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ОТ РЕДАКТОРА

Здравейте, приятели,

 Най-сетне темата за св. Йоан Рилски се роди в лю-
бимото ви Списание 8. Планирахме я с месеци назад, 
трябваше да е готова за неговия празник през октом-
ври, но се появи точно навреме, когато българите 
най-много имаме нужда от нея, от заряда и посланията 
ѝ. Защото  днес болниците са препълнени, десетки 
умират от ковид, милиони - от страх, още толкова 
треперят за работата и насъщния. Държавната по-
мощ не стига. Българите са разделени: „бай Гънъри“ и 
„изоланти“, „антимàскъри“ и „маскарù“, протестира-
щи и бойковисти... Няма търпимост, няма толерант-
ност. А притесненията са натиснали градовете ни 
като черен смог, от който спасение няма, освен ако 
не избягаш надалеч.
Никога преди, поне в последните 4 десети-
летия, които помня ясно, не се е налагало 
толкова осезаемо хората на духа да се 
обединяват и да работят заедно за бла-
гото на България, както днес. Нужно е  
Един-Е-Ние. Ние сме едно, но не го осъз-
наваме. А дори учените вече признават, 
че  в биосферата всички сме свързани 
и всяка мисъл, емоция или действие се 
отразява на останалите (стр.92 ). 
Следователно колкото повече хора 
действат, мислят и чувстват 
позитивно, колкото повече 
хора излъчват вибрациите 
на благодарност и любов, 
толкова повече радост ще 
се усеща в ефира и ще увлича  
останалите. 
Това е причината винаги да 
сме добре в компанията на 
просветлен, или свят човек. 
Енергията, която той излъч-
ва, заразява със спокойствие, 
радост и любов. Такива хора са 
като магнити. Затова стотици 
ученици намират свети Йоан 
Рилски, въпреки че се бил скрил 

в пещера в Рилската пустиня, и основават най-го-
лемия манастир на Балканите. Затова България 
преживява истински Златен век по неговото време. 
Затова мощите му са нетленни и чудотворят. 
Затова и нито един от учениците на Учителя Петър 
Дънов не умира по време на испанския грип през 1917 г., 
а излекуваните са хиляди. (стр.48 ).
Такива истории има навсякъде по света, с различ-
ни духовни лидери, в различни времена. Например 
Мевляна (Руми) успява да спре атака на жестоките 
монголи в Коня (днешна Турция) само като се моли на 
хълм над града, и нито един от жителите не е убит. 
Цар Трисонг Децен пък кани Гуру Римпоче в Тибет, 

за да разпространи будизма и според древните 
писания „не останало място, недокоснато от 

неговите светли стъпки, нямало буца пръст, 
която да не е пропита с благословиите 
му“... И чудесата на Изток не са малко. Там, 

когато Буда, тоест събуден за Истината, 
си отива от този свят, тялото му става 
дъга  и изчезва (стр. 66). И това се случва 
дори в наши дни.
Всички големи духовни водачи учат хо-
рата на едно и също: да стопят егото и 
желанията, за да открият Бог в себе си и 
да дават Любов без разграничение. 

Много е трудно. Но ако не можем да 
обичаме всички хора, можем поне да не 

хулим и нараняваме. Да живеем морал-
но. Може всеки със своята си практи-

ка - молитва, медитация, мантра, 
киртан, сома или нещо друго, да се 

свърже с божествената енергия 
и да я раздава щедро. Можем да 
мечтаем за една прекрасна Бъл-
гария и да работим, кой колкото 
може, тя да стане реалност. 
И ще дойде този ден. Просто 
защото така работи Вселена-
та. Трябва само да ѝ се доверим. 
И да бъдем ЗаЕдно.

Така работи Вселената
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ЗА ТВОЯ КОСМОС

ЛИЦА в бРОя

Д-р Валентин 
Иванов 

е астроном, част от 
екипа на Европейската 

южна обсерватория, 
където д-р Иванов 

изобретява астроно-
мически инструменти. 

Валентин е автор на  
фантастични разкази 

и статии. В този брой 
той ни представя таз-
годишните нобелисти 
по физика и ни разказва 

за откритията на 
Венера.

102 стр.

Здравка 
Евтимова 

е писател, който 
разкрива пред нас съ-
кровените кътчета 
на човешката душа. 

Нейната дълбока чувст-
вителност и усет към 
словото правят разка-
зите `и неповторими. 

Неслучайно са преведени 
в над 10 държави и са `и 
донесли редица меж-

дународни признания. 
Интервюто `и може да 

прочетете на 

 74 стр.

Силви  
Велев  

е посветен в бойно-
то изкуство тай чи 
и е с дългогодишна 

практика на учител. 
Той е сертифициран 

от Световната Туай 
чи асоциация и е ос-

новател на  академия 
„Небесен дракон“.  

Рисува китайска жи-
вопис. В този брой ни 
учи как да постигнем 
физическо и духовно 

здраве.

108 стр.

Казват, че България е там, където са мощите на св. Йоан 
Рилски - най-голямата българска светиня, миротворец, 
лечител, основател на най-големия манастир на Балкани-

те. Този скромен белобрад отец, който е живял в пещери сред 
суровата природа, постигна най-големия подвиг за едно човеш-
кото съществуване – този, да се слее с Бог, за да помага. Затова 
мощите му са нетленни и чудотворят, затова заветът му е не-
преходен. Но колко от нас са запознати с живота на един от най-
известните светци в целия християнски свят? В този брой ще 
ви пренесем назад във времето, за да научим повече за св. Йоан и 
да отдадем почит на великото му дело.

ТемАТА нА бРОя

Покровителят на България

АКЦЕНТИ

 6 стр.
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Покровителят
 на България

TEMATA

С
вети Йоан Рилски е не само считан от българите за 
покровител, но той е и най-почитаният и познат 
от българските светци в целия християнски свят. 
„Мнозина, които никога не са виждали българи, чрез 
представата за свети Йоан Рилски мислят, че сме 
като него - здрави хора, които могат да преминават 
през всякакви трудности“ – казва доц. Павел Павлов 

от Богословския факултет на СУ. Доколко обаче ние самите познава-
ме небесния си закрилник и извличаме полза за живота си от неговия 
образцов пример? Доколко знаем и осмисляме завета му, за наш къс-
мет запазен вече повече от хилядолетие, актуален и до ден днешен? 
Доколко си спомняме да притихнем в искрената молитва на сърцата 
си, където най-вече можем да усетим бащината ласка на светията 
и да вкусим реално плодовете на неговата помощ и благословия? 
И колко знаем за нетленните му мощи, за чиито чудеса са изписани 
стотици страници, подплатени с подпис, дата, имена, адрес, печат и 
свидетел, случващи се и до ден днешен? 
Колкото и да знаем, днес ще надникнем още по-дълбоко в живота и 
поученията на образцовия аскет, отшелник, пустинник, основател и 
пръв игумен на светата Рилска обител, свети Йоан Рилски Чудотво-
рец. С практичната цел да станем малко повече човеци и да извървим 
още една стъпка към себе си и връзката с божествената си природа.

ЖУРНАЛИСТЪТ: 
нЕ МЕ пУСна,  

дОКатО нЕ 
пОВЯРВаХ

стр. 8

ЖИТИЕ: 
пОд пОКРОВа МУ 

БЪЛгаРиЯ Е
В ЗЛатЕн ВЕК

стр. 16

ЧУДЕСА: 
МОЩитЕ

 и аЯЗМОтО
ЛЕКУВат  
 стр. 22 
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Покровителят
 на България

ЗАВЕТЪТ: 
паЗEтЕ СЕ От 

ЗМиЯта на 
СРЕБРОЛЮБиЕтО

стр. 28

ИГУМЕНЪТ: 
тОЙ Бди 

нЕпРЕСтаннО
над наС 
стр. 30

ПОКЛОННИЦИ: 
пО СтЪпКитЕ 
на СВ. иВан 

РиЛСКи
стр. 36

Мария Бончева ,  снимки Добрин Кашавелов

Св. Иван Рилски бди над народа български - 
нетленните му мощи чудотворят и до ден днешен
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TEMATA

С
вети Йоан Рилски постига чрез своя под-
виг нещо голямо – не само приживе става 
жив образ на божественото проявление, 
но за своята искреност и всеотдайност, 
и най-вече като доказателство за нас, 
вечно съмняващите се негови потомци, 

живите дарове на Светия Дух остават с него и след 
смъртта му. Тленните му останки не се превръщат 
в пръст, както е отредено по земните закони. Ос-
тават нетленни, благоухаят и чудотворят и до ден 
днешен. И ако не вярвате или ако не знаете за това 
чудо, имате възможност да се уверите с очите и сър-
цата си, почитайки с присъствието си мощите на 
свети Йоан. Или, поне за сега, просто продължете с 
мен нататък в откриване на небесния покровител на 
нас, българите.

вече от 12 г. пиша за, а от още 7 преди това тър-
ся пътя към истинското си аз и към изконния смисъл 
на живота. Търся начини да надмогна ограниченията 

на егото, да намеря рецептата за щастието и ду-
ховната реализация. Търсила съм от Хималаите до 
джунглата на Амазония. Живях с тибетски будисти, 
със суфи, работих с шамани от Северна, Южна и Цен-
трална Америка, със съвременни техники за духовно 
израстване от всевъзможни традиции и концепции. 
И не съм допускала, че баща ми, който винаги е твър-
дял, че цялата мистика, духовно познание и мъд-
рост, които диря по широкия свят, си ги имаме тук, 
в православното учение и примера на българските 
свети хора, ще се окаже прав.

Четях за това как свети Йоан години наред жи-
вее сам-самичък в непристъпната и преди хилядо-
летие още по-сурова и пълна с диви зверове Рилска 
пустиня. не е премръзвал дори в най-мразовитите 
зими. в студ и пек, слънце и дъжд се молел непрестан-
но и без всякакво съмнение. И е устоял. Плодовете 
на усърдието, искреността и непреклонната му 
воля и стремеж били възнаградени. Чудеса започнали 

В търсене  
на свети Йоан
Преди да ни позволи да пишем за него, 
светецът ни помогна да изчистим сърцата 
и мислите си

Това е разказ за свободната воля, проявена в най-цялостния є вид, за да доведе до реализация на 
пълния божествен потенциал на човека. Да даде смисъл на казаното, че сме създадени по образ и по-
добие. Това е разказ за вярата, за чистата любов, в името на която и благодарение на която човек 
се отрича от себе си и заживява във и с Бога. Надмогва егоизма, страховете, желанията и е готов да 
понесе всяко изпитание и да премине отвъд всяка условност на земното съществуване. Това е раз-
каз за просветлението. Макар тази дума да няма място в контекста на православното християн-
ство, по чиито норми свети Йоан успява да постигне това, към което безчет търсачи, мистици и 
учители от цял свят и от различни епохи се стремят. С всеки дъх и  удар на сърцето да бъдат прояв-
ление на божествената природа. Това е разказ за един живот за пример и идеал, който ни дава точна 
рецепта как да се богоуподобим и да берем плодовете на усилията си. Пътят не е лек, дори е твърде 
стръмен. Но такива са правилата тук, на нашата земя: нищо не идва даром. А и всеки има правото 
да направи точно толкова крачки към истинското си себе и към Твореца, колкото сам реши.

1
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да се случват още по време на земния му път. Четях 
и не знаех дали всичко това е истина, или просто 
така е редно да пише в житията на всеки светец. А 
за свети Йоан са написани много – цели 15.

 
Пред затворените врати 

Тогава работата по темата логично ме отведе 
до Рилския манастир, който винаги съм възприе-
мала като невероятно достижение на архитекту-
рата, църковната живопис, творческия и духовен 
гений на нашия народ и в частност на монашеско-
то братство. но с прискърбие виждах днешното 
му проявление като твърде комерсиално, служещо 
повече на нуждите на туризма, отколкото на вяра-
та. нещо като духовен хотел, в който правят най-
вкусните мекици, продават се сувенири, и главна 
задача на живеещите там духовници е да раздават 
ключове и да събират такса за нощувките. А и тъл-

пите с туристи дават твърде малка възможност 
за уединението, от което има нужда душата, за да 
притихне умът и да се отдадем на самовглъбение. 
И все пак нямаше как да пропусна манастира, пи-
шейки за светията, който го е основал.

Казано е, че който търси, ще намери и който 
хлопа, ще му се отвори. Да, ама не. Посрещнаха 
ни с недоверие – поредните журналисти, дошли да 
търсят сензации на чужд гръб. Познавайки медий-
ната действителност, отдавна не се впечатля-
вам от подобно отношение. Уви, до голяма сте

Авторът Мария Бончева в Рилската обител

Ж 
ивите дарове 
на Светия Дух 
остават с него и 

след смъртта му
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пен е оправдано. но това не помагаше за темата 
– въпреки обстойното официално писмо, написано 
по образец и протокол, игуменът не се съгласи да 
ни даде интервю и получихме позволение да сни-
маме само някои от веществените извори, ко-
ито ни се искаше. Освен това двамата по-млади 
монаси, които склоняват да говорят с медиите, 
ги нямаше.

Благодатта на смирението

Какво друго оставаше, освен да наблюдавам 
манастирския живот. И така за първи път вля-

зох на служба. Исках най-сетне да разбера къде са 
нетленните мощи на покровителя на обителта. 
Знаех, че са в съборната църква „Рождество бо-
городично“, където се извършваше богослужение. 
Освен духовниците в храма имаше малко хора. Ти-
шината и службата помогнаха да се откъсна от 
мислите как нещата по темата не се случват по 
правилния начин и потънах в себе си. в един мо-
мент отворих очи и видях, че всички се редят на 
опашка в дясната част на храма и един по един ми-
нават през олтара. Попреместих се, за да разбера 
какво всъщност се случва. едно кадифено златно-
везано покривало бе повдигнато и под него има-
ше изписан с цветни и геометрични елементи 
дървен ковчег с отворен капак. ето къде са криели 
светите мощи, досами олтара, кой би предполо-
жил. наредих се на опашката. Хората минаваха  
стегнато, прекръствайки се първо пред иконата 
на свети Георги, после на богородица и след това 
се навеждаха или коленичеха пред ковчега с мо-
щите, над който винаги бди някой от монасите. 

Нощно бдение в съборната църква на Рилския манастир на 18 октомври 2020, Отчовден

С
в. Йоан прави 
място на Бога в 
сърцето си, става 

обиталище на Бога

TEMATA



неусетно дойде и моят миг пред нетленните ос-
танки. Погледнах ги с очите си, погледнах ги със 
сърцето си, основно мерило за проверка на истин-
ното и неистинното за всеки търсач на духовно-
то, и коленичих. няма да споделям преживяното, 
то е твърде лично... но чувството съвпада с опи-
саното от много други хора: огромно присъствие 
и закрила, внасящи топлина в цялото тяло и въз-
дигащи душата. Придружени от ясно осъзнаване, 
че искрените молитви биват чути. една тиха въ-
трешна радост, която носи благодатта на сми-
рението пред необятното величие на Твореца. 
За секунди разбрах всичко прочетено до този мо-
мент, истинността на чудесата и изцеленията, 
както и защо наричат свети Йоан небесен покро-
вител на българите. Толкова мощно присъствие 
не бях усетила досега нито в Хималаите, нито в 
Коня, нито при преподобна Стойна, никъде и ни-
кога. И знаех, че вратите щяха да се отворят, 
защото най-сетне бях похлопала на правилната 
порта – нетленното сърце на свети Йоан.

Добродетелта на търпението 

Така и стана. Рилската обител започна да разкри-
ва автентичния си облик. най-напред през евгения 
Караиванова, настоящия библиотекар на светата 
обител. Човек с искрена християнска отдаденост, 
образован, смирен, с очи, от които струи мистиката 
на живата вяра. Тя се грижи за богатия архив от цен-
ни ръкописи и книжа на манастира. Показа ни дебели 
две педи ръкописи на владислав Граматик от 15-и век, 
в които е описано освен всичко и едно от множество-
то пренасяния на мощите на светеца. Тя и първа за-
говори за чудото им: „в светото писание е казано, 
че даровете на Светия Дух са неотменими и след фи-
зическата смърт на човека. Тъй като св. Йоан прави 
място на бога в сърцето си, става обиталище на бога 
и се отдава цялостно на Христа, когато бог взема 
душата при себе си, тялото остава на земята, но в 
него продължава да живее благодатта на Светия Дух, 
придобита по време на земния живот чрез големите 
му подвизи. нетленността е предобраз на възкресе-



нието от мъртвите. но за това никой не говори“. 
От евгения дойде и добрата новина, че Адрианопол-
ският епископ евлогий, игумен на светата обител 
от 2005 г., или както често хората от манастира го 
наричат – дядото, е размислил и ще ни даде интервю. 
е, след малко повече от месец, но човек не трябва да 
изпуска възможност да се упражнява в добродетелта 
на търпението. 

Нощното бдение

И така, на 18 октомври, в навечерието на празни-
ка на манастира, наричан Отчовден (честващ пре-
насянето на мощите от Рила в Средец), отново бях 
пред дверите на съборния храм. Този път за по-голя-
мо изпитание - нощното бдение, с което се отбе-
лязва празникът. началото бе в 20 часа. Храмът - пъ-
лен, но далеч не препълнен, както очаквах. От двете 
страни на олтара запява мъжки хор. не е лесно да се 
отпусне човек - отвсякъде минават хора, студено е, 
случват се ред ритуалности, които не разбирам, все 
някой телефон ще зазвъни. Чудя се дали ще издържа 

5-6-часовото бдение на крак. Затова затварям очи 
и слушам хора. Двете страни се редуват в песнопе-
нията. една част от певците държат равен дълбок 
вибриращ тон, подобно на тътен от гонг, който 
унася в съзерцание и молитва. Останалите запяват 
тропара на свети Йоан и кристалните гласове дос-
тигат право в сърцето: 

Покаяния основание, прописание умиления, 
образ утешения, духовнаго совершения... 
(Oснова на покаяние, пример на умиление, 
образец на утешение и на духовно съвършенство...)
Песнопенията не спират през цялата вечер. Ра-

ката с мощите е отворена и хората периодично им 

O
бразец на утешение 
и на духовно 
съвършенство бе 

твоят равноангелски 
живот, преподобни

TEMATA
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се покланят. бдението привършвайки към 2 ч. От 9 ч. 
има служба до обяд и завършва с литийно шествие око-
ло църквата. Тогава миряните и гостите духовници 
се разотиват. манастирът притихва и ще е така до 
пролетта – почти без посетители. Скоро и службите 
ще се премесят в малкия храм, предостатъчен за едва 
8-членното монашеско братство, което обитава 
най-големия манастир на балканите. 

Последна почит

Поостанала в манастира, се откри възможност-
та да видя и монасите с други очи. Забелязвам, че по-
някога на вратата на рецепцията, където се дават 
ключовете за стаите, слагат табелка: „в съседство 
има хотел, обърнете се към тях“, макар манастирът 
да не е пълен. Разбирам, че „хотелиерството“ за тях е 
нелека част от монашеското им послушание, която са 
длъжни да изпълняват, дори да не им е по сърце. виждам 
достолепното присъствие на мълчаливия двуметров 
отец Теофилакт, от чиито очи струи детска чисто-
та. И по-младия отец, който след бдението и служба-
та, вместо да почива, стърже усърдно восъка, покапал 
навсякъде по пода от стотиците свещи, запалени през 
нощта от миряните. Разговарям надълго с отец ма-
карий на топло кафе в студената манастирска тра-

пезария. С радост слушам мъдрите думи на едва 39-го-
дишния духовник, пропити с цитати от писанията, 
но заедно с това съвременни, показващи начетеност, 
критично мислене и най-вече искреност. 

накрая се срещам и с епископ евлогий в игуме-
надата – обширна стая във възрожденски стил, с 
таван, украсен с изящна българска дърворезба с фло-
рални елементи; миндери, покрити с бели китеници; 
традиционни килими и покривки с везба по масички-
те; икони на свети Йоан и на свети цар Петър I на 
стените, пред които има вази с гладиоли и хризан-
теми. Цари атмосфера на спокойствие. Зад строги-
те си черни одежди и дълга брада, игуменът говори 
благо, бавно, съдържателно, с чувство за хумор и се 
усмихва. най-вече с очи. Говорим по-дълго от пред-
виденото. Камбаните отдавна са известили нача-
лото на вечернята в 17 часа и е време да отдадем 
последна почит на свети Йоан преди отпътуване. 

Тръгвам си, за пореден път взела поуката да не се 
подлъгвам по привидността на нещата и наложени-
те стереотипи. И за пореден път се убеждавам, че 
както в романа „Алхимикът“ на Паулу Коелю, човек 
обикаля в търсене на съкровищата по целия свят, а 
те чакат тихо, заровени в собствения му двор. но 
дали ще имаме умението да ги познаем, ако не сме из-
вървели всички заобиколни крачки преди това?



TEMATA



Макар днес да го наричаме св. Иван Рилски, името Иван не присъства в нито един исторически или  
църковен извор. Не е съвсем ясно как християнското Йоан е станало славянското Иван,

 но има две основни, преплитащи се предположения. Едното е, че народът, поради това, че го чувства твър-
де близък до себе си, е започнал да го нарича с по-народното Иван. А второто е, че по време на комунизма, 

когато се е търсил всякакъв начин за отдалечаване от християнската вяра, славянското Иван се е наложило. 
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Далеч от хората, 
близо до Бога
Отказва златото на цар Петър, но го нарича 
„брате“. Показва на българите пътя към Бог и  
държавата изживява истински Златен век

м
алко преди зората на Златния век на 
българия, преди повече от хиляда 
години, непосредствено след по-
кръстването, по времето на вели-
ки личности като княз борис I, цар 
Симеон велики, цар Петър I, Кли-

мент Охридски, Константин Преславски и др., в 876 
г. се ражда момче, чието светско име не знаем. но 
неговият живот бил отреден да надмине по слава 
и подвизи делата на владетели и книжовници. Спо-
ред основните писмени извори за живота му, мно-

жеството жития, получилият по-късно духовното 
име Йоан, по името на свети Йоан богослов, е ро-
ден в село Скрино в Руенската планина, над меандри-
те на река Струма. Днес го познаваме основно като 
свети Иван, макар никъде в писмените извори да не 
се споменава с това име. 

Загубил твърде рано родителите си, раздал цяло-
то им имущество и се отдал на строг аскетичен жи-
вот сред суровата природа и дивите зверове. Хранел 
се оскъдно с диви треви и основно със слантутък, 
растение от семейството на нахута. вода пиел, 
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2 Пещерата на св. Йоан 
до с. Скрино и Руенския 

манастир, която се приема 
за първата пещера, в която 

е живял светецът. 



колкото да утоли жаждата си, и непрестанно се 
молел. „Днес може да ни се струва немислимо, но за 
тогавашното време е било естествено и нормално 
да се отделиш от хората, за да си по-близо до бога“ – 
казва епископ евлогий, игумен на Рилския манастир. 
Още повече, че по онова време е бил жив примерът 
на други аскети отшелници, наричани още подвиж-
ници, пустинници и иноци. „С появата на Арабския 
халифат на Изток идват трудни времена за христи-
яните и за подвижниците. Последователите на св. 
макарий, св. Антоний, св. Пахомий и др. започват 
постепенно да се изместват все по на запад през Ка-
падокия и мала Азия и към времето на свети Йоан 
Рилски за първи път такъв голям пустинник се поя-
вява на балканите.“ – обяснява доц. Павел Павлов. 

В хралупата на дъб 

Първоначално живеел в пещера над родното си 
село, но след нападение от разбойници се отправил 
към още по-отдалечени места. Знае се, че е скитал 
из витоша, из Конявската планина, където над село 
Гърбино е втората припозната пещера на подвиж-
ника, и из други планински райони. накрая се уста-
новил в Рила, или Рилската пустиня, както той сам 
я нарича в своя завет. Там живеел в ствола на кух 
дъб, а по-късно  в пещерата с провиралото, днес 

намираща се до параклиса с гроба му и аязмото, ко-
ито всички знаем - на около час път пеш от Рилския 
манастир. Подвижникът бил толкова образцов в 
аскетизма и в любовта си към бога, че около него 
започнали да се случват чудеса и изцеления още при-
живе и славата му бързо се разнесла.

 „не може да се укрие светлина, която е на висо-
ко, затова около него винаги се събирали хора“ – каз-
ва доц. Павлов. Проф. Иван Дуйчев, признат  за най-
задълбочения изследовател на светеца, обрисува ид-
ващите да търсят лек и помощ или поучения и послу-
шание при пустинника като „откъснато планинско 
население, вероятно все още не християнизирано“. 
„Полудивите и полуезичници“ открили в дебрите 
на планината „отшелника, служител на живия бог“, 
пише още проф. Дуйчев. Приемал ги кротко, гощавал 
ги с простата си храна, казвал молитва и ги изпро-
вождал с благословение. 

Ж
ивеел в ствола 
на кух дъб, а  
по-късно в пеще-

рата с провиралото
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TEMATA

Учениците му се множели

но мнозина се застоявали и му ставали учени-
ци. Първоначално ги изпращал да ги подстрижат за 
монаси в Руенския манастир, където се счита, че 
самият той е приел духовния сан. Около пещерата 

Скалата до пещерата и аязмото, на която светецът се 
е молил. Бесовете 3 пъти го бутали в пропастта, пише в 
житието му, но той успявал да се изкачи отново и продъл-
жавал да се моли.

о
тшелникът 
приел плодовете. 
Богатствата 

върнал с пояснение, 
че царят има много 
повече нужда от тях
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му започнали да се появяват килии и постепенно бил 
основан Рилският манастир. Точно къде е била най-
напред обителта, не се знае със сигурност и е повод 
на много изследвания, статии и спорове. По-важно-
то е, че още приживе около пустинника се заформя 
монашеско братство, което полага основи на здрав 
духовен живот и се превръща в книжовно и просвет-
но средище. Както пише проф. Дуйчев: „Тук вярата 
била жива, защото се е въплъщавала в дела“.

Отказва златото на царя

Славата на рилския инок била толкова голяма, 
че сам цар Петър I пожелал да се срещне с него. Тази 
среща е описана в повечето от житията, включи-
телно в т.нар. народно, което е и най-старото, 
както и в написаното от св. Патриарх евтимий. 
За срещата не се споменава в иначе много подроб-
ното житие на византиеца Георги Скилица, упра-

вител на Средец при император мануил I Комнин 
по време на византийското робство и сам изле-
кувал се от неизлечима болест благодарение на 
мощите на рилския светец. Този пропуск има свое-
то обяснение: макар т.нар. пространно житие на 
Скилица да има големи заслуги за разнасяне славата 
на светеца, като византиец той пропуска всички 
онези подробности и факти, напомнящи за бъл-
гарската държавност, подчертава проф. Дуйчев. 
И допълва, че търсенето на подобна среща от 
страна на боголюбивия цар Петър напълно съот-
ветства с други негови дела: например писмената 
кореспонденция на владетеля с един от прочути-
те по онова време византийски отшелници - св. 
Павел Латърски. 

По войници владетелят пратил до непристъпна-
та Рилска пустиня дарове на отшелника – плодове и 
злато. Свети Йоан приел плодовете. богатствата 
върнал с пояснение, че царят има много повече нуж-
да от тях, за да се грижи за държавата. Според едни 
извори пустинникът отказал да се срещне лично с 
царя, пратил заръки и наставления по войниците. 
Според други – двамата се видели от разстояние – 
всеки на един непристъпен баир и така разговаряли 
над рилските бездни. Със срещата се обясняват и 
топоними като Царев връх и Царев вир в околност-
та. Как точно е било, на този етап не ни е отредено 
да знаем със сигурност. 

Църквата „Успение на св. Йоан 
Рилски“ с гроба на свети Йоан 
Рилски - белия саркофаг в дъното 
на снимката (вляво). Храмът е 
в реставрация от лятото на 
2020 г.  - под замазаните с цимент 
по време на комунизма стени се 
показват стари стенописи. 
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А дали е царски син?

но тази среща става главен повод да се допусне една 
някак по-примамлива хипотеза за произхода на пустин-
ника, чийто подвиг, начетеност и величие сякаш не 
прилягат на селския му произход –  че е всъщност царски 
син. в народното, или още наричано безименно, житие, 
писано най-вероятно през XII век от рилски монах, на 
което са запазени десетина преписа от XV век, свети 
Йоан се обръща към владетеля с думите: „брате мой“. 

Това обръщение дава повод да се допусне кръвната му 
връзка с царя като негов роден брат и син на цар Симе-
он велики. много има изписано по темата, но преки 
писмени или веществени извори до този момент липс-
ват. „в контекста на християнството и до днес ние 
често се обръщаме един към друг като към братя. Още 
повече за онова време думата „брате“ е имала съвсем 
друг смисъл и е твърде наивно да є приписваме днешно-
то є значение така буквално“ – обяснява архимандрит 
макарий, един от монасите в Рилската обител. Да се 

TEMATA

Пренасяне мощите на св. Йоан от В. Търново в Рилския манастир. Стенопис от Никола Образописов в църквата „Св. св. ап. Павел и Петър“, 1863 г.
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захванем да спорим дали е царски син, или бедно овчарче, 
би ни попречило да видим същественото: че на родната 
ни земя един човек е постигнал невъзможното и за вла-
детели, и за пастири: приживе да се избави изцяло от 
ограниченията на човешката природа, отричайки се от 
себе си и заживявайки за и със бога. Като доказателство 
за духовния му подвиг, а и за упование, пример и вдъхно-
вение на нас, неговите „чедца“, както той сам се обръща 
към наследниците си в  своя завет, след него остават 
чудотворните му нетленни мощи.

Б
рате мой - с тези 
думи се обръща 
свети Йоан към 

цар Петър, а дали 
наистина са родни 
братя?
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С
вети Йоан Рилски живял до 70-го-
дишна възраст. След смъртта му, на 
18 август 946 г., бил погребан в при-
твора на църквата до пещерата му в 
каменна гробница, запазена и до днес. 
Според житията 34 години по-късно 
той се явил насън на учениците си и 

им заръчал да изровят тялото му, което се било за-
пазило нетленно, и да го пренесат в Средец, където 
мощите остават близо два века. Изследователи-
те сочат, че били положени в църква, долепена до 
западната градска стена, в началото на днешната 
улица „Пиротска“, разказва доц. Павлов. „някои 
дори твърдят, че църквата е била в непосредстве-
на близост или дори на самото място, където по-
късно е построена джамията в София. Теофилакт 
български говори и за манастир в края на XI и нача-
лото на XII в.“ – пояснява богословът.

нетленните останки на свети Йоан носят прос-
лава на Средец. Градът се превръща в поклоннически 
център заради това, че при мощите започват да се 

случват много чудеса, описани в исторически извори 
от XI и XII в. и насетне, продължава доц. Павлов.

Епископ си губи гласа, 
връщат ни мощите  

През 1183 г., към края на византийското влади-
чество, унгарският крал бела III завладява Средец и 
пренася мощите в столицата си естергом. „Както 
всички завоеватели и те вземат със себе си най-скъ-
пите за града неща. не знаем да са отнесли друго, само 
мощите на свети Йоан Рилски“ – пояснява Павлов. 

но божият промисъл има свои пътища. Според 
преданието местният римокатолически епископ 

Чудесата 
на светеца
Лекува царе и миряни, 
приживе и след смъртта си - 
чрез своите мощи и с водата 
от аязмото

TEMATA

3
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отказва да се поклони пред православния светец. 
И свети Йоан го наказва, като отнема гласа му. 
едва когато поискал прошка за прегрешението си 
и се поклонил пред мощите, гласът му се възвър-
нал. впечатлени и обезпокоени от това чудо, унга-
рците връщат мощите в Средец през 1187 г., бога-
то отрупани с дарове.

Цар Асен I става Иван

малко по-късно, през 1195 г., цар Асен I, приел 
при кръщението си името Йоан, завладява Средец-
ката област след битката в Тревненския проход, 
където побеждава ромейската войска, и пренася 

мощите в Търново. „От това време царското име 
във втората българска държава става Йоан - зара-
ди покровителството на свети Йоан Рилски над 
династията на Асеневци, а и на династиите след 
тях. С пренасянето му в Търново свети Йоан става 
вече покровител и на държавността“ – продължа-

Н
етленните останки 
на свети Йоан 
носят прослава на 

България по света

Раката с мощите до олтара на съборната църква. Когато са отворени за поклонение, над мощите винаги зорко бди някой от монасите.



24 Списание ОСЕМ / Ноември 2020

ТВОяТ кОСМОС

ва доц. Павлов. – „Където и да са, светите мощи 
правят градовете столични, повишават почитта 
към тези градове и допринасят за създаването на 
ореол над тях, превръщайки ги в поклоннически 
центрове.“

Свети Йоан остава да бди над Търновград чак 
до 1469 г., когато монасите от Рилската обител 
получават позволение от султана да върнат чудо-
дейните мощи в манастира, където се намират и 
до ден днешен. „винаги утвърждавам, че центърът 
на държавата ни е там, където са мощите на све-

ти Йоан Рилски. Затова, вече 551 години, откакто 
са върнати, Рилската обител е истинският цен-
тър, духовното сърце на българия, на българите и 
на балканите“ – казва доц. Павлов. 

в подкрепа на тези думи се явяват стотиците 
документирани, а навярно и още хиляди останали 
незаписани чудеса, извършени по божията милост, 
посредством мощите на свети Йоан, в отговор на 
искрените молитви и вяра на хората. 

Събрано от 
библиотекаря 

най-много чудеса е събрал и архивирал в периода 
от 1935 г. до 1961 г. архимандрит Климент Рилец, 
библиотекар и секретар на Рилската света оби-
тел, които са събрани и издадени в книга. Когато 
някой разказвал в манастира за изцеление на нелечи-
ма болест, за помощ, за измолване на рожба, за на-
миране на откраднато или загубено, за лечение на 

TEMATA

Когато коленичат в почит и молитва пред мощите на свети Йоан, поклонниците често допират предмет или малка 
икона до стъклото, под което са мощите, за да поемат от силата и енергията на светинята.

д
ържавата ни е 
там, където са 
мощите на  

             св. Йоан Рилски
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добитък и какво ли още не, пращали го при библио-
текаря. Там записвали случилото се пред свидете-
ли, заедно с адреса и имената на разказващия, слага-
ли подпис, дата и печат. И така ден след ден и чудо 
след чудо: безплодие, рак, ревматизъм, екземи, епи-
лепсия, сърдечен порок, дори възкресяване на почи-
нало дете и много други. Светецът помага още на 
изпаднали в беда, за излекуване на добитък, нами-
ране на изгубени или откраднати вещи и животни, 
застъпва се за онеправдани, но и праща наказания, 
когато е необходимо. Запазени са още множество 
писма, които хората изпращали и продължават да 
изпращат до игумена и до манастира, често при-
дружени с дар на благодарност към свети Йоан за 
неговата помощ в безизходни житейски ситуации. 
в манастирския архив могат да се видят в папки  
пожълтели от времето ръкописни разкази до напе-
чатани на компютър и принтирани свидетелства 
от новото хилядолетие. в книгата „непубликува-
ни чудеса на св. Йоан Рилски“ на архимандрит Кли-
мeнт Рилец са записани и няколко чудеса от XVIII 
в., случили се на турци, както и такива, извършени 
от чудотворната икона с вградени в нея мощи на 
32-ма светци „Света богородица Осеновица“, коя-
то се пази в съборната църква на манастира. Тол-
кова са много записаните свидетелства, че място 
за съмнение в достоверността на чудотворната 
сила на нетленните мощи не остава дори на най-
върлите скептици. 

Живата сила на водата

Изцеленията на свети Йоан в почти всички слу-
чаи стават освен с искрени молитви и с помощта 
на вода:  от аязмото до пещерата му или чрез вода, 
с която са умити мощите. Самият император ма-
нуил I Комнин се избавил от ревматично заболява-
не, което не му позволявало да се движи нормално, 

Десницата на  
свети Йоан

от светите мощи на Рилския 
чудотворец липсва десницата 
му. според руско народно пре-

дание, както и според изследвания-
та на историка Николай чалих, сред 
голямата българска емигрантска 
вълна по време на византийското 
владичество (972-1014) имало и мо-
наси от Рилския манастир. Те доне-
сли нетленната десница. заселили 
се на десния бряг на река сейм в чер-
ниговската земя на Киевска Русия и 
основали град Рилск и храм „свети 
Иван Рилски“. по някое време, най-
късно при  Октомврийската рево-
люция, десницата изчезнала, докато 
гръцкият архимандрит пантелеймон 
пулос не оповестява, че липсваща-
та реликва се съхранява в гръцкия 
девически манастир „света богоро-
дица“ на остров Тинос. Има предпо-
ложения, че десницата е достигнала 
до острова още преди Октомврий-
ската революция, по времето на 
руско-турските войни. смята се, че 
чудодейната ръка е донесена в мана-
стира от монах гавриил от остров 
сирос, който я подарява на тога-
вашната игуменка Теодосия Кардици. 
днес десницата привлича много по-
клонници от целия православен свят.

и
мператор 
Мануил I Комнин 
се избавил от 

ревматично заболяване 
с вода, с която били 
умити мощитеЦелите мощи са покрити, само лявата ръка на светеца се вижда. 
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TEMATA

именно с вода, с която били умити мощите. По съ-
щия начин се изцелява и Георги Скилица, управител 
на Средец по времето на същия император, който 
страдал от нетърпими болки вследствие от неле-
чима стомашна болест.

в по-ново време са документирани още ред слу-
чаи. Люба валдемар малеволти от гр. Пловдив, 
бул. „в. Априлов“ 9, на 10 февруари 1958 г. разказва 

как сестра є заболяла от рак на гърдата, опери-
рали я, но се появил рак и в другата. Трябвало да 
я оперират отново, но заради болно сърце нямало 
да издържи. Тогава Люба решила да се обърне към 
Рилския Чудотворец. Отишла в манастира, оста-
вила ризата на сестра си при мощите, наляла вода 
от аязмото и ги занесла на сестра си. Тя пила от 
водата и носила ризата и след време ракът от 

Прекратяване на епидемия в с. Кочериново

На 12 юли 1955 г. Велин Начев динков от с. Кочериново, касиер при енорийската 
църква в същото село, посещава Рилския манастир и разказва следното: 
след края на първата световна война през 1919 г. селото, както и други части 

на българия били нападнати от „испанска болест“ (остър грип, пренесен от Испа-
ния през 1918 г.), която вземала много жертви. „Имахме всекидневно по 6-8 смъртни 
случая. Всекидневно копаеха предварително по няколко гроба, без да знаят за кого“ – 
разказал Велин динков. Тогава някой от селото се сетил да поискат чудотворната 
икона на пресвета богородица от манастира. двама монаси извървели пеш 30-те 
километра до Кочериново и донесли поисканото. Иконата посрещнали с шествие 
начело със свещеника, учителя, учениците и вярващи от цялото село. Извършен бил 
молебен в църквата пред иконата и епидемията спряла още на самия ден и нямало 
повече жертви. 
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втората гърда изчезнал напълно.  От рак на гърда-
та през 1956 г. се излекувала и презвитерата вяра 
на свещеник Харалампи Ст. Златаров от с. Черне-
во, варненска околия.

През 1948 г. мария Григорова милева от София, 
ул. „венелин“ 32, се разболява от миокардит. Като 
силно вярваща отива в Рилския манастир, прави 
молебен пред мощите на светеца, изкачва се до 
пещерата, пие вода от аязмото. „След това оз-
дравях напълно и лекрите не можаха да установят 
причината.“ – казва мария милева. 

Тина яни Караризова от София, живeeща на 
ул. „Гогол“ 3, след тежко боледуване загубила слу-
ха на дясното си ухо. в продължение на 22 години 
не намерила лек, докато през септември 1953 г. не 
отишла да търси помощ при Рилския Чудотворец. 
И тя прави молебен, взема памуче, осветено от 
мощите, и умива ухото си на аязмото. една нощ, 
седмица преди Рождество, тя се буди от силен шум 
в ушите. „Помислих, че ще загубя слуха си и на ляво-
то здраво ухо“ – разказва тя. Става и започва горе-

що да се моли на бог и на свети Йоан. Спомня си за 
памука и го слага на болното ухо. „Рано сутринта 
се събудих от шума на колите по нашата калдъръ-
мена улица. Какво беше учудването и радостта 
ми, като разбрах, че вече чувам и с дясното ухо“ – 
спомня си жената, трайно възвърнала слуха си. Ис-
ториите нямат край, тъй като живителната сила 
на мощите и на водата от аязмото не секват и до 
ден днешен.

о
здравях от 
миокардита 
напълно и 

лекрите не можаха да 
установят причината 
на моето 

www.flashka.bg
info@flashka.bg

Ново!
Фруктиера  „KARPO“ 
от програмирано стъкло, 

където плодовете 
узряват по-добре

g
g

Чаша 250 мл 
Sirius
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Заветът на  
св. Йоан Рилски

M
алко преди успението си св. Йоан 
Рилски оставя завет до своите 
наследници. Оригиналът на дългия 
десетина странички документ не 
е запазен. През 1385 г. поради страх 
от турското нашествие игуменът 

на Рилската обител Дометиан прави препис, а ори-
гинала прибира в скривалище, което не е открито и 
до днес. От преписа на Дометиан неговият ученик 

Саватий направил нов препис, който на свой ред е 
преписан още няколко пъти. Днес разполагаме с пет 
основни копия на завета от средата на XIX век, едно 
от които е дело на неофит Рилски. 

Поради множеството преписи и отстоянието 
през вековете има разлики в петте документа. За 
най-пълен и точен се смята т.нар. Игуменски препис, 
който се пази в Рилския манастир. Заради различията 
и липсата на оригинала редица учени определят заве-

Най-вече се пазете от змията на сребролюбието, 
защото сребролюбието е корен на всички злини

TEMATA

4 Архимандрит Макарий от Рилската света 
обител разговаря с вярващи в храма.
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та като мистификация, писана не по-рано от XVIII 
век. Акад. Александър балан пръв подлага на съмнение 
автентичността на документа. Според него той 
е дело на монах от манастира от по-късно време, 
който създал фалшификат, използвайки сведенията 
на Георги Скилица, че свети Йоан преди смъртта си 
поучавал последователите си. Друг аргумент срещу 
автентичността на документа са високият език и 
изключителната начетеност и познаване на свето-
то писание, които според изследователи не би тряб-
вало да са присъщи на селския произход на светеца. 

Тази хипотеза проф. Иван Дуйчев, който 
твърдо застава зад автентичността на завета, 
оборва със следните думи: „напълно немислимо 
е великият отшелник да е бил човек с бедна об-
разованост, както желаят да ни го представят 
изследвачите, които твърде много и безкритич-
но приемат посочванията на Г. Скилица... Поради 
нашата непълна или лъжлива представа за свете-
ца не бива да отричаме възможността това про-
изведение да бъде дело на неговото перо“.  Акад. 
Йордан Йорданов, който пръв изказва по-обстой-
но мнение по въпроса за автентичността, обяс-

нява, че оставянето на завет за идните поколе-
ния е характерно за основателите на манастири. 
Зад автентичността застават още ред изследо-
ватели и цялото българско духовенство. Както 
обобщава доц. Павлов: „Твърде трудно се измисля 
подобен текст, който да се припише на светец от 
величието на свети Йоан Рилски. Твърде високо би 
трябвало да стои един такъв автор, че да успее да 
ни пренесе в епохата на свети Йоан“.

Най-вече се пазете от змията на 
сребролюбието, защото сребролю-

бието е корен на всички злини според 
апостола, който го нарича второ идоло-
служение.

Tака и вие се старайте да живеете 
единодушно и единомислено, с ед-

накво дихание само към вечното възда-
яние да гледате, което Бог е приготвил 
за ония, които са Го възлюбили.

избирайте си наставници и поста-
вяйте за началници ония, които Бог 

ви покаже, сиреч мъже, засвидетел-
ствувани от всички заради духовните 
им занимания и които превъзхождат 
всички по разум и духовно разсъждение, 
а и способни добре и богоугодно да па-
сат повереното им стадо по пасищата 
на благочестието и на животворните 
Христови заповеди.

Ръкоделието да не пренебрегвате, но 
в ръцете ви всякога да има работа. 

Молитвата „Господи, Иисусе Христе, 
Сине Божий, помилуй мене грешния“ да 
ви бъде постоянно на уста, а заедно с 
нея и споменът за смъртта в ума ви.

още много имах да ви говоря, възлю-
блени ми в Господа мои чедца, но не е 

възможно всичко да напиша. Предавам 
ви на Тогова, Който е извор на всяка пре-
мъдрост и разум, и истински Утешител, 
Светия и Животворящ Дух, та сам Той 
да ви умъдри, вразуми, просвети, научи и 
настави на всяко добро дело.

Ако ли пък ... започнете всички да 
желаете началство и председател-

ство, и всички игумени да сте, и всички 
наставници, и тълкуватели и учители, 
и произрастят у вас раздори, спорове, 
разпри, съперничество, клевети, пре-
зрение, завист и други неприлични за 
монасите страсти, тогава знайте, че 
Христос не е между вас, понеже Хрис-
тос не е учител на раздора и несъгласи-
ето, но на мира и единството.

Доц. Павел Павлов
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Св. Иван Рилски 
бди над нас!

Епископ Евлогий:

Дори атеистите не могат да обяснят 
нетлението на мощите на свети Йоана,  
казва игуменът на Рилския манастир

TEMATA

5



Св. Иван Рилски 
бди над нас!

Е
пископ Евлогий, мощите на свети Йоан са 
чудотворни, как е възможно това?

Светите мощи са едно от големите до-
казателства за силата на вярата и за съ-
ществуването на бога. Чудесата стават 

чрез нашата вяра и молитви, по божи промисъл и по 
божие допущение. не означава, разбира се, че с всеки, 
който се е помолил пред светите мощи, непременно 
трябва да стане чудо. бог избира и решава, когато 
види искреността на молитвата, чистотата на сър-

цето, силата на вярата. 
Дори атеистите не могат да обяснят нетлението на 
мощите. Защото ако в някои религии и общества има 
балсамиране и други методи за съхрняване на остан-
ките на даден човек, в християнството няма. Това е 
чудо. Чувал съм обяснения, че понеже свети Йоан се е 
хранил с треви и горски плодове, затова се е запазил. 
Тогава  защо и някой друг не го направи? Има и сега ве-
гетарианци. но те не са водили този духовен живот, 
който е водил свети Йоан Рилски, в пълно отдаване и 
служение на бога.
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За кого се отнася заветът на свети Йоан?

Със завета той поема грижата не само за първото 
монашеско братство, което се основава тук, но и 
за целия български народ. написаното в завета на 
първо място се отнася за неговите ученици, но то 
е и за всички монаси, за всички духовници, и за всички 
миряни. Разбира се, в различна степен, според избо-
ра, който всеки е направил в живота.

Помага ли ви свети Йоан?

Чувства се непрестанно неговото присъствие над 
нас. не около нас, а над нас. Като една наистина бла-
гославяща десница, която ни подкрепя във всички 
трудни изпитания, които имаме тук, и с посещения, 
и с бюрокрацията в държавата, която не ни отми-
нава, и т.н. неговото присъствие е осезателно и 
денонощно. То ни дава сили да преживяваме изпита-
нията и усилва вярата ни. 

В най-големия манастир на Балканите сте едва осем 
души. На какво се дължи това?

на 45 години атеизъм. Това е много трайна следа в жи-
вота на Рилската света обител, на църквата и въобще 
на държавата. Първо се губи нишката между поколени-
ята – от 1961 до 1968 г. монасите бяха изгонени от тук. 
След това правителството разрешава да се върнат 
само 14 души. Другите остават в бачковския, Троян-
ския и Преображенския манастири. По време на атеи-
зма горе-долу на 10 г. идваше по един нов монах, и то 
с много трудности, понеже държавата притискаше 
роднините и познатите за избора им. След това започ-
наха да навлизат технологиите, интернет, дискоте-
ките. всичко това отклонява погледа на младите хора 
от манастирите. Също липсата на вероучение в учили-
щата, липса на църковна просвета в семейството.  

Рилският е и най-посещаваният манастир в Бълга-
рия. Не е ли много трудно за един монах да е сред 
постоянния поток от хора?

Изключително трудно е. една част не издържат 
тук, но аз мисля, че това е един безкръвен подвиг 
на тези, които устояват. Защото понякога, кол-
кото и да сме претоварени от посещенията, един 
непредвиден разговор, една среща за минута - две, 
оказва много голямо въздействие върху човека, 
който е дошъл, само с две изречения може да му се 
отворят духовните очи за вярата. в много случаи 

о
сезателно и денонощно 
усещаме неговото 
присъствие. То ни 

дава сили да преживяваме 
изпитанията и усилва 
вярата ни.



хората ни спират за елементарни неща, например 
къде да запалят свещи, да ги упътваме към мекици-
те, а не към музея ... Това уморява много, но всеки 
си носи кръста в живота и ние приемаме като наша 
мисия да посрещаме посетителите.

Кажете ни за срещата с цар Петър, един от най-
дискутираните моменти от живота на свети 
Йоан.

Свети Йоан дава наставления на царя чрез негови-
те войници – да се грижи за църквата, за манасти-

рите, за храмовете и от историята знаем, че цар 
Петър е положил изключително много усилия имен-
но в тази посока. Той не е водил никакви войни с ви-
зантия, което е било характерно за Средновекови-
ето. А когато няма войни - народът добрува, пис-
меността и книжовността са в разцвет. Аз и мно-
го други мои събратя смятаме, че Златният век на 
цар Симеон продължава в по-голяма сила при него-
вия син цар Петър. Заради изключително скромния 
му, миролюбив и духовен живот, заради грижите, 
които е полагал за книжовността и за духовност-
та, светата църква го канонизира за светец.
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Свети Йоан непрестанно се е молил. Кажете ни пове-
че за молитвата.

бог какво иска от нас? Смирение на първо място, 
пост, усилване на вярата чрез молитва. мнозина 
хора разбират молитвата, само да искат, а когато 
получат някакво благодеяние от бога, забравят да 
благодарят. Дори да не сме получили нещо специално, 
достатъчен е дарът на живота, който ни е даден от 
бога чрез нашите родители и за който нямаме заслу-
ги. Така че молитвата е на първо място в църквата. 
второто е да благодариш, когато получиш. И трето, 
всеки ден чрез молитвата да възхваляваме и просла-
вяме бога. Така че различни са видовете молитва, но 
човек трябва да търси уединение, усамотение, първо 
в дома си, пред домашната икона или иконостас, ако 
има, и в храма. Общата молитва е най-силна, защото 
тогава има единение. Тогава се чувства във въздуха 
тази енергия, която от нас излиза към бога, но и бог 
ни връща със спокойствие, с благодат, с благоразполо-
жение между всички. Затова и хората, когато излязат 
от храма след служба, се чувстват много по-улекоте-
ни и одухотворени чрез общата молитва.

Споменахте смирението. Днес ни учат, че във всичко 
трябва да сме първи. Къде е мястото на смирението 
в нашия 21 век?

Смирението има голямо място, само няма кой да го 
запълва. Имам много познати и тук чувам родители, 
които учат децата точно на обратното – да бъдат 
напористи, настоятелни, да се борят. Гледал съм и 
конкурси за деца по телевизията, било певчески, тан-
цувални или други, и съм виждал колко тежко някои 
деца приемат загубата, че не са първи. Това е пагубно. 
Такъв човек през целия си живот ще страда при най-
малкия неуспех, независимо в каква област. Родители, 
които в такъв дух възпитават децата си, им правят 
лоша услуга. Когато един човек се възпитава именно в 
смирение, той може да има много успехи, без да се въз-
гордява. Гордост за всеки родител е, когато детето 

му успява, в училище, в спорт и в други насоки. но ако 
това не е цел в живота на всяка цена, то тогава тези 
успехи само ще облагородяват човека. Ще му дават 
импулс да продължава да се труди, да учи, да работи. 
Смирението облагородява, а гордостта, когато има 
неуспех, го освирепява.

Днес имаме толкова много, а пак сме все недоволни...

някои казват днес, че живеят по царски. Действи-
телно много хора живеят по-добре от българските 
царе навремето, във всяко едно и особено в битово 
отношение. Точно това е действието на Лукавия в 
наши дни - да стимулира у хората, без да се усещат, 
жажда за консумация на все повече и повече във всяко 
едно отношение.
По телевизията дават разкошните домове на някои 
известни личности. в същото време, да речем в Аф-
рика няма вода. не говоря за Перник – там е поради 
наше недоглеждане и безхаберие на някои хора. но на 
други места хората буквално не се дохранват и ня-
мат вода. Това е голямо разминаване в начина на жи-
вот и в представата за живота въобще.  
Стремежът за притежание на повече вещи, развлече-
ния, преживявания и т.н. е пагубен. Чувам, че в храните 
и в някои напитки слагат добавки, които да предиз-
викат човек да иска непрестанно още. Аз смятам, че 
човек трябва да се задоволява с най-насъщното, както 
се казва в молитвата Отче наш. молим се от бога да 
ни се даде това, което е необходимо за един нормален 
човешки живот, не повече. Искането от бога на мате-
риални блага е грешна молитва. Защото ние може да 
смятаме, че тези преизобилни неща са ни много важни 
и на всяка цена необходими, но бог не мисли така. Даже 
още преди да сме се помолили, бог знае от какво се 
нуждае всеки човек. А когато нещо не му достига и не 
може да го получи, то е за изпитание, а не за наказание. 
наказание е, когато човек не се грижи за утрешния ден. 
Трупането на богатства, на вещи, на пари, не е богоу-
годно, но не може стопанинът да не си изоре нивата, 
да не я засее и да чака есента да жъне и да бере плодове. 
бог иска ние да проявяваме мъдрост за утрешния ден.

Защо дойде тази пандемия?

Това е изпитание от бога заради непочтения живот, 
който водят по-голямата част от хората, заради 
незачитане на бога и високомерието. Само когато 
видят някое тежко препятствие, тогава се сещат 
и се замислят за бог. Като отмине - пак го забравят. 
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ние като вярващи християни ежедневно, и преди да 
дойде пандемията, винаги се молим за здраве и спа-
сение на целия народ и на всички християни. Когато 
човек е вярващ, много по-лесно преминава през тези 
изпитания. не отричаме хигиенните мерки, това са 
елементрани неща, да се спазват, но не трябва да за-
бравяме и божията помощ, която трябва да призо-
ваваме, за да отминат тези изпитания. 

Какъв е смисълът на живота, за какво сме тук на земята?

нашата мисия е продължение на човешкия род и въз-
хвала на Твореца. Получава се обаче обратното – въз-
хвала на творението. 

Казвате неведнъж, че има завръщане на младите към 
вярата. По-рано говорихме с отец Макарий и той не 
изказа същото мнение.

Сега виждаме все пак, че има млади хора. навремето 
беше табу. Той не е живял по това време, но аз мога 
да сравня и разликата е огромна. на него и на много 
други им се иска да има много млади, всички да бъдат в 
храмовете, но това става по-бавно.
 

А не е ли нужна повече активност от страна на църк-
вата, за да са близо хората до вярата?

От кого да е тази активност? една шепа сме. не само 
тук в светата обител, но и по-принцип. ето днес дой-
де при мен от Шумен един отец да си вземем довижда-
не. Свещеник е в града и в още шест села. Той не може 
да смогне само да ходи на погребения и панахиди. От 
тези шест села половината нямат църкви. А това 
иска организация, иска средства. Как сам човек да го 
направи това нещо? Ако има около него добри хрис-
тияни, църковни настоятели, които да го подкрепят, 
да му съдействат, нещата ще вървят, но той е сам. в 
Добричко има на 20 села по един свещеник. С въртолет 
не можеш да ги обиколиш. Проблемът е много голям. 
Семинариите са почти празни. няма църковни певци. 
миграцията навън, технологиите, интернет, дис-
котеките, непрестанните подигравки с църквата и 
духовниците по телевизията, всичко това отдалеча-
ва младите от вярата, църквата, храмовете и мана-
стирите. не казвам, че църквата и нейните служители 
нямат и те вина, като не полагат достатъчно усилия, 
за да се привличат кандидати в семинариите. но по-го-
лемият процент е липсата на вероучение. 
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В
еликият подвиг на свети Йоан Рилски 
и още повече нетленните му мощи са 
вдъхновявали неизброими поклонници 
още приживе. Така става и с първия ви-
пуск на основаната през 2009 г. от доц. 
Павел Павлов магистърска програма 
„Християнско поклонничество“ към 

богословския факултет на Софийския университет. 
Сред студентите и техния преподавател се зараж-
да идеята за поклоннически път, наречен „Рилският 
Чудотворец“, от София до Рилския манастир, път, 
който мощите на небесния покровител на българия 
са „изминавали“ и в двете посоки през вековете.

Както българите от стари времена, взели със 
себе си само най-необходимото, екипировка и хра-
на, всеки колкото може да носи на гръб, през 2010 г. 
около 25 човека, предимно студентите от универ-
ситета и техни приятели, се отправят на стокило-
метрово шестдневно поклонение от витоша през 
верила до величествената Рилска пустиня. 

началото поставят рано сутринта на първи ав-
густ с литийно шествие от църквата „Св. София“ 
през центъра на столицата до ротондата „Св. Геор-

ги“, където някога са пренощували нетленните мощи 
на свети Йоан по пътя им от велико Търново към 
Рилския манастир през 1469 г. След това поклонни-
ците поемат по своя път през Черни връх. нощуват 
на палатки или в хижи, а в село ярлово – в църквата 
и в къщите на местни хора, след постния боб, който 
ярловчани приготвят за поклонниците още от пър-
вата година на поклонението. 

30 км за ден, почти без вода

С напредването на дните се увеличава и труд-
ността на изпитанието: преходът през верила е 
не само най-дълъг, около 30 километра за един ден, 
но и почти няма вода по пътя. „Самото име ве-
рила означава безводна, за разлика от Рила, което 
означава водна. През целия път този ден има само 
два извора“ – обяснява Кирил Георгиев, координа-
тор на поклонническия поход. но трудностите са 
неизменна и важна част от молитвеното извър-
вяване. „Обръщаме ежедневието си на 180 градуса, 
лишаваме се от много неща и удобства, с които 
сме свикнали, и молитвата се усилва. Имаме ред 

Поклоннически 
стъпки
10 г. вярващи вървят с молитви и песни от София до 
Рилския манастир, за да измолят  помощ от светеца

Поклонничеството има своите корени в най-дълбока древност, по всички краища на све-
та и религии. То е и съществена част от християнството. Хората от различни епохи и 
до днес изоставят ежедневните си удобства и задължения и тръгват на път да се покло-
нят на свети за тях места или реликви. Както пише Иван Ж. Димитров: „Поклонникът 
отива не да срещне други хора, не да посети забележителности, природни или истори-
чески, а пътува да срещне Бога. В такъв смисъл поклонничество всъщност е самият ни 
живот, както го разбираме ние, християните“. 

TEMATA
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изпитания на физиката и на духа. но виждаме и 
много красота – редки растения, разнообразни 
диви животни и когато човек съзерцава творени-
ето, започва да разсъждава за Твореца“ – споделя 
Кирил.  всеки ден – сутрин, в обедната почивка и 
вечер, се чете акатист на св. Йоан Рилски, пес-
нопение, свързано с усилена молитва, при което 
вярващите стоят прави, както и молебен канон 
към Света богородица, тъй като пътят съвпада 
с богородичния пост, с който се измолва нейното 
застъпничество за всички хора в нужда. 

Извън времето и извън простора

След верила, последните дни от похода са през 
Рила и Рилските езера. някои се качват с лифта, ос-
таналите – пеш. Правят лагерен огън до хижа „Рилски 
езера“, запознават се, разговарят, пеят песни – цър-
ковни и народни. вдъхновяват се от поезията на св. 
николай велимирович и неговите „езерни молитви“: 

Любовта не знае за времето и за простора. 
Тя е извън времето и извън простора. 

За нея един ден е като хиляда години и 
хиляда години като един ден.

Когато съм споен с любов за Тебе,  
тогава не съществува небе и земя - 

съществува само Бог. 

Не съществува тогава нито аз, нито ти - 
съществува само Бог. 

на сутринта правят водосвет на езерото бъбре-
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ка и се отправят на финалния нелек преход през Пре-
дела към Рилската обител. Покланят се на гроба и на 
мощите и завършват своето своеобразно душевно 
и духовно преображение под песните на камбаните, 
отбелязващи празника Преображение Господне.

Седем години без дете

И така вече 10 години. От 25 стигат до 100 при 
тръгване и над 200 в кулминационния момент на по-
следния ден, сред тях са още непроходили деца, както 
и 75-годишни хора. И чудесата на св. Йоан не закъсня-
ват. Доц. Павлов разказва за млад свещеник и неговата 
презвитера, които седем години нямали дете. Отецът 
дошъл на едно от поклоненията, през целия път пеел 
непрестанно тропар на св. Йоан Рилски и се молил. на 
следващата година към пътя се присъединили вече три-
ма души – свещеникът, съпругата му и малката Йоана.

„немалко хора са намерили приятели, дори спът-
ници в живота на поклоннически път“ – разказва 
Кирил. – „С нас идват и много деца. Така от малки се 
научават на любов към бога, към свети Йоан, а и към 
нещата от живота – планината, растенията, жи-
вотните, екологията.“

С увеличаване на броя хора след първите някол-
ко години се появяват и повече удобства по пътя: 
Столичната община осигурява транспорт за бага-
жа, община Самоков – подслон във военни палатки и 
топла вечеря в местността Цари мали град. най-
усърдните все още носят сами целия си багаж, но по-
вечето хора се възползват от възможността да са 
без тежки раници на гръб.

Пандемията връща аскетизма

Докато не дойде пролетта на 2020 г. и обявената 
пандемия, която преобърна всичко на 180 градуса, дори 
поклонническия път. „бог си нареди нещата много до-
бре – един вид се върнахме назад не само към времето 
на първите две години, но почти до годините след ус-
пението на свети Йоан, когато хората са ходили на по-
клонение без всякакви удобства“ – споделя Кирил. Тази 
година походът преминава наистина аскетично, с мал-
ко хора, без улеснения и с ред изпитания. „все пак сами-
ят поклоннически път се явява един катехизационен 
маршрут, едно въвеждане по своему, което всеки из-
живява по свой начин, интимно и лично, индивидуално 
между него и бога. Когато има и съмишленици, които 
могат да ти помогнат, пътят става по-лек. Пътят 
към Рилския манастир и пътят към бога.“

Поклонническият път „Рилският Чудотворец“ от 
София до Рилския манастир

София

Рилски манастир

Паничище

Сапарева баня

Белчински бани

Ярлово

ПанчаревоВитоша



ЖиВОт на 
ВЕнЕРа?

алМа – ОГрОМЕН раДИОТЕлЕСкОП В аТакаМа – рЕГИСТрИра фОСфИН В аТ-
МОСфЕраТа На ВЕНЕра. фОСфИНъТ, МОлЕкула ОТ ЕДИН аТОМ фОСфОр И 
ТрИ ВОДОрОД, Е ИзВЕСТЕН С бИОлОГИчНИя СИ ПрОИзхОД. На зЕМяТа ТОй 
СЕ ПрОИзВЕжДа бЕз учаСТИЕТО На кИСлОрОД ОТ МИкрОбИ В блаТаТа, В 
ОТхОДНИТЕ каНалИ И В чЕрВаТа На жИВОТНИТЕ. ВъзМОжНО Е фОСфИНъТ 
Да СЕ Е ОбразуВал ОТ МИкрОбИ В аТМОСфЕраТа На ВЕНЕра. 

Валентин Иванов

Засега не са известни небиологични причини 
 за формирането на фосфин в атмосферата  

на планетата

СВЕТОВЕ 



В
енера се вижда за кратък период от 
време след залеза или преди изгрева 
на Слънцето, затова е известна 
още като вечерница или Зорница. 
Древните гърци дълго време са я 
смятали за два различни обекта, 
наречени Хесперус и Фосфорус 

(случайно съвпадение с името на елемента, влизащ 
в състава на интересната молекула, за която става 
дума). Има сведения, че вавилонците са смятали ве-
черницата и Зорницата за един обект, но Птолемей 
пръв обяснява двата отделни интервала от време, 
през които виждаме венера, с предположението, че 

тя е разположена между Земята и Слънцето. 
През 1761 г. по време на пасаж михаил Ломоносов 

открива, че планетата притежава атмосфера. Тя е 
толкова плътна, че прави невъзможно регистрира-
нето на каквито и да е топографски форми на релефа 
като планини или кратери. По тази причина период-
ът на денонощно въртене на венера дълго остава 
загадка. Джовани Скиапарели предполага, че венера е 
обърната към Слънцето винаги с една и съща страна. 
През 1928 г. Франк Рос от обсерваторията „Йъркис“ 
оспорва тази идея, предполагайки, че в атмосферата 
-  ще се образува стационарна структура и слънчева-
та страна винаги ще е по-топла от сенчестата. 



Фотографиите на Рос не показват подобна разли-
ка. Днес е известно, че неговият аргумент е невали-
ден, защото атмосферната циркулация под форма на 
силни ветрове изравнява температурата на дневна-
та и нощната страна.

През 50-те г. радарни наблюдения от Земята по-
казват, че венерианското денонощие продължава 243 
дни, което прави венера най-бавно въртящата се 
планета в Слънчевата система.

КРАхъТ НА гОЛЕмИТЕ 
НАдЕждИ

масата на венера е около 80% от земната, а ради-
усът – около 95% от земните, така че астрономите 
са имали сериозни основания да очакват условията на 

нея да бъдат сходни със земните, може би с малко по-
висока температура. 

Първите намеци, че венера може би не е толкова 
дружелюбна към земните форми на живот датират 
от 1922 г., когато двама американски астрономи – 
Чарлз Сейнт Джон и Сет никълсън – публикуват оп-
тични спектри на венера, от които става ясно, че в 
атмосферата  практически липсват кислород и водни 
пари. Две години по-късно никълсън заедно с колегата 
си едуард Петит, измерва на осветената страна на 
венера температура от 50-60 градуса по скалата на 
Целзий, но този резултат е оспорван от други астро-
номи. Пред 1932 г. с помощта на инфрачервени спек-
три други двама американци – Уолтър Адамс и Тиодор 
Дънам-младши – откриват, че атмосферата на вене-
ра съдържа голямо количество въглероден двуокис.

Спектър от АЛМА с линията на фосфина 

Фосфин в атмосверата на Венера

мОЛЕКуЛА НА фОсфИНА PH3

P ( фосфор)

H (Водород)

H (Водород)

СВЕТОВЕ 



Истинското разочарование идва на 18 октомври 
1967 г., когато спускаемият апарат на съветската 
„венера-4“ навлиза в атмосферата на планетата. на 
пръв поглед създателите му са предвидили всичко, 
включително и система за включване на радиопреда-
вателя в случай на приводняване (тя се управлява от 
бучка захар, която би трябвало да се разтвори във во-
дата и контактът да се затвори) и система за охлаж-
дане, способна да издържи на температура до 270-280 
градуса по скалата на Целзий и налягане до 15-22 атмос-
фери. но апаратът е разрушен високо в атмосферата. 

На 18 октомври 1967 г. за огромно разоча-
рование на астрономите по света спуска-

емият апарат на съветската „Венера-4“ 
е разрушен в атмосферата на Венера.

Станциите докла-
дват отстъствие 
на вода, темпера-
тури 450-500 гра-
дуса и налягане 100 
земни атмосфери



Следващите подобрени станции, които достигат 
повърхността докладват отсъствие на вода, темпе-
ратура 450-500 градуса и налягане 90-100 земни ат-
мосфери, резултат от изключително силен парников 
ефект.

НОВА НАдЕждА
Теоретичното моделиране на венерианската ат-

мосфера подсказва, че парниковият ефект не се е поя-
вил веднага след образуването на планетата. майкъл 
Уей, физик от космическия център „Годарт“ на нАСА 
и неговите сътрудници през 2017 г. публикуваха в 
списание Astrobiology симулация, според която на ве-
нера е имало океани само до преди около 715 милиона 
години, оставяйки 3,5-4 милиарда години за възможна 
биологична еволюция. Това е много време. За сравне-
ние, когато парниковият ефект е превърнал венера 
в ада, който виждаме днес, Земята се е намирала в 
средата на неопротерозойската ера и е била населе-
на с многоклетъчни организми, появили са се първи-
те животни.

но живот, съществувал преди милиарди години, 
дори на друга планета в Слънчевата система, не е 

Според симулация на
Венера е имало океани 
само до преди около 
715 милиона години

Магелан става първата планетарна сонда, изстреляна от 
совалка на 4 май 1989 г., по време на мисия STS-30. Голямата 
антена в горната част на кораба се използва за радарното 
картографиране на планетата.

интересен за човечеството освен като любопитен 
прецедент. не е чудно, че резултатите на Уей бяха 
подминати от медиите.

През септември 2020 г. ситуацията коренно се 
промени – Джейн Грейвс от университета в Кар-
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диф и нейните съавтори публикуваха в Nature 
Astronomy наблюдения, според които в атмос-
ферата на относително близката венера (до 
нея космическа станция може да достигне за ня-
колко месеца) се съдържа фосфин.  Съвременна-
та астробиология е принудена да търси живот 
от разстояние – екзопланетите са прекалено 
далече и даже достъпът до планетите в наша-
та Слънчева система е ограничен – космически 
апарати се изпращат веднъж на няколко години. 
Дистанционно следи от живот могат да бъдат 
намерени по така наречените биосигнатури 
– химични съединения, които са продукти от 
жизнен цикъл. биосигнатура е например мета-
нът, който може да се намери в газовете, отде-
ляни от кравите и от другите живи същества. 
но той се получава и в резултат на геоложки 
процеси. надеждни и еднозначни биосигнатури 
се намират трудно. Фосфинът е един от най-
обещаващите кандидати, както посочва Клара 
Соис-Силва от масачузетския технологичен ин-
ститут в своя статия, публикувана в началото 
на 2020 г. Това съединение се образува при висо-
ко налягане и високи температури в ядрата на 

планетите. в планетите гиганти конвекцията 
– вертикален пренос на горещ материал от въ-
трешността към по-студените външни слоеве 
– го прави достъпен за наблюдения (за пръв път 
извън Земята тази молекула е открита преди 
около четвърт век на Сатурн). Твърдата кора 
на планетите от земен тип предотвратява 
вертикалния пренос (освен чрез вулканите) и 
фосфинът на повърхността им може да има само 
биологичен произход.

Откриването на фосфина на венера е демон-
страция за внимателен подход, без бързане и 

Очите на АLМА

Н
а испански alma означава душа, а 
ALMA е съкращение от Atacama 
Large Milimeter Array, което 

буквално се превежда като Атакамска 
голяма милиметрова матрица. АЛМА се 
намира в чилийската пустиня Атакама. 
Тя е интерферометър – състои се от 66 
антени, които работят заедно и могат да 
се пренареждат за различни видове наблю-
дения: ако се отдалечат една от друга, се 
подобрява разделителната способност на 
целия телескоп, но се намалява неговата 
чувствителност; ако антените се събе-
рат наблизо, се подобрява чувствител-
ността, но тогава телескопът не може да 
различава фините детайли в структурата 
на далечните обекти.
АЛМА е чувствителна към електро-
магнитни лъчи с дължина на вълната от 
0,32 до 3,6 милиметра (в честоти това 
съответства на около 30-1000 GHz). 
Най-интересните обекти за АЛМА са 
тези, които се състоят от студен газ с 
температура до няколко десетки градуса 
по скалата на Келвин – като протозвезд-
ните и протопланетните дискове, от 
които предстои да се образуват звезди и 
планети.
Телескопът е съвместен проект на Европа, 
САЩ и Япония и започна работа през 2011 
г. Построяването му струваше около 1,4 
милиарда евро.
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гонитба на сензация – каквато е нормалната и често 
скрита за широката публика практика в съвременна-
та наука. През юни 2017 г. екипът на доктор Грейвс по-
лучава наблюдения с JCMT – 15-метров радиотелескоп 
на мауна Кеа, Хаваи, носещ името на шотландския 
физик Джеймс Кларк максуел – и намира в тях слаба 
линия на поглъщане с дължина на вълната 1,123 мм, 
принадлежаща на фосфина. но спектърът е „шумен“ 
и линията е едва различима сред грешките на измер-
ването. През март 2019 г. екипът отново наблюдава 
венера, този път с телескопа АЛмА, който освен че 
има по-висока чувствителност, предлага и по-висока 
разделителна способност. наличието на линията е 

потвърдено и атмосферата на венера е „картогра-
фирана“ – най-много фосфин има в средните ширини, 
а на екватора и на полюсите почти няма.

Спектърът, в който се „впечатва“ абсорбацията 
на фосфина, е излъчен на височина 50-60 км над по-
върхността на венера, следователно самият фосфин 
се намира по-високо, където температурата е само 
около 30 градуса по Целзий, а налягането не надвиша-
ва половин земна атмосфера. моделирането на вене-
рианската атмосфера показва, че линия на поглъщане 
с наблюдаваната големина се получава, ако на всеки 
милиард молекули в атмосферата на венера има око-
ло двадесет фосфинови.

Същият екип публикува в научните списания още 
няколко статии за венера. Те изследват подробно хи-
мичните процеси в атмосферата на планетата, за 
която знаем доста от in-situ наблюдения с космически 
станции. Изводът им е, че поне засега не са ни извест-
ни небиологични процеси, които биха могли да обяснят 
появата на фосфина при температурите и налягани-
ята в атмосферата на венера. в друга статия Сара 
Сийгър от масачузетския технологичен институт 
описва хипотетичен жизнен цикъл, който би могъл да 

Фосфинът се  
намира в атмосфе-
рата, където тем-
пературата е само 
около 30 градуса

СВЕТОВЕ 
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Снимка, изпратена от космически апарат Венера-9 



Откриха  
и глицин

В 
средата на октомври екип  ин-
дийски астрономи, воден от 
Ариджит манна от колежа мид-

напур, бенгал, докладва, че са регистри-
рали глицин в атмосферата на венера. 
Техните наблюдения са получени с по-
мощта на субмилиметовия телексоп 
АЛмА в чилийската пустиня Атакама. 
в сравнение с другите аминокиселини 
глицинът има проста молекула, която 
се състои от десет атома: по два въгле-
род и кислород, един азот и пет водо-
род. Както останалите аминокиселини, 
той е „тухличка“ в строежа на живота. 
нещо повече, на нашата планета гли-
цинът е една от най-разпространените 
аминокиселини.

манна и сътрудниците му са откри-
ли линия на глицина с честота 261,87 GHz. 
Пространственото разпределение на гли-
цина наподобява това на фосфина – той 
е концентриран в средните географски 
ширини и почти отсъства на полюсите, 
което подсказва, че произходът на тези 
две вещества може би се дължи на един 
механизъм. Какви ли още изненади ни е при-
готвила венера, въпреки привидно чудо-
вищните условия на повърхността є.

функционира в атмосферата на венера. манасви 
Лингам и Абрахам Льоб от Харвардския универси-
тет пък оцениха, че за да се произведе наблюдава-
ното количество фосфин, е необходимо съвсем 
малко количество биомаса – с няколко порядъка 
по-малко, отколкото се среща на Земята.

ВЕНЕРА, ВсЕЛЕНАТА И 
ВсИчКО ОсТАНАЛО

Ако наличието на фосфин в атмосферата 
на венера бъде потвърдено чрез наблюдение на 
други негови линии и се потвърди биологичният 
му произход, ще се окаже, че съществува живот 
съвсем близо до нас, и то при съвсем различни ус-
ловия от земните. Подобно откритие ще озна-
чава, че вероятно животът е много по-разпрос-
транен и много по-приспособим, отколкото 
имаме основания да смятаме сега. Ще се наложи 
да преразгледаме представите си за обитае-
мост на планети. Ще възникне и въпросът дали 
тераформирането на венера – което е възмож-
но, макар да изисква векове – е допустимо от 
морална гледна точка поради унищожаването на 
местните форми на живот.

Със сигурност ще станем свидетели на бум 
в космическите изследвания на нашата съседка, 
като се започне от станции, които ще „плуват“ 
в атмосферата и ще търсят следи от живот на 
място, и се стигне до станции, които ще вър-
нат на Земята проби от атмосферата на вене-
ра. Предстоят вълнуващи времена.

О (кислород)

H (Водород)

О (кислород)

H (Водород)

C (въглерод)

N (азот)

H (Водород)

H (Водород)
C (въглерод)

мОЛЕКуЛА НА гЛИцИН C2H5NO2
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зДраВЕ

Райнхард Гензел, Андрея Гез   и Роджър Пенроуз

И учени, и прости, 
всички се плашат, 
казват: някаква 
особена инфлуенца 
се явила! Какво от 

това? Пийте гореща вода, яжте 
варени картофи и не се бойте! 
благодарете, че е дошла тази ин-
флуенца. Тя е дошла и ще си замине.

 Сега върлува испанската болест. 
Ако болният яде месо или друга 
тежкосмилаема храна, ще отиде 

на онзи свят. Като лек против 
тази болест аз препоръчвам да 
се пие гореща вода и да се ядат 
варени картофи, по три-четири 
най-много. И при висока темпера-
тура не е опасно да се ядат варени 
картофи. Те намаляват темпера-
турата, действат благотворно 
върху мозъка, понеже съдържат 
мозъчен екстракт. Испанската 
болест се отразява вредно главно 
върху стомаха и белия дроб; раз-
стройството на тези органи се 

отразява върху нервната систе-
ма. Приложете този лек и ще се 
уверите в неговото действие. 

 И аз препоръчвам инжекциите, 
но с гореща вода. направи три ин-
жекции с вряла вода: сутрин една 
чаша вряла вода, на обяд една чаша 
и вечер една чаша. Тия инжекции 
влизат в стомаха, оттам в дро-
бовете и най-после в главата. в 
пет минути ще дадат резултат. 
външните инжекции дават резул-

ПРеЗ 1917 Г. ИСПАнСКАТА бОЛеСТ, ИЛИ ИнФЛУенЦА, ОТнемА ЖИвОТА нА мИЛИОнИ ХОРА ПО 
СвеТА. ТОГАвА ПеТъР ДънОв ДАвА нА УЧенИЦИТе СИ РеЦеПТИ И СъвеТИ, С КОИТО ДА Се ПАЗяТ ОТ 
бОЛеСТТА И ДА Се ИЗЛеКУвАТ, АКО веЧе СА Се РАЗбОЛеЛИ. СПАЗвАЙКИ неГОвИТе нАСТАвЛенИя, 
нИТО еДИн ПОСЛеДОвАТеЛ нА  бяЛОТО бРАТСТвО не СТАвА ЖеРТвА нА ИСПАнСКИя ГРИП.  ДнеС, 
100 ГОДИнИ ПО-КъСнО, Сме ПОСТАвенИ в ПОДОбнА ОбеЗСъРЧАвАЩА СИТУАЦИя. УПЛАШенИ Сме 
КАКТО ЗА СвОеТО ЗДРАве, ТАКА И ЗА ТОвА нА бЛИЗКИТе нИ. А мОЖе бИ ПРОСТО ТРябвА ДА Се вСЛУ-
ШАме в ДУмИТе нА УЧИТеЛя, ДОСТИГАЩИ ДО нАС ПРеЗ вРемеТО, И ДА ИЗПОЛЗвАме нАЙ-мОЩ-
нИТе ЛеЧебнИ СИЛИ – ТеЗИ нА ПРИРОДАТА, ЗА ДА Сме ЗДРАвИ И в ХАРмОнИя. ПУбЛИКУвАме ОТ-
КъСИ ОТ РАЗЛИЧнИ беСеДИ нА УЧИТеЛя, в КОИТО е ГОвОРИЛ ЗА ИСПАнСКИя ГРИП И ЗА ЗДРАвеТО 
въОбЩе. А АКО ИСКАТе ДА нАУЧИТе ОЩе ПОвеЧе – АбОнИРАЙТе Се ЗА СПИСАнИе 8 И Ще ПОЛУЧИТе 
ПОДАРъК КнИГАТА ..... АКО ПъК веЧе ИмАТе АбОнАменТ, ПРеЗ нОемвРИ мОЖеТе ДА СИ КУПИТе 
КнИГАТА нА ПОЛОвИн ЦенА ОТ ОРИГИнАЛнОТО ИЗДАТеЛСТвОТО нА ОбЩеСТвО „бяЛО бРАТСТвО“.

УЧИТЕЛЯ ПЕТъР ДъНОВ: 

СРЕщУ 
ИНФЛУЕНЦА 
- гОРЕщА ВОДА, ВАРЕНИ 
КАРТОФИ  И НЕ СЕ БОЙТЕ!

абОНаМЕНТ

снимки и текст Издателство „Бяло братство“
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тат едва след 24 часа. Аз лекувам 
холерата с гореща вода. врялата 
вода разредява серума, в който 
бацилите на холерата се хранят, и 
в 24 часа те намаляват и умират. 
Инжекциите, които лекарите 
турят, влошават положението, 
вместо да го подобрят. Старите 
българи разказват, че едно време, 
когато холерата и чумата посе-
щавали българия, от страх хора-
та бягали по горите. Там палели 
големи огньове и пиели гореща 

вода. Който пиел гореща вода, 
оздравявал. Затова те казват, че 
холерата и чумата се страхуват 
от горещата вода.  

ПИЙТЕ гОРЕщА ВОДА

 Чумата, от която хората се 
плашат, се лекува с гореща вода. 
болният от чума трябва да се 
отдели от здравите и на всеки час 
да му се дава по една чаша гореща 
вода.  Като пие водата, серумът 

в кръвта, който служи за храна 
на микробите, се разредява и те 
постепенно престават да се раз-
множават. През време на болес-
тта никаква храна не трябва да се 
употребява. връзката на човека с 
бога представя силна динамична 
мисъл, която се отразява вър-
ху микробите като електрични 
светкавици. Така атакувани от 
две страни, чрез обстрелване и 
чрез глад, те престават да се раз-
множават и умират. Достатъчно 
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е 24 часа усилена война с микроби-
те на чумата, за да ги заставите 
да излязат вън от организма. бо-
лестите не са нищо друго освен 
война на човека с низши същества. 
Като воюва известно време, чо-
век се калява постепенно и става 
по-здрав. болестите допринасят 
особено много за женствените, 
мекушави натури. Забелязано е, 
че след като боледуват известно 
време, те стават по-мъжестве-
ни, по-смели по характер. мекуша-
вите хора се поддават на болести 
повече, отколкото мъжествени-
те, смели натури.

 Ако искате да се лекувате, ще 
пиете пет–шест чаши гореща 
вода лъжичка след лъжичка, но в 
продължение само на половин час.

 Пийте гореща вода – нищо по-
вече! Като се изпотите добре, 
ще можете спокойно да заспите 
и състоянието ви ще се измени. 

Колкото и да сте зле, всяка вечер 
пийте гореща вода и си кажете, че 
състоянието ви ще се подобри, и 
няма да мине много време, вие ще 
бъдете съвършено здрав.

 Ще изпиете 4-5 чаши вряла вода, 
за да се изпотите хубаво, а после с 
една кърпа ще обтриете тялото 
си. Трябва да се научите правилно 
да пиете вода, за да се свържете с 
нейните магнетични сили.

 Искате ли да не боледувате, дръ-
жте в ума си мисълта за благот-
ворното действие на водата върху 
организма. Пийте вода съзнателно 
и не мислете за болести. Дръжте в 
ума си мисълта за здравето, за кра-
сивото и великото в живота и от 
нищо не се страхувайте. 

 в 1917 година в българия върлува-
ше испанската болест, която от-
несе стотици хора на оня свят. Аз 
съветвах познатите си да пият 

Първите 30 души, които си 
направят едногодишен абона-

мент за печатното издание на 
Списание 8 от 8 ноември до  

7 декември, ще получат книга-
та „За здравето“ от  

Петър Дънов на издателство 
„Бяло братство“.

абОНаМЕНТ
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гореща вода.  Колкото болни има-
ше от испанската болест, пиха 
гореща вода и оздравяха.

ДИшАНЕТО Е 
ТРАНСФОРМАТОР

 Здрав е онзи, на когото умът, 
сърцето и волята са в пълна хар-
мония. Първото условие за под-
държане на здравето е чист въздух, 
слънце и разходки. Използвайте за 
разходки ранните утрини, когато 
въздухът е пълен с жизнена енергия, 
която индусите наричат прана. 
Докато е на Земята, човек трябва 
да мисли, да чувства, да се движи, 
да диша дълбоко, да работи. всички 
болести и неразположения се леку-
ват с дълбоко, пълно и съзнателно 
дишане. Онези хора, които не ди-
шат дълбоко и с любов, не могат 
да възприемат праната от възду-
ха. мислете само за Природата, 
която е пълна с живот и енергия. 
Свързвайте се със силите на Приро-
дата, които могат да обновяват. 
Да бъдеш здрав, това значи да си в 
пълна хармония с Първата Причина 
на нещата, с ближния си и със себе 
си. Здрав човек е само онзи, който 
оценява благата, които му са даде-
ни, и разумно ги използва.
 
 набръчкването на кожата се 
дължи на разстройство на черния 
дроб и на неправилно дишане. Щом 
започне да диша правилно, бръчки-
те от лицето и от ръцете на чо-
века постепенно изчезват. 

 Животът зависи от дишане-
то на човека. всичките болести 
водят началото си от неправил 
но дишане. Дишането обуславя 
храната. Човек, който не диша 
добре, е сприхав, нервен, дразни 
се. Ако знаеш как да дишаш, можеш 
да оправиш работите си. Дишане-
то, това е един трансформатор 

– един от най-големите транс-
форматори в организма между 
Природата и нас.

ХРАНАТА ЛЕКАРСТВО

 никога не яж нещо, което не 
обичаш. Хубавото ядене е оно-
ва, което обичаш, а не онова, 
което хората хвалят. Пий само 
това, което обичаш, а не към 
което си привикнал. не яжте 
нищо нечисто. По-добре човек 
да е гладен, отколкото да яде 
нещо нечисто.

 никога не готви, когато си бо-
лен. не пипай хляб, когато си бо-
лен. Когато си болен, никога нищо 
не носи; когато си здрав, тогава 
носи. Ако един съвременен шивач е 
болен и ти ушие дрехи, той ще ти 
предаде болестта си чрез шиене-
то. Здрави трябва да бъдат хора-
та. най-здравите хора трябва да 
бъдат хлебарите и шивачите.

 виждате, че един човек се хра-
ни, но не мисли за храната, която 
приема, не благодари за благото, 
което му се дава в момента. Раз-
умният свят следи как се храни 
човекът: ако яде бавно, дъвче до-
бре, благодари, той му помага във 
всички работи.

 яденето не е само физически 
процес. Храните са материализи-
рани мисли на същества, които 
стоят по-високо от нас, и тези 
мисли се трансформират в нас, ко-
гато ядем плодове и зеленчуци.

СВЕТЛИНА И ЛюБОВ

 Причината на болестите е не-
разположението. То внася утайки, 
излишъци, инертна материя и чо-
век заболява. Значи болестта не е 
наказание, а подтик, подбудител-

на причина, която кара човека да 
изхвърли всичко нечисто вън от 
себе си. Като станеш сутрин, пър-
вото нещо е да бъдеш весел!

 в света болести не съществу-
ват, а има само болезнени състо-
яния. Задачата на съвременните 
хора, на цялото човечество, е да 
се освободят от своите натруп-
вания и нечистотии.

 яжте здрава храна, дишайте 
чист въздух, обичайте красиво, ми-
слете право и служете на бога с лю-
бов. Който живее според тия пра-
вила, е добър, щедър, любещ човек.

 Правилните постъпки увелича-
ват кислорода в тялото. Правил-
ните чувства увеличават кисло-
рода в сърцето. Правилните мисли 
увеличават кислорода в мозъка. 
 
 Щастието зависи от три неща: 
правилно дишане, правилно хранене 
и правилно ходене. Щастието зави-
си от повдигнатия дух на човека.

 на физическия свят се иска здраве. 
в Духовния свят, дето материята 
е особена, се иска чистота. Здраве 
без чистота е непостижимо.

 един ден, когато учените изу-
чат законите на светлината и 
топлината, ще лекуват всички бо-
лести със светлинна и топлинна 
енергия и няма да остане неизлечи-
ма болест. един човек е здрав, ако 
има свежи чувства и светли мисли, 
ако има злато в себе си. Слънчева-
та енергия създава златото в чо-
века. По-добър масажист от ран-
ните слънчеви лъчи няма. Когато 
се лекуваш със слънчева светлина, 
ще мислиш само за светлината. 
Права мисъл, правилна стойка, 
правилна постъпка – това са про-
водници на светлината.
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Кетогенната диета създава риск от инфаркт и инсулт,  
автоимунни и ендокринни заболявания, стимулира 

туморните клетки, предизвиква камъни в бъбреците и др.

Слави Славов 

KЕтОдиЕтатa
МоДЕрНА, Но...
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К
етогенната диета се свежда 
до драстично намаляване на 
въглехидратите до по-мал-
ко от 50 грама на ден и рязко 
увеличаване на мазнините и 
протеините. След няколко 
дена на такова хранене човек 

може да изпита така наречената кетоза или уве-
личаване на кетонните тела в организма. Това са 
условия, в които тялото се опитва да оцелява, 
когато няма достатъчно храна, гладува или кога-
то не се приемат достатъчно калории от въгле-
хидрати. 

въглехидратите са основният източник за 
производство на енергия в телесните тъкани. 
Такива храни са плодовете, някои зеленчуци, зър-
нени и бобови храни, захар и др. Когато тялото е 
лишено от въглехидрати, секрецията на инсулин 
намалява и тялото преминава в т. нар. катаболно 
състояние. Тогава  запасът от енергия под форма-
та на гликоген се изчерпва, а тялото е принудено 
да оцелява, като в действие влизат два метабо-
литни процеса: глюконеогенеза и кетогенеза. 

Глюконеогенезата е ендогенно (вътрешно) 

производство на глюкоза в организма, особено в 
черния дроб - предимно от млечна киселина, гли-
церол и аминокиселините аланин и глутамин. Oр-
ганизмът винаги се опитва да осигури глюкоза за 
клетките, в каквито и ситуации да се намира. Ко-
гато наличността на глюкоза спадне допълнител-
но, ендогенното (вътрешното) му производство 
не е в състояние да поддържа нуждите на органи-
зма и започва кетогенезата.

Кетогенезата е биохимичен процес за оси-
гуряване на алтернативен източник на енергия 
под формата на кетонови тела чрез разгражда-
не на мастни киселини и кетогенни аминокисе

Резултатът от 
кетогенните диети за 

отслабване е, че в началото 
сме дебели и здрави, след 
това сме слаби и болни и 
накрая сме дебели и болни.
 Д-р Пашкулев 

Слави Славов е сертифициран 
нутриционист, специалист по здравословно 

хранене в Център за здравословен живот
Vita Rama. Завършил е магистратура 

по „Холистично здраве и лечение“ към 
University of Natural Health, САЩ.

КЕтогЕННАтА ДИЕтА СЕ ПоявявА ПрЕз 1921 г., КогАто Д-р ръСЕл УАйлДър 

зАПочвА ДА я ПрИлАгА зА лЕчЕНИЕ НА ЕПИлЕПСИя. ПочтИ ДЕСЕтИлЕтИЕ тя СЕ 

ПолзвА МАСово С тАзИ цЕл До въвЕжДАНЕто НА АНтИЕПИлЕПтИчНИ СрЕДСтвА. 

възрАжДАНЕто НА КЕтогЕННАтА ДИЕтА КАто форМУлА зА бързо отСлАбвАНЕ 

Е СрАвНИтЕлНо НовА КоНцЕПцИя, Която СЕ оКАзА ДоСтА ЕфЕКтИвНА. тАКА 

ИзглЕжДА обАчЕ САМо НА Пръв ПоглЕД.
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лини. Кетоновите тела заместват глюкозата 
и се превръщат в основен източник на енергия. 
Основните кетонови тела са бета-хидрокси бу-
тирова киселина и ацетооцетна киселина, които 
трябва да бъдат буферирани за поддържането на 
Ph средата в кръвта, и след това като вторичен 
продукт се отделя ацетон (основната съставка 
в лакочистителите). Тези продукти са 
потенциални прекурсори на глико-
токсина метилглиоксал. ме-
тилглиоксалът и неговите 
производни продукти са 
признати като една от 
основните причини 
за увреждане на кръ-
воносните съдове и 
тъкани. Това е ток-
сичен отпадък, кой-
то трябва да бъде 
изхвърлен от орга-
низма.

най-добрата ке-
тоза е гладуването, 
то може да е полезно за 
кратко време за дозира-
но пречистване. След като 
спрем изцяло приема на какви-
то и да  било храни, до два-три 
дена, тялото може да изпита така 
наречената кетоза. в този случай тя не 
е вредна, а точно обратното, тогава тялото е 
оставено в пълен покой, като жизнената енергия 
е пренасочена изцяло в това да се изхвърлят вся-
какви натрупали се ненужни вещества. 

видове кетодиети

Основната кетодиета (сьомгова) е съставена 
от 90%  мазнини, 2-4% въглехидрати и 6-8% проте-
ини. Тя е много ниска откъм протеини, за да има 
истинска кетоза в организма. За използването на 
тази диета се изисква хоспитализация и е много 

опасна за самостоятелно практикуване. 
Диетата на Аткинсън е 75/5/25 - това е моди-

фицирана кетодиета, чрез която е по-трудно да 
настъпи истинска кетоза през цялото време. 

Третият вид е широко разпространената в 
литературата и в интернет кетогенна диета – 
там виждаме, че всяка диета, която не надвишава 

50 грама на ден въглехидрати, може да се 
смята за кетодиета. Като процент 

протеините могат да варират в 
голям диапазон.

Друг термин за кетоди-
ета технически означава 

под 25% от общите кало-
рии да са от въглехидра-
ти, като мазнините и 
протеините варират. 

Храните, които се 
консумират, са всякак-
ви видове олиа, масла, 
месо, риба, яйца, малко 

количество слабовъгле-
хидратни зеленчуци (ма-

руля, домат, краставица, 
карфиол, броколи и др.). 

Човек не може да кара посто-
янно на такива тежки, трудно-

смилаеми и натоварващи тялото 
храни! но тогава защо тази диета има 

видим резултат?

 Ако беше истина

Привържениците на диети с ниско съдържание 
на въглехидрати смятат, че намаленото производ-
ство на инсулин би довело до по-малко съхранение 
на мазнини; и така, дори и да консумираме повече 
мазнини, те ще се трупат по-малко. Ще изгаряме 
повече и ще натрупваме по-малко, перфектната 
комбинация за премахване на излишните мазнини – 
но ако беше наистина така. 

можем да погледнем едно скорошно изследва-
не, спонсорирано от един от най-върлите кето-
привърженици - журналистът Гари Таубес. Той е 
събрал доста средства за това изследване в под-
крепа на тази теория за ползата от мазнините.1 

Седемнадесет мъже с наднормено тегло били 
подложени на пълен контрол на храненето в болни-
ца. За първия месец те били поставени на типична 
високовъглехидратна диета (50% въглехидрати, 

В момента, в който 
включим въглехидрати, 

ние започваме да качваме, 
мислейки, че въглехидратите 
са виновни

д-р Ръсел Уайлдър 
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35% мазнини, 15% протеин, която всъщност дори не 
е високовъглехидратна -нискомазнинна в истинския 
смисъл на думата) и след това преминали на нисковъ-
глехидратна кетогенна диета (само 5% калории от 
въглехидрати; 80% от мазнини) за втория месец. И 
двете диети имат същия брой дневни калории. 

Не мазнини, а вода

Това, което се случва, е, че загубата на мазнини 
в тялото се забавя при превключване на кетогенна 
диета. При първата диета хората започнали да от-
слабват с по-малко от половин килограм на седми-
ца, при кетодиетата свалили 1,5 килограма – и това 
било голямо щастие за тях. но какво се е случило 
всъщност? Скоростта на загуба на мазнини се е за-
бавила с повече от половина. Това, което те губели, 
било вода, глюкоза, гликоген и белтъчини. При кон-

сумирането на мазнини и протеини тялото започва 
да губи значителни количества вода от клетките - 
започва да се дехидратира. Това е, защото на всеки 
грам гликоген имаме три-четири грама вода. Кога-
то няма въглехидрати, гликогенът се изчерпва за-
едно с водата. След това започваме да разграждаме 
аминокиселините до глюкоза. 2 

Не се консумират 
достатъчно фибри 

както за да се изхвърля 
храната, така и за да се 
създадат условия за 
размножаването на 
добрите бактерии
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можем да видим, че това е точно обратното 
на резултата, който всички очакват от кетоди-
етата. Кетодиетата работи дотолкова, докол-
кото се приемат по-малко калории, просто като 
всяка една диета с по-малко калории. но ако кон-
сумираме същите калории, които изразходваме, 

няма да имаме никакъв ефект. но много често, 
когато човек се храни само с тези храни, естест-
вено губи апетит.3  

Това е така, защото в организма се създава ток-
сичност от продуктите на такова хранене – кето-
ни, амоняк, метилглиоксал, ацетон и др., и тялото 
се опитва да се избави от тези отрови колкото се 
може по-бързо. Губенето на апетит води до нама-
ляване на храната, а това – до намаляване на кало-
риите и загуба на тегло. Това си е чиста форма на 
обикновена диета с калорийно ограничение, но за съ-
жаление, с повече странични ефекти. в тези случаи 
кетодиетата работи, но докога?

Задължителният йо-йо

Рано или късно нашият организъм ще поиска да 
консумира някаква форма на въглехидрати. в мо-
мента, в който включим въглехидрати, ние започ-
ваме да качваме, мислейки, че въглехидратите са 
виновни. но както казахме в предишната статия 
(виж брой???), трансформирането на въглехи-
драти в мазнини е почти невъзможен процес, ако 
към тях няма някаква форма на мазнини. но тъй 
като включването на въглехидратите е придру-
жено с много мазнини (месо, риба, яйца, млечни, 
олиа, масла, семена, ядки и т.н.), тялото започва 
да трупа. Когато се заредят клетките с глюкоза 
и гликоген, на мазнината не й остава нищо друго, 
освен да се превърне в запас на енергия. Това е най-
объркващото при хората, които си мислят, че 
въглехидратите са виновни за техните килогра-
ми, както и че кетодиетата им помага.

риск да се разболееш
 

Основно се губи вода и клетките се дехидратират.4 
Отделят се прекалено много кетонни тела, които 
причиняват сериозен токсичен товар върху органи-
зма. 5 в дебелото черво се образуват големи количе-
ства триметиламин, които нараняват ендотелна-
та тъкан на кръвоносната система и там започват 
да се трупат плаки. Повишава се рискът от ин-
фаркт или инсулт.6 Увеличава се рискът от образу-
ване на камъни в бъбреците и жлъчката.7 Значител-
но се натоварва черният дроб, което може да дове-
де до най-различни проблеми.8 Предпоставка за запек 
и дисбактериоза в чревния тракт. не се консумират 
достатъчно фибри както за да се изхвърля храната, 
така и за да се създадат условия за размножаването 
на добрите бактерии.9 Сериозни дефицити на мине-
рали и витамини – калий, натрий, магнезий, селен, 
витамин С и б9, на аминокиселинни производи като 
таурин, карнитин и др.10  Интересното е, че при ке-
тодиета човек може да има дефицит и на холин.11 

ендокринни проблеми, особено при жените. 
Автоимунни проблеми. Забавяне на метаболизма. 
Лош дъх, това е вследствие на ацетона в тялото. 
(можете да помиришете устата на лъва – няма 
много да ви хареса.) Тъй като животинските про-
дукти имат много метионин, той може да стиму-
лира туморните клетки.12 

мазнината намалява разтворения кислород в 
кръвта, което може да доведе до хронична хипок-
сия. При диабетиците захарта временно може да 
падне, но тъй като основната причина за диабета 
не са захарите, а мазнините, които възпрепят-
стват инсулиновите рецептори да се свържат с 
инсулина, тази диета може още повече да усложни 
диабетиците в един бъдещ период от време.13 

За да сте сигурни, че ще си набавите всички нуж-
ни елементи, ще трябва да изяждате по 37 000-38 
000  на кетодиета. Това е лудост! От недостига на 
витамин С има вероятност да развиете скорбут.14

вече обяснихме, че е голяма заблуда, че се топят 
мазнини.15 всичко, изброено дотук, води до прежде-
временно състаряване на организма.16 И до значител-
но по-висок риск от смъртност от всякакъв тип.17

Кратко кето, без месо

все пак, ако някой иска да изпробва някоя от 
формите на кетодиетата, препоръчвам изборът 
на продукти да бъде от растителни източници. 

 Мазнината намалява 
разтворения кислород в 

кръвта, което може да 
доведе до хронична хипоксия.  
Диетата може да усложни 
живота на диабетиците 

ТраПЕза 
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всяка калорийно ограничена диета (600-1000 ккал 
при средни нормални условия) с цели растителни 
храни ще свърши работа, но модерната версия е 
на д-р валтер Лонго, която е многократно проу-
чена, включително в клинична обстановка (сами-
ят лекар я препоръчва до 5 дни през 1-2 месеца, а 
през останалото време и той поддържа режим с 
предимно цели растителни продукти). Препоръ-
чителни храни в случая са слабовъглехидратните 
зеленчуци (зеленолистни, тиквички, зеле, броколи, 
карфиол, краставици, земна ябълка и др.), авокадо, 
маслини, повечето кокосови продукти, макадамия 
и малко студено пресован зехтин, лимон и др. 

Обаче, ако разглеждате кетогенната диета 
като постоянен начин на живот и „паспорт“ за 
неограничена консумация на животински проду-
кти – внимавайте, това крие по-малки или (с те-
чение на времето) по-големи опасности!

Отделят се 
прекалено много 

кетонни тела, които 
причиняват сериозен 
токсичен товар върху 
организма

Ако искате здрави и атлетични тела, без да се ограничавате в храненето, като сте винаги сити  и удовлетворени, проучете системата за 
здравословно отслабване на Витарама – vitarama.bg

Пълен списък с линковете 
към изследванията, 

използвани в статията, 
свързани с рисковете 

от кетогенните диети, 
можете да намерите тук 
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ИзбраНО

В 
природата сезоните се ме-
нят – така на 22 март идва 
топлината, а на 22 септември 
тя отстъпва място на студа. 
може би малцина знаят, че по-
добни промени се случват и в 
нашия организъм, който изис-

ква и различен подбор на храните, които приемаме, 
за да могат новите нужди на тялото ни да бъдат 
удовлетворени. 

През всеки сезон енергията в меридианите се 
движи различно, обяснява ни Сергей Копбаев от 
фирма „Олвия“, която предлага различни алтерна-
тивни решения за хората, които се грижат за сво-
ето здраве. „През зимата организмът ни се нуждае 
от храна, която да му дава положителен, топъл 
заряд. Затова се препоръчват даровете от при-
родата, които са червени – например червен чай. 
През зимата тялото ни задържа течности, а през 
лятото ги изхвърля, затова зеленият чай е препо-

нИе Сме ТОвА, КОеТО яДем. беЗ ЗнАЧенИе КАКъв ТИП ДИеТА Сме СИ ИЗбРАЛИ ДА СПАЗвАме, нАЙ-
вАЖнОТО е КАЧеСТвОТО нА ХРАнАТА, КОяТО ПРИемАме. ЗА СъЖАЛенИе, в ДнеШнО вРеме е ТРУД-
нО ДА Се нАмеРяТ ПРОДУКТИ С вИСОКИ ХРАнИТеЛнИ СТОЙнОСТИ И беЗ ИЗКУСТвенИ ДОбАвКИ. 
ЧеСТО Се СЛУЧвА ПЛОДОвеТе И ЗеЛенЧУЦИТе нИ ДА ИЗГЛеЖДАТ ДОбРе, нО в ДеЙСТвИТеЛнОСТ ДА 
СА нАТъПКАнИ С нИТРАТИ, ОЦвеТИТеЛИ И ПОДСЛАДИТеЛИ. А ТОвА е КЛЮЧОвО ЗА нАШеТО бЛА-
ГОСъСТОянИе ОСОбенО в ДнеШнИТе вРеменА нА вИРУСИ И ГРИПОве. ПъРвАТА СТъПКА ЗА вСе-
КИ, КОЙТО ИСКА ДА Се ХРАнИ ЗДРАвОСЛОвнО И С КАЧеСТвенИ ПРОДУКТИ, е ДА нАмеРИ нАЧИн 
ДА „РАЗОбЛИЧАвА“ И неУТРАЛИЗИРА ТОКСИЧнИТе веЩеСТвА в ХРАнИТе, вЛИЗАЩИ в ДОмА мУ. ЗА 
ЩАСТИе, ОТКРИХме ИнОвАТИвен нАЧИн, КОЙТО Ще вИ ГАРАнТИРА КАЧеСТвенИ ПРОДУКТИ.

биорезонанс 
срещу 
токсините 
в храната
80% от имунитета зависи от чистотата на храната, която 
приемаме. Съвременният уред „биовълна“ неутрализира 
консерванти, патогени и токсини

Йоана Стефанова, снимки Добрин Кашавелов
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ръчителен за топлите месеци. Той спомага за от-
делянето на вещества, ненужни на организма ни.“

Организмът ни също така се подчинява на т. 
нар. циркадни ритми, свързани с деня и нощта. Де-
нят започва в 4 сутринта и завършва в 4 следобед. 
Затова е препоръчително  храна да се приема не по-
късно от 18 часа, за да може тялото ни да има време 
да си отпочине и да изхвърли токсините. 

Нашите бактерии

един от най-важните фактори, които влияят на 
здравето ни, е състоянието на нашия стомашно-чре-
вен тракт. По официално становище на източната 
медицина 80% от болестите попадат в тялото ни 
чрез стомаха (останалите 20% - през нервната сис-
тема). всички настинки и сезонни заболявания със 
съпътстващите ги симптоми като сополи и други 

секрети са излишък на слуз. Тя се събира в нас и започ-
ва да гние. нейното образуване зависи от баланса на 
микрофлората в организма ни. Приблизително 10% 
от нашето тегло са бактерии. „Ако човек тежи 90 
кг, то 9 килограма са бактерии, като 5 кг са вредни 
– такива, които създават разрушителни процеси“, 
разказва ни Сергей (когото познавате от бр. 5/2020). 
балансът на тези бактерии е в основата на имунна

През зимата е добре 
да се приемат много 

фибри, а също така и храни, 
преминали ферментация, 
като туршия и кисело зеле



ИзбраНО

та ни система. Затова е важно да подаваме на полез-
ните бактерии храната, която подпомага тяхната 
дейност. 

През лятото е чудесно да се ядат домати и крас-
тавици в пресен вид, защото съдържат целулоза, ко-
ято спомага за чистенето, което вече споменахме. 
През зимата е добре да се приемат много фибри, а 
също така и храни, преминали ферментация (проби-
отици). Туршията и киселото зеле са отличен избор, 
в случай че за ферментацията им не е използван оцет. 
Оцетът убива бактериите и неутрализира ефекта 
на ферментиралите храни, затова е препоръчително 
да се отбягва, обяснява Сергей Копбаев. Според него 
обаче оцет може да се добавя към месото и рибата, 
защото спомага за разграждането им. 

Пътят на храната

Храната минава през различни етапи в нашия сто-
машно-чревен тракт. Тя прекарва около час в сто-
маха, където се отделят сокове и започва процес по 
разграждането. След това продължава към тънките 
черва, където има процеси на всмукване и нужните 
вещества преминават в кръвта ни, а останалите 
стигат до дебелото черво и оттам отново преми-
нават в организма ни, а отпадъкът се изхвърля. Дока-
то храната все още бива разграждана и обработвана, 
не е полезно да приемаме нови продукти. „Официално 

становище на източната медицина е, че трябва да 
минат поне 4 часа от последното ни хранене, преди 
отново да се храним“, обяснява ни Сергей. Ритъмът 
на нашия организъм е много важен, за да могат ес-
тествените процеси да текат безпроблемно.

Ерата на химията

През последните години химията силно се е раз-
вила и в днешно време се произвеждат всякакви ве-
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щества. „Човечеството успя да усвои нефта, но за 
беда сега той е навсякъде и в крайна сметка попада 
в организма ни - казва Сергей. - Продукти като ваф-
ли, газирани напитки и подобни са навлезли нався-
къде – по градове и села.“ И тъй като тялото ни не 
е срещало подобни химически комбинации, то няма 
уменията да ги разгради. Организмът ни има код за 
разграждане на това, което идва от природата, 
но какво да прави с изкуствените вредители? Те се 
натрупват, капсулират се и причиняват куп забо-
лявания включително и ракови образувания. Тези 
натрупвания могат да бъдат премахнати чрез глад 
и очистителни диети, но процесът не е лесен. въ-
просът е как да не се стига дотук?

Електромагнитно 
поле с двоен ефект

Уредът, който Сергей използва ежедневно в дома 
си, наподобява голяма чиния, излъчваща вълни, кои-
то въздействат на молекулите на водата – зато-
ва се нарича биовълна. Технологията е позната от 
близо 100 години (разработена е от американския 
биофизик и лекар Реймънд Райф) и непрекъснато се 
подобрява. в природата няма материя, която да 
не съдържа молекули вода. нашите органи също съ-
държат вода. С помощта на уреда на „Олвия“ вибра-
циите на молекулите на водата се увеличават и тя 
става с 40 000 пъти по-активна! Генерираното от 
уреда поле може да пречисти всякаква храна и вода 
по абсолютно безвреден начин. Резултатите от 
проведени научни експерименти показват, че въз-
действието на уреда върху продукти, поставени в 
неговия обсег, е негативно върху живите патоген-
ни организми и вредни вещества, но е положително 
за човешки и животински тъкани. По този начин 
консервантите в продуктите се неутрализират и 
изхвърлят. Те не остават в организма ни (и не ни за-
плашват с образуване на тумори). 

„Аз съм правил опит с ябълка, разделена на две – 
едната половина обработена, а другата - не. Тази, 
преминала през вълните на уреда „биовълна“, има 
натрапчиво сладък вкус, а другата e сладка. Това 
ни казва, че сладостта є е изкуствена и се дължи на 
химикали“, споделя ни Сергей. Замислете се колко 
от плодовете и зеленчуците, които консумираме, 
съдържат в себе си токсини, които ни тровят, а 
не могат да бъдат премахнати просто като ги из-
мием с вода. А в сегашните условия на грип и вирус, 

този уред е чудесен вариант да сме сигурни, че няма 
патогени в храните ни. От друга страна, вълните 
на уреда водят до това натуралните вкусови ка-
чества на храната значително да се засилят и подо-
брят. Ако не сте случили на добро вино например, 
просто го обработете с „биовълна“ и няма да се 
изложите като домакини. вкусът му става по-плъ-
тен и наситен. Сергей ни споделя за случай, в който 
една жена обработвала козунаците си с „биовълна”, 
те втасвали много по-добре и се получавали бухна-
ли и по-вкусни.

Свежестта се запазва

 „наша клиентка сподели с мен, че обработе-
ните фрешове запазват вкуса и качествата си ня-
колко часа, след като са изстискани – разказва ни 
Сергей. – Аз самият подарих на жена си рози за 14 
февруари, които останаха свежи две седмици след 
това, защото и те, и водата, в която ги постави-
хме, бяха обработени с електромагнитното поле 
на уреда.“ Положителните качества на водата се 
подсилват от биорезонанса, което цялостно ук-
репва здравето ни. 

важно е да се отделя достатъчно внимание вър-
ху храната, която приемаме, за да не трябва след 
време да решаваме по-сериозни проблеми.

Олвия инф ООд 
тел. 0988 878 696

e-mail: olvia.inf@gmail.com
софия, бул. сливница 178

www.olviacenter.com

Ако не сте случили 
на добро вино 

например, просто го 
обработете с „биовълна” 
и няма да се изложите 
като домакини
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Антон Оруш, Sandacite.BG

Първият  
бг Персонален 

kомПютър

С течение на годините думата „Правец“ е станала синоним на „български компютър“, но 

всъщност той не е първият наш персонален компютър, защото си има два предшественика – 

ИмКО 1 и 2. Те поставят началото на бъдещото бързо компютризиране на страната.

С ИМКО 1 БългарИя Изпреварва СветОвнИя технОлОгИчен 
гИгант IBM. ИМКО-тО МОже да управлява рОБОтИ,  

а МОнИтОрът Му е чернО-Бял телевИзОр

ТЕхНОлОГИИ
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З
наете ли, че с ИмКО 1 българия изпре-
варва не кого да е, а световния техно-
логичен гигант IBM? Защото първи-
ят български персонален компютър 
е пуснат в производство още преди 
легендарния IBM PC – устройство-
то, от което започва масовото 

разпространение на х86-съвместимите компютри 
в света, неслучайно наричани след това „IBM-съв-
местими“. в тази статия ще откриете непоказва-
ни досега снимки и изненадващи факти за ИмКО 1, 
защото цели десетилетия никой не е подредил ис-
торията му и за него не знаем почти нищо сигурно, 
а има само условности и догадки. За първи път ще 
разбулим мрака и достойно ще уважим 40-годиш-
ния юбилей на нашата забележителна машина.

КомПютри КолКото  
три сеКции

Съкращението ИмКО означава „индивидуален 
микрокомпютър“. Създаването на първия българ-
ски персонален компютър започва в изпълнение на 
задача, дадена през октомври 1979 г. от Държавния 
комитет за наука и технически прогрес (ДКнТП) 
на Института по техническа кибернетика и ро-
ботика (ИТКР) към бАн. Точната формулировка е: 
,,създаване на малък компютър на базата на микро-
процесори“. 

По това време в българия и света усилено се 
произвеждат и използват професионални компю-

три от типа на еС 1035 и подобните им, които 
се разполагат на десетки квадратни метри. Раз-
пространени са и ,,миникомпютрите“ от типа на 
ИЗОТ 310 (1974 г.), който е голям горе-долу колкото 
три библиотечни секции.

настолният компютър (т.нар. микрокомпю-
тър) е многократно по-малък, но още не е разпрос-
транен. До появата на IBM PC, прочутата настол-
на конфигурация от 1981 г., остават около две го-
дини, а българските конструктори вече създават 
родна машина от такъв тип!

три сиви 
алуминиеви Кутии

Разработката е започната от инженерите 
Иван марангозов и Кънчо Досев в Института по 
техническа кибернетика и роботика на бАн. Те са 
главните участници и затова имената им се спо-
менават най-често, но по-късно към тях се присъ-
единяват колегите им инж. Петър Петров и инж. 
Георги Желязков. 

Усилията им дават резултат само около година 
след това – в края на 1980 г. – във вид на три сиви 
алуминиеви кутии с клавиатура с черни клавиши 
отгоре. Това са първите три персонални компютъ-
ра, произведени в българия! 

През 1981 г. ДКнТП спонсорира изработката на 
малка серия (50 броя) от ИмКО 1 в опитния завод 
на ИТКР близо до гара Искър. Знаем и че (най-веро-
ятно след това) компютърът е произвеждан и във 
вмеИ - София, днес Технически университет. 

Първите ИмКО 1 са разпратени по клоновете 
на Федерацията на научно-техническите съюзи в 
българия, които се намират в различни градове. 
Освен това най-вероятно екземпляри са разпрос-
транени и в различни научно-технически инсти-
тути и лаборатории, защото тогава компютри-
те се използват за решаване на работни задачи и 
въобще са професионално оборудване и към ИмКО 
1 има огромен интерес. 

Когато през 70-те  се каже ,,компютър“, хората си предста-
вят такива машини.

ДО ПОЯВАТА НА IBM PC 
ОсТАВАТ ДВе гОДиНи, 
А бългАрскиТе 

кОНсТрукТОри Вече имАТ 
рОДНА мАшиНА ОТ ТАкъВ ТиП
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Касета, телевизор и 
лаКочистител

Интересна е външната памет на ИмКО 1 – това 
са касети, работещи с касетофон! По този начин 
се четат данните и се зареждат програмите.  

Клавиатурата на първия български ПК дава 
възможност да пишете и на кирилица, и на лати-
ница. Като разположение на клавишите тя е съща-
та като на наследника му ИмКО 2 и на „Правец“, 
но има разлики в надписите върху някои клавиши.

мониторът на ИмКО 1 е познатият телевизор 
„София 31“. в първите екземпляри, използвани за мо-
нитор, тунерът е изключен и не влиза в употреба, а 
по-късните бройки такива приспособени телевизори 
направо са без тунер, като вместо надписа „София 31“ 
е въведен друг: „вКП“ - „видеоконтролен приемник“.

Знаем за поне 2 кутии, с които е произвеждан 
ИмКО 1 - сива алуминиева и бежова пластмасова, коя-
то вече повече прилича на следващите български ком-
пютри. С тях се отличават екземплярите, произвеж-
дани в подобно опитно пространство (нещо като 
цех) във вмеИ - София. вероятно този материал е 
по-евтин за масова изработка и по-лесно може да се 
постигне този дизайн. Пластмасата е стопявана със 
силен лакочистител, за да се слепват странєците на 
кутията. През 1980 г. в българия няма производстве-
на линия за персонални компютри“.

Външната памет на ИМКО 1 представлява 
касети, работещи с касетофон 

ТЕхНОлОГИИ

ПърВОТО ПреДсТАВЯНе 
НА имкО 1 ПреД сВеТА е 
През 1981 гОДиНА НА 

межДуНАрОДеН симПОзиум
ПО рОбОТикА

в колко екземпляра е произведен първият бъл-
гарски ПК? Първите 3 ИмКО 1 са комплектувани с 
кутии в самия ИТКР. Редно е те да се броят извън 
следващите 50 броя, произведени в опитния завод 
след одобрението от ДКнТП. (в този завод има 
по-добри условия – напр. машини като абкант за об-
работване на метала за кутията и т.н.) Обаче във 
вмеИ е произвеждана серия, която (почти сигурно) 
е отделна от онази при гара Искър, но не знаем в кол-
ко точно екземпляра е тя. Освен това е възможно и 
в други институции да е изработван ИмКО 1, защо-
то в ИТКР започват често да постъпват молби за 
отпускане само на дънната платка на компютъра, 
тъй като той е желано работно средство. А след 
това тя може да се обзаведе с различни кутии, пе-
риферия и т.н. според възможностите. напр. в кон-
фигурацията на ИмКО 1 не е предвиждан конкретен 
модел касетофон, а може да се включи какъвто има 
наличен. И така всъщност не знаем колко ИмКО 1 са 
произведени изцяло.

Платките на ИмКО 1 са изработвани в съот-
ветния цех (,,платкаджийница“) на ИТКР (Инсти-
тута по техническа кибернетика и роботика) . От 
разглеждането на чиповете, пистите и останалите 
елементи виждаме, че те са ръчно запоявани. веро-
ятно платката е рисувана върху чертожна хартия 
тип паус, а след това е пренесена чрез фототехно-
логия върху текстолитова платка и размножена в 
произведените екземпляри. 

Първото представяне на ИмКО 1 пред света е в 
Англия на международния симпозиум по роботика през 
1981, където оператор пред компютъра управлява 
учебен робот ръка, наречен „Робко 1“ – също легендар-
но произведение на българската техника. Системата 
предизвиква невероятен интерес и силно впечатлява 
представители на япония и САЩ, защото дотогава 
подобни демонстрации обикновено се извършват чрез 
минимашина, а сега нагледно се показват много висо-
ките възможности на мъничкия компютър. Същевре-
менно операторската работа с него е много по-лесна, 
а самата система е лека и леснопреносима. А и нейната 
цена е около 10 пъти по-ниска от тази на конкуренти-
те от американски и японски компании!

3 Килобайта RAM

Какво има вътре в първия български персонален 
компютър? По сведения на участвалия в производ-
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ството му инж. борис вачков първите екземпляри 
работят с 8-битовия централен процесор Zilog 
Z80, но със сигурност знаем, че в следващите като 
процесор е използван Intel 8080 (с тактова честота 
2 MHz), така че по този признак различаваме две мо-
дификации на ИмКО 1. 

Чипсетът на дънната платка (тогава наричан 
системен контролер) е Intel 8228. Той управлява ши-
ната за пренос на данни, паметите RAM и ROM и 
входно-изходните интерфейси. RAM (оперативна-
та памет) е 3 кб, разположена в 6 чипа M5L2114LP от 
Mitsubishi. Тя може и да се увеличи чрез разширител-
на карта с чипове памет, която се свързва с дънна-
та платка през куплунг за разширителни карти. Така 
RAM може да стане достатъчно повече (с още 8, 16, 
24 кб), за да се задейства на компютъра легендарни-
ят език за програмиране беЙСИК. в противен случай 
работи програма, наречена „монитор“, за която ще 
кажем по-нататък. Следните данни са получени от 
разглеждане на ИмКО с Intel 8080, а такова със Zilog 
Z80 е възможно да се различава. 

ROM паметта съхранява основни програми 
на компютъра, които потребителят не може да 
променя. Тя е 12 кб, побрани в 1 чип Intel 2708. За 
образа на монитора се грижи видеоконтролният 
чип SFF96364. Той поддържа и RGB сигнал и затова 
най-вероятно един от куплунзите отзад е предви-
ден за цветен монитор. За видеопаметта отго-
варят отново два чипа M5L2114LP. Контролерът 
за входно-изходни устройства е чипът AY-5-1013A. 
Той управлява устройствата за запис на данни, в 
нашия случай - касетофона. Поначало чипът може 
да управлява и флопи например, но при ИмКО 1 
едва ли е ползвано такова. Самият касетофон се 
включва с интерфейса DIN5. на дънната платка 

присъства, разбира се, и куплунгът за захранване, 
който е 5-пинов.

имКо 1 – По-мощен 
от имКо 2?

А какво знаем за софтуера на първия български 
ПК? Потребителят управлява ИмКО 1 чрез спо-
менатата програма „монитор“, която е заводски 
записана. С нея се програмира машинен код за про-
цесора. Така му се дават команди и се получават ре-
зултати. С „монитор“ потребителят (ако има по-
знания по програмиране) може да проверява какво е 
записано в отделните клетки на паметта на ИмКО 
1 и ако желае, да променя тяхното съдържание. може 
да пише и коригира програми, написани на машинен 
език, както и да премества даден обем информация 
от едно място на паметта в друго. С касетофона 
могат да се записват цели фрагменти от паметта, 
в които има написани преди това програми на маши-
нен код (Асемблер). 

ИмКО 1 разполага и със заводски записана версия 
на BASIC, който обаче при малко оперативна памет 
не се зарежда по подразбиране. С него компютърът 
дава възможност за работа с програми на BASIC чрез 
командите LOAD и SAVE. При всички случаи програми 
е възможно да се четат и записват от касетофон. 

И накрая – още нещо интересно. вероятно ИмКО 
1 е по-производителен от наследника си ИмКО 2, за-
щото процесорът Intel 8080 е по-бърз от Synertec 
6502, използван във втория български ПК. Това е мно-
го рядък случай в историята на компютрите.

Клавишът ПРС служи за повтаряне на натиснат клавиш, но в 
Правец‘82 той вече се нарича RPT.

Знаем за поне две кутии, с които е произвеждан ИМКО 1 - 
сива алуминиева и бежова пластмасова, която вече повече 
прилича на следващите български компютри.
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заГаДкИ 

С
а к р а л н а т а 
тайна на от-
кровението в 
новия завет ни 
разкрива, че не-
видимият бог 
се превръща 

във видим, когато неговият еди-
нороден син Иисус Христос идва 
между хората. Според евангелие-
то от Йоан „бога никой никога не 

е видял. единородният Син, кой-
то е в недрата на Отца, Той Го 
обясни“(1:18). Подобно схващане 
откриваме и в другите религии. 
някои египетски божества са не-
видими (Амон). Според гръцката 
митология Хадес също ставал 
невидим, когато сложи маска и 
шлем.  Ако ги носи простосмър-
тен, става невидим за смъртта. 

Преди хилядолетия, между 

700 и 300 години преди Христа, 
сред свещените книги „ведите“, 
както и в „Упанишадите“, заве-
щани от  индуските мъдреци, 
са описани техники за контрол 
на съзнанието, които водят до 
свръхестествени способности, 
наречени „сидхи“.  Чрез тях може 
да се постигне невидимост. 

във ваджраяна будизма и до 
днес се случва, когато едно прос-

Невидими

в еПОСА нА ПОЧТИ вСИЧКИ нАРОДИ Се 

РАЗКАЗвА ЗА ЮнАЧнИ ГеРОИ, СТАнАЛИ 

невИДИмИ. мОмъКъТ вЗеЛ нАмеТАЛО, 

ШАПКА ИЛИ ПРъСТен И нИКОЙ не 

мОЖеЛ ДА ЗАбеЛеЖИ ПРИСъСТвИеТО мУ. 

веРОяТнО ТОвА нИКАК не е СЛУЧАЙнО. 

ЖеЛАнИеТО нА ЧОвеКА ДА СТАвА 

невИДИм бИТУвА ОТ ДъЛбОКА ДРевнОСТ. 

мОЖем ЛИ нАИСТИнА ДА СТАнем 

невИДИмИ? 

Има луда надпревара за 
разработкИ, коИто скрИват 
обектИ за военнИ целИ. но 
Има сведенИя, че някоИ хора 
сИ го могат И самИ

Д-р инж. Гинка Стоева
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ветлено съзнание реши да си тръг-
не от този свят, то трансфор-
мира физическото си тяло в дъга, 
буквално. Според вярванията на 
Изтока това съзнание повече не 
се преражда, тъй като се е сляло с 
вселенското, освен ако не пожелае 
самото то,  за да помага на други-
те същества да се освободят от 
самсара - колелото на раждане и 
смърт. Съзнанието (дъга) може 
също така да се проявява под раз-
лична форма – с тяло или под друга 
форма. Когато такива просвет-
лени мъдреци си тръват, оставят 
след себе си само малко нокти и 
коса и празни дрехи.

Учителя Петър Дънов е каз-
вал на последователите си, че 
когато реши да си отиде един 
истински духовен учител, 
той обикновено не оста-
вя тялото си на Земята. 
Дали и Учителя е взел 
своето, или го е оста-
вил, за да дава светли-
на на българия и след 
смъртта му, няма да 
разберем, а и не е нуж-
но. Интересен факт е, 
че преподобна Стойна, 
славена в цяла българия 
за нейните лечителски и 
пророчески дарби, която е 
можела дори да левитира, е 
забранила след смъртта `и да `и 
се отваря гроба. Защо ли?

мистични ритуали от ша-
манските практики и окултните 
общества – розенкройцерите, 
масоните, херметическият ор-
ден „Златна зора“ и др.  достигат 
до нас, за да ни покажат, че явле-
нието е не само постижимо, но и 
практикувано многократно от 
посветените. 

влад Пашов, който грижливо 
събира в продължение на десетиле-
тия разкази на ученици на Петър 
Дънов, пише, че Учителя казвал 

още: „Аз мога да ставам видим и 
невидим, когато пожелая. мога 
да излизам от тялото, когато 
пожелая, и да влизам пак. Аз искам 
да науча и вас на това изкуство“. 
в неговия живот има свидетел-
ства и за други подобни примери. 
в беседите Учителят припомня, 
че и Христос е владеел това уме-
ние: „Когато положиха Христос в 
гроба, той разчлени тялото си и 
изчезна, а после, когато се яви на 
учениците си, пак го сглобяваше“. 
И продължава: „Това са естест-
вени действия за космичното 

съзнание, защото всичко в нашия 
свят е само сянка на онова, което 
съществува в четириизмерния 
свят, където се проявяват кос-
мичните възможности“. 

Като чете това, човек ос-
тава с впечатлението, че е нуж-
на специална подготовка, за да 
постигне състояние на невиди-
мост. въпреки това за нас, обик-
новените хора, остава въпросът:

възможно лИ е?

в един слънчев ден чаках Г. С.  
в заведение в края на оживения 
столичен булевард „витоша“. Тя 
пристигна на срещата със стран-
ни  въпроси: „Как ти се струвам? 
всичко наред ли е? Имам чувство-
то, че днес съм станала невиди-
ма!“. Погледнах я с недоумение, но 
видях уплашена жена, която не се 
шегува… Попитах: „Защо?!“. Тя 
заразказва възбудено: „Случи ми се 
нещо странно. По пътя срещнах 
приятелка, която се размина на 
сантиметри от мен. Поздравих 
я, но тя не ми отговори. Реших, 
че не ме е забелязала. После се раз-
минах  със съседка, с която се за-

сичаме редовно и си споделяме 
лични преживелици. Поздра-

вих я, попитах я как е, но 
тя отмина на сантиме-

три… Потупах я по ра-
мото, обърна се, но… 
не реагира… Тогава си 
помислих, че съм неви-
дима! беше странно… 
влязох в бутик, кон-

султантките сновяха 
насам-натам, прибли-

жих си към една от тях, 
за да попитам за размер. 

Тя изобщо не отрази при-
съствието ми. Започна да ми 

става страшно. виждах и чувах 
всичко, но… никой не ме виждаше! 
времето напредваше и дойдох на 
срещата ни, но не вярвах, че ще 
ме забележиш“. 

Аз също през живота си съм 
била веднъж „невидима“, когато  
бях в кома. Тогава сякаш съзнани-
ето ми се беше отделило от фи-
зическото тяло, което другите 
наблюдаваха и виждаха. не чувст-
вах болка, нямаше емоция – тъга, 
радост или скръб. Абсолютно със-
тояние на безстрастие. блажен-
ство и спокойствие! наблюдавах 
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всичко, но някак отгоре. виждах 
близките си, лекарите. майка ми 
държеше ръката ми и плачеше… 
Чувах, какво коментират и ми-
слено им говорех, но... те нито 
ме виждаха, нито ме чуваха…. За 
тях бях невидима, недостъпна, 
несъществуваща… Думите на 
невролога „Тя има пулс!“ възве-
стиха завръщането ми в  света, 
който наричаме „материален“. За 
мен той бе светът на болката… 
„влизането“ обратно означава-
ше завръщане към страданието. 
Разказах на Г. С. за миналите си 
преживявания, но те бяха раз-
лични от нейното - моето тяло 
все пак беше там, в болницата... 
(Още за пътуванията на душата 
извън тялото в брой 12/2019) 

спонтанна неволна 
невИдИмост

Забравих за случката до деня, 
когато попаднах на книгата на 
Дона Хигби  Human Spontaneous 
Involuntary Invisibility – явление, 
описано и споделено от десет-
ки други. Тя казва: „ние живеем в 
свят, в който изместването на 
реалността и времевите анома-
лии се превръщат в норма, прос-
тият случай на изчезване на човек 
не би трябвало да бъде труден за 
обяснение - все пак е така. Това, 

което остава очевидно, е, че чо-
векът, който вече не може да 
бъде наблюдаван физически, се е 
изместил в по-висока честота 
от 3D - следователно не може да 
бъде видян с нашите физически 
очи“. Тя изказваше тази теза, но 
за мен няма обяснение какво точ-
но е предизвикало ситуацията. 
Дона беше попаднала на феноме-
на още през 1994 година, когато 
узнава за него от разказите на 
американски граждани и предпри-
ема мащабно проучване. Това `и 
отрежда позицията на „водещ 
специалист в изучаването на яв-
лението“. в книгата си тя разказ-
ва за десетки подобни случаи от 
различни населени места, предим-
но в САЩ. Оказа се, че преживя-
ването не е уникално и е напълно 
възможно. Описаната ситуация е 
неконтролируема, поради което 
е наречена „спонтанна невиди-
мост“. По неизвестни причини за 
относително кратък интервал 
от време се случва нещо, пора-
ди което никой не ни вижда във 
видимия диапазон, ограничен в 
интервала 400-700 нанометра. 
Под 400 нанометра е ултравио-
летовият спектър, а над 700 – ин-
фрачервеният. И двата са отвъд 
възможностите за възприемане 
на човешкото око. 

За мен въпросът има два аспе-
кта – личен и експериментален. 

Личният е свързан с преживява-
ния, които за пръв път споделям. 
Теоретичният – с изследванията 
на хора, които не познавам. И 
точно те, учени от Университе-
та ИТмО, Института „Йофе“ и 
Австралийския национален уни-
верситет, бяха провели опити 
за постигане на невидимост, при 
това без специални покрития. 

разсеянИ вълнИ 

вместо да търсят матери-
ята за „вълшебното наметало“, 
бяха го постигнали посредством 
цилиндри, пълни с вода! Точно 
тази живителна течност съста-
влява около 75% от теглото на 
човешкото тяло, а в мозъка ни тя 
достига до 90%. ние сме „лица на 
водата“. може би това е ключът 
към спонтанната невидимост?!

Резултатите се появиха като 
новина в списание Scientific Reports 
и споделени от ScienceDaily. Уче-
ните бяха постигнали невиди-
мост в микровълновия диапазон 
чрез иновативен подход на раз-
сейване на електромагнитните 
вълни. Отправна точка на идеята 
е откритието от 1908 г. на нем-
ския професор по експериментал-
на физика Густав мие за разсей-
ването на електромагнитните 
вълни при сферична частица. Каза-
но накратко, при дължини на елек-

заГаДкИ

Видим спектър при хората
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тромагнитните вълни, съпоста-
вими с размера на частицата, тя 
разсейва бяла светлина. на този 
ефект се дължат пухкавите бели 
облаци, които виждаме на небе-
то. Физиците открили, че при 
високи стойности на коефициен-
та на пречупване на светлината 
от материала, се проявяват ре-
зонансни и нерезонансни механи-
зми на разсейване, върху които 
влияят някои външни фактори, 
например температурата на во-
дата. Ако вълните са с противо-
положни фази, биха могли взаимно 
да се унищожат. вследствие на 
това обектът би станал неви-
дим. Създават метод, чрез който 
при честота от 1,9 GHz разсейва-
нето от обекта може да се ком-
пенсира напълно. Чрез промени в 
температурата на водата от 
50 до 90 градуса невидимост-
та може да бъде контролирана. 
Обектът може да стане видим 
или невидим според желанието 
на изследователите. никой в пуб-
ликациите не правеше връзка със 
„спонтанната невидимост“, но 
насоката за размисъл си остана….

Докато в древността обаче 
усилията на търсещите хора са 
били насочени към трансформация 
на съзнанието, благодарение на 
която се постигат всевъзможни 
чудеса, то в нашия технологичен 
свят учените, макар да са запазили 
вътрешния копнеж към екстра-
ординарното, се опитват да го 
открият чрез науката. Това доня-
къде обяснява страстта, с която 
светът се опитва да намери начин 
да направи човека или някой друг 
обект невидим. Другата тривиал-
на причина е военната индустрия.

И така, да припомним какво 
означава да си видим. ние сме ви-
дими, защото отразяваме свет-
лината в сектора, достъпен за 
зрението ни. виждаме и използ

Интересни факти

18 
изображения 
в секунда може да различи 
човек.

под 400 
нанометра 

е т. нар. ултравиолетова 
светлина, а над 800 – инфра-
червената. и двете са неви-
дими за човека.

250 
изображения 
в секунда може да различи 
една обикновенна муха.

северните 
елени
виждат в ултравиолетовия 
спектър, е показало проучва-
не в норвегия.

змията
 вижда в инфрачервения 
спектър и може да различи 
телесна топлина в тъмното. 
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ваме цветовите и комбинации 
на синьо, червено и зелено. Разли-
чаваме около 10 милиона различни 
цвята, които са нюанси на тези 
три. благодарение на светлина-
та, която се отразява върху нас 
под различен ъгъл, възприемаме 
свят, изпълнен с различни багри. 

но ако сме в обстановка на 
пълен мрак, не виждаме нищо, за-
щото липсва отражение на свет-
лината… И сме невидими.

в капсула тъмнИна

 Именно този факт използ-
ва научен екип от националния 
университет на Сингапур, за да 
направи обектите невидими. 
От тъмнина изграждат „празна 
светлинна капсула“. в простран-
ството, където се изпраща, съз-
дават невидимост в триизмерна 
зона. в нея дори макроскопични (!) 
обекти  стават незабележими. 

Подобно явление е конста-
тирал и ученият Гребенников, за 
чиито наблюдения и летателни 
експерименти разказахме в брой 7 
на Списание 8. Гребенников описва 
случаи с обекти, попадащи в зона 
на „изкривяване на полетата“, 
които не са достатъчно проуче-
ни, но обектите стават отново 
невидими… 

в нечовешкИя 
спектър

През септември 2015 г. 
technews.bg изнася информация,  
според която в националната 
лаборатория „Лорънс бъркли“ са 
открили начин да скриват обек-
тите от човешкото зрително 
поле в инфрачервения, видимия и 
дори рентгеновия диапазон, чрез 
наноантени, променящи поляри-
тета си, което позволява обек-
тът да изчезне. 

законът на снелИус 

Законът, открит в начало-
то на XVII век от холандския 
математик вилеброрд Снелиус 
и публикуван от Рене Декарт 
малко по-късно, гласи: „ъгълът 
на падане на светлината върху 
повърхността е свързан с ъгъла 
на пречупване“. Той описва пре-
чупването на светлината на 
границата между две прозрачни 
среди. Приложим е не само към 
светлината, но и към вълни с 
друг произход, например звуко-
ви. Именно това откритие е 
водещо за създаването на мате-
риали, невидими за човешкото 
око. метаматериалите – това 
са изкуствено създадени веще-
ства или съединения, които бла-
годарение на структурата си 
са способни „да контролират“ 
електромагнитното си излъч-
ване при смяна на посоката или 
свойствата на различни вълни 
от окръжаващата среда. Това 

дава възможност метамате-
риалите да скриват предмети 
от наблюдателя в някои зони 
на електромагнитно излъчване. 
могат да бъдат използвани по 
много различни начини. Пионер 
в създаването им е физикът от 
Империал Колидж, Лондон, сър 
Джон Пендри, още в средата на 
90-те. Той предположи, че пос-
тигането на желания ъгъл на 
пречупване е възможно не тол-
кова поради химическия състав 
на молекулите, колкото поради 
тяхното подреждане. Ученият 
изхожда от добре известния 
факт: на границата на средата 
вълните могат да се отразяват 
или пречупват, а вътре в среда-
та те могат да бъдат погълна-
ти или да преминат през нея. 

дреха невИдИмка

Група изследователи от Уни-
верситета на естремадура (Ис-
пания) преди време е успяла да 

3D илюстрация на метаповърхностна кожена мантия, направена от ултратънък слой 
наноантени (златни блокове), koято покрива произволно оформен обект. Светлина-
та се отразява от наметалото (червени стрелки), както от плоско огледало.

заГаДкИ
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покаже технология на електро-
магнитно прикриване на обекти 
на базата на свойствата на ве-
ществата да пречупват свет-
лината по различен начин. Спе-
циални добавки към материала 
на дрехата с високи стойности 
на диелектрична и магнитна 
проводимост позволяват тя да 
служи като „плазмена маскиров-
ка“. Кара снопа от светлина  да 
обгърне обекта така, че да го 
направи невидим и независим 
от метеорологичните условия 
на околната среда. 

Понастоящем методът е 
приложим единствено към мал-
ки обекти, но екипът на про-
екта е убеден, че в бъдеще  усъ-
вършенстването на модела ще 
позволи приложението му към  
по-мащабни конструкции.

Производството на мета-
материали е трудно и скъпо, за-
щото е нужно да са изградени от 
елементи, по-малки от дължи-
ната на вълната на електромаг-
нитната радиация. Засега упо-
требата им е основно за соларни 
батерии и микроскопични лещи 
с висока резолюция. Учените от 
университета „Сент Андрюс“ 
(първият университет в Шот-
ландия и третият най-стар в ан-
глоезичния свят)  са създали гъв-
кав материал, наречен Metaflex. 
Той е способен да манипулира 
видимата светлина. метафлекс 
е надеждата им за създаване на  
невидими материи.

екипът  физици от Техноло-
гичния институт в Карлсруе, 
Германия, са направили инова-
ционен материал, който  скрива 
даден обект в трите измере-
ния. Това е лазерно обработен 
полимер със специални оптични 
свойства. Той е способен да на-
прави обекта напълно незабеле-
жим в обзорен ъгъл до 30 градуса 

в трите посоки. експеримен-
талният образец бил с разме-
ри 90х30х10 мкм (микрометър 
= 10-6 м), а невидимостта е в 
светлинен диапазон с дължина 
на вълната 1,4 мкм. на  демон-
страция те показват, че когато 
се постави пред златна пласти-
на от 150 nm, с вдлъбнатината 
от няколко микрометра, дефе-
ктът става незабележим. По-
върхността на пластината се 
възприема като напълно гладка. 
Изследователите са убедени, че 
скриваният обект може да бъде 
с много по-големи размери. Ако 
се създаде покривало от лазер-
но обработен полимер, той ще 
отблъсква светлинните вълни. 
Това би означавало, че предме-
тът ще бъде невидим, а наблю-
дателят ще вижда изображение 
от рефлектирали светлинни 
лъчи от панорамата зад него. 

Изработката на новия  полимер 
в такива мащаби обаче би отне-
ла твърде много усилия и време.

защо гледаме 
бавно

Очите използват около 65 
процента от мощта на мозъ-
ка – повече от който и да е друг 
орган в тялото. въпреки това 
нашето зрение е несъвършено 
в много аспекти, които нала-
гат ограничения при зрително-
то ни възприятие. например 
задържането на зрително въз-
приет образ. След попадането 
на светлина в очите ни ние в 
продължение на около 0,1 сек. 
задържаме изображението в съз-
нанието си. върху тази специ-
фична особеност на зрителния 
орган е  изградена цяла могъща 

Всичко е в ума ни!

На учените отдавна е известен фактът, че това, 
което виждаме, е продукт на нашия ум. Ние живе-
ем в океан от енергии и нашият мозък/процесор 
декодира информация в определена част от спек-

търа и така ние получаваме картина или звук, мирис, усещаме 
допир и вкус.
Майкъл Тобълт много ясно обяснява това в книгата си „Хо-
лографската вселена“. В нея той разказва интересен случай. 
По време на парти хипнотизатор въвел в транс публиката, 
после извикал мъж на име Том и му казал, че като излезе от 
транс, няма да вижда повече дъщеря си. Хипнотизаторът каз-
ва на момичето да застане пред баща си, след това щраква с 
пръсти, мъжът се събужда и действително не я вижда?! Още 
по-интересно е, че когато хипнотизаторът попитал бащата 
дали вижда какво държи в ръката си, скрита зад тялото на дъ-
щеря му, той без проблем казал – часовник. Дори прочел какво 
пише на него. Обяснението на Тобълт е, че хипнотизаторът 
имплантира представа, че дъщеря му не е в стаята, в резул-
тат на което той не разчита нейното вибрационно поле. Тя 
става невидима. Ние виждаме според своите представи, но 
това не е истинската реалност.
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индустрия – кинематографията. 
При прожекция от 24 кадъра в 
секунда ние  възприемаме обекти-
те като движещи се, защото не 
можем да реагираме на скорост-
та, с която кадрите се сменят 
пред погледа ни. 

Освен това цветовете, със-
тавящи видимия спектър, имат 
различни дължини и скорости на 
движение на вълните. Именно 
тези особености в зрителното 
възприятие на човека са осно-
вата за разработка, чиято кон-
цепция е, вместо да се прикрива 
обектът, той да стане невидим  
в интервала на неразличимост. 
Агенциите Асошиейтед прес 
и Франс прес, както и списание 
„нейчър“ оповестиха резултати 
от изследвания на Корнелския 
университет, щата ню Йорк, 
направени в критичния времеви 
диапазон. Опитната постанов-
ка (схематично представена на 
фигурата) е следната: през оп-
тичен кабел се пропуска зелен 
лъч светлина, който преминава 
през специална леща. Тя го разла-
га на два снопа от синя и червена 
светлина, които имат различна 
скорост на движение. Синята е 
по-бърза спрямо зеления първо-
източник, а червената - по-бавна 
спрямо него. При преминаването 
на двата цветни снопа светлина 
през прозрачна преграда разлика-
та между скоростите им става 
по-голяма и достига към 50 пико-
секунди. Това време е достатъч-
но за вмъкването на лазерно лъ-
чение, чиято  честота е различна 
от тази на зелената светлина в 
кабела. Двата потока от свет-
линни фотони преминават през 
втора прозрачна преграда, коя-
то ускорява червената и забавя 
синята светлина, а лещата въз-
становява първоначалния им вид 
и скорост до единен зелен лъч. 

благодарение на тази  0,1 сек. на 
неразличимост лазерното дву-
хромно лъчение  остава скрито 
за наблюдателя. „Получените 
резултати са значима крачка на-
пред към създаване на цялостно 
пространствено-времево наме-
тало“, твърди моти Фридман 
- един от изследователите по 
проекта.  

луда надпревара

Опитите и експерименти-
те за постигане на невидимост 
се провеждат в лаборатории 
по цял свят. вероятно вече съ-
ществуват средства, с които да 

станем невидими, защото още 
през 2012 г. канадската компания 
Hyperstealth, специализирана в 
производството на камуфлажни 
облекла, съобщи за новия плат 
Quantum Stealth (от by stealth в 
превод – крадешком, мълчаливо). 
Той представлява мека лека тъ-
кан, която се активира без каме-
ри, батерии, лампи и огледала и 
според разработчиците е на дос-
тъпна цена. Отвежда светлина-
та около даден предмет, скрива 
сенките му и го прави невидим за 
очите, устройствата за нощно 
виждане и термокамерите. Пред-
назначена е за канадската, амери-
канската и британската армия.  

Реално изображение на Quantum Stealth

заГаДкИ
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Преди време в YouTube беше 
достъпен китайски видеоклип, в 
който мъж демонстрираше как 
става невидим посредством на-
метало. Скоро след това клипът 
беше свален, а в esoreiter.ru и дру-
ги източници се появи информа-
ция, че излъчваното е от особен 
интерес за военните…

за мИрнИ целИ 

невидимост за мирна радост 
подготвя Американското архи-
тектурно бюро GDS. Онлайн из-
данието The Move Channel, както 
и други източници съобщават, 
че то предвижда да се построи в 
Сеул, Южна Корея, небостърга-
чът Infinity с височина 450 м. Сгра-
дата ще бъде невидима, с контур-
ни очертания само в по-ниската 
си част. Ще бъде изградена от бе-
тон и стъкло, а ефектът на неви-
димост ще бъде постигнат чрез 
видеокамери, светодиоди и дис-
плеи по фасадата. Камерите ще 
заснемат панорамата зад обекта 
и ще транслират изображенията 
върху стените му. 

И още една добра новина: в 
екранизираната повест „невиди-
мия“ (The Invisible Man) на англий-
ския писател Хърбърт Дж. Уелс 
главен герой е млад учен, който 
изобретява серум. При поглъща-
не прави човека невидим и съще-
временно го води към лудостта. 
За щастие, такъв серум все още 
не е открит. все пак няма опас-
ност някой да ни направи невиди-
ми, докато си пийваме с него. но 
знае ли човек?! неясна е посоката, 
в която знанието ще ни отведе. 
Шеметната технологична над-
превара на радикалните идеи от 
днес сътворява близкото утре с 
възможност за невидимост в раз-
лични измерения на неподозирани 
дълбочини и височини…

Страничен изглед, 
показващ заснетата 

от камерата зона

Фасаден изглед при 
активна на 30% лед 

система

Фасаден изглед при 
неактивирана лед 

система

Изглед при 100% 
активна фасадна лед 

система

Солиден обект

Изглед към 
фасадата

Наблюдател

Компютърна обработка на образа

Заден изглед от камерата

Солиден обект
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К акво послание но-
сят твоите ис-
тории?
- Когато позна-
вам човек, на ко-

гото му е тъжно или е изпаднал в 
беда – особено на мой добър при-
ятел или познат, то аз написвам 
разказ. Иска ми се думите ми да 
носят светлина и историята да 
завърши така, че човекът да бъде 
окуражен. може би дълбоко се за-

блуждавам, но се надявам силно 
човек да се усмихне щастливо или 
да въздъхне с облекчение, когато 
прочете мой разказ. Сърцето ми 
се стреми да подаде ръка на този 
човек. не знам дали съм успявала 
- науката все още не е създала та-
кива фини инструменти, които 
да измерват благопожеланието и 
благословията. Дълбоко съм убе-
дена, че когато някой от сърце ти 
пожелае щастие, добро здраве, да 

ИСТОРИИТе нА ЗДРАвКА евТИмОвА нИ РАЗКРИвАТ ЧОвеШКА-

ТА ДУША във вСИЧКИТе є нЮАнСИ. неЙнИТе ГеРОИ СА нА ПРъв 

ПОГЛеД ОбИКнОвенИ ХОРА, нО вСъЩнОСТ КРИяТ У Себе СИ беЗ-

КРАЙнА нИШКА ОТ ЩАСТЛИвИ мИГОве, неИЗЖИвенИ ЛЮбОвИ, 

мИСТИЧнИ СИЛИ И СТАенИ меЧТИ. в ТяХ ЧИТАТеЛяТ ПРеОТКРИвА 

СОбСТвенИТе СИ ТеРЗАнИя И въЛненИя. ЗДРАвКА евТИмОвА е 

ПИСАТеЛ И ПРевОДАЧ, ЧИИТО ТвОРбИ ДОСТИГАТ ИТАЛИя, СъРбИя, 

ГъРЦИя, веЛИКОбРИТАнИя, КАнАДА, САЩ И ДОРИ КИТАЙ. РАЗКА-

ЗИТе є ПеЧеЛяТ СвеТОвнИ КОнКУРСИ КАТО „УТОПИя 2005 – ДеСеТ 

ПИСАТеЛИ ОТ ЦяЛ СвяТ“, А „КРъв ОТ КъРТИЦА“ е вКЛЮЧен в УЧеб-

нИЦИТе ПО АнГЛИЙСКИ еЗИК в ДАнИя И ПО ЛИТеРАТУРА в САЩ.

Здравка Евтимова: 

Като 
смокиня 
сме!
Йоана Стефанова, снимки Добрин Кашавелов

Дори да изсъхне 
през зимата, 
напролет 
пак избива. 
Българите 
сме пример за 
преодоляване на 
невъзможното 
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се справиш с предизвикателство 
или да намериш обич по пътя си – 
то това се случва, или поне дава 
енергията и куража да вървиш в 
тази посока. 

- Откъде черпиш вдъхновение да 
пишеш?

- Аз съм от Перник и прекарвам 
съботите до едно радомирско 
село със своите внучки. Там имам 

много приятели, а приятелство-
то е най-хубавият извор човек 
да му се роди желание да напише 
нещо. Когато пиша, някакси виж-
дам човека, който ме е вдъхно-
вил - думите му, изражението 
на лицето му, и той започва да 
живее в разказа. непрекъснато в 
главата ми има различни герои – 
това за мен е аномалия. Те често 
ми пречат да си върша работата, 
защото не ми дават мира. Зато-

ва се боря да ги прогонвам, кога-
то трябва да свърша работа. не 
мога да я оставя настрани. Аз съм 
дълбоко убедена, че работата и 
прецизността да работиш в екип 
изисква голямо уважение и усилие. 
но когато ме обхване желание за 
писане, може да е нощем в 2 часа, 
4 часа и просто пиша, за да ми се 
махне идеята от главата. Иначе 
ще продължи да ме човърка и на-
края се превръща в болка. 



МайСТОрИ

- Смяташ ли, че от нещастието 
се ражда изкуство?

- Смятам, че често човек пише 
именно защото не може практи-
чески да промени това, което го 
заобикаля и му причинява болка. 
Тогава изпитваш слабост, уни-
жение, дори презрение към самия 
себе си, че не можеш да промениш 
нещата, че си безсилен. Тогава 
какво ти остава? Когато си при-

тиснат в ъгъла, тогава се ражда 
изкуството. Това ти дава сила 
- ти не си смазан, не си унизен, че 
след като никой не може да ти 
помогне, ти сам създаваш нещо. 
Докосваш дъното, но се оттласк-
ваш. Създаването на разказ е и дъ-
ното, и оттласкването, и небе-
то, към което се отправяме. все-
ки създава нещо, което да обича и 
да си докаже, че е силен. Каквото 
дойде по пътя, то не идва напраз-

но. Човекът, дори когато е сма-
зан, генерира енергия. Това е една 
особеност на човешкия род – слаб 
е, може да бъде смазан, но това 
не значи, че ще се предаде – това 
е моментно състояние. Човекът 
се възражда – като смокинята, 
която зимата замръзва, а напро-
лет пак избива. Това е енергията 
на човека. нещастието е състо-
яние, през което аз набирам сила, 
намирам нови приятели, нови 
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идеи и се подготвям за отскок.

- Вярваш ли, че на българите им е 
писано да бъдат нещастни?

- не, аз съм категорично против 
такова разбиране. българинът е 
пример за преодоляване на невъз-
можното. ние сме превръщали 
много невъзможни ситуации в из-
ход за себе си и за хората, които 
обичаме. нашата историческа 

съдба е трудна и в бъдеще – зимата, 
която ни очаква, също ще е труд-
на. но за нас трудността е прос-
то предизвикателство. Каква е 
разликата? Когато кажеш трудно 
– тогава си на път да се предадеш, 
но когато кажеш предизвикател-
ство – това поражда в съзнание-
то мисли как да бъде преодоляно и 
да докажеш на всички, че ти не си 
нещастен въпреки всичко, защо-
то си жив, мислиш и действаш. И 
това значи ли, че щом е трудно, ние 
трябва да се откажем от него? в 
никакъв случай, точно българинът 
не е такъв. Когато бях малка, каз-
вах на баща си – това е много труд-
но, а той след кратко мълчание ми 
казваше: „Ти си от Перник!“. И така 
днес, когато срещна нещо непосил-
но, което почти ще ме прекърши, 
си повтарям неговите думи – „ти 
си от Перник“, и продължавам бав-
но, но не се отказвам. Дърво не се 
сече с един удар.

- Смяташ ли, че хората се раждат 
добри или лоши?

- Доброто и злото представля-
ват една сплав, която е вродена 
в човек. Тоест във всеки има и до-
бра, и тъмна страна. наша отго-
ворност е как ще я предизвикаме 
– в отношенията ни с хората. в 
нашите ръце е да увеличаваме те-
риторията на светлото вътре в 
нас. Дори и да има зло, нека се стре-
мим да го трансформираме в нещо 
градивно. Гневът е много лош съ-
ветник, но много добър слуга. Да 
превърнем гнева в наш приятел, 
да го насочим – да окопаем дърво, 
да помогнем на някого, политащ 
в бездна. ние ще си носим тази сп-
лав, но постепенно процентното 
съдържание ще се променя.

- Каква е връзката на човека  
с природата?

- Познавам хора и на двата полюса. 
Самата аз присаждам дървета – 
това е в рода ми от години. Човек, 
който се казва така - моята баба 
се казваше Здравка, дядо ми, майка 
ми също – всички присаждат. никой 
от внучетата ми не се казва така 
и според мен това знание ще отми-
не. Какво е присаждането - виждаш 
едно диво дърво, с бодли, което из-
държа на всичко, не умира. Човекът, 
който присажда, взема благородно 
дърво, поставя калемчето върху 
дивото, суровото дърво, което не 
се пречупва, и този вид ражда бла-
городни плодове. вярвам, че това 
се случва и с хората. Успяват да на-
карат онова в тях, което е диво и 
сурово, да даде плодове. Има хора, 
за които природата е само стра-
ничен наблюдател – картина, теле-
визор, през който я гледат, но дори 
и тогава тя ги лекува – по неведом 
начин им дава и спокойствието, 
и радостта. Какъвто и да е човек, 
природата е неговото убежище, 
където може да събере мислите си 
и да вземе решение. 

- Материалният свят разваля ли 
хорските отношения?

- Постигането на измерими ма-
териални резултати и тази кон-
куренция в реалния свят е двига-
телят, който движи прогреса. 

Когато бях 
малка, казвах 

на баща си – това е 
много трудно,  
а той след кратко 
мълчание ми 
казваше:  
Ти си от Перник!
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Както казах, има тъмна и светла 
страна в човека. Kогато го об-
себи тъмната страна, той ще 
гледа да трупа само материални 
блага, загърбвайки духовното, но 
това е жалко за него, защото той 
лишава себе си от едно измере-
ние, което е истинската пътека 
да почувстваш, че си полезен, че 
има хора, които са ти благодарни. 
Когато хората са ти благодарни, 
те те гледат с един открит по-
глед. Това е много по-ценно от 
100 лева. много хора имат и ма-
териалното, и чист поглед. Това 
е посоката, в която да вървим. в 
българия вече се заражда благот-
ворителност. в Перник имаше 
кутия за средства за лечението 
на млада жена – 15 хиляди лева се 
събраха за 2 месеца, и то от хора, 
които работят какво ли не, за да 
преживяват, но те помагат на 
тази жена на драго сърце.

- Мислиш ли, че стремежът към 
пари обрича хората на нещастие?

- в никакъв случай. Когато някой 
работи достойно и спечелва, аз 
намирам това за много позитив-
но. Това не е груб материализъм, а 
изковава характера на човек. ми-
наваме през трудното и го пре-
връщаме в етап, който сме над-
могнали. И когато това се случи, 

да получим достойно заплащане 
за труда, който сме положили, ко-
гато материалното се изгражда 
на основата на почтеност, то е 
пътека за нашето израстване.

- Как се отрази изолацията върху 
хората?

- Изолацията и самотата, която 
следва от нея, са един капан за 
ума. Тук има две посоки. едната, 
която аз бих искала да следвам, е 
да не се предавам и да потърся на-
чин да обезвредя този капан и да 
изляза от него. Как? Чрез усеща-
нето, че всяко позвъняване, скайп 
разговор и всяко лице, което виж-
дам, е полека-лека разрушаване 
на капана. От друга страна, ако 
човек се поддаде на самотата и 
желанието да бъде негативен, 
той вкарва себе си във втори ка-
пан, от който още по-трудно ще 
излезе. 

- Как може човек да преживее бол-
ката от една раздяла?

- нека раздялата е повод да ми-
слим за доброто, което човекът 
ни е дал, за обичта, която сме 
получавали. Да, изживяването е 
болезнено, изправя ни на ръба на 
оцеляването, на духовния ни мир, 
но и ни дава воля, прави ни по-из-
дръжливи. нобеловият лауреат 
по литература елизабет Глюк 
казва: „всяка голяма любов обик-
новено завършва със скръб“. но 
нима ще обърнем гръб на голяма-
та любов, защото тя завършва 
с мъка? Аз не бих. бих преплувала 
скръбта, преживяла раздялата, 
за да мога да си спомням за онази 
светлина и нежност, която ми е 
подарил човекът. мислейки за ху-
бавите мигове, ние ще привлечем 
друг човек, който ще ни разбере и 
оцени. нека има голяма страст и 

любов, дори и да води до раздяла. 
Раздялата е част от живота и 
може да е път към друго щастие, 
ако се фокусираме върху хубаво-
то, което сме получили. 

- Често се случва в едно семей-
ство да има тежки кавги. Защо?

- връзките в българското семей-
ство все още са силни, което дава 
на хората чувство на свързаност 
и смисъл да продължават да жи-
веят. въпреки това може да има 
неразбирателства. Юнг е казал: 
„Противоположното на любовта 
не е омразата, а властта“. Жела-
нието на всяка цена да наложиш 
своята правота е пагубно. По-
добре отвори сърцето си. Дори 
и ако синът ти, майка ти, баба 

 Юнг е казал: 
„Противополож-

ното на любовта 
не е омразата, а 
властта“. 
Желанието на 
всяка цена да  
наложиш своята  
правота е пагубно.



79Ноември 2020 / Списание ОСЕМ 

ти мислят точно обратното на 
това, което ти мислиш, изслушай 
ги, вместо да искаш да ги проме-
няш. властта те обрича на изола-
ция. Ако се стремиш да вникнеш 
в причините на близкия си човек 
и начина му на мислене, ти ще се 
приближиш до сърцето му. Па-
триархалният модел се променя. 
младите преди разчитаха твърде 
много за помощ от родителите 
си, а сега те стъпват на краката 
си отрано – отивайки да учат в 
друг град или държава, почвайки да 
работят и да подреждат финанси-
те си. Те избират такава работа, 
която на първо място ще ги прави 
щастливи. 

- Как да избегнем спорове с близ-
ките си хора?

Аз смятам, че тези спорове, кои-
то понякога водим и предизвик-
ват една лава от обиди, всъщност 
водят до положителен резултат. 
Защото, ако задържаш нещо в себе 
си и го преглъщаш, ти създаваш 
погрешно впечатление за теб у 
другия, обичания човек. Ако под-
скочиш и заявиш кой си, той ще те 
познава по-добре, но ако дълго вре-
ме се правиш на агне – накрая все 
ще дойде някой вълк да те изяде. 
Трябва човекът срещу теб да знае 
какъв си и за какво може да разчи-
та на теб. в този казан на гнева 
излиза една мръсна пяна отгоре, но 
затова сме хора – да я отстраним 
и да видим, че под пяната е истин-
ското злато, вместо да изхвърля-
ме целия казан. нека има такива 
караници, те доказват, че ние сме 

живи, че имаме гордост, че стру-
ваме нещо. но не трябва да поз-
воляваме това да унищожи една 
връзка. Име една песен – извинявай 
е най-трудната дума, да наистина, 
но ние трябва да умеем да казваме 
и трудните думи.

- Как се развива литературата  
в България?

много съм горда да преподавам 
творческо писане в Софийския 
университет. Аз им казвам – с пи-
сането няма да станете богати, 
но с писането никога няма да сте 
самотни и никой няма да може да 
ви смаже. Аз имам много високи 
надежди за младата българска ли-
тература. време е ние да кажем 
нещо на света.
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Мистичният  
дух на Родопите
С фотографиите на  
Мирослав Момински пътуваме 
във времето и сливаме душите си
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дух на Родопите
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Мирослав Момински е на 43 години и е роден във 
Велико Търново. Половината си живот прекарва 
като служител в системата на МВР, повечето 
време като криминалист. Неочаквано съдбата 
го отвежда в курортното селце Равда, където 
живее вече 4 години и се е посветил на семей-
ния си бизнес. Страстта му към фотографията 
се поражда съвсем естествено, когато той е 
съвсем малък. Мирослав вярва, че фотографски-
ят му усет и поглед са вродени. За него фото-
графията е любов, начин на живот, усещане и 
виждане, нещо, чрез което може да пътува във 
времето и да покаже вътрешното си аз, сво-
ята душа. През последните години Мирослав 
се посвещава на магията на Родопите. Негови 
снимки може да откриете във фейсбук страни-
цата му - Miroslav Mominski Photography. 

Когато с брат ми бяхме деца, родителите ни често ни 

водеха на екскурзии. Бях силно развълнуван да виж-

дам нови за мен места и да опознавам родината си. 

По време на тези пътувания у мен се зароди желанието да 

снимам и да запечатвам спомените на хартия. Наближава-

ше рожденият ми ден и когато родителите ми ме попитаха 

какво искам, без колебание отвърнах – фотоапарат. Така се 

сдобих с първия си фотоапарат „Вилия“, лентов, разбира се. 

Още пазя снимките си оттогава, вече повече от 30 години, 

прилежно наредени в албум. Всеки човек има призвание, прос-

то трябва сам да го открие и да го развие. Всеки има начер-

тан път, по който да върви, явно това е бил моят – да оставя 

следа чрез фотографията. 

Хартия, пропита със спомени
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Вдъхновението е навсякъде 

около нас, стига да имаме 

сетивността да го усетим, 

очите да го видим и душата да го по-

пием. За мен неизчерпаем източник на 

вдъхновение е Родопа планина. Тя е го-

лямата моя любов, необяснима. Както 

казват старите хора - ако може да се 

обясни, то тогава не е любов. Когато 

съм в Родопите, се чувствам у дома, 

сякаш тук съм бил роден. Интересно 

ми е да търся миналото, да научавам 

как са живели хората, да се докосвам 

до разказите на най-възрастните 

жители, съхранили цяла една епоха в 

съзнанието си. Родопа ме пленява с 

неповторимите си пейзажи през всич-

ки сезони. Пролетта - с невероятния 

си контраст, есента - с вълшебните 

багри, зимата - със своя уют. На вся-

ка крачка срещам вдъхновение - в ти-

шината на утрото, в мъглата, която 

прегръща всичко наоколо, в песента 

на птиците и звънците на животни-

те. Магия се крие в нежните извивки 

на земята и величествените гори, в 

усмивката и топлотата на хората. 

Родопа планина е душа и сърце, глът-

ка въздух, едно неспирно вдъхновение. 

Родопа,  
любов моя
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Родопите са пропити с чувства и мистична магия. През 2015 

г. се намирах в село Орцево и там случайността ме срещна 

със 104-годишната баба Сабрие - миг, който ще помня цял 

живот. Снимал съм и в село Еленка, Източни Родопи, където имах 

щастието да се запозная с тези жени и Васил (мъжът с тютюна). 

Все още ясно си спомням какво изживях: уморени очи, запазили ис-

криците в себе си, ръце, почернели от катрана, лица, изгорели от 

безмилостното слънце, мирис на прясно набран тютюн... и докато 

попивам тази картина, неочаквано заехтява песента „Руфинка бо-

лна легнала“. В този момент нахлуват емоции, изплуват разказите 

на Хайтов и сякаш спирам да дишам. Искам да говоря, да кажа нещо, 

но не мога, затова притварям очи и сълзите потичат... 

Безмълвни срещи
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Моето желание е чрез своите фотографии да съх-

раня моменти от бита и поминъка на родопчани. 

Иска ми се кадрите, запечатали в себе си тежки 

и радостни моменти от ежедневието на тези трудолюбиви 

хора, след години да разказват историята на тези земи. В 

този забързан дигитален свят, препълнен с излишна суета, 

забравяме да бъдем истински. Надявам се снимките ми да на-

помнят на хората за местата, от които са тръгнали. И да не 

забравяме онези, отдали живота си на Родопа планина. 

Живот на лента
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Съвършеното
общуване 
в природата
Биосферата на Земята е информационна мрежа, от 
която всички сме част – хора, растения и животни, 
и непрекъснато си обменяме информация

Д-р Б. Пенева13, д-р. инж. А. Трифонов, проф. А. Антонов 

 „Всяка от нашите мисли или 
емоции има енергийно следствие 
– към по-лошо или по-добро. 
Окончателната оценка на 
живота ни се формира не от 
времето, изживяно на тази 
планета, а въз основа на 
енергията, инвестирана от нас 
в това време… ефективността, 
здравето и щастието са 
основани на умелото управление 
на тази енергия.“ 

„Живот на пълна мощност“, 
Джим Лоер и Тони Шварц 

Н апоследък усилено говорим за 
„информационно общество“, 
„изкуствен интелект“, а забра-
вяме, че освен нас – човечество-
то, на този свят съществува 
жива и нежива природа. не обръ-
щаме внимание, че представи-

телите на живата природа също общуват както по-
между си, така и с нас, хората. Има много изследвания 
и доказателства как представителите на животин-
ския свят комуникират чрез т.нар. език на животни-
те, който включва звуци, песни, викове, ритуали или 
поведение, миризми.1 

И растенията „си говорят“ 

Учени в нидерландия са забелязали, че растенията 
на лимския боб (Phaseoluslu-natus) по време на инва-
зия на червени акари изпращат сигнал за бедствие 
- специален химикал. Към растението се втурват 
тези видове кърлежи, които унищожават именно 
червените акари. По същия начин реагират расте-
нията от царевица, тютюн и памук, когато бъдат 
нападнати от гъсениците: те отделят вещества, 
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пренасяни във въздуха, привличащи оси - смъртни 
врагове на гъсениците. един изследовател казва: 
„Растенията не просто изпращат сигнал  „ние сме 
в опасност“, но те казват кой ги е нападнал! Този 
невероятен процес е поразителен в своя сложен 
замисъл“. При тези сигнали за бедствия (незави-
симо дали се касае за акари, гъсеници, гъбична ин-
фекция, брашнена роса) здравите, ненападнатите  
растения от видовете  топола, елша, бреза, ече-
мик, зеле започват да отделят отрови или други 
секрети, които да ги спасят от различните вре-
дители.2

Растенията комуникират чрез редица летливи 
органични вещества (ЛOв), които са разделени в 
четири големи категории, всяка от които е про-
дукт на химични реакции. Това са производни на 
мастните киселини; производни на фенилпроцик-
лоиди/полициклични ароматни въглеводороди; про-
изводни на аминокиселините и терпеноиди.

Терпеноидите са растителни феромони. Те са го-
лямо семейство от биологични молекули с повече от 
22 000 връзки. Терпеноидите са подобни на терпени 
в техния въглероден скелет, но за разлика от терпе-
ните съдържат функционални групи. Растителните 

терпени се използват изключително заради своите 
ароматни съединения. Те имат съществена роля при 
билколечението и техните свойства се изследват в 
търсене на нови приложения.  Терпеноидите са при-
чина за аромата на евкалипта, вкуса на канелата, ка-
рамфила, джинджифила, жълтия цвят на слънчогледа, 
червения на домата и много други.

Поради физически и химични ограничения повече-
то ЛОв имат ниска молекулярна маса (300 да*), те 
са хидрофобни и имат високо парово налягане, кое-
то им позволява да се излъчат в околната среда.3 

Според професор Джим вествуд от Политехни-
ческия университет във вирджиния, растенията 
общуват помежду си чрез преместването на хиляди 
молекули на РнК (рибонуклеиновата киселина), не-
зависимо от техния къс срок на живот и устойчи-
вост.4  

Изследователи от Шведския селскостопански 
университет в Упсала са установили, че растенията 
от един вид са способни да общуват помежду  си чрез 
химически сигнали, оставени в почвата. Растение-
то е способно и да запомня. например, ако семената 
са били подложени на определено въздействие, то 
това ще се отрази на неговото развитие. Растени-
ята са способни да изучават, запомнят и да си спом-
нят и използват постъпващите сигнали, за което не 
им е нужен мозък и нерви.5

Тревите чуват  
като змиите

Растенията използват различен канал за преда-
ване на звуци: земята.

Те чуват по същия начин, както всички животни, 
които нямат външни уши – змиите, червеите и т.н. 
Растенията регистрират звука, като вибрациите 
биват улавяни от всички техни клетки благодаре-
ние на йонни канали, които са отговорни не само за 
възприемането на звук, но и на допир. 

Опит в лабораторията на проф. Стефано ман-
кузо (директор на международната лаборатория по 
растителна невробиология във Флоренция, Италия, 

През септември 2011 г. Списание 8 публикува тема на брой 
„Растенията ни говорят“. Екипът на списанието заедно с 
д-р Светослав Славчев и психолози на МВР направиха екс-
перимент – поставихме детектор на лъжата на няколко 
растения и доказахме, че те реагират на общуване и говор на 
хора. (Може да си поръчате електронен брой на списанието 
на www.spisanie8.bg.)

EKO
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и основател на международното общество по сиг-
нали и поведение на растенията) сочи, че растения-
та могат да „чуят“ вода, протичаща през тръби, раз-
положени под земята. Дори тръбите да са изолирани, 
много често се наблюдават случаи, в които корените 
на дърветата започват да растат към тях, намират 
ги и буквално ги рушат, за да достигнат до водата.6 

Царевица  
на концерт

Преди около 40 години група италиански изследо-
ватели от научния център на Даманхур – „Девода-
ма“ (автономна федерация до Торино,  Италия - виж 
брой, февруари 2019) създават уред, който да може да 
прехваща електромагнитните вибрации от повърх-
ността на листата на растенията и корените им и 
да ги преобразува в звук, достъпен за човешкото ухо. 
Достатъчно е само да се свържат два електрода с 
корените и с листата, за да се чуе звукът, произведен 
от растението. но изследователите са изумени – чу-
ват не просто звуци, а истинска музика! (виж брой 
юни 2016 – бел. ред.) 

Фактът, че растенията реагират на музиката, 
вече не е тайна за никого. например тежкият рок 
притеснява някои от тях до такава степен, че те 
обръщат листата си в противоположна на звука по-
сока. Класическата музика вдъхновява и помага да по-
раснат по-бързо и по-добре. всяко растение има свое 
предпочитание към музиката, която слуша. Ако се 
намери любимата му творба, тя може да го стимули-
ра в растежа и да  осигури по-добра реколта.  Когато 
учени от Канада установили този факт, те направи-
ли следния експеримент - през пролетта сложили на 
царевичните опитни ниви високоговорители, които 
транслирали произведения на класическата музика. 
ефектът бил поразителен - големината на царевич-
ните кочани се увеличила от 20 на 100 процента!6

Американският инженер Дан Карлсън пък изобре-
тил системата „Соник блум“, която съчетава висо-
кочестотни звуци, оказващи позитивно въздействие 

През юни 2016 г. екип на Списание 8 направи втори експеримент с растения, този път доц. д-р Марина Станилова от БАН. Използвахме  уред 
от изследователския център на Даманхур (Италия), който позволява енергийният поток в растенията да се трансформира в музика. Оказа 
се, че растенията действително разпознават и изпълняват музика, чуват, виждат и даже чувстват по техен си начин. (Може да си поръчате 
броя в електронен и в книжен вариант на сайта ни - spisanie8.bg.)

* Да – далтон, отговаря на 1/12 от масата на атома на нуклеида 
12С, а според  СИ е 1,66057.10-27 кг, или ако се умножи молекулната 
маса на 1,66057.10-27 , се получава абсолютната маса на молекулата 
в килограми. 
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върху съзряването и ръста на зеленчуците. Според 
него те отварят микроскопичните входове на по-
върхността на листата и по този начин позволяват 
на растенията по-добре да абсорбират хранителни 
вещества.7 

Водата – природният  
интернет

водата е 50 – 90% от живите организми и расте-
ния. Дори човешкият мозък съдържа 90% вода. Логи-
чен е изводът, че всяко въздействие върху водата ще 
се отрази върху живия организъм. 

За пръв път свойството на водата 
да запомня информационни въз-
действия е установено експе-
риментално в една лабора-
тория в Германия през 60-
те години на миналия век. 
Това станало случайно, 
след като в съд с дести-
лирана вода попаднала 
запечатана ампула с 
отрова и престоя-
ла там няколко дни. 
След като извадили 
ампулата, бил напра-
вен много внимателен 
химически анализ на во-
дата, в която тя прес-
тояла. Анализът показал, 
че водата е съвсем чиста, не 
били открити никакви следи от 
отрова в нея. но след като дали от 
тази вода на лабораторните мишки, всич-
ки те измрели. водата възприела смъртоносното 
свойство на отровата, дори без да е била в контакт 
с нея. Информацията преминала от отровата във 
водата, променяйки нейното информационно-фазо-
во състояние. При това преминаването станало на 
полево ниво. Това е в пълно съгласие с изследванията 
на Пьотр Петрович Гаряев, свързани със способнос-
тта на живите организми (в частност на генния 
апарат и молекулите на ДнК) да предават и прием-
ат информация на полево ниво.

в българия през 1976-1977 г. българският учен м. 
И. ямбастиев публикува резултати от изследвания, 
получени в лабораторията по биофизика в Шумен 
(„Относно влиянието на спектрите върху фарма-
кологичното действие на някои лекарства (невро-

лептици). За приложението на препарати с опреде-
лен спектър на абсорбция в клиничната практика“.) 
множество учени от различни страни обръщат 
внимание на изследванията на ямбастиев. Това са 
първите стъпки в изследването на ефекта на спек-
трите върху ефективността на лекарствата. (виж 
брой... – бел. ред.) 

През 90-те проф. Антон Антонов  и инж. Татяна 
Гълъбова откриват, че информация (и биоенергия) 
въздейства на връзките на водните молекули, кое-
то се документира в промяна на спектъра на вода-
та. Учените откриват, че водата помни, като обе-

мът на паметта не е безграничен, а индиректен 
критерий за това може да бъде промя-

ната на полярността на енергий-
ния потенциал.9 

Да, тя даже 
помни!

През 1998 г. Жак 
бенвенист също до-
казва наличието на 
„памет“ на водата. 
в публикуваната от 
него статия през 1988 

г. авторът предста-
вил експериментални 

резултати, потвържда-
ващи, че в пределно сла-

би разтвори на вещества, 
в които не е останала нито 

една молекула от даденото ве-
щество след неговото разтваряне, 

продължават да се проявяват същите 
биологични механизми, които са характерни за не-
разреденото вещество. Тази особеност на водата 
лежи в основата на действието на хомеопатични-
те препарати, в които почти не се съдържа дейст-
ващото вещество, но са запаметени неговите 
свойства.

През 2004 г. радиофизикът марк Грийнщайн и д-р 
майкъл Шрайбмън разработват техника за изгот-
вяне и предаване на информационни копия  (IС) върху 
вода. През 2009 г. нобеловият лауреат Люк монта-
ние потвърди възможността за пренос на спектрал-
ни характеристики на ДнК върху вода... Феноменът 
„вода“ е все още неразгадан докрай и остава обект 
на изследвания (отразени в докладите за 14–те из-
дания на международната конференция „Физика, хи-
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мия и биология на водата“ - www.waterconf.org).8 
Смисълът на информационно-фазовото състоя-

ние на водата се състои в това, че пълната инфор-
мация, постъпваща във водната среда, се съдържа 
във всяка клетка. А това означава, че водната среда 
е холографска в основата си, тя се подчинява на ос-
новния принцип за построяване на една холограма, 
според който във всяка клетка вода се съдържа ин-
формация за цялата холограма, а холограмата като 
цяло притежава информация за всяка своя елемен-
тарна клетка. Това твърдение на С. в. Зенин напълно 
се съгласува с теорията на Дейвид бом за холограф-
ската вселена.10

Информационна  
мрежа

Реалността е енергийна структура и е в състо-
яние на неразривна информационна взаимосвърза-
ност. биосферата на Земята е информационна мре-
жа, от която всички сме част - растения и животни. 
всяка елементарна частица има своята вибрация, 
която я дефинира в нейните качества.

Честотата е универсално качество на енергия-
та - честотата на енергийната вибрация - и именно 
честотите са това, което оформя действител-
ността в нашите възприятия. Различните често-
ти носят различна информация, а комбинациите от 
тях е светът, който виждаме и усещаме.

всяка елементарна частица има определен енер-
гиен заряд и честота, които определят нейната 
същност. Човешкият ум и сетива са настроени в 
определен честотен диапазон, това е светът и 
Космосът, които възприемаме със сетивата си. 
Светът на видимата материя. ние възприемаме 
действителността само в нейните макромащаби, 
при това само в границите на определени скорости. 
Така например звукът има своя честотен диапазон 
и светлината има своя. видимата светлина, която 
осветява земния ни ден, и звуците, които можем да 
чуем с ушите си, са в една тясна зона от съответ-
ните им честотни диапазони. Има още ултразвук, 
червена и ултравиолетова светлина, които не мо-
жем да доловим като част от възприятието ни на 
действителността, защото сме настроени към 
приемането само на определен честотен диапазон 
от всичко онова, което ни заобикаля.

Тук е интересно да се спомене разделът в био-
логията, наречен биофотоника. Освен електромаг-
нитно излъчване живите клетки излъчват и фотони 

светлина в резултат на своята активност. Любо-
питно е дали тези фотони носят междуклетъчна 
информация, предвид, че в съвременните физични 
разбирания на фотоните също се гледа като на вид 
електромагнетизъм. всеки физически обект излъч-
ва енергия в електромагнитния спектър поради 
непрестанното движение на частиците, които го 
изграждат. Докато ултрависоките честоти са в из-
меренията на микрокосмоса, ултраниските осцили-
рат в „нашето“ измерение, като могат да оказват 
директен ефект върху твърдите тела.11

Основните изследвания са съсредоточени върху 
предаването на биологическа информация чрез свръх-
слабите електромагнитни излъчвания. в тази област 
са работили (и работят) учените вернадски, Чиже-
вски, Гурвич, бауер, Циолковски, Тимирязев от Русия, 
м. ямбастиев и Г. Алтынков от българия, Ф. Попи, А. 
Рут, Фишер от Германия, С. Сан от Франция, както 
и колективи от Станфордския център и Калифорний-
ския университет в САЩ. Според учените електро-
магнитната среда създава необходимо и задължител-
но условие за организация на живите същества.12

Четири основни извода

1Хората и растенията обменят съзнателно 
или несъзнателно информация,  като едновре-
менно те са подложени на различни външни въз-

действия -  електромагнитни, магнитни, информа-
ционни, светлинни и други. 

2най-силно тези въздействия се възприемат 
от водата, която се съдържа в голямо количе-
ство в растенията, но и хората не могат да 

съществуват без нея.

3Растенията също така излъчват информация 
– честотна/вълнова, светлинна (луминесцен-
ция),  за своето състояние или като сигнал за 

опасност.

4Чрез водата може да се прехвърля информа-
ция върху растенията. 

Пълен списък с линковете към 
изследванията и публикациите, 

използвани в статията, 
можете да намерите тук.
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АЛТЕРНАТИВА НА 
АНТИбИОТИцИТЕ?
Константина чешмеджиева, илюстрации iStock

в СъвРеменнАТА ПАнДемИЧнА СИТУАЦИя  СИГУРнОСТТА СРеЩУ бИОЛОГИЧнИ ОПАСнОСТИ ДО-
бИвА вСе ПО-СеРИОЗен ХАРАКТеР. ОСвен ЗАЩИТАТА СРеЩУ COVID-19, КОяТО е ОТ ПъРвОСТеПеннО 
ЗнАЧенИе ПО ЦеЛИя СвяТ, нАПОСЛеДъК вСе ПО-ЧеСТО Се ГОвОРИ И ЗА РИСКОвеТе ОТ мИКРООР-
ГАнИЗмИ, РеЗИСТенТнИ нА АнТИбИОТИЦИ. ОТ ДРУГА СТРАнА, мнОЖеСТвО ХОРА ГЛеДАТ нА Ан-
ТИбИОТИЦИТе КАТО ПРеПАРАТИ, КОИТО ПОнИЖАвАТ еСТеСТвенИя нИ ИмУнИТеТ, ИЗбИвАЙКИ 
„ПОЛеЗнАТА“ мИКРОФЛОРА. КОя е ПРеСеЧнАТА ТОЧКА нА ТеЗИ ИЗИСКвАнИя? ИмАме нУЖДА ОТ 
АЛТеРнАТИвнИ ЛеКАРСТвенИ ПРеПАРАТИ, КОИТО ДА ДОПъЛвАТ ИЛИ ЗАмеСТвАТ АнТИбИОТИЧнО-
ТО ЛеЧенИе нА ИнФеКЦИОЗнИ ЗАбОЛявАнИя.в СъЩОТО вРеме Те ТРябвА ДА бъДАТ беЗОПАСнИ И 
С ОГРАнИЧенИ ЩеТИ въРХУ ЧОвеШКИя ОРГАнИЗъм. КъДе ОбАЧе ТъРСИм ТАЗИ АЛТеРнАТИвА?
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з
а първи път бактериоцините се 
появяват в научните изследва-
ния през 1925 година. Те предста-
вляват молекули с антимикроб-
но действие, които потискат 
растежа на други бактерии. бел-
гийският учен André Gratia, по 

образование лекар, решава да изследва полето на 
антибиотиците. По-късно неговите изследвания 
се насочват към бактериофагите (вируси, които 
инфектират само бактерии), бактериоцините 
и генетичното им манипулиране. Той открива 
колицините – бактериоцини, синтезирани от 
Escherichia coli. Той пръв изследва генетиката в по-
лето на бактериофаги и бактериоцини.

бактериоцините са биологично активни моле-
кули с белтъчен характер и силни антибактериални 
свойства. Те се синтезират в рибозомите на бакте-
риалните клетки, където протича и синтеза на дру-
ги бактериални белтъци. бактериите се разделят 
на две големи категории - грам-положителни и грам-
отрицателни, според състава на тяхната клетъчна 
стена (мембрана, определяща формата на клетка-
та). Както грам-положителни бактерии (например 
млечнокиселите бактерии), така и някои грам-от-
рицателни бактерии като Escherichia coli могат да 
синтезират бактериоцини. най-голям интерес се 
проявява към бактериоцините, синтезирани от 
млечнокисели бактерии.

бактериоцините най-често са стабилни при 
високи температури. Те се различават много по 
своя състав и структура, поради което са разде-
лени в класове и подкласове. Тяхната роля е уни-
щожението на патогенни щамове на синтезира-
щите ги бактериални видове и други патогенни 
видове. Тоест, ако болестотворен щам на E.coli 
навлезе в стомашно-чревния ни тракт, естест-
вено присъстващият в чревната микрофлора 
щам ще произведе бактериоцини, които да неу-
трализират болестотворния. По този начин ес-
тественият микробиом в стомашно-чревния ни 
тракт ни предпазва от различни видове диском-
форт или инфекции.

ЕСтЕСтвЕНИ 
АНтИбИотИцИ

бактериоцините целят нарушаване целостта 
на клетъчната мембрана на патогенните бактерии 
чрез различни механизми. най-често тези механизми 

включват промяна на заряда или промяна във виско-
зитета (гъстотата) на билипидния слой на клетъч-
ната мембрана. По този начин тези малки белтъчни 
молекули нарушават структурата на клетъчната 
мембрана и нейните функции, което директно спи-
ра жизнения цикъл на болестотворния микрооргани-
зъм. бактериоцините спомагат за образуването на 
пори – малки дупчици, през които жизненоважни мо-
лекули напускат клетката на патогена. Тези процеси 
оказват фатално въздействие и болестотворната 
клетка е унищожена.

Този тип бактерицидно действие може да се 
счита като сходен с действието на ß-лактамни ан-
тибиотици като пеницилина например. Тези анти-
биотици предотвратяват синтеза на клетъчната 
стена на клетката. но всъщност въздействието на 
бактериоцините наподобява по-скоро това на ан-
тибиотици, които пречат на нормалната пропуск-
ливост на клетъчната стена, като нистатина. 

необходимо е да се отбележи, че бактериите, 
синтезиращи даден бактериоцин, са резистентни 
към него, тоест техните жизнени функции се за-
пазват. При третирането на патогенни щамове 
бактерии, полезните за нас пробиотици и други ми-
кроорганизми получават по-добри условия за коло-
низация на обитаваното място. По този начин се 
повишава и естественият ни имунитет. 

Приемани с храната, бактериоцините не дос-
тигат желаните точки от организма. Те проме-
нят молекулната си структура, когато попаднат в 
стомаха, поради белтъчната си природа. високото 
ниво на киселинност не им позволява да достигнат 
по-нататък в човешкия организъм. От друга страна 
обаче, тяхното приложение може да бъде орално, ин-
травенозно, интрамускулно, интраназално и интра-
перитонеално.

ПрИ трЕтИрАНЕто С 
бАКтЕрИоцИНИ, 

ПолЕзНИтЕ зА НАС 
ПробИотИцИ И ДрУгИ 
МИКрооргАНИзМИ 
ПолУчАвАт По-ДобрИ 
УСловИя зА КолоНИзАцИя 
НА обИтАвАНото МяСто
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ПрЕцИзНоСт в 
УНИщожЕНИЕто

бактериоцините имат доказани свойства на би-
оконсерванти в хранителната промишленост. Тъй 
като те са естествено синтезирани в някои проду-
кти, тяхното действие защитава „добрите бакте-
рии“, още познати като пробиотици. млечнокисели-
те бактерии са отговорни за ферментацията на мля-
кото до любими продукти като кисело мляко, различ-
ни видове сирене и др. Употребата на бактериоцини 
в хранителни продукти може да предотврати тях-
ното разваляне вследствие на жизнената дейност на 
бактерии като Listerya monocytogenes и Staphylococcus 
aureus, E.coli и Salmonella. По този начин се удължава 
„животът на рафта“ на определени ферментирали 
продукти, като се предпазват от бактериална раз-
вала. Примамливо звучи и идеята за консервиране на 
продукти, без да се налага употребата на антибио-
тични и други консервиращи вещества с ако не вре-
ден, то поне неполезен ефект.

Различните класове бактериоцини действат на 
тесен или широк спектър от патогенни бактерии. 

Клинични проучвания доказват, че най-активни сред 
бактериоцините са лантибиотиците и тиопепти-
дите. бактерии, които са резистентни към анти-
биотици като например метилицин-резистентния 
стафилокок (Streptococcus pneumoniae)  и ванкоми-
цин-резистентните ентерококи (Propionibacterium 
acnes и  Clostridium difficile), се повлияват значително 
при употребата на лантибиотици при in vitro изпи-
тания (т.е. в лабораторни условия). високата спе-
цифичност на действие на бактериоцините е дви-
жещ фактор в изследванията им, защото по този 
начин може да се гарантира неутрализирането само 
на патогенни микроорганизми. Защо е важна специ-
фичността? 

При пациенти с намален имунитет или таки-
ва, страдащи от заболявания на стомашно-чрев-
ната система например, е изключително важно да 
се запази максимално количество от естествения 
микробиом на организма. Употребата на лекар-
ствени средства с висока степен на специфичност 
като бактериоцините може да запази максимално 
нормалното функциониране на организма, докато 
тече борбата с инфекция.

Добре е да се отбележи, че се наблюдава и антиту-

Патогенен организъм

Млечна киселина

Бактериоцин

Водореден пероксид

Лактобацилус

Гликоген
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морогенна активност на някои видове бактериоци-
ни. Тоест изследва се тяхното приложение в борбата 
за лечение на различни видове рак. До момента са от-
крити няколко вида бактериоцини (сред тях важно 
място заемат микроцините), които проявяват ци-
тотоксичност към туморни клетки. Какво означава 
това? бактериоцините проявяват токсични свой-
ства към туморните клетки, тоест унищожават ги. 
Разбира се, тези изследвания са в ход и се цели да бъде 
намерен отговор до каква степен и на кои видове рак 
ще повлияят най-пълноценно съответните бакте-
риоцини in vivo (иначе казано – в самия организъм).

ПрЕДИМСтвА НА 
бАКтЕрИоцИНИтЕ

неоспорими предимства притежават молеку-
лите на бактериоцини, използвани в хранителната 
и фармацевтичната промишленост на мястото на 
антибиотици.

ниската токсичност за приемащия бактериоци-
ни е водещ аргумент в полза на употребата им. ма-
кар при много високи дози бактериоцинът низин да 
проявява токсичност, то неговото антибактериал-
но действие се проявява и в нетоксични за потреби-
теля дози. 

Друго преимущество на бактериоцините пред 
антибиотиците е това, че нашият организъм се 
среща с тях доста често. Защо? микробиомът на 
човешкия стомашно-чревен тракт съдържа множе-
ство бактерии, естествено синтезиращи бактерио-
цини. Природата на такива потенциални лекарстве-
ни средства не би била чужда за човешкия организъм.

бактериоцините могат да бъдат високоспеци-
фични, което предотвратява измирането на „полез-
ната ни микрофлора“. Употребата им унищожава оп-
ределени патогенни видове, без да причинява смърт 
на ползотворните микроорганизми (за разлика от 
антибиотиците). 

въпреки че малките белтъчни молекули се явяват 
естествен антибиотик, някои видове имат синер-
гично действие при употреба с антибиотик – тоест 
те действат съвместно. Пример за това е синергич-
ното действие на низин с антибиотиците полими-
цин е и кларитромицин срещу Pseudomonas aeruginosa. 

във век, който съчетава както високотехноло-
гичния подход към здравето на пациентите, така 
и холистичния, е много важно да се вглеждаме в 
средата. може би именно затова бактериоцини-

те имат перспектива – те съчетават естествен 
произход и нуждата от напреднала наука. Тези две 
понятия сякаш са обещание за сигурно, но „био“ ле-
карство за множество заболявания, които засягат 
хора по целия свят. 

зАщо СА КрАчКА
КъМ бъДЕщЕто?

бактериоцините, както вече стана ясно, са бел-
тъчни молекули. Информацията за техния синтез е 
закодирана в хромозомната ДнК на бактериите или 
в малки участъци от ДнК, наречени плазмиди. Тоест 
те лесно се подлагат на биоинженерно манипулиране.

макар и масово да се гледа на генетичното ин-
женерство с недоверие (а понякога и с открито пре-
зрение), модификацията в гените на бактериоцин-
синтезиращи бактерии може да бъде бъдещето за 
преодоляване на антибиотичната резистентност. 
Използването на генетично инженерство предполага 
висока степен на внимание към детайлите. Именно 
генетичното инженерство е ключът към преодоля-
ването на резистентността на болестотворните 
бактерии. Тази резистентност може да бъде прео-
доляна при синтеза на генетично модифицирани бак-
териоцини, които, така да се каже, „да изненадват“ 
патогените. 

Генетичните лекарства, които са наричани бъде-
щето на медицината, изискват не само технически 
познания и клинични проучвания. най-голямото пре-
дизвикателство е успешните терапии, базирани на 
генно инженерство, да будят не страх, а доверие у 
пациентите. Именно затова въвеждането на алтер-
нативи на добре познати лекарствени средства като 
антибиотиците е може би първата (макар и малка) 
крачка към високотехнологичното и уникално бъде-
ще на медицината. 

MоДИфИКАцИятА 
в гЕНИтЕ НА 

бАКтЕрИоцИН 
-СИНтЕзИрАщИ бАКтЕрИИ 
Е бъДЕщЕто зА 
ПрЕоДолявАНЕ НА 
АНтИбИотИчНАтА 
рЕзИСтЕНтНоСт



В
тора поредна година нобелова 
награда по физика се присъжда 
за астрономически изследвания: 
британецът Роджър Пенроуз по-
лучи половината от нея, защото 
показа, че съществуването на 
черните дупки е пряко следствие 

от общата теория на относителността. втората 
половина си разделиха германецът Райнхард Гензел и 
американката Андрея Гез, които доказаха с наблюде-
ния, че в центъра на нашата галактика се намира не-
видим свръхмасивен обект.

„Най-дългият път започва 
с първата крачка“

Пътят към откритието, за което бе дадена 
тази награда, започва през 1676 г., когато датски-
ят астроном Оле Рьомер за пръв път измерва ско-
ростта на светлината. По онова време астроно-
мията е приложна наука, от значение за онова, ко-
ето днес наричаме национална сигурност – защото 
за разлика от ненадеждните механични часовници, 
астрономията може да измерва времето с точни 
„астрономически“ часовници. няколко десетиле-
тия по-рано Галилео е предложил един такъв небе-
сен часовник – четирите големи спътника на Юпи-
тер, които се движат по добре известни орбити, 
предсказуеми с голяма точност по третия закон 
на Кеплер; от положението на спътниците спрямо 
планетата може да се определи времето – момен-
тът, в който се правят наблюденията.

За своя изненада италианският астроном Джова-

ни Касини открил, че таблиците са неточни, но вмес-
то с лека ръка да отхвърли закона на Кеплер, потърсил 
причините за отклоненията. Оказало се, че закъснени-
ята нарастват заедно с разстоянието между Земята 
и Юпитер (което варира между девет и единадесет 
астрономически единици). Италианецът предполо-
жил, че светлината се нуждае от известно време, за 
да стигне до нас, че тя се движи с крайна скорост. Рьо-
мер, ученик на Касини, измерил тази скорост и негови-
ят резултат се отличава от съвременния с около 25% 
– простимо, с оглед на технологиите от онова време.

Следващата стъпка към черните дупки прави ню-
тон, който през 1687 г. публикува закона за гравитаци-
ята в своите знаменити „математически принципи 
на природната философия“ (въпреки че прословути-
ят инцидент с ябълката се е случил около две десети-
летия по-рано). Пряко следствие от този закон е, че 

СЪРцЕтО на 
МЛЕчниЯ пЪт

лаурЕаТИТЕ На НаГраДаТа за фИзИка за 2020 Г. ОТкрИха В 
цЕНТъра На ГалакТИкаТа НИ СВръхМаСИВЕН, НЕВИДИМ ОбЕкТ

Валентин Д. Иванов

Райнхард Гензел, Андрея Гез  и Роджър Пенроуз
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съществува минимална скорост – наричана още първа 
космическа  – необходима, за да се преодолее гравита-
ционното привличане на всяко тяло. За Земята тя е 
около 11,186 м/с, или около 40 270 км/ч. Колкото по-ма-
сивно и по-компактно е едно тяло, толкова по-висо-
ка е първата космическа скорост.

Последната крачка правят англичанинът Джон 
мичъл през 1783 г. и французинът Пиер-Симон Лаплас 
през 1796 г. Те предсказват съществуването на „тъм-
ни звезди“, толкова масивни и компактни, че светли-
ната не е достатъчно бърза, за да „избяга“ от тях. 
мичъл дори посочва как те могат да бъдат открити 
– по орбиталното движение на други обекти около 
тях. Двеста години по-късно екипите на Гензел и Гез 
следват напътствието му...

пост-Айнщайнова физика
През второто десетилетие на двадесети век 

един неизвестен чиновник от патентно бюро раз-
търсва света на физиката, създавайки специалната 
и общата теории на относителността. Първата 
е продължение на нютоновата класическа механика 
и показва, че нищо не може да се движи по-бързо от  
светлината, а втората обобщава нютоновата – 
отново – теория на гравитацията. Десет години 

по-късно бор, Хайзенберг, Паули, Ферми и други те-
хни колеги създават квантовата механика и това е 
последната революция от подобен мащаб във физи-
ката до днес. Смята се, че Айнщайн, бившият патен-
тен чиновник, прекарва последните две десетилетия 
от живота си, опитвайки се да обедини плодовете на 
тези две революции. неуспешно. никой до днес не е 
създал квантова гравитация, каквато е необходима, 
за да се опише вселената в първите мигове след Голе-
мия взрив.

Погрешно е да се мисли, че физиците не са разви-
ли наследството от златните години през първата 
половина на миналия век. в началото на 60-те годи-
ни холандецът маартен Шмит открива квазарите 
– загадъчни далечни обекти с немислима мощност 
на излъчването. Откъде извличат те чудовищната 
си енергия? При това нейният източник трябва да 
бъде изключително компактен, защото квазарите 
– както подсказва името им, произлизащо от кваз-
извездни обекти – са точкови източници, подобно на 
звездите. Английският астроном Фред Хойл и аме-
риканският му колега Уилям Фолър предлагат падане 
(астрономическият термин е акреция) на материал 
върху гигантска черна дупка, при което гравитацион-
ната енергия на материала се превръща в топлина, а 
той самият – в гореща плазма и именно нейното из

 Орбити на звезди 
около черна дупка, на-
мираща се в сърцето 

на Млечния път 
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лъчване наблюдаваме като квазар. малкият размер 
на черната дупка, независимо че масата - е колкото 
на милиони слънца, обяснява защо квазарите са ком-
пактни.

Пенроуз превръща черните дупки от умозрител-
на концепция в разбираемо явление – наистина, със 
сложен математически апарат. През 1963 г. новозе-
ландският математик Рой Кер решава уравненията 
на Айнщайн за въртяща се черна дупка (за което през 
2016 г. получава Крафордовата награда – второто 
най-престижно отличие в науката след нобеловата 
награда). А през 1965 г. Пенроуз публикува статия, 
смятана за най-големия принос към Айнщайновата 
обща теория на относителността досега. Англи-
чанинът демонстрира, че в общия случай, без да се 
правят каквито и да е предположения за симетрия, 
черните дупки съдържат сингулярност – повърхност, 
на която плътността е безкрайна, а за външен наблю-
дател времето спира. Английският физик въвежда 
концепцията за затворена повърхност – точно та-
кава е вътрешната повърхност на сфера с радиуса на 
Шварцшилд. Излъчване или материя, която се намира 

по-близо до центъра на черната дупка от този ради-
ус, не може да я напусне и да достигне до външен на-
блюдател. Формирането на затворена повърхност 
означава необратим колапс и образуване на физическа 
сингулярност.

Ако тези обяснения звучат сложно и абстрактно, 
то е, защото те са сложни и абстрактни. Физиката 
винаги е вървяла ръка за ръка с математиката, а съ-
временната теоретична физика – още повече, и по 
необходимост картината, представена тук, е опро-
стена.

Технологии с двойно  
предназначение

След 70-те години се смята за неоспоримо, че ква-
зарите черпят енергията си от огромни черни дупки 
с маси от няколко милиона до няколко милиарда по-го-
леми от слънчевата. Две десетилетия по-късно с по-
мощта на космическия телескоп „Хъбъл“ става ясно, 
че квазарите са активни ядра на иначе обикновени 
галактики и възниква въпросът дали гигантски черни 

Центърът на Млечния път 
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дупки не обитават не само ядрата на активните, но 
и на обикновените галактики, включително и на на-
шата – млечния път.

Слънцето се намира на около 26 000 светлинни 
години от центъра на нашата галактика – нищожно 
разстояние в сравнение с 2,5 милиона светлинни го-
дини до галактиката м31 в съзвездието Андромеда 
или с 60 милиона светлинни години до най-близкия 
квазар, известен под името маркарян 231. на пръв 
поглед е много по-лесно да се изследва свръхмасивна-
та черна дупка в нашия заден двор; Гензел и Гез преди 
четвърт век си поставят точно тази задача. но за 
да я решат, са необходими две малки технологични 
революции. едната е свързана със създаването на 
детектори, способни да регистрират инфрачерве-
на светлина. Те са необходими, защото Слънцето и 
центърът на нашата галактика лежат в равнината 
на нейния диск, а в тази равнина има много прах, кой-
то поглъща светлината. Поглъщането зависи от 
дължината на вълната и в инфрачервената област 
на електромагнитния спектър (съответстващ на 
това, което в ежедневието наричаме топлина) то е 
десетократно по-малко, отколкото в оптическата 
област (в която виждат човешките очи).

Инфрачервеното излъчване е открито в спектъ-
ра на Слънцето преди около две столетия от Уилям 
Хершел, английски астроном, германец по произход. 
най-ранните инфрачервени наблюдения на други 
звезди датират от средата на деветнадесети век, 
а през първата половина на двадесети астрономи-
те ги използват, за да определят температурата на 

планетите от Слънчевата система. но истинският 
разцвет настъпва много по-късно, с помощта на во-
енните – инфрачервените детектори се използват в 
управлението на противосамолетните и противо-
ракетните системи (по тази причина американски 
детектори не се продават на Китай), разгръща се 
голямо производство и цените стават достъпни за 
астрономическите обсерватории.

втората технологична революция също е свърза-
на с воденето на война. След извеждането на първи-
те космически спътници и пилотирани кораби двете 
световни свръхсили по онова време бързо осъзнават, 
че от орбита може да се шпионира по-безнаказано, 
отколкото със самолети от стратосферата (както 
демонстрира един печално завършил полет в ранни-
те часове на 1.V.1960 г.) и преминават към спътнико-
во наблюдение на противника. За тяхно разочарова-
ние те скоро откриват, че поради турбулентност-
та в атмосферата фотографиите са „размазани“. 
Астрономите, макар да гледат през атмосферата в 
обратната посока, добре познават този проблем – 
звездите вместо точки изглеждат като дискове. в 
средата на 90-те години в големите обсерватории 
– включително и европейската южна обсерватория 
(еСО) – се появиха системи за адаптивна оптика с 
гъвкави огледала, които коригират ефекта от тур-
булентността на атмосферата.

И двете групи – на Гензел и на Гез – в рамките на 
четвърт век се възползваха редовно от подобни сис-
теми, за да наблюдават  центъра на нашата галак-
тика в инфрачервената област. Гензел и екипът му 
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Лазерно направляващо съоражение в Йепун, с което се 
наблюдава галактическото ядро.   

Андрея Гез е професор по астрономия и физика в Калифорнийския университет. 
Тя е четвъртата жена, наградена с Нобелова награда за физика.   



дори построиха няколко уникални инструмента, сред 
които камерата SHARP и спектрографите SINFONI 
и GRAVITY, специално за да наблюдават центъра на 
нашата галактика.

Ликът на горгоната

От астрономическа гледна точка задачата се 
свежда до изпълнение – разбира се, на ново технологич-
но ниво – на старата програма, предначертана в края 
на осемнадесети век от Джон мичъл: да се наблюдава 
орбиталното движение на звезди около черната дуп-
ка; самата тя е невидима, но звездите излъчват като 
всички останали свои събратя. Анализът се свежда до 
определяне на вида и масата на звездите, а оттам по 
третия закон на Кеплер може да се изчисли и масата 
на черната дупка. За щастие на астрономите, най-
близката звезда до черната дупка – наречена S2 – има 
период само 16 години, който лесно може да бъде „по-
крит“ в рамките на една астрономическа кариера. За 
сравнение – Слънцето се нуждае от 200 000 години, за 
да направи една обиколка около центъра на галакти-
ката. S2 се движи по орбитата си с около 3000 км/с; за 
сравнение Слънцето се движи по орбитата си около 
центъра на галактиката с 220 км/с, а Земята – по ор-
битата си около Слънцето – с 30 км/с.

Какво се крие в центъра на 
нашата галактика? 

Двата екипа надминаха програмата минимум на 
мичъл. Те измериха движението и на десетки звезди 

и моделираха разпределението на масата в центъра 
на галактиката. в основата на техните модели ле-
жат добре известните закони на Кеплер. Отговорът 
е, че в центъра на млечния път се крие черна дупка с 
маса около четири милиона пъти по-голяма от ма-
сата на Слънцето. Както често се случва в науката, 
усилията на Гензел и Гез отговориха на един въпрос, 
но поставиха ред други. Каква е природата на загадъч-
ните избухвания, които се наблюдават на мястото, 
където според радионаблюденията се намира самата 
свръхмасивна черна дупка? Как около нея е възможно 
да има млади звезди? нейните приливни сили би тряб-
вало да предотвратят образуването им. наблюде-
нията показаха газови облаци в близост до черната 
дупка. възможно ли е в скоро време тя да започне да 
ги поглъща и центърът на нашата галактика да се ак-
тивизира, превръщайки се в малък квазар? малък по 
мащабите на вселената, не по мащабите на хората 
– известни са гигантски галактики с хиляди пъти по-
масивни черни дупки. новият инструмент GRAVITY, 
започнал работа преди около три години, открива 
възможността да се проверят и други ефекти, пред-
сказани от общата теория на относителността, 
като например зависимостта на гравитационното 
поле на едно тяло не само от неговата маса, но и от 
неговото въртене.

Астрономията далеч не е изчерпала потенциала 
за нобелови награди. водещи кандидати са Хулио на-
варо, Карлос Франк и Саймън Уайт за техния принос 
към теорията за образуване на галактиките и еки-
път, който през 2019 г. получи изображения на черна-
та дупка в гигантската елиптична галактика м87.

Професор Райнхард 
Гензел в Параналската 
обсератория

кОСМОС
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А С Т Р О Л О Г И ЯА С Т Р О Н О М И Я

ШОУТО НА ЛЕОНИДИТЕ РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ

Прелистихме и предпоследния лист от 
календара на 2020-а, прибрал дните на едни 
от най-противоположните знаци на зоди-
ака – тайнствения и мистичен Скорпион, 
владеещ тъмнината в дълбоките подземия 
в царството на Хадес, и оптимистичния и 
щедър Стрелец, владеещ звездните висини 
на космичната необятност. меркурий, пла-
нетата, свързана с комуникации, образова-
ние, търговия, пътуване, общуване, е във 
везни до 11 ноември, но точно в тези дни е в 
напрегнати отношения със Сатурн, който, в 
противовес на бързината, лекотата и бъб-
ривостта на меркурий, е с предпочитание да 
съхрани, да замълчи, да охлади всякакъв енту-
сиазъм, повеждащ към промяна и обновление. 
Конфликтът между тези противоположни 
нагласи е в полза на статуквото, пазено от 
Сатурн, зареден с енергията на неговия знак 
Козирог.

марс е ретрограден до 14 ноември и в тези 
дни можем да довършим започнати неща, да 
променим навици, да обърнем активността 
навътре в преосмисляне на действията ни. 
няколко дни след 14-и марс ще остане в ста-
тично състояние, неподходящо за старт, но 
седмица по-късно, с влизането и на Слънцето 
в Стрелец, температурата на вдъхновение 
ще се повиши.меркурий от 11, а венера от 21 
ноември ще е в Скорпион.

 Двете планети, намиращи се между 
Слънцето и Земята, са свързани с вътреш-
ния ни свят – на мислите и чувствата. Скор-
пион е знак на по-дълбоки преживявания, 
склонност към драматизъм, по-силен интен-
зитет на преживявания, повече интерес към 
причините, не толкова към резултатите. 
време, в което избуяват и тъмните страни  
в човека и в обществото, време на манипу-
лации, задкулисие, интириги. Господарите 
на Скорпион и Стрелец – Плутон и Юпитер, 
ще се срещнат за трети, последен път в Ко-
зирог на 13 ноември, но през целия месец ще 
са в близост, а това засилва напрежението 
в социалната сфера. Плутон трансформира 
в дълбочина, а Юпитер дава обществено 
пространство за това. 

все пак след 21-ви с влизането на Слънце-
то в Стрелец, ще се влее радостната струя 
на свежест и свобода. Процесите, обхванали 
света, са признак за смяна на модел, изчерпан 
от същина, семенцата са готови за посев, 
степента на съзнание на човека го нарежда от 
страната на сеятеля или от страната на гни-
ещата култура, която ще се превърне в тор.

Галя Герасимова

СЛЪНЦЕТО
ДЕНЯТ НАМАЛЯВА ПОЧТИ С ЧАС

в началото на периода изгревът е в 7,10  ч, а за-
лезът – в 17,11 ч. в края моментите са съответно 
7,43 ч. и 16,53 ч. на 24 ноември Слънцето премина-
ва от съзвездието везни в Скорпион. 

НА НЕБЕТО
ЯРКИ ПЛАНЕТИ И ЛЕОНИДИ

вечер към североизток е Капела от съзвезди-
ето Колар. над нея е Касиопея с  характерната 
форма на м или W. високо към запад е Денеб от 
съзвездието Лебед. наблизо е Лира с блестяща-
та вега. Към югозапад е Алтаир от съзвездието 
Орел. Орион изгрява към 21 ч., около три часа по-
късно се появява и най-ярката звезда – Сириус. 
Преди изгрев-слънце ниско към изток е най-ярка-
та звезда на северното небе – Арктур от съзвез-
дието воловар. 

меркурий е добре видим в началото на пери-
ода, изгрява към югоизток час и половина преди 
Слънцето. на 13 ноември е до месечината. Пла-
нетата на любовта е Зорница. в началото на 
периода се появява след 4 ч., а в края – след 5 ч. в 
съединение с Луната е на 12 ноември. Условията за 
наблюдение на марс продължават да са много до-
бри, видим е докъм 3 ч.; до Луната е на 25 ноември. 
Юпитер залязва рано, в края на периода преди 20 
ч. Сатурн е до Юпитер. Двата гиганта са край 
месечината на 19 ноември.

максимумът на Тауридите е на 12 ноември 
– около 5 метеора в час (след полунощ). Шоу обе-
щават Леонидите. максимумът – 15 метеора в 
час – е на 17 ноември (също след полунощ). на 28 
ноември е максимумът на ноемврийски Ориони-
ди (3 метеора в час). 

доц. д-р Васил Умленски

30 ноември
17,03  –  7,27. 
пълнолуние

8  ноември
23,40  – 13,50;

последна 
четвърт

15 ноември
 7,18  –  17,26;  
новолуние

22 ноември
13,47  –     -;

първа
четвърт

Лунното „деноно-
щие“ е по-дълго от 
средното слънчево. 
Затова на 22 ноем-
ври няма залез, той 

е на 23-и.



ТВОяТ кОСМОС

Тай дзи цюан, тай 
дзи или тай чи 
– кое е правил-
ното? И какво 
е значението на 
името на това 

източно изкуство?

- И трите варианта са правилни, 
става въпрос по-скоро за корект-
ното произношение от китайски 
език. Този звук на китайски е меж-
ду „дзъ“ и „джъ“, тоест нещо като 
„тай джзи“, което за нас е трудно за 
изговаряне, а и не може да се предаде 
точно в писмен вид с нашата азбука. 
Руското изписване е „тай дзи“, до-
като в Западна европа и в Америка 
най-често се ползва „тай чи“. Що 
се отнася до това дали да използва-
ме цялото наименование „тай дзи 
цюан“, или по-кратките форми, час-
тицата „цюан“ или „чуан“ се доба-
вя, за да обозначи бойните изкуства 
т.е. „тай дзи чуан“ ще рече просто 
„бойното изкуство тай чи“. Като 

значение тай чи няма буквален пре-
вод, означава „велик предел“.Тай чи е 
пределът между хаоса и реда, движе-
нието и покоя, то е черната точка 
в бялото и бялата точка в черното. 
но тук вече навлизаме във философ-
ската основа на тай чи – дао, а тя не 
може да се обясни с думи.

- Как възниква тай чи и какво пред-
ставлява – лечебна гимнастика, 
бойно изкуство или духовна прак-
тика... често е наричано „китай-
ската йога“?

 - Легендата гласи, че тай чи е съз-
дадено като бойно изкуство в пла-
нината У Дан от даоисткия монах 
Джан Сан Фън. някои източници 
твърдят, че тай чи формата му се 
дава по време на сън, а според други 
източници монахът създава бойно-
то изкуство, като наблюдава бит-
ка между змия и жерав и имитира 
техните движения.
в днешно време тай чи се използва 

Великият 
предел 
Не ни е необходимо много, за да сме 
здрави – трябват ни само чист 
въздух, балансирано хранене и повече 
движение, казва тай чи учителят 
Силви Велев

Шъфу Силви Велев е учител 
по бойното изкуство тай 

чи с дългогодишна практика. 
Сертифициран е от Све-

товната Тай чи асоциация 
по Ян фамилен стил, с глава 

на фамилията майстор Ян 
Дзюн. Велев е основател на 

Тай чи академия “Небесен 
дракон”в София, занимава се 
също така с китайска живо-

пис и калиграфия.

Виолета Василева, снимки Добрин Кашавелов
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и като бойно изкуство, и като ле-
чебна гимнастика, и като енергий-
на практика, подобна на други из-
точни практики като йога. Зависи 
от практикувания стил, както и 
от това на кой аспект ще набле-
гне учителят. Има няколко раз-
лични стила тай чи, които носят 
името на конкретните фамилии, 

в които се предават от поколение 
на поколение. най-разпростране-
ни са Чън стил, ян стил, два вида У 
стил, Сун и Хао стил. Стиловете 
се различават по форма, но се ба-
зират на едни и същи принципи.

 - В последните години бяха публи-
кувани изследвания, според които 

редовните тренировки по тай чи 
оказват благотворно влияние при 
редица здравословни проблеми. 
Какви са основните ползи от тай 
чи за здравето?

- Тай чи оказва най-силно благот-
ворно влияние върху опорно-дви-
гателния апарат, някои хронични 
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ТВОяТ кОСМОС

вътрешни заболявания и такива 
вследствие от стрес. Тай чи  ра-
боти с индивидуалната жизнена 
енергия, като се насочва чи по 
енергийните меридиани на тя-
лото. Чрез определени движения 
центровете по тези меридиани 
се активират подобно на стиму-
лацията при акупунктура или аку-
пресура.

- Има ли подходяща възраст човек 
да започне да се занимава с тай чи?

- няма ограничения на възрастта, 
тай чи става за всеки, защото не е 
агресивна система, не натоварва 
прекалено тялото за разлика от 
други спортове, които не са тол-
кова щадящи. Човек трябва да 
прецени обаче какво търси – дали 
иска да изучава бойното изкуство, 

или търси ползи за здравето. на 
начинаещите препоръчвам да про-
учат и да изберат най-подходящия 
за тях стил. може да се каже, че ян 
стилът е по-медитативен, с мал-

ко по-плавни движения и по-често 
се използва за здраве и за постига-
не на релаксация и покой, докато 
формата на фамилия Чън е малко 
по-експлозивна. в Чън стил има 
някои типове движения, клякания 
и подскоци, които са по-натовар-
ващи за възрастните или за хора 
с вече разклатено здраве, но пък 
може би се струват по-ефектни 
на млади хора, които веднага тър-
сят бойния елемент.
в нашия клуб са идвали и много въз-
растни хора, и деца. най-възраст-
ният ми ученик беше на 82-83 го-
дини. Идваше на тренировки с ко-
лело, практикуваше и йога, като 
цяло търсеше ползите за здраве-
то, а и му харесваха заниманията, 
добре се справяше. 
Децата много бързо усвояват 
движенията, но им е трудно да 

Тай чи е 
пределът 

между хаоса  
и реда, движени-
ето и покоя,  
то е черната 
точка в бялото 
и бялата точка  
в черното
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се фокусират за дълго време. Осо-
бено при ян стила ги затруднява 
този медитативен елемент. За 
тренировките по тай чи не е нуж-
на специална подготовка или еки-
пировка, достатъчно е да има же-
лание. Тренира се с широко спорт-
но облекло и спортни обувки, за да 
му е удобно на човек при загрявка-
та и при упражненията, да може 
тялото да се движи свободно.

- Заради епидемичната обста-
новка много хора са подложени на 
стрес. Практиката по тай чи по-
мага ли в този случай?

 - Да, по време на пандемията се-
риозен проблем се оказа страхът, 
който води до стрес и може да 
предизвика редица заболявания - и 
физически, и психически. Аз виждах 

как по улиците хората минаваха на 
другия тротоар, за да се разминат 
отдалеч...  Дори и без пандемията 
хората са стресирани, даже без да 
го усещат - цялото това бързане, 
постоянно гледане на часовника, 
да не закъснееш за работа, да ти-
чаш по задачи, а с това идват и 
проблемите.
Изолацията също беше изпита-
ние. много хора не можаха да я 
издържат, най-вече тези, които 
са свикнали именно със забързания 
начин на живот, непрекъснато да 
имат контакт с други и не могат 
да останат сами със себе си.
в много болници в Китай пациен-
тите, дори болни от коронавиру-
са, практикуват тай чи, защото 
стимулира имунитета и се справя 
със стреса. Също така трениров-
ките са подходящи при спазване 
на дистанция, защото хем си с 
други хора, хем няма проблем да 
има метър и половина - два меж-
ду практикуващите, дори самите 
движения го изискват (с изключе-
ние само на бойните приложения, 
които се практикуват по двойки).
Предимство е и това, че тай чи 

може да се практикува на откри-
то. малко след като падна този 
период на принудителна изолация, 
ние започнахме да тренираме в 
парка, на въздух. много хора ви-
дяха и също проявиха интерес…
Сега правим тренировките в за-
лата ни в културен дом „Средец“, 
но когато времето позволява, из-
лизаме навън. не ни е необходимо 
много, за да сме здрави, не е нужно 
да се тъпчем с витамини и други 
– трябват ни само чист въздух, 
едно балансирано, здравословно 
хранене и повече движение.

- Разкажете ни малко за философи-
ята на тай чи? На какво ни научи 
това древно бойно изкуство, ко-
ето е приложимо в живота на съ-
временния човек?

- Като философия тай чи се базира 
на „И Дзин“ – мистичната „Книга 
на промените“. Свързва се също и 
с философията дао и книгата на 
известния мъдрец Лао Дзъ „Дао 
Дъ Дзин“, което означава „Книга 
за пътя и добродетелите“. Има 
много, което може да се научи от 
практиката по тай чи, както за 
здравословния начин на живот, 
така и в духовен аспект, но осо-
бено важен е балансът. Хората 
първо търсят укрепване и оце-
ляване на физическото тяло - да 
сме здрави, сити, да има къде да 
живеем и какво да облечем, т.е. 
търсят първо материалното, ко-
ето е нормално, но нека не забра-
вяме, че то трябва да върви ръка 
за ръка с духовното. Трябва да сме 
осъзнати, да сме добри хора, а ся-
каш в последно време сме станали 
егоисти... 
Тай чи учи на естествено общу-
ване. например при работата по 
двойки се култивира т.нар. „слу-
шаща енергия“ или „тин дзин“ - 
способността да усетите това, 

В тай чи 
няма  

отбранителни и 
нападателни 
техники, всичко 
е едно цяло, 
енергията се 
прелива от  
една в друга,  
съчетават  
се ин и ян

111Ноември 2020 / Списание ОСЕМ 



което излъчва вашият партньор. 
важно е да не губим връзката един 
с друг, да се усещаме и взаимно да 
си помагаме. 
От друга страна, това, което 
отличава тай чи от другите 
бойни изкуства, където е нужен 
партньор, е, че тай чи може да се 
практикува и самостоятелно, 
за подобряване на здравето и на 
вътрешната енергия. в тай чи 
няма отбранителни и нападател-
ни техники, всичко е едно цяло, 
енергията се прелива от една в 
друга, съчетават се ин и ян. Ин е 
покоят, този по-медитативен ас-
пект, който обаче изгражда по-до-
бро здраве и генерира енергията, 
необходима по-нататък за прак-
тикуване на ян аспекта, който са 
бойните приложения. Здрав дух в 
здраво тяло - трябват ви и двете.
Тренировките създават навици, 

една матрица в добрия смисъл, 
в която човек подрежда своите 
приоритети. всеки от нас е зает 
с работа, грижи за семейството, 

но това, че отделяме време за 
тренировка един-два-три пъти 
седмично, изразява, че здравето 
ни е приоритет, заявяваме наме-
рението да се погрижим за себе си. 
в резултат от тренировките 
се подобрява и концентрацията, 
добиваме едни по-различни въз-
приятия, които биха били полезни 
например когато шофираме или 
пък в кризисна ситуация, когато 
ще можем по-бързо да реагираме и 
по-лесно да се справим със стреса. 
Практиката по тай чи ни дава едно 
по-добро здраве, спокойствие и по-
добро усещане за себе си, което се 
пренася и в живота ни - когато сме 
здрави и щастливи, можем вече да 
преследваме другите си житейски 
цели. А да си поставим цели, е поло-
вината от пътя, остава само и да 
направим необходимите стъпки да 
ги  постигнем.

Дори 
и без 

пандемията 
хората са 
стресирани, 
даже без да го 
усещат - цялото 
това бързане, а с 
това идват и 
проблемите

ТВОяТ кОСМОС



- Колко време на ден е достатъчно 
да се отдели на тай чи, за да запо-
чнем да усещаме ползите от тре-
нировките?

- Да имаш време, всъщност опира 
до това да можеш да подредиш 
приоритетите си. Ако човек не 
осъзнае, че здравето му е приори-
тет, никога няма да има време за 
него. Това е по-скоро начин да се 
оправдаем пред себе си. 
А за всяко ново нещо е необходим 
период от около 2-3 месеца, за да се 
изградят новите невронни връз-
ки. някои хора идват на 1-2 трени-
ровки, струва им се странно или 
не усещат веднага полза и се от-
казват. мои познати от Китай се 
изненадват, казват: „вие на Запад 
искате всичко веднага да се случи“. 
в тай чи има кратка и дълга 
форма. Аз преподавам дългата 
традиционна форма от 103 дви-
жения, разделени в три части 
- Земя, Човек и небе. Цялата 
форма се играе за 25-30 минути, 
зависи колко бавно се изпълня-
ват движенията. може и малко 
по-бързо да се изпълнява, въпро-
сът е в различния брой повто-
рения. Човек може да я изиграе 
един, два, три или повече пъти. 
например тренировките, кои-
то водя, са от 19 до 21 часа. един 
мой курсист ми се обажда и казва: 
„Силви, пак ще закъснея, не мога 
да идвам преди 19,30“. Добре, аз 
му казвам, ако ще и в 20 ч. да дой-
деш, дори и в 20,30 ч. пак е нещо, 
ще има половин час. Даже 5 мину-
ти само да можеш да отделиш за 
тай чи, но редовно, е ценно нещо. 
важното е да го правиш с удо-
волствие. Движенията не тряб-
ва да се изпълняват механично, 
без да се влага мисъл. Да, поняко-
га е трудно, докато научиш ново 
движение, не става от първия 
път, но трябва да имаш търпе-

ние и да го приемеш философски.

- Освен учител по тай чи сте и ху-
дожник – занимавате се с китайска 
живопис и калиграфия. Какво ви 
привлече към тези изкуства и има 
ли нещо общо между трите?

- Общото е философията за дао, 
пътя. Още като ученик в гимназия-
та прочетох „Дао Дъ Дзин“ и това 
провокира интереса ми към източ-
ната философия и към бойните из-

куства. От ранни детски години и 
рисувам, впоследствие започнах да 
се занимавам с китайска живопис, 
а после и с китайска калиграфия. 
Обикновено препоръчвам на хора-
та, които искат да са добри в тай 
чи, да се занимават с калиграфия - 
много са свързани нещата. някои 
от най-добрите китайски майсто-
ри по тай чи са и добри калиграфи, 
като например Чън Сяо Уан, който 
е един от главите на фамилията 
Чън, обявен за живо съкровище в 
Китай, много добър калиграф. 
Тай чи се практикува и с оръжие – 
меч, тояга или сабя. Учениците 
често мислят, че това е само зара-
ди бойните приложения, но всъщ-
ност е много подобно на работата 
с четка – чрез нашата енергия и 
намерение контролираме движени-
ето на меча или на четката, така 
човек усеща и изразява себе си, раз-
вива една по-голяма чувствител-
ност. в тези три занимания аз съм 
намерил своя път и винаги казвам, 
че ако всеки намери своя собствен 
път, своята цел, човек няма да 
води вътрешни битки със себе си, 
които пък водят и до външните.

Още на: taiji-academy.com

В много 
болници в 

Китай пациен-
тите, дори бо-
лни от корона-
вируса, практи-
куват тай чи, 
защото стиму-
лира имунитета 
и се справя със 
стреса
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ПъТЕкИ

КъРВАВАТА 
гРАДИНА 
В ПЛАНИНАТА

Д-р Славян Стоилов



Заради интересите на Великите сили 
арменски и азербейджански майки погребват 
децата си, а мирът е мираж
текст и снимки Славян  Стоилов
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П
ървото из-
речение в 
д н е в н и к а 
ми за пъ-
т у в а н е т о 
до нагорни 
Карабах си е 

било съвсем красноречиво: „чака 
ни дълго пътуване“. За 36 часа ми 
се събраха 5–6 часа сън – заспивах 
кротко по масите в сладкарници 
на автогари, баничарници, пейки 
в чакални. в автобусите трябва-
ше да съм нащрек, защото райо-
нът е специфичен.

всъщност нагорни Карабах 
е бил независима територия 
единствено между 1722 и 1730 г. 
След 1730 г. районът попада под 
влиянието на Иран, а през 1796 
г. е окупиран от Руската импе-
рия. „бахче“ на персийски озна-
чава „градина“. Оттам навлиза 
в тюркските езици и у нас. Така 
„Карабах“ се превежда като 
„Черна градина“ (в разговорния 
български с „бахча“ наричаме зе-
ленчуковата градина). „нагорни“ 
е от времето на Съветския съюз 
– „нагорный“, т.е. „планински“. 
Така се обозначава и на европей-
ските езици – „Горен Карабах“. 
Арменците го наричат Арцах, по 
името на десетата провинция 
от древното Арменско царство 
или велика Армения. От нея не е 
останало почти нищо – от „три-
те морета“, за каквито арме-
нците са обявявали езерата ван, 
Урмия и Севан, на тяхна терито-
рия е останало само последното. 
Старата столица Ани си я гле-
дат отстрани, от брега на гра-
ничната с Турция река, за което 
организират специални екскурзии 
„за гледане“, а Арарат – от уеб 
камерата в ереван. Голяма иро-
ния – да си гледаш свещения връх 
отдалече, столицата от гранич-
ната тел, а от три морета да 

ти остане едно – много малко 
народи могат „да се похвалят” с 
подобно „постижение”.

НЕ СЕ уСмихвАТ

След „дребни попътни недора-
зумения“ достигнахме до ереван, 

а с помощта на наш приятел от 
службите си уредихме бързо визи 
от Постоянното представител-
ство на Република Арцах. И ето 
ни в граничния град Горєс. Кон-
тролно–пропусквателният пункт 
представляваше един фургон. въ-
преки настоятелното ми искане 

ПъТЕкИ

Авторът - д-р Славян Стоилов до „мутренската Нива“, с която респектира местните. 

Грузия

Турция

Азербайджан
Армения

Нагорни Карабах - стари границиНагорни Карабах 

Иран

Русия

ез. Севан

Каспийско 
море

Ереван
Баку

Тбилиси

ез.Ван

Шуши

Степанакерт
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да ми ударят печат за влизане в 
паспорта, дори за сувенир, такъв 
ми бе отказан. След границата с 
реката (тез понякога тъжни реки-
граници) се откри чудна гледка – на-
истина нагорен Карабах. И веднага 
след реката свършва пустинята 
и започват едни безкрайни гори. 
Чудно защо – все пак морето не е 
близо. Целият Карабах е в гори, 
дори от прозореца на прекрасния 
хотел чух да вие вълк, добавен към 
песента на щурците от отворе-
ната врата на терасата – през 
този кадифен сезон, когато дните 
са топли, а вечерите – прохладни и 
може да се диша. А хората, които 
се разхождаха привечерно около 
фонтана на централния площад в 
Степанакерт – умислени и сякаш 
обречени. не се усмихват – побе-
да след войната, но… днес само 
военният бюджет на нефтения 

Азербайджан е по-голям от целия 
брутен вътрешен продукт на Ар-
мения. Та чакат хората.

ОБСТрЕЛ и  
АрТиЛЕрийСки 
СНАряди

в Степанакерт (азер. Ханкен-
ди) живеят около 50 000 души. По-
рано в града е имало и азерско насе-
ление, което го напуска след 1991 
година. През ХІХ век градът се на-
ричал Ханкенди, а през 1923 г. годи-
на е прекръстен на Степанакерт 
по името на арменския комунист 
Степа́н Шаумян. Изключително 
чист и тих град, при положение, че 
по време на войната 75% от гра-
да са били разрушени и не е имало 
нито един дом или здание, което 
да не е било пострадало от об-

стрел или артилерийски снаряди. 
Току-що бяха осветили и втората 
църква на града – „Покров на Све-
та богородица“. По своя замисъл 
тя наподобява на знаменития ар-
менски храм Звартноц, като розо-
вият вулканичен туф е докаран от 
отстоящия на 400 км град Арти́к, 
същият, заради когото ереван са 
го нарекли „Розовия град“. По нея 
наскоро изстреляха две ракети. 
Десетилетия наред в Степана-
керт е имало само една църква от 
XVIII в (Сурб Акоп, Свети яков), 
която не е функционирала. А аз, 
както в Афганистан, за първи път 
от седмици съм доволно изкъпан с 
несвършваща топла вода. Там, къ-
дето е най-тежко, там хората са 
най-старателни. Дори пътищата 
са изненадващо хубави – все пак в 
резултат на блокадата от Азер-
байджан в периода 1990 – 1992 г. 

Това е границата. На табелата: „Уважаеми приятели, добре дошли в Република Нагорни Карабах“.

Авторът - д-р Славян Стоилов до „мутренската Нива“, с която респектира местните. 
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ПъТЕкИ

имаше хуманитарна катастрофа.

НЕОБяСНимАТА  
АрмЕНСкАТА  
пОБЕдА

на два пъти в началото на 
ХХ в – 1905-1907 г. и 1918-1920 г. 
този район е бил арена на кръ-
вопролитни арменско-азербай-
джански конфликти. в хода на 
тези борби след Октомврийска-
та революция нагорни Карабах 
е разделен на Демократична ре-
публика Армения и Демократич-
на република Азербайджан, две 
държави, създадени за кратко 

от англо-турските интервен-
ти срещу Съветския съюз. През 
1920 г. Червената армия ги пра-
ви съветски републики. нагорни 
Карабах е обединен през 1921 г. и 
по-късно (1923 г.) предаден под 
властта на Азербейджанска ССР, 
в която е включен като авто-
номна област. По онова време 
територията е на 94% населена 
с арменци, т.е. разпределението 
е извършено не по етнически, а 
по стратегически и национал-
но-политически съображения. 
До средата на 1980-те години 
ръководството на Арменската 
ССР предприема различни опити 
да издейства присъединяването 

на нагорни Карабах към Арме-
ния, но те остават безуспешни 
и дори са държани в тайна от 
СССР. Тези 94% обаче се отна-
сят за историческата терито-
рия от 4400 кв.км. в момента 
територията е 11 500 кв.км. и 
включва онези стратегически 
възвишения, заради които еже-
годно се водят сражения – дори 
азерите да пробият първата 
защитна линия, ще последват 
втора, трета... населението е 
около 145 000 души, но намалява 
непрекъснато, както впрочем и 
това на Армения. Теоретиците 
на военното изкуство и до ден 
днешен не могат да си обяснят 

Очите от сажди на жилищните блокове в Шуши
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арменската победа – по-малка 
численост, по-слабо въоръжение, 
но в конкретния момент на па-
триотичен взрив. 

СЕдЕм гОдиНи 
БЛОкАдА

но това днес вече не може да 
се случи – при тази голяма мигра-
ция в Армения остават все по-
малко млади хора, всеки се е свил 
и гледа да оцелее. Както казва 
елмар Хюсейнов, блестящ журна-
лист и яростен критик на режима 
в Азербайджан, „изненадващо“ 

убит от „неизвестни лица“ през 
март 2005 г.: „ние загубихме 
войната, защото воювахме не 
за своя земя. нашите бежанци 
не желаят да се връщат, защото 
това не е тяхна земя…“

Така фактическият резултат 
беше замразяване на конфликта 
при условия, изгодни за армен-
ската страна. Прекратяване на 
военните действия, подписване 
на  протокол за примирие, мирни 
преговори, без подписан мирен 
договор и де факто самостоя-
телност на нагорни Карабах. в 
резултат през 1993 г. последва 
блокада на арменската граница 
от страна на Турция, която про-
дължава и до днес.

ШуШи С 
изСТЪргАНиТЕ
миНАрЕТА

Шуши е един съсипан и изоста-
вен град, където вероятно са жи-
вяли много азери. Първо е прочис-
тен от тях, а после арменците си 
го връщат тъпкано. Джамиите са 
разрушени, като освен стандарт-
ното бутане на горната част на 
минаретата, са изчегъртани и над-
писите, и калиграфията от купо-
лите. Ужасно тъжно е в този град. 
Само на една от улиците имаше 
ток, а закъсняло момиче се приби-
раше на бегом по тъмната улица, 
за да се скрие в къщи. Сякаш война
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ПъТЕкИ

та не е свършила, защото живите 
живеят със сенките на прокудени-
те. Или по-скоро със сенките на 
техните напуснати безпокривни 
домове. Ще бъде отчаяна война.

кАмЕННиТЕ
хАчкАри –  в  рЕкАТА

 За сметка на това в нахиче-
ванската Автономна република 
(автономен ексклав на Азербай-
джан) азерите унищожиха през 
2005 г. средновековното армен-
ско гробище в Джулфа. Със своите 
над 10 000 каменни кръстове-ха-
чкари то се явяваше най-голя-
мото в света и беше включено 
в списъка на нематериалното Хачкар

Единственото все още запазено средновековноарменско гробище до с. Норатус.
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световно културно наследство 
на ЮнеСКО. През 2006 година 
Азербайджан забрани на делега-
ция на европейския парламент да 
разследва това събитие, обвиня-
вайки еС в „превзет и истеричен 
подход“, твърдейки, въпреки при-
етата от световната историог-
рафия концепция, че в нахичеван 
никога не са живели арменци и няма 
арменски паметници.

През 2010 г. сателитни снимки 
от района показаха, че не са оста-
нали никакви видими следи от гро-
бището, което е превърнато в 
стрелбище. Каменните кръстове 
са били разбивани с тежка строи-
телна техника, а отломките – из-
хвърляни в река Аракс. Хачкарите 
всъщност са каменни стели с ви-
сочина до 1,5 метра, като в сре-
дата има издълбан декоративен 
кръст, придружен с геометрични, 
растителни, животински моти-
ви и персонажи. всеки хачкар има 
свой собствен модел и нито един 
не прилича на друг. Той се смята се 
за посредник при спасението на ду-
шата. направата на хачкар се пре-
давала като умение само в семей-
ството или от майстор на чирак.

кАТО АрмЕНСки
муТри

манастирът Дадиванк до 
Шуша, построен през 1868–1887 го-
дина, беше оазис – налят с пари от 
някой местен емигрант в САЩ. 
много пари дори за манастир. 
Подготвен за много монаси, но 
празен.

До Гандзасарския манастир 
(букв. „планината на съкровища-
та“) от X век, препостроен през 
1240 г, официално има път, ама 
нейсе. Тук трябва да спомена, че 
през цялото време се движехме с 
взета под наем бяла лада „нива“. 

Паметникът „Ние и нашите планини“ на входа на гр.Степанакерт.

Манастирът Гандзасар - „перлата на Арцах“ от 12 в. (горе);  
детайл от външния купол (долу).
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Иначе нямаше да стигнем да-
леч. навсякъде ни даваха предим-
ство и ни правеха път с почитание 
– оказа се, че белите лади „нива“ 
били любимият десен и цвят на 
арменските мутри. Та се мутри-
зирахме, за да пътуваме спокойно. 

манастирът е включен в спи-
съка на шестте шедьовъра на 
арменското монументално из-
куство от съкровищницата на 
световната архитектура. в ре-
зултат на преднамерен артиле-
рийски обстрел и ракетни удари 
от въздуха на 20 януари 1993 г. цен-
тралният храм на комплекса и мо-
нашеското здание бяха разрушени 
сериозно. Сега са възстановени 
изцяло, строи се и учебно здание на 
семинарията.

иНТЕрЕСиТЕ НА 
гОЛЕмиТЕ СиЛи

Този конфликт би могъл вече да 
е угаснал сам по себе си, ако не бяха 
интересите на Големите сили. 
Турция би могла да усмири „брат-
ския азерски народ“, но „новият 

султан“ иска да превърне Турция в 
независима регионална сила, дори 
заплаши пряко Армения. Той няма 
никакъв интерес от постигането 
на траен мир в Кавказ. 

Кремъл би могъл да възпира 
някои ненужни провокации на ар-
менците, като настаняването 
на християнски бежанци от Сирия 
в нагорни Карабах например, но 

Русия не само доставя оръжие на 
Армения, а е разположила там и 
хиляди свои войници. 

москва няма интерес от по-
литическо решение на проблема в 
нагорни Карабах, защото иска да 
задържи статуквото си на балан-
сьор в Кавказ, и да я слушат и в ере-
ван, и в баку. Така винаги ще бъде 
незаменим и неизбежим съдник на 

Най-добрият хотел в Нагорни Карабах

ПъТЕкИ
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конфликтите в този район. 
САЩ изоставиха функцията си 

на „световен полицай“, а еС няма 
желание, или е неспособен да поеме 
тази роля, защото, в края на кра-
ищата, винаги става дума за пари.

Идва кризата, идва и война-
та. Азербайджанският президент 
Алиев постоянно твърди, че ще 
модернизира икономиката и ще се 
пребори с корупцията, но Азербай-
джан си остана просто една стра-
на-износител на нефт и природен 
газ, а цените им на световния па-
зар се сринаха. Сега Азербайджан 
печели значително по-малко от 
износ и държавният бюджет е в 
тежко състояние. Покупателна-
та способност спада, недовол-
ството на гражданите расте. 
въоръженото настъпление срещу 
Армения ще отклони вниманието 

и ще осигури отсрочка на Алиев. 
Патриотизмът, разбира се, не 
може да нахрани хората, но пък 
притъпява сетивата. 

зАщО зАпЛю
пуТиН?

Арменците работещи в Русия 
осигуряват една пета от нейния 
бвП, а руските компании са моно-
полизирали нейните енергийни ре-
сурси. но уви – в името на собст-
вената си кариера президентът 
Пашинян публично заплю Путин 
– когато Путин лично искаше 
бившият президент на Армения 
и негов добър приятел Кочарян да 
не се пипа, Пашинян го арестува 
на три пъти, макар той да имаше 
имунитет като бивш президент 
на Армения и герой от войната 

в Карабах. Когато Пашинян пов-
дигна наказателно дело срещу ге-
нерал-полковник Хачатуров, го 
молиха да не прави това, но той 
отново направи, каквото си беше 
наумил. И сега – ядец! Алиев раз-
бра, че сега няма кой да защитава 
Пашинян, но в момента страда 
арменският народ и арменският 
народ е избиван. 

СмЕТкАТА пЛАщАТ 
ОБикНОвЕНиТЕ 
хОрА

всички говорят за мир, а ни-
кой няма сметка конфликтът 
да бъде разрешен. Ама сметка-
та, както обикновено, я плащат 
обикновените  хора. Глобализаци-
ята може да звучи добре в устата 
на западните медии – дигитални 
приказки за лека нощ колкото 
искаш. но тук, на терен, става 
дума за вековни цивилизационни 
конфликти. Тук и реших да напиша 
за нагорни Карабах. За слабостта 
на човешката  природа, нейните 
страсти и различна борба за ду-
ховност, която в крайна сметка 
разрушава всичко постигнато от 
другите. Построената катедра-
ла днес утре ще остане като джа-
мията без минарета днес. в тази 
мизерия здрави и прави мъже на по 
метър и деветдесет продаваха 
отстрани на пътищата събрани 
в гората къпини, за да изкарат 
някоя стотинка. Или варени ца-
ревици за 100 драма. И стари во-
енни камиони и цистерни вървяха 
към границата. Президентът 
присъстваше на демонстрация 
на специалните части, докато 
издут генерал-джудже, с фураж-
ка като клипер, му обясняваше 
нещо. Както се казва, това сме го 
преживели, т.е. изживели вече.

„Може да са гробища, но трябва да се изкара някой лев“.



чЕТИВОчЕТИВО

Като дете си мечтаех за приключения. Инте-
ресувах се от тайнствени неща, но никога не съм 
подозирал, че това може да стане действително. 
Явно животът на всеки от нас е предопределен и 
мечтите му са продиктувани от съдбата. 

Египет е привлекателно място с внушител-
ните си и загадъчни пирамиди. Но не те бяха 

обект на изследването ми. Комисията по субси-
дирането на изследователски проекти разполага-
ше с ограничени средства. Освен това нямаше да 
успея да ги убедя в личните си намерения - члено-
вете `и бяха твърде задръстени. Мястото, което 
исках да разуча подробно, се намираше в близост 
до езерото Тана в Етиопия. Свалих снимка на езе-

Спасимир Тренчев, илюстрации Вичи Йорданова

ДЕТСКА МЕЧТА
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рото от Гугъл и си я сложих на екрана на монито-
ра за повече вдъхновение. 

В тази част на континента се срещат баобаб 
и корков дъб, а пясъкът е червеникав. Цялата 
Етиопска планинска земя е прорязана от стръм-
ни каньоновидни долини и проломи. 

Опънах палатката близо до едно дърво, срещу 
водопада, от който изтичаше река Сини Нил. 

Слънцето залезе и тъмнината закри всичко 
от погледа ми. Легнах в палатката, но без да я 
затварям. Не бях ходил на терен от пет години, 
а това беше първото ми пътуване до Черния кон-
тинент.     

В тишината се чуваше единствено глухият 
тътен на водопада. 

Изминаха два часа, но аз още не можех да зас-
пя. Реших да се поразсея с една разходка наоколо. 
Излязох въоръжен с личния си пистолет, с два 
ножа от двете страни на колана ми и един мощен 
фенер. Озъртах се непрекъснато. По тези места 
се среща най-голямото разнообразие от животни 
в света. Оглеждах се за капан или яма. В тоя мо-
мент съжалих, че не взех фотоапарата.   
Бях дошъл да съчетая полезното с приятното, 
да направя едно дълбоко проучване на местното 
население, защото имах съмнения за пропуски, до-
пуснати от предишните изследователи. Очаквах 
да видя какво ли не, но не и неща, които бяха извън 
обсега на предположенията и въображението ми. 
Това, което прикова вниманието ми, бе порази-
телно с размерите си. Местоположението му, 
меко казано, беше необичайно. Трябваше да се при-
ближа, за да повярвам, че прилича на замък. Имаше 
прозорци, островърхи кули, но не видях врата или 
порта. В средата на сградата зееше сводеста дуп-
ка и аз я осветих. Любопитството ми заблъска 
по-бързо от сърцето.

Влязох и се огледах. Стените, подът и тава-
нът бяха каменни. Абсолютна тишина се разли-
ваше наоколо. След първите пет метра камъни-
те свършиха и осветих скални стени. Мозъкът 
ми отказваше да го приеме. Опита се да предаде 
реалистичност, като ме накара да си мисля, че би 
трябвало да има рисунки или някакъв теч или вла-
га. Нещо обичайно за пещерите. В тази тук обаче 
беше сухо. Потърсих с фенера скални рисунки, но 
не намерих. Знанията ми за култове и вярвания на 
племена и родове възкръсваха.

Не след дълго пътят се раздели на два много 
еднакви коридора. Ако не се натъкнех на нещо 

загадъчно в единия, щях да се върна и да продължа 
по другия. Така премахнах колебанието от себе си. 
Ужасът прелетя над мен като ято прилепи, като 
си казах, че мога да не изляза оттук. Но и изчезна 
внезапно само при мисълта, че всичко това мога 
да разкажа или опиша в статия. Отново съжалих 
за фотоапарата. Кой щеше да ми повярва без него! 
Можеше да видя нещо страховито и тайнствено. 
Да се натъкна на предмети и вещи, които никой 
досега не е подозирал, че съществуват.  

На няколко метра пред мен мракът избледня-
ваше, разпръскван от някаква светлина. Стана 
светло като ден и аз изключих фенера. Огледах 
се - светлината не идваше от факли или свещи. 
Щеше да бъде добре за здравето и психическото 
ми състояние да не се вълнувам, но не можех да се 
удържа. Стори ми се, че чух нещо. Някакъв много 
тих звук. Въобразих си, че постепенно се увелича-
ва, но всъщност това се оказа невероятно красива 
музика. Тя продължи да се усилва плавно и посте-
пенно до поносимост. Приличаше на нещата, 
които съм слушал от „Енигма“. Приятните, успо-
коителни и загадъчни звуци ме изолираха напълно 
от мястото. Искаха да ме омагьосат. Мозъкът 
ми тотално загуби представа за нещата, а аз за 
ориентация. 

В съвсем неочакван момент тя спря. Отново 
стана тихо. И тъмно. Съзнанието ми  заработи 
в нормален ритъм. Включих фенера и видях голя-
ма врата, поне два пъти по-висока от моя ръст. 
Музиката беше успяла да ме откъсне от средата 
– не помнех по това време дали съм вървял, или 
съм стоял на едно място. Но си спомних, че преди 
да се появи светлината, пред мен се простираше 
безкраен коридор. Вратата се отвори бавно, с ме-
тален звук, въпреки че беше направена сякаш от 
дърво. Известно време нищо не се случваше. Чудех 
се дали да вляза. Припомних си, че тук мога да от-
крия неща, които да ми донесат слава, но и много 
факти, които да послужат за развитие на наука-
та. Щях да бъда най-големият глупак, ако се от-
дръпнех. Особено след дългите години на еднооб-
разие и скука, затворен в стените на БАН. Заедно 
с мечтите да стана известен и да обогатя с нещо 
познанията за Етиопската планинска земя, се 
завърна и ужасът. Помещението беше по-голямо 
от един съвременен панелен хол. Голите стени му 
придаваха вид на затворническа килия. Нямаше 
прозорци или някакви отвори. Вътре беше студе-
но, но миришеше на мърша. Миризмата явно 



чЕТИВО

126 Списание ОСЕМ / Ноември 2020

идваше от трупа, окован във вериги и оплетен 
в паяжини. Човешко тяло се намираше в начален 
стадий на разлагане. Етиопските селяни живееха 
в глинени къщи със сламени покриви и не бяха 
човекоядци. Започнах да си мисля, че съмненията 
ми за пропуска в изследванията на тази земя щяха 
да се окажат основателни. Непознатият беше 
реален и вонеше непоносимо. Не знаех какво му 
се е случило, но мястото изглеждаше като капан. 
Или може би замъкът щеше да се окаже поредно-
то чудо на света. Отърсих се от жаждата за попу-
лярност и се загледах в тялото. По него нямаше 
следи от кръв, рани, но стоеше отпуснат като 
пребит от бой.  

Един дълъг, железен и остър прът разкъса 
панталона ми и одраска единия ми крак. Дръ-
пнах се назад изплашен. Не видях откъде се 
появи. За малко щях и аз да лежа и да се разлагам 
като окования мъж. Почти почнах да вярвам, 
че явно той е жертва на този замък. Осветих 
веригата чак до гривните, закачени на тавана. 
Кръг от ножове се спусна отгоре ми. Дръпнах се 
настрани. Те се прибраха моментално. Осветих 
тавана. Нямаше следа от тях. Не ги виждах, 
защото сивият цвят ги маскираше в мазилката 
на тавана. В мазилката?! 

Разходих светлинния лъч внимателно по 
стените и пода. Исках да изляза, но стоях закован 
от страх. Обърнах се рязко назад. Вратата зееше 
отворена, а отвъд нея – тъмнина. Насочих фенера 
към тялото и спрях светлината върху главата. 
Исках да видя лицето му. Огнени топки се изстре-
ляха от двете ми страни. Паднах по корем и ги 
избегнах. Вероятно мозъкът ми вече работеше 
на пълни обороти. Припълзях настрани, за да не се 
бутна в тялото. Изправих се. Не успях да си поема 
и секунда дъх -  някакъв шип мина през дясното ми 
рамо. Извиках от болка. Тя не ми позволи да пог-
ледна откъде той се появи, но видях, че не беше 
единствен, а няколко. Те се скриха в отсрещната 
стена. Притиснах пронизаното място с незаети-
те от фенера пръсти. Клекнах и го оставих на 
земята. Бръкнах в левия джоб на ризата, извадих 
носна кърпичка и стегнах възела над рамото. Из-
правих се с фенера в ръка и без да искам, осветих 
главата му. Килна ли се, или така ми се стори? 
Дръпнах се назад, но спрях, когато веригите из-
дрънчаха. Главата и тялото му се изправиха. Очи-
те му се отвориха и ме погледнаха. Металните 
гривни отпуснаха китките му. Ръцете сграбчиха 

дръжката на меч, който, като другите средства 
за убиване, се появи някъде отгоре. Преместих 
светлината надолу. Видях, че предишните от-
пуснати и слаби ръце сега здраво стискаха меча. 
Тялото изглеждаше силно, а лицето ме гледаше 
настървено. Не му бях никак приятен. Съмнявах 
се, че ме вижда. Сигурно ме усещаше с други сети-
ва, защото очните ябълки си бяха на мястото, но 
сякаш гледаха обърнати навътре, към черепа.

– Музиката и светлината ми донасяха жерт-
ви. Но животът теб май много те обича. – Ди-
шането ми се учести, сърцето ми заби бясно в 
гърдите, но българската реч почти спря живота 
в мен. Не знам как си спомних факта, че повечето 
известни етнолози са живели дълго. Това обаче 
не ме успокои. – За разлика от мен… И аз бях като 
всички нормални хора.  Но някаква болест ме 
повали на леглото. В разцвета на младостта. Не 
знам на колко съм сега, но това беше отдавна. 
Помня единствено, че съм роден в България. Идва-
ха всякакви лекари вкъщи и нищо. Доведоха една 
врачка. За мен си беше чиста магьосница. Уж ме 
лекуваше, а с годините ставах все по-слаб, грозен 
и болен. После разбрах, че това не е никаква врач-
ка, но късно. Каза ми, че ще бъде по-добре, ако умра. 
Ти щеше ли да се съгласиш? Тогава тя ми даде тази 
възможност да се препитавам. Ходя по места, 
където замъци не се срещат.

След трогателния разказ кръвта ми сякаш се 
отпуши и потече по тялото ми. Мислите ми се 
раздвижиха. Поисках да го попитам как така сменя 
земите, когато виси на вериги в този замък. Но по-
тиснах въпроса. Не знаех какво да кажа. Като сту-
дент бях писал курсова работа за врачките. Едно 
от нещата, които разбрах за тях, е, че правят ма-
гии, но крият. Исках да си ударя шамар заради жела-
нието ми да го попитам откъде е тая врачка, за да 
я накарам да ми разкрие магиите, в които е веща. 
Професионално изкривяване. Страданията на моя 
сънародник отново ме накараха да се стърпя.  
„…после разбрах, че това не е никаква врачка…“

- Аз живея с болката си и трябва да се боря за 
оцеляването си. Средствата за убиване не пропус-
каха... досега. 

Той внезапно замахна с меча. Отдръпнах се в 
другия край на помещението и извадих писто-
лета. Насочих го към човека и натиснах спусъка 
четири пъти. Не можах да запазя самообладание. 
Разтреперих се. Не се целех, стрелях наслуки. Той 
изпусна меча и се строполи на пода. Изчаках с на-
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сочен пистолет към него, може би минута-две... 
Не знам.  

Аз, който изучавах етносите, племената, тех-
ните традиции, езици, вярвания, нямах предразсъ-
дъци за начин на живот и религиозни убеждения... 
Аз, който уважавах човеците от всички етноси 
и се опитвах по различен начин да ги защитавам, 
убих човек.Нямах друг избор. 

„Ти щеше ли да се съгласиш да умреш?“.   
Аз убих човек. Не знам дали така му помогнах. 

Не знам дали по този начин спасих други хора от 
такава смърт. Но аз убих човек, с когото говорим 
един език. Беше толкова истинско, че не можех да 
върна нещата назад. 

Сега, когато си спомням за това, реших, че е 

по-добре да го напиша като разказ, вместо като 
научен труд. Не защото не носех фотоапарат, не 
защото нямах теория, факти, но и защото нямах 
обяснение за такава мистерия. И до днес още не 
мога да повярвам, че това ми се е случило. Живо-
тът е труден за обяснение. Той е нещо повече от 
биология и химия. 

Не ми се иска да мисля като древните. Да се 
успокоявам, че случилото се е момент от съдба-
та, която Невидимата сила отрежда на всички ни. 
Едва ли щях да срещна този човек, ако не се зани-
мавах с етноложки изследвания. А може би не съм 
прав. Защото желанието ми да посетя тайнстве-
ните места на планетата датираше от детски-
те ми години…
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ИНТЕЛЕкТИНТЕлЕкТ

Умствена 
гимнастика

1. Коя държава, на чия-
то територия се случ-
ват множество военни 
конфликти, преди е била 
туристическа дестинация 
за хипита?
а) Ирак
б) Иран
в) Палестина
г) Афганистан 

2. Кой известен мост 
първоначално е носел 
названието Сенен мост?
а) Мостът на въздишките
б) Лъвов мост 
в) Карлов мост
г) Тауър Бридж

3. Кой е единственият 
актьор, спечелил 3 на-
гради „Оскар“ за главна 
мъжка роля?
а) Даниъл Дей-Люис 
б) Джак Никълсън
в) Уолтър Бренан
г) Марлон Брандо

4. Как се наричат 
„досиетата“, които 
съхраняват всяка наша 
мисъл, действие и дума 
както от този живот, 
така и от минали?
а) Записи за пътя на 
душата 
б) Дневник на прераж-
данията
в) Книгата на живота
г) Акашови записи

5. На коя улица се е 
намирала редакцията 
на Литературния кръг 
„Мисъл“?
а) „Раковски“
б) „Ангел Кънчев“
в) „6-ти септември“
г) „Хан Аспарух“ 

6. Коя е най-високата 
железопътна гара на 
Балканския полуостров?
а) гара Аврамово 
б) гара Белица
в) гара Юруково
г) гара Ген. Ковачев 

7. Коя световноизвестна 
певица носи прякора 
врабчето?
а) Арета Франклин
б) Пати Лабел
в) Едит Пиаф
г) Уитни Хюстън

8. На повърхността на 
коя планета се намира 
най-високата планина/ 
вулкан в Слънчевата 
система - Олимп Монс? 
а) Юпитер 
б) Сатурн
в) Марс
г) Меркурий 

9. Коя е единствената 
жена, участвала в 
Хвърковатата чета?
а) Райна Попгеоргиева
б) Мария Ангелова-Сутич 
в) Анастасия Димитрова
г) Мара Бунева

10. С какво се характе-
ризира рядко срещаното 
генетично заболяване 
болест на Урбах-Вите?
а) липса на болка
б) липса на страх 
в) липса на съчувствие
г) липса на обоняние

11. На кой български 
поет принадлежат кра-
сивите думи „Обичам 
те - въздушно нежна, в 
нежна младост,/ като на 
ангела сънят“?
а) Пейо Яворов 
б) Дамян Дамянов
в) Валери Петров
г) Евтим Евтимов

12. Кой хормон е „отго-
ворен“ за нашия сън?
а) серотонин
б) окситоцин
в) норадреналин
г) мелатонин

13. Какво е значението 
на старата българска 
дума „геджура“?
а) тенджера
б) одежда
в) нощ
г) беда 

14. Кой е най-трудно 
изкачваният връх, чието 
име означава „богиня на 
реколтата“?
а) Анапурна I 
б) K2
в) Нанга Парбат
г) Канченджунга

15. Борис Георги-
ев - Моката е първият 
български олимпийски 
медалист. В кой спорт 
се състезава той?
а) бокс 
б) атлетика
в) плуване
г) борба

16. С какво е известна 
китайката Пан Юлян?
а) Със своята жертва в 
името на равноправието 
в Китай
б) Първата жена, учила 
в Шанхайското училище 
по живопис
в) Първата жена, участ-
вала в управлението на 
Китай
г) Със своите стихове, 
преведени на десетки 
езици

17. Какво представлява 
„Сарнатх“?
а) резиденцията на 
Кармапа, тибетски духо-
вен глава
б) мястото, където Буда 
получава просветление
в) храмът на Бакаула
г) мястото, където Буда 
произнася първото си 
слово 

1. г), 2. б), 3. а) ,4. г) ,5. г) , 6. а), 7 в), 8. в) ,9. б) , 10. б) , 11.  а), 12.  г) , 13. г), 14.  а) , 15.  а),  16. б), 17. г)
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