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храни,
стимулиращи
мозъка

Всички знаем, че храните, които консумираме, директно
влияят върху човешкото тяло. Замисляте ли се обаче, че
те оказват дори по-голямо въздействие върху функционирането на мозъка ни. Определени групи хранителни продукти имат мощно въздействие върху мозъчната енергия,
способността за работа и настроението ни.
Храните, изброени по-долу, могат да ви помогнат да се
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МАСИ И ВЛАСТ

Невидимите
маси

Eсе ХV от поредицата на Елиас КАНЕТИ
за характера на масите

невидимите
мъртви
По всички краища на земята, навсякъде, където има
хора, се среща представата за невидимите мъртви.
Можем да я определим като
най-древната
представа
на човечеството. Наистина
няма нито едно първобитно
племе, нито един род, нито
един народ, чиито мисли да
не са твърде заети с неговите мъртви. Човек е обсебен от тях; те имат огромно
значение за него, въздействието им върху живите е
съществена част от самия
живот.
За тях се мисли сякаш са
събрани заедно, също както
хората са събрани заедно, и
са склонни да приемат много от тях. „Старите бешуани1, както и други туземци
в Южна Африка вярват, че
цялото пространство е
изпълнено от духовете на
техните прадеди. Земя,
въздух и небе са изпълнени
с духове, те произволно упражняват злокобно влияние
върху живите. Болоките2 в
Конго вярват, че са обкръжени от духове, които при
всеки удобен случай се опитват да им сторят нещо,
да им навредят по всяко

време на деня и нощта.
Реки и потоци са изпълнени
от духовете на техните
прадеди. И гората, и храстите са изпълнени с духове. Те могат да станат
опасни за пътуващите по
суша или вода, застигани
от нощта. Никой няма достатъчно кураж да премине
нощем през гората, която
дели едно село от друго,
никой не може да бъде примамен дори и с обещание за
голямо възнаграждение. А
отговорът на такива предложения винаги гласи: В гората има много духове.”
Обикновено вярват, че
мъртвите живеят заедно в
далечна страна под земята,
на остров или в небесен дом.
В една песен на пигмеите3 от
Габон се казва:
„Портите на пещерата
са затворени. Душите на
мъртвите се тълпят като
рояк мухи, които танцуват
нощем. Един рояк мухи, които танцуват вечер, когато
мрак настане, когато слънцето залезе, рояк от мухи:
вихър от мъртви листа
във виеща буря.”
Не е достатъчно обаче,
че мъртвите стават все повече и надделява чувство за
тяхната плътност. Те също

са в движение и имат общи
начинания. За обикновените
хора те остават невидими,
но има хора с особена дарба, шамани, които разбират от заклинания и могат
да подчиняват духове, да
ги превръщат в свои слуги.
При чукчите в Сибир „един
добър шаман има цял легион от духове помощници4 и
когато повика всички, те
идват на такива тълпи, че
малката землянка, където
става заклинанието, сякаш
се огражда със стена от
всички страни”.
Шаманите казват какво
виждат. С треперещ от вълнение глас шаманът вика
през снежната юрта:
„Небесното пространство е изпълнено с голи същества, които се реят във
въздуха. Хора, голи мъже,
голи жени се реят и предизвикват буря и снежни виелици.
Чувате ли как свисти?
Плющи като удар от крило
на голяма птица горе във
въздуха. Това е страхът на
голи хора, това е бягството на голи хора! Духовете
на въздуха духат бурята,
духовете на въздуха тласкат снега, който се сипе
върху земята.”5

Този величав образ на
голи духове в бягство принадлежи на ескимосите.
Някои народи си представят своите мъртви или определен брой от тях като воюващи армии. При келтите от
високопланинска Шотландия
за армията на мъртвите има
специална дума – sluagh.6
Тази дума на английски се
превежда като spirit-multitude
или „множество духове”.
Армията от духове лети на
големи облаци - също като
звездите над земята - нагоре-надолу. Те постоянно се
връщат на земята по местата на своите земни грехове.
С безпогрешните си отровни
стрели убиват котки, кучета,
овце и говеда, които принадлежат на хората. Водят във
въздуха битки, както хората
на земята. В ясни, мразовити
нощи може да се чуе и да се
види как техните армии настъпват едни срещу други и
се оттеглят, оттеглят се и отново настъпват. След такава
битка кръвта им обагря скали и камъни. Думата ghairm
означава „писък, вик”, а sluagh ghairm е бойният вик на
мъртвите. От нея по-късно е
произлязла думата slogan.
Названието на бойните викове на нашите съвременни
маси произтича от войските
на мъртъвците във Високите
планини.
В два северни народа,
които живеят далече един от
друг - лапландците в Европа
и индианците тлинкит в
Аляска, - съществува представа за Северното сияние
като за битка. „Лапландците
от Колския полуостров вярват, че в Северното сияние виждат падналите във
войната, които продължават да воюват помежду си
във въздуха като духове.
Лапландците в Русия съзират в Северното сияние духовете на убитите. Те живеят в една къща, където
понякога се събират, там
се пронизват смъртоносно и подът бива окървавен.
Северното сияние показва, че душите на убитите
започват своята битка.
Според тлинкит в Аляска
всички, които умират от
болест, а не са убити във
войната, се събират само
в долния свят. Единствено
смелите бойци, убити във
войната, са на небето.
От време на време то се
отваря, за да приеме нови
духове. На шамана те се
явяват винаги в пълно бойно снаряжение. Тези души
на загиналите се появяват
често като Северното сияние, най-вече като пламъци
на Северното сияние, и се
виждат като стрели или
сноп от лъчи, те се движат напред-назад, разминават се или си разменят
местата, което много напомня начина на воюване
на тлинкит. Има поверие,

че силно Северно сияние
е предвестник на голямо
кръвопролитие, тъй като
мъртвите бойци желаят
да привлекат другари.”7
Според вярванията на германите, огромен брой бойци
се събират във Валхала.
От сътворението на света
всички мъже, паднали в бой,
отиват във Валхала. Техният
брой расте постоянно, защото войните нямат край. Там
ядат и пият и това продължава вечно. Всяка сутрин хващат оръжието си и потеглят
на бой. Взаимно се убиват
на шега, но отново се възправят, това не е истинска
смърт. Отново навлизат във
Валхала в редица по осемстотин души през шестстотин и четирийсет порти.
демони и ДЯВОЛИ
Но това не са само духовете на умрелите, които хората си представят в такива
множества, невидими за
обикновените хора. В един
стар юдейски текст се казва:
„Човекът трябва да знае и
да помни, че няма свободно
пространство между небето и земята, а всичко е
изпълнено от рояци и тълпи. Част от тях са чисти,
изпълнени с благоволение и
смиреност; други, обаче, са
нечисти създания, вредители и мъчители. Те летят из
въздуха: някои от тях искат мир, други търсят война; някои вършат добрини,
други правят злини; някои
носят живот, други обаче смърт.”8
В религията на древните
перси демоните образуват
особен род войска, която се
подчинява на свое собствено върховно командване.
За хилядите от тези демони в тяхната свещена книга
„Зенд-Авеста” има следната
формула: „хиляди и хиляди
демони, десетки хиляди и
десетки хиляди, безбройни
мириади.”9
Християнск ото
Средновековие се занимава
сериозно с броя на дяволите. В „Диалог за чудесата” на
Цезарий фон Хайстербах10
се говори как те веднъж били
изпълнили олтарната част
на една църква така плътно,
че смутили пеенето на монасите, които били започнали
третия псалм „Господи, колко много са моите врагове”.
Дяволите летели от едната
страна на олтара към другата и се смесвали с монасите.
Те вече съвсем не знаели
какво пеят и в объркването
си едната страна се стремяла да надвика другата. Ако
толкова много дяволи се събират на едно място, за да
смутят една-единствена божествена служба, колко ли
много тогава би трябвало да
има по цялата земя! Но още
Евангелието според Цезарий
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КОНТАКТЬОРСТВО

К

ато членове на Семейството на светлината вие
знаете тайните от кухнята.
Вие идвате като посланици, за да слеете действителностите и да ги направите вътрешно поинформирани, така че всички, свързани с тях,
да се освободят от страха и да станат свободни.
Част от вашата работа е да се срещнете с другите си Азове, да се слеете с тях и да усетите какво
означава това. В идеалния вариант ще станете
пътници с много измерения и ще можете да черпите сили от тялото си. Може да работите на полето или пък в градината, да си говорите с някого
или да берете ягоди и изведнъж долавяте нещо
- звук. Извинявате се и казвате: „Викат ме. Ще се
върна по-късно.” Отивате, сядате и оставяте настоящия си земен Аз да си тръгне. След това с
възприемащо съзнание отвеждате този Аз там,
където има нужда от него, за да допринесе за
способностите на Семейството на светлината в
тази действителност. Ще разберете.
Всички вие ще станете играчи с много измерения. Няма да ви се струва странно, когато някой

МНОГОИЗМЕРНОТО СЛИВАНЕ

ПРИЕМНИЦИ НА СВЕТЛИНА
от вас се извини на останалите, защото е чул звука и е бил повикан. Ще пътувате с възприемащо
съзнание и Азът ви ще се забавлява. Няма да
има нужда да четете книги или да слушате касети, или да ходите на кино, защото ще изживявате
тези неща. Когато внесете способностите на
Семейството на светлината на тази планета,
някои други няма да искат да сте тук, защото
няма да сте в съответствие с техните богове.
Не всеки иска да бъде свободен. Вие като членове на Семейството на светлината ще създадете една нова земя, която ще бъде свободна.
Тези, които не искат да бъдат свободни, също ще
имат своя земя. Ще има разцепване и момент на
раздяла. Членовете на Семейството на светлината знаят, че няма смисъл нещата да стават със
сила. Просто трябва да работите заедно в хармония, да се поддържате и да се търсите, така
че да усетите подкрепата за това, което правите,
защото някои от нещата, които ще извършвате,
ще са много страшни.
Всеки от вас доброволно е дошъл тук в
това време, за да носи една определена честота. Сега честотата е светлина, но с времето
ще се научите да носите честотата на любовта.
По-голямата част от вас нямат представа каква
би могла да бъде честотата на любовта. Говорите
за любов и светлина, но не разбирате многото посоки, в които те водят, и истинското им значение.
Светлината е информация; любовта е съзидателност. Трябва да станете информирани,

преди да започнете да сътворявате. Разбирате ли това?
В процеса на израстване и навлизане в тези
по-висши сфери на познание ще пробиете през
това, което усещате като бетонни плочи - пластове във вас, които са ви дърпали надолу. Замислете се за тази честота, която е ограничавала
експерименталния човешки род като радиостанция. Експерименталният човешки род е стоял на
една и съща радиостанция 300 000 години. Все
същите стари песни! Експерименталният човешки род не е можел да завърти копчето и да послуша някоя друга програма, така че предаванията
продължавали на същата честота. Това създало
карантина - запечатване на тази планета.
Съзидателните космически лъчи, изпратени от Първосъздателя и Изначалните автори,
пробиват този честотен щит. Те обстрелват Земята. Но те имат нужда от някой, който да ги приема. Без приемник тези съзидателни космически
лъчи ще създадат хаос и объркване. Като членове на Семейството на светлината,

вие сте дошли в тази система, за да
приемете тези лъчи на познанието.
След това можете да разпространите познанието, новия начин на живот и новата честота към
останалата част от населението, за да промените цялата планета.

Като членове на Семейството на светлината вие сте тук, за да установите честотата и да
позволите на процеса на промяната да се развие във вашите тела, за да го предоставите на
планетата. Вие изживявате този процес, а след
това го предавате на планетата. Какво означава
това? Това означава, че в крайна сметка вашата
действителност ще се промени и вашите отношения с действителността ще се променят. Вие ще
престанете да бъдете вие, такива каквито се познавате, и ще станете по-свързани с всички останали Вие-та, които желаят да направят същия
скок в съзнанието, като Това Вие!
Този процес включва срещата, сливането и използването на многоизмерния Аз. Докато се стремите към по-висше познание, ще разберете, че не
сте сами и че има множество Азове; предизвикваме ви да разберете това. Не може да има стремеж към по-висше познание без преминаване
през многоизмерния Аз. Това означава да осъзнаете напълно и да изживеете, да се срещнете и
да се слеете с един сборен разум, съществуващ в
непрекъснато разширяващото се сега, отвъд времето и пространството.
Повярвайте ни, когато ви казваме, че вие като
членове на Семейството на светлината сте направили подробно проучване на историческата
манипулация, която е била и е в ход на тази планета, точно както някой изпратен по разпределение дълго време се обучава, преди да стане специалист. Всеки от вас е бил обучен и имате познанието вътре в себе си. Нашата роля е да изсвирим
настройващите тонове и да задействаме вашето
съзнание, за да можете сами да продължите и да
изкарате мелодията или песента, или танца, за
които сте подготвяни. Вашето познание е вътре
във вас и съгласявайки се да го откриете, то ще
се събужда от все по-дълбоки и по-дълбоки нива.
Тези от вас, които се съгласят да участват в процеса, ще си осигурят достатъчно от всички неща.
Тези, които не се откажат, защото ги е страх, ще
бъдат изключително надарени с познания.
Ще ви кажем много откровено, че страхът винаги ще играе роля във вашия еволюционен процес,
така че свикнете с него. Не приемайте, че страхът
е лош. Когато се поддадете на страховете си и си
позволите да им вярвате, трябва да преминете
през пълния им кръг и да изживеете всичко, за да
усетите, че можете да ги преодолеете. Повярвайте си: „Ще преобразя този страх. Ще разбера, че
той е част от замисъла. Ще разбера, че той може
да ми служи.” Помнете, че вашата сила и вашата
способност да създавате действителности чрез
волята си свършват там, където започва страхът
ви. И ще ви кажем - животът е среща със страха. Започнете да се вглеждате в събитията от
своя живот и вижте как ги създавате. Разберете,
че винаги ги създавате, за да ви служат. Вие сте
обучени за това. Вие сте програмирани за това.
Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО
Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение
Съзвездието Северен
кръст, наречено още Лебед, е символ на християнството. Съществата,
които живеят там, се
наричат звездно-метеорни индивиди. Те са в
петото измерение и черпят информация направо
от Вселенските записи.
Връзката с един от тези

представители, който се
нарича Зихара Зетрон, е
осъществена чрез телепатичен контакт.
- Исус и чудесата.
- Исус е съживявал хората само от „малката смърт”
(вероятно кома), истински мъртви – не. Вдигал е
на крака болни. Лекувал

е с енергиите на Земята. Напълно се е стараел
да се освободи от съзнанието на земните свидетелства. На много хора е
върнал зрението. Той става въплъщение на Божията воля.
- Времето.
- Възможно е да се слу-

чи вашето време да се измени изведнъж с промяната на честотите на вибрациите. Затова не чакайте
„да дойде времето”, а го
правете непрекъснат поток от мисъл за единение
с Вселената. В четвъртото
измерение времето се измерва с лунни години. На
Луната се живее по-дълго,

отколкото на Земята. Обикновено лунните жители живеят по 150 лунни години,
но може и повече. Вашето
време не е равно на това
на Луната, нито на това на
Венера, нито на Марс.
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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р. лиственит; а. listvenite;
н. listvenit; ф. listwenite; и. listvenita

http://www.mineral-hobby.ru/cat/59/item/584/
Лиственитът е скала, която съдържа слюди (мусковит, серидит, фуксит),
фелдшпати,
хлорит,
талк, хематит, пирит
и др. Плътно оцветена, но
може да бъде на слоеве
или на петна. Цвят: основно
e зелен, изменя се от сивозелен до смарагдовозелен
в зависимост от съдържание на зелената слюда
фуксит, името на която
е дадено в чест на нейния
откривател химик и минералог от Мюнхен - И. Фукс.
Химичен състав на фуксита: SiO2 - 35%; Mg - 10-20%;

CaO - 15-30%; CO2 - 20-40%;
FeO и Fe2O3 - 10-20%. Името
„лиственит” идва от мястото
на добива в Русия (Урал),
до река Листвянка, където
този красиво оцветен камък
отдавна е използван за направа на различни дребни
предмети и сувенири във
вид кутии, за мозайка в плотове на маси, а най-много
за гердани и броеници, тъй
като от край време хората
усещали, че той е с много
силно енергийно излъчване.
Много литотерапевти и
астролози го смятат за магически камък, който създава

http://biser.info/node/189119
в хората искрящо настроение, повишава жизнеността
и

усилва умствената
дейност.
Като амулет пази от негативно въздействие, като

2. Риба

Плътността на лиственита е: 2800-3100 кг/м3
талисман успокоява страстите, а като лекуващ помага
при сърдечни болести.
Находища на лиственит има в Северен Кавказ,
Закавказието,
Източен
Сибир,
САЩ,
Канада,
Австралия.

Лидия Старикова
Из „Камъни
за нашите души”

храни,
стимулиращи
мозъка

концентрирате, да подобрите паметта си, да подобрите сетивните и моторните си умения, да ви
подържат мотивирани, да ускорят реакциите ви,
да контролират стреса и дори да забавят стареенето на мозъчните клетки.
1. Пълнозърнести храни
Пълнозърнестите храни са чудесен мозъчен
стимулатор, тъй като съдържат висок процент
фолиева киселина. Необходимо е диетата ви да
съдържа пълнозърнест хляб, мюсли, ечемик, царевица и други, тъй като те усилват притока на
кръв към мозъка. Освен това са ценен източник
на селен, който притежава антиоксидантни свойства и неутрализира вредното въздействие на
свободните радикали.
Пълнозърнестият хляб и мюслито са богати на
витамин В6, който е от изключителна важност за
мозъка. Зародишите на пшеницата в допълнение съдържат тиамин (витамин В1), който подобрява паметта.

В България се среща на малки участъци
в Ихтиманско и Източни
Родопи.

Още от древността се говори, че консумацията на риба ще ни направи по-умни. Многобройните изследвания, провеждани в наши дни,
потвърждават това.
Учени от Университета „Ръш” в Чикаго извършили изследване за степента на развитие на
болестта Алцхаймер при възрастни хора, в което взели участие повече от 800 мъже и жени
на възраст от 65 до 94 години. Учените откри-

ли, че при хората, които консумират поне едно
рибно ястие за седмицата, значително е намален рискът от развитието на Алцхаймер, в сравнение с тези, които никога не консумират риба.
Това се дължи на съдържащите се в рибата
омега-3 мастни киселини, които влияят върху
правилното функциониране на мембраните на
мозъчните клетки, като по този начин подпомагат комуникацията между тях.
Освен това рибата е богата на витамини от
група В (В1, B2, B12), също така и на витамини А,
D и Е.
Най-богати на полезни съставки са сьомгата,
скумрията и рибата тон. Други мазни риби, които
могат да ви осигурят полезните за мозъка омега-3 мастни киселини, са сардините и херингата.
3. Орехи
Орехите са чудесна мозъчна храна. Самият плод дори наподобява анатомично човешки
мозък. Тънката зелена кора, която покрива орехите, наподобява човешки скалп; твърдата черупка – череп, а хартиевидният вътрешен пласт,
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разделящ двете половинки на
ореховата ядка, наподобява
мембраната. Формата на ядката
наподобява двете мозъчни полукълба.
Повече от 15-20% от ореховата ядка е белтък.
В нея се съдържат и линолова киселина (омега-6
мастна киселина) и алфа-линоленова киселина (омега-3 мастна киселина), витамини Е и
В6. Омега-3 мастните киселини, съдържащи се
в орехите, са от особено значение за правилното функциониране на мозъчните мембрани. Повисокото съдържание на омега-3 мастни киселини в менюто ни води до подобряване на комуникацията между мозъчните клетки.
Освен това консумацията на омега-3 мастни
киселини може да повлияе положително върху
емоционалното ни състояние чрез повишаване
на нивата на хормона, наречен серотонин, който
контролира настроението ни.
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4. Бадеми

Фенилаланинът, съдържащ се в бадемите,
може да направи чудо за вашето мозъчно и неврологично здраве. Той притежава рядката способност да преминава през кръвно-мозъчната
бариера, където стимулира мозъка да генерира
натурални стимулатори за настроение – невротрансмитери, наречени допамин, адреналин и
норадреналин. В допълнение бадемите са богати на рибофлавин, който е известен като стимулатор на паметта.
5. Пекан

Пеканът е вид, подобен на орех. Той и
фъстъците осигуряват холин – още един важен
елемент за оптимална мозъчна функция. Холинът стимулира паметта и мозъчното развитие.
6. Боровинки
Консумацията на боровинки ще ви помогне да
предпазите мозъчния си механизъм и да стимулирате ефективността на мозъчните сигнали.
Неотдавнашно изследване доказа, че хора,
консумиращи по една купичка боровинки на ден
в продължение на две седмици, демонстрират
подобряване на родовитостта на клетките на хипокампуса (дял, отговарящ за паметта), а освен
това отбелязват значително по-добри резултати
при провеждани тестове.
Боровинките също така са познати като „пазители” на мозъка от оксидативен стрес и могат да намалят ефекта на болести, свързани с
възрастта – Алцхаймер и Деменция.

7. Ягоди
Богатите на антиоксиданти ягоди са чудесни
при превенция на свързаните с възрастта неврологични смущения чрез подобряване на способността на мозъчните клетки да изпращат и приемат сигнални молекули.
Удивително е, че различни изследвания сочат,
че мощните антиоксиданти в ягодите, спанака и
боровинките могат да подобрят комуникативните способности между мозъчните клетки, дори и
при наличие на симптоми на болести, свързани
с възрастта.

съдържа мононенаситени мазнини, които способстват за доброто кръвообращение, основно
изискване за здрав мозък.
14. Домати
Доматите са богати на ликопен, мощен антиоксидант, който може да предпази мозъчните
клетки от свободните радикали, които са основен
фактор за проявата на болести като Деменция и
особено Алцхаймер.
15. Броколи

8. Къпини
Къпините съдържат удивителен клас хранителни вещества, наречени антоцианини, които
пазят от рак и оксидативен стрес.
9. Слънчогледови семена
Както ядките, много семена могат да подобрят
настроението ви и мозъчната енергия. Слънчогледовите семена съдържат триптофан – важна
аминокиселина, която е отговорна за синтеза
на серотонин. Серотонинът е невромедиатор
с успокояващ ефект, който по естествен начин
помага да се освободите от леката депресия и
безсънието.
В допълнение, слънчогледовите семена са богати на тиамин (витамин В1), важен витамин от
група В, който подобрява паметта и познавателните функции.
10. Тиквени семки
Удивително е, че най-полезната част от тиквите се крие именно в тази малко използвана
част. Семената от тиква са силна храна, богата
на много хранителни вещества, включително
цинк (Zn), витамин А и Е и безценните омега-3 и
омега-6 мастни киселини. Цинкът, съдържащ се в
тиквените семена, играе важна роля за подобряването на паметта и способностите за мислене.
11. Зелен чай
Зеленият чай е чудесна напитка и, когато е
прясно сварен, подобрява паметта и концентрацията и влияе положително върху мозъчната
умора. Съдържа активни съединения, наречени
катехити, които способстват за отпочиването на
мозъка и в същото време държат ума ви остър.
Зеленият чай помага и за доброто настроение.
Полифенолите, съдържащи се в зеления чай, са
мощни антиоксиданти, които могат да оптимизират наличието на важни импулсни субстанции в
мозъка – допамин. Допаминът е жизнено важен
при създаването на положително настроение.
12. Яйца
Яйцата действително предлагат внушителен
хранителен профил за своите само 70 калории.
Те са безценен източник на висококачествени
белтъчини и са богати на витамини и минерали.
Но има и още. Холинът или витамин В4, намиращ се в яйцата, стимулира центъра на паметта в мозъка (хипокампус). Учени са открили, че
холинът увеличава размера (дължината) на невроните, което им помага да изпращат по-мощни
електрически импулси и подпомага бързото
възстановяване на невроните след изпращането
им.
Освен това, в жълтъка на яйцето се откриват
два мощни антиоксиданта, наречени лутеин и
зеаксантин, които предпазват от дегенеративни
зрителни смущения (катаракта и възрастова дегенерация на жълтото петно), протичащи с напредване на възрастта.
13. Авокадо
Що се отнася до мозъчното здраве, авокадото е почти равно на боровинките. Авокадото

Броколито често е наричано „супер храна” поради високото общо хранително съдържание.
То е чудесен източник на витамин К, който подобрява познавателните способности и стимулира
мозъчната дейност.
16. Червено зеле
Червеното зеле гъмжи от антиоксиданти, наречени полифеноли. Полифенолите намаляват
повредите на мозъчните клетки и са особено полезни при превенция на Алцхаймер.
17. Патладжан
Кожата на патладжана съдържа антиоксидант,
наречен насунин, който стимулира мисленето
чрез повишаване на комуникацията между мозъчните клетки и молекулите „доставчици”.
18. Спанак
Спанакът предпазва мозъка от оксидативен
стрес и намалява нарушенията в мозъчната
функция. Освен това различни изследвания сочат, че диета, богата на спанак, може значително
да подобри способността за учене и моторните
умения.
19. Кисело мляко
Богатите на калций храни като кисело мляко, прясно мляко, сирене и други, подобряват
функциите на нервната система. Киселото мляко
съдържа също така и аминокиселината тирозин,
която е отговорна за синтеза на допамин и норадреналин. Накратко, киселото мляко помага за
подобряване на бодростта и паметта.
20. Шоколад
С какво по-добро
да завърша? Трудно
е да се повярва, че
нещо толкова вкусно като шоколада,
може също така да бъде и невероятно полезно.
Тъмният шоколад притежава мощни антиоксидантни свойства като заедно с това съдържа
няколко натурални стимулатора, които оптимизират синтеза на ендорфини – невромедиатори,
подобряващи концентрацията и настроението.
Шоколадът също така съдържа и какаови флаваноли, хранителни съставки, които улесняват
притока на кръв към мозъка и подобряват познавателните умения.
Източник: http://zdraveya.com/
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свидетелства, че цял легион
от тях са се вселили в единединствен човек.
Един лош свещеник казал на своя роднина, която
седяла до него на смъртния
му одър: „Виждаш ли онази
голяма плевня срещу нас?
Под нейния покрив има толкова сламки, колкото дяволи сега са събрани около
мен.” Те дебнели неговата
душа, за да й наложат наказанието си. Но опитват
щастието си и на смъртното
ложе на благочестивите. По
време на погребението на
една благонравна игуменка около нея били събрани
повече дяволи, отколкото
листа има по дърветата в голяма гора. Около един умиращ игумен те били повече,
отколкото пясъка на брега
на морето. Тези данни са
известни благодарение на
един дявол, който лично е
присъствал, и на рицаря, на
когото разказал. Дяволът не
скрил разочарованието си
от тези безуспешни опити
и признал, че по време на
смъртта на Христос седял на
едно от рамената на кръста.
Вижда се, че натрапничеството на тези дяволи е
толкова голямо, колкото и
техният брой. Когато игумен
Рихалм от Цистерцин склопил очи, той ги видял плътни като прах около себе си.
Срещат се и по-точни преценки за техния брой. Между
тях знам две, но те много се
различават. Според едната
от тях броят им е 44 635 569,
а според другата - единайсет
билиона.
ангелите
и светците
В голямо и естествено
противоречие с това е представата, която човек си създава за ангелите и светците.
При тях цари спокойствие,
липсва желание да се постигне каквото и да било,
целта е постигната. Но и те
са събрани, рояците на божествената армия - „безчет
ангели, патриарси, пророци, апостоли, мъченици,
изповедници, деви и други
праведници”. Стоят в големи
кръгове около трона на своя
Бог също както придворните
в двора на своя крал. Те са
плътно прилепени, глава до
глава, и от близостта с него
се ражда блаженството им.
Те са приети от него завинаги и никога няма да го напуснат, нито ще се разделят. Те
го съзерцават и възхваляват
вглъбени. Това е единственото, което все още правят,
правят го заедно.11
Духът на вярващите е изпълнен с подобни представи за невидими маси. Дали
това са мъртвите, дяволите

Невидимите
маси

Eсе ХV от поредицата на Елиас КАНЕТИ
за характера на масите

или светците, човек си ги
представя на големи плътни множества. Може да се
каже, че
религиите започват
с тези невидими маси.
Тяхната тектоника е различна, но във всяка вяра им
се придава особено равновесие. Възможно и желателно е да се направи класификация на религиите според
начина, по който манипулират своите невидими маси.
По-висшите религии, тези,
които са извоювали универсална значимост, доказват с
това независима сигурност и
яснота. Страховете и желанията на хората се свързват
с невидимите маси, които с
проповедите си религиите
запазват в живота. Същност
на религията са тези невидими. Вярата отслабва в мига,
когато те избледнеят, и докато тя постепенно отмира, на
мястото на избледнелите се
появяват други множества.
потомството
За една такава маса - и
тя е може би най-важната
- все още не сме говорили.
Тя е единствената, която изглежда естествена и за нас,
съвременните хора, въпреки нейната невидимост: потомството. Човек може да
я види до две или три поколения напред, но след това
тя е изцяло в бъдещето.
Потомството е видимо именно в своята многочисленост.
Знае се, че то трябва да се
увеличава най-напред по-

като цяло. За повечето от
нас войските на мъртвите
са вече празно суеверие. Но
предчувствието за масата
на неродените, желанието
те да добруват и да имат
по-добър и по-справедлив
живот все пак се смята за
благородно и в никакъв случай не напразно усилие. Във
всеобщия страх за бъдещето на Земята това чувство
за неродените има изключително значение. Ужасът, че
те могат да бъдат осакатени,
мисълта как ще изглеждат,
ако водим нови войни, могат
да доведат до премахването
на тези войни и на войната
въобще повече, отколкото
всички лични страхове за
нас самите.
Ако сега помислим и за
съдбата на невидимите
маси, за които става дума
тук, може да се каже, че някои от тях са изчезнали до
голяма степен, а други - съвсем. Към последните пристепенно, след това все понадлежат дяволите, които
бързо. Родове и цели народи
независимо от голямата си
произлизат от един свой прачисленост в миналото, не
родител и от обетите, които
могат да се срещнат никъму дават, се вижда колко
де в познатия ни образ. Но
прекрасно и многобройно е те са оставили следите си.
потомството, което той же- За тяхната незначителност,
лае: многобройно като звез- дори по времето на разцведите на небето и като пясъка та им, могат да се приведат
на морето. В „Ши-Кинг”, кла- някои поразяващи свидетелсическата „Книга на песните” ства, например от Цезарий
на китайците, има един стих, фон Хайстербах. Оттогава
в който потомството се срав- те са се отказали от всички
нява с рояк скакалци:
свои черти, които
могат да напомнят
„Крилата на скакалците казват:
за човешки образ,
Настъпвай, настъпвай!
и са станали още
И нека твоите синове и внуци
по-дребни. Много
да са войска безчет!
по-променени, слеКрилата на скакалците казват:
дователно и в мноОбвържи се, обвържи се!
го по-големи мноИ нека твоите синове и внуци
жества, те отново
да следват в безкрайна върволица!
се появяват през
Крилата на скакалците казват:
XIX век като вируОбединявай се, обединявай се!
си. Вместо душата,
И нека твоите синове и внуци
те нападат тялото
завинаги да бъдат едно цяло.”12
на човека. Може
обаче да станат опасни за
Голям брой, непрекъсната него. Малцина са хората,
нишка между поколенията които могат да погледнат
(следователно някакъв вид под микроскоп и наистина
плътност извън времето) и да ги видят. Но всички, коиединение са трите пожела- то са слушали за тях, винаги
ния към потомството, които съзнават присъствието им
се изразяват тук. Роякът ска- и полагат усилие да не вликалци е особено внушителен зат в съприкосновение с тях:
като символ на масата на по- малко неясно начинание,
томството, защото тук на на- като се има предвид, че са
секомите не се гледа като на невидими. Опасността от тях
вредни паразити, а като на и концентрирането на огропример за плодовитост.
мен брой върху много малко
Чувството за потомство- пространство без съмнение
то днес е толкова живо, са възприети от дяволите.
колкото е било винаги. Но
Невидима маса, която е
представата за масовост се съществувала винаги, но е
разграничава от собствено- разпозната едва след като
то потомство и се пренася се появява микроскопа, е
върху бъдещото човечество масата на спермата. Двеста

милиона от тези семенни
животинки се отправят на
път едновременно. Те не се
различават помежду си и
вървят заедно в най-голяма
плътност. Всички имат една
обща цел и по пътя загиват, освен едно-единствено.
Може да се каже, че те все
още не са хора и че тук не
би трябвало да се говори за
маса в описания смисъл. Но
това възражение не се отнася до същността на въпроса.
Всяко от тези семенни животинки носи в себе си всичко
от предците, което трябва
да се съхрани. То съдържа
предците, то е предците,
изключителна изненада е
да ги намериш отново тук,
сред едно човешко битие, в
съвършено променен образ:
всички тях в едно мъничко
невидимо създание и това
създание в такива неизмерими числа.
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КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Кредиторът
Силвио Гезел
1916 г.
Никой, сигурен съм, не би ме упрекнал за
това, че не съм ентусиазиран относно Свободните пари. Защото тази иновация не се ли
свежда до лихвения процент и ако се приеме
по целия свят, не означава ли това
премахване на лихвата напълно?
Но трябва да споделя, че някои начини за
въвеждане на Свободните пари бяха облекчение даже за мен.
Защото какво беше преди „марката, германски стандарт”, с който държавата, общините и
частните лица ме задължаваха под формата
на правителствени облигации, менителни полици, ипотеки или обикновени полици? Никога
не се е знаело и никой не би могъл да ми каже.
Държавата правеше пари извън златото
толкова, колкото болшинството в парламента
пожелаеше. Но някой ден държавата би могла да реши да премахне правото за свободно
сечене на златни монети и да демонетизира
златото, точно както демонетизира среброто.
Това действително се случи с въвеждането на
Свободните пари. Приемайки тези промени,
държавата призна, че талерът не е малко хапче от сребро, нито марката е зрънце от злато,
а са пари и че премахвайки правото за свободно сечене на монети, тя е обвързана да компенсира или защитава от загуба държателите
или кредиторите на пари.
Може би е трябвало държавата да действа
различно, нестандартно. Тя не иска злато; тя
оттегля златото просто за да претопи монетите
и да продаде метала на предложилия най-висока цена на търга за промишлени цели. А тази
продажба, макар и внимателно управлявана, е
донесла на държавата далече по-малко книжни пари, отколкото е дала за златото. Ако държавата не е разменила нашето злато за Свободни пари, тази загуба би трябвало да падне
върху нас. Но опазването на нашите пари е
нещо с относително малко значение в сравнение с признаването на нашите претенции
за пари (държавни заеми, ипотеки, менителни
полици и прочие), които са стотици пъти поголеми от цялата сума на златните монети в
обръщение, а в много случаи само падането,
платимо след петдесет години, също трябва
да бъде платено с книжни пари с фиксирана
покупателна способност, една марка Свободни пари срещу една марка злато.

Така че в това отношение съм напълно
осигурен. Знам какво е сега „марка, германски
стандарт”: знам, че каквото съм дал за една
марка, ще го получа обратно в стоки днес, утре,
винаги. Наистина, получавам по-малко лихва
отпреди и може би по-късно въобще няма да
получавам лихва, но поне моята собственост
е сигурна. Какво е използването на лихва, когато главното постоянно е в опасност? Цените
на индустриалните акции се вдигаха и падаха заедно с цените на стоките и беше баналност, че е по-лесно да се създаде богатство,
отколкото да се запази. Големите богатства на
спекулантите бяха изградени върху руините
на други богатства. Голяма опасност имаше и
от големи открития на злато и от възможността науката някой ден да се сблъска с философския камък. Учените говорят за единство
на материята и току виж се окаже, че златото
е просто особена форма на материята, така
че може да стане възможно да се превръща
в злато всеки вид материя. Деликатен бизнес,
наистина! „Деветдесет дни след представяне
на моя ордер да се изплати сумата от хиляда
марки германски стандарт” беше смисълът на
моите менителни полици в моето портофолио.
„Остави ме да видя - би трябвало да каже
длъжникът. - В моята печка има някаква пепел,
на път съм да направя хиляда златни марки за
тебе. Достатъчно е да натисна това копче. Тук
са твоите хиляда златни марки, или по-скоро
малко повече, но това няма значение”. Нашите закони не са подготвени за такива случайности: дефиницията на значението на „марка,
германски стандарт” е оставена за решаване
от парламента - парламент, в който длъжниците могат лесно да получат мнозинство.*
Моето положение на кредитор бе несигурно и от възможността златният стандарт да

бъде премахнат в другите страни, но запазен
в нашата. Да предположим например, че Съединените щати са решили дали среброто и
златото да бъдат допуснати като законно платежно средство чрез демонетизиране на двата метала, така че да поддържат равновесие
между конфликтните интереси на длъжниците
и кредиторите. Това би трябвало да бъде найрационалното решение на противоречията в
американската парична политика и единственият начин да се прояви безпристрастността
на държавата. Но какъв би трябвало да бъде
резултатът? Купища злато, които са станали
безполезни в Америка, би трябвало да наводнят Германия, насилствено покачвайки
цените може би с 50% или даже със 100 или
200%, така че аз би трябвало за загубя повече от общото покачване на цените, отколкото
от сегашната форма на западане на лихвения
процент.
Застраховките, изплащани в марки, германски стандарт, очевидно са били рискова
инвестиция. Но сега всяка опасност е изчезнала. За нас няма разлика от това дали Съединените щати ще преминат на книжни пари или
на биметализъм, дали банката на Англия ще
пусне златото в обръщение или дали Япония
и Русия ще запазят златния стандарт. Независимо от това, дали е открито голямо или малко
златно находище, нито пени не се прибавя или
оттегля от паричното обръщение. Независимо
от това, дали има или няма налични резерви от злато, дали са предложени за размяна,
немската парична единица е незасегната. Каквото и да се случи, за една марка германски
стандарт, аз ще получа толкова стока, колкото
съм дал за нея, тъй като такова е схващането
за „марка, германски стандарт”, както е дефинирано законно и научно. И дори ако болшинството в парламента се състои от длъжници,
които лично биха спечелили от намаляването
на стойността на марката, те не биха могли да
се предадат на желанията си, без да направят пробив в доверието. „Средната цена на
стоките е фиксираният и неизменен стандарт
на парите. А вие сте променили този стандарт,
както всеки вижда и може да го изпита чрез
измерване. Направили сте го за лична изгода,
за да върнете по-малко, отколкото сте взели
назаем. Затова вие сте крадци”.
Но никой не краде на дневна светлина,
пред втренчения поглед на публиката. Доходно е обаче да се лови риба в мътни води. При
старата парична система водите бяха мътни, с
голяма изгода за мошениците. Но сега водите
трябва да станат прозрачни, паричният стандарт е нещо, което всички хора ясно разбират.
Превод от английски:
Георги Е. Андреев
*Този аспект на мате рията е напълно
свързан с авторовия памфлет „Монополът
на швейцарската Национална банка”, Берн,
1901 г.
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КУЛТУРА,
ИЗКУСТВО

Н

аскоро излезе от
печат сборникът
пътеписи на Мариана Праматарова „Градове, храмове, колоси”.
След издаването на книгата й „Искри от вечността” –
мултимедиен продукт, летопис на една от най-красивите български планини
- Странджа, и след многобройните й публикации на
страниците на в. „Родово
имение” за различни културни, исторически и археологически обекти по
света, очаквано и логично
беше да се появи и „Градове, храмове, колоси”.
В новата си книга авторката въвежда читателите в
света на пътешествията,
като задълбочено изследва и анализира своите
наблюдения и открития,
придържайки се към научнообоснованото и традициите, умело вмъква в
контекста митове и легенди, не се страхува да споделя своите хипотези, възгледи и вълнуващи преживявания.
На страниците на „Градове, храмове, колоси”
са намерили място както
мегаполиси като Кайро,
Париж и Истанбул, така и
малки градове, но значими и интересни, според
нея. Става ясно, че е посетила по няколко пъти не
само описаните в книгата
места, но и много други,
изборът обаче е неин и
включва само определени
градове. Така например
авторката многократно е
посещавала Берлин, Дрезден, Хамбург, Мюнхен,
Бремен и др. и е оставала възхитена от музеите и
културното им наследство,
но включва в книгата си
най-стария германски град

Премиера на книгата ГРАДОВЕ, ХРАМОВЕ,
КОЛОСИ на Мариана Праматарова ще се
състои на 05.10.2011 от 18.00 часа в гр. Бургас, КЦ
«Морското казино», зала «Петя Дубарова». Книгата
ще бъде представена от акад. Атанас Панчев.

Трир и най-старото германско село Клоппенбург,
които показват нещо непознато.
Страстта й на пътешественик я отвежда в Египет,
където разчита символи
на древни храмове, търси
нишката на християнството, докосва се до уникални
артефакти в различни египетски градове по поречието на Нил, прави своите
изводи. Влюбена е в египетската митология, но
със същия възторг пише
и за северните божества,
малоазийската културна
традиция, Савската царица, Калипсо...

В

печатлена е от
Слънчевата колесница с бог Анубис,
намерена в земите на Дания (VI в. пр. Хр., експонат
от музея в Копенхаген),
бюста на Нефертити (експонат от Берлинския музей), мумията на Рамзес
и съкровищата на Тутанкамон (експонати от музея
в Кайро), пътуващата изложба с колекция картини
на Дали, къщата-музей на
Рембранд в Амстердам,
африканските залези в
пустинята, Лазурния бряг –
Кан, Ница, Монако, Монте
Карло, любимата й Венеция, швейцарските Алпи,

Люксембург, градът на Моцарт – Залцбург, средновековните замъци и още,
и още... Не всичко обаче
може да бъде описано, не
е и необходимо.
Авторката е поет и това
се забелязва веднага, още
от поставените заглавия
на отделните материали:
„В прегръдката на Калипсо”, „В градините на слънцето”, „Пиета – символът
на Възкресението”, „Алфата и Омегата” и т. н. Наред
с поетичните заглавия,
които обосновано поставя,
тя прочита много литература по темите от различни автори, на няколко езика и лично проверява на
място хипотезите.
Освен египетските градове, на страниците на
книгата й са намерили
място древните Картаген,
Ел Джем, Рим, Малта,
Ефес, Стоунхендж и др.,
средновековни
градове
и модерни футуристични
центрове като Дубай и Абу
Даби.
Храмовете са представени подобаващо – египетски религиозни храмове, тракийски храмове,
римски, католически, православни, евангелистки и
др. църкви и манастири.
Авторката открива на читателите великолепието на
пищни катедрали („Саграда Фамилия” в Барселона, Кьолнската катедрала,
„Нотр Дам” в Париж, „Сан
Пиетро” в Рим), манастири
с чудни реликви (Бенедектинския манастир с Черната мадона, манастира „Св.
Архангел Михаил” на о-в
Тасос и др.), но и малка
църква на остров в Которския залив, очарователни
охридски църкви, къщата
на Дева Мария с параклис
в Ефес и др.
Колосите, митични и
реално съществуващи от
древността до наши дни,
са намерили място в ис-

торическата епоха. В този
смисъл колоси са различни божества и легендарни и митични фигури,
колосални постройки и
личности. Няма как да не
приемем твърдението на
авторката, че освен Родоския колос, съществуват
колоси в Египет, в Римската империя, в Гърция, Испания и навсякъде, където
има човешка цивилизация. Увлекателно се преплитат в книгата й колоси
като Рамзес ІІ, Тутанкамон,
Ханибал, епични императори, царе и пълководци.
Не е ли колос в архитектурата един Гауди, не са ли
колоси в изобразителното
изкуство художници като
Микеланджело,
Салвадор Дали, Пабло Пикасо
и Рембранд, не е ли колос
гениалният Ханс Кристиян
Андерсен или забележителният
пътешественик
Баттута (за съжаление непознат у нас)?
тговор на всички
тези въпроси, а
и на много други, ще намерите в книгата „Градове, храмове, колоси”, където културните
пластове се преплитат с
история, археология, митология и традиции.
Както е казал Андерсен:
„Да пътуваш, значи да живееш”. Прочетете тази книга, изберете вашата дестинация и се потопете в
приключението, наречено
пътуване – то ще ви обогати, ще ви образова, ще ви
зареди с вълнуващи моменти и ще ви донесе много емоции, които един ден
с радост ще разказвате на
деца и внуци.

О

Акад. Атанас Панчев,
Издател на
в. „Квантов преход”

Есенни литературни празници в Бургас
За 14-и път в Бургас се провеждат
Есенни литературни празници. Те започнаха на 26 септември и ще продължат до
21 октомври. Всички събития, включени
в програмата, ще се проведат в Културен център „Морско казино”. Единствено
тематичната вечер „Безсънни вечери избрах”, посветена на 80 години от рождението на Илия Буржев, ще бъде в зала 1
на Младежки културен център. Началото
на всички прояви е от 18 часа.
Един от акцентите в програмата е спектакълът „Блус в зелено” по повод 60-годишнината на поета Николай Искъров. Ще
прозвучат и откъси от пиесата на съпруга-

та му Красимира Донева „Господин Скарлати” в изпълнение на Невена Цанева и
Валери Еличов. Първи том от пълните
съчинения на Петко Росен – „Сурвакници”, непубликувана литературна критика,
ще бъде представен също на Есенните
литературни вечери. С книга ще бъдат
отбелязани и 100 години музикално образование в морския град. Литературната
премиера на „Музикален Бургас” ще бъде
на самия Международен ден на поезията
и музиката - 1 октомври.
В празничната програма са предвидени
премиери на книгите на Мариана Праматарова, Иван Бубалов, Роца Боянова, доц.

София Дамянова, Димитрина Равалиева,
проф. д.ф.н Марияна Парзулова, както
и на алманах „Бургас” 2011. В афиша са
още вечер на прозата, творческа среща
на Дена Джелебова-Пейчева и музикално-поетичен рецитал по стихове на бургаски поети. Тази година специален гост на
бургаската литературна есен е писателят
Йордан Атанасов от Стара Загора.
Официалното откриване на Есенни литературни празници`2011 се състоя на
26 октомври в зала „Петя Дубарова” на
Културен център „Морско казино” с представяне на антология „Поети, влюбени в
морето” и творческа среща.

