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Всички знаем, че храните, които консумираме, директно 
влияят върху човешкото тяло. Замисляте ли се обаче, че 
те оказват дори по-голямо въздействие върху функциони-
рането на мозъка ни. Определени групи хранителни про-
дукти имат мощно въздействие върху мозъчната енергия, 
способността за работа и настроението ни.

Храните, изброени по-долу, могат да ви помогнат да се 

храни, 
стимулиращи 
мозъка
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НЕВИдИМИТЕ 
МъРТВИ
По всички краища на зе-

мята, навсякъде, където има 
хора, се среща представа-
та 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 него-
вите мъртви. Човек е обсе-
бен от тях; те имат огромно 
значение за него, въздейст-
вието 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 мно-
го от тях. „Старите бешуа-
ни1, 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 уп-
ражняват злокобно влияние 
върху живите. Болоките2 в 
Конго вярват, че са обкръ-
жени от духове, които при 
всеки удобен случай се оп-
итват 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 хра-
стите са изпълнени с ду-
хове. Те могат да станат 
опасни за пътуващите по 
суша или вода, застигани 
от нощта. Никой няма дос-
татъчно кураж да премине 
нощем през гората, която 
дели едно село от друго, 
никой не може да бъде при-
мамен дори и с обещание за 
голямо възнаграждение. А 
отговорът на такива пред-
ложения винаги гласи: В го-
рата 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, кои-
то танцуват вечер, когато 
мрак настане, когато слън-
цето залезе, рояк от мухи: 
вихър от мъртви листа 
във виеща буря.”

Не е достатъчно обаче, 
че мъртвите стават все по-
вече 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 дар-
ба, шамани, които разби-
рат от заклинания и могат 
да подчиняват духове, да 
ги превръщат в свои слуги. 
При чукчите в Сибир „един 
добър шаман има цял леги-
он 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 въл-
нение глас шаманът вика 
през снежната юрта:

„Небесното простран-
ство е изпълнено с голи съ-
щества, които се реят във 
въздуха. Хора, голи мъже, 
голи жени се реят и предиз-
викват буря и снежни виели-
ци.

Чувате ли как свисти? 
Плющи като удар от крило 
на голяма птица горе във 
въздуха. Това е страхът на 
голи хора, това е бягство-
то на голи хора! Духовете 
на въздуха духат бурята, 
духовете на въздуха тлас-
кат снега, който се сипе 
върху земята.”5

Този величав образ на 
голи духове в бягство при-
надлежи на ескимосите.

Някои народи си предста-
вят своите мъртви или опре-
делен брой от тях като вою-
ващи 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 - наго-
ре-надолу. Те постоянно се 
връщат на земята по места-
та на своите земни грехове. 
С безпогрешните си отровни 
стрели убиват котки, кучета, 
овце и говеда, които принад-
лежат 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 на-
стъпват едни срещу други и 
се оттеглят, оттеглят се и от-
ново настъпват. След такава 
битка кръвта им обагря ска-
ли и камъни. Думата ghairm 
означава „писък, вик”, а slu-
agh ghairm е бойният вик на 
мъртвите. От нея по-късно е 
произлязла думата slogan. 
Названието на бойните ви-
кове 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 пред-
става за Северното сияние 
като за битка. „Лапландците 
от Колския полуостров вяр-
ват, че в Северното сия-
ние виждат падналите във 
войната, които продължа-
ват да воюват помежду си 
във въздуха като духове. 
Лапландците в Русия съзи-
рат в Северното сияние ду-
ховете на убитите. Те жи-
веят в една къща, където 
понякога се събират, там 
се пронизват смъртонос-
но и подът бива окървавен. 
Северното сияние показ-
ва, 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 бой-
но снаряжение. Тези души 
на загиналите се появяват 
често като Северното сия-
ние, най-вече като пламъци 
на Северното сияние, и се 
виждат като стрели или 
сноп от лъчи, те се дви-
жат напред-назад, разми-
нават се или си разменят 
местата, което много на-
помня 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 гер-
маните, огромен брой бойци 
се събират във Валхала. 
От сътворението на света 
всички мъже, паднали в бой, 
отиват във Валхала. Техният 
брой расте постоянно, защо-
то войните нямат край. Там 
ядат и пият и това продължа-
ва вечно. Всяка сутрин хва-
щат оръжието си и потеглят 
на бой. Взаимно се убиват 
на шега, но отново се въз-
правят, това не е истинска 
смърт. Отново навлизат във 
Валхала в редица по осем-
стотин души през шестсто-
тин и четирийсет порти.

дЕМОНИ И дЯВОЛИ
Но това не са само духо-

вете на умрелите, които хо-
рата 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 не-
бето и земята, а всичко е 
изпълнено от рояци и тъл-
пи. Част от тях са чисти, 
изпълнени с благоволение и 
смиреност; други, обаче, са 
нечисти създания, вредите-
ли и мъчители. Те летят из 
въздуха: някои от тях ис-
кат мир, други търсят вой-
на; 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 собстве-
но върховно командване. 
За хилядите от тези демо-
ни в тяхната свещена книга 
„Зенд-Авеста” има следната 
формула: „хиляди и хиляди 
демони, десетки хиляди и 
десетки хиляди, безбройни 
мириади.”9

Х р и с т и я н с к о т о 
Средновековие се занимава 
сериозно с броя на дяволи-
те. 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 мона-
сите, които били започнали 
третия псалм „Господи, кол-
ко много са моите врагове”. 
Дяволите летели от едната 
страна на олтара към друга-
та и се смесвали с монасите. 
Те вече съвсем не знаели 
какво пеят и в объркването 
си едната страна се стремя-
ла да надвика другата. Ако 
толкова много дяволи се съ-
бират на едно място, за да 
смутят една-единствена бо-
жествена служба, колко ли 
много тогава би трябвало да 
има по цялата земя! Но още 
Евангелието според Цезарий 

МАСИ И ВЛАСТ

Невидимите 
маси Eсе ХV от поредицата на Елиас КАНЕТИ 

за характера на масите

на СТР. 6
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представители, който се 
нарича Зихара Зетрон, е 
осъществена чрез теле-
патичен контакт.

- Исус и чудесата.
- Исус е съживявал хора-

та само от „малката смърт” 
(вероятно кома), истин-
ски мъртви – не. Вдигал е 
на крака болни. Лекувал 

Съзвездието Северен 
кръст, наречено още Ле-
бед, е символ на христи-
янството. Съществата, 
които живеят там, се 
наричат звездно-мете-
орни индивиди. Те са в 
петото измерение и чер-
пят информация направо 
от Вселенските записи. 
Връзката с един от тези 

е с енергиите на Земя-
та. Напълно се е стараел 
да се освободи от съзна-
нието на земните свиде-
телства. На много хора е 
върнал зрението. Той ста-
ва въплъщение на Божия-
та воля.

- Времето.
- Възможно е да се слу-

чи вашето време да се из-
мени изведнъж с промяна-
та на честотите на вибра-
циите. Затова не чакайте 
„да дойде времето”, а го 
правете непрекъснат по-
ток от мисъл за единение 
с Вселената. В четвъртото 
измерение времето се из-
мерва с лунни години. На 
Луната се живее по-дълго, 

отколкото на Земята. Обик-
новено лунните жители жи-
веят 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

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

ЗАдОчНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СъЗВЕЗдИЕТО

Като членове на Семей-
ството на светлината вие 
знаете тайните от кухнята. 

Вие идвате като посланици, за да слеете дей-
ствителностите и да ги направите вътрешно по-
информирани, така че всички, свързани с тях, 
да се освободят от страха и да станат свободни. 
Част от вашата работа е да се срещнете с други-
те 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 чер-
пите сили от тялото си. Може да работите на по-
лето 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 на-
стоящия 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 измере-
ния. Няма да ви се струва странно, когато някой 

преди да започнете да сътворявате. Разбира-
те ли това?

В процеса на израстване и навлизане в тези 
по-висши сфери на познание ще пробиете през 
това, което усещате като бетонни плочи - пла-
стове във вас, които са ви дърпали надолу. За-
мислете се за тази честота, която е ограничавала 
експерименталния човешки род като радиостан-
ция. Експерименталният човешки род е стоял на 
една и съща радиостанция 300 000 години. Все 
същите стари песни! Експерименталният човеш-
ки род не е можел да завърти копчето и да послу-
ша някоя друга програма, така че предаванията 
продължавали на същата честота. Това създало 
карантина - запечатване на тази планета.

Съзидателните космически лъчи, изпрате-
ни от Първосъздателя и Изначалните автори, 
пробиват този честотен щит. Те обстрелват Зе-
мята. Но те имат нужда от някой, който да ги при-
ема. Без приемник тези съзидателни космически 
лъчи ще създадат хаос и объркване. Като члено-
ве на Семейството на светлината,

вие сте дошли в тази система, за да 
приемете тези лъчи на познанието. 

След това можете да разпространите познани-
ето, новия начин на живот и новата честота към 
останалата част от населението, за да промени-
те цялата планета.

Като членове на Семейството на светлина-
та вие сте тук, за да установите честотата и да 
позволите на процеса на промяната да се раз-
вие 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 отноше-
ния с действителността ще се променят. Вие ще 
престанете да бъдете вие, такива каквито се по-
знавате, и ще станете по-свързани с всички оста-
нали Вие-та, които желаят да направят същия 
скок в съзнанието, като Това Вие!

Този процес включва срещата, сливането и из-
ползването на многоизмерния Аз. Докато се стре-
мите към по-висше познание, ще разберете, че не 
сте сами и че има множество Азове; предизвиква-
ме ви да разберете това. Не може да има стре-
меж към по-висше познание без преминаване 
през многоизмерния Аз. Това означава да осъ-
знаете напълно и да изживеете, да се срещнете и 
да се слеете с един сборен разум, съществуващ в 
непрекъснато разширяващото се сега, отвъд вре-
мето и пространството.

Повярвайте ни, когато ви казваме, че вие като 
членове на Семейството на светлината сте на-
правили подробно проучване на историческата 
манипулация, която е била и е в ход на тази пла-
нета, точно както някой изпратен по разпределе-
ние дълго време се обучава, преди да стане спе-
циалист. Всеки от вас е бил обучен и имате позна-
нието 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 про-
цеса, 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 вина-
ги 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. Повярвай-
те 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 стра-
ха. 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.

ПРИЕМНИЦИ НА СВЕТЛИНА
МНОГОИЗМЕРНОТО СЛИВАНЕ

от вас се извини на останалите, защото е чул зву-
ка 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 касе-
ти, 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 чле-
нове на Семейството на светлината ще създа-
дете 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 светли-
ната знаят, че няма смисъл нещата да стават със 
сила. Просто трябва да работите заедно в хар-
мония, 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 че-
стота. 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 по-
соки, в които те водят, и истинското им значение. 
Светлината е информация; любовта е съзи-
дателност. Трябва да станете информирани, 
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концентрирате, да подобрите паметта си, да по-
добрите сетивните и моторните си умения, да ви 
подържат мотивирани, да ускорят реакциите ви, 
да контролират стреса и дори да забавят старе-
енето 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, ца-
ревица и други, тъй като те усилват притока на 
кръв към мозъка. Освен това са ценен източник 
на селен, който притежава антиоксидантни свой-
ства 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 допълне-
ние съдържат тиамин (витамин В1), който подо-
брява паметта.

2. Риба

Още от древността се говори, че консума-
цията на риба ще ни направи по-умни. Много-
бройните изследвания, провеждани в наши дни, 
потвърждават това.

Учени от Университета „Ръш” в Чикаго извъ-
ршили изследване за степента на развитие на 
болестта Алцхаймер при възрастни хора, в ко-
ето 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 нама-
лен рискът от развитието на Алцхаймер, в срав-
нение 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 подпома-
гат 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 оме-
га-3 мастни киселини, са сардините и херингата.

3. Орехи
Орехите са чудесна мозъчна храна. Сами-

ят плод дори наподобява анатомично човешки 
мозък. Тънката зелена кора, която покрива оре-
хите, наподобява човешки скалп; твърдата че-
рупка – череп, а хартиевидният вътрешен пласт, 

Лиственитът е скала, коя-
то съдържа слюди (муско-
вит, 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 сиво-
зелен до смарагдовозелен 
в зависимост от съдър-
жание на зелената слюда 
фуксит, името на която 
е дадено в чест на нейния 
откривател химик и мине-
ралог от Мюнхен - И. Фукс. 
Химичен състав на фукси-
та: 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 нап-
рава на различни дребни 
предмети и сувенири във 
вид кутии, за мозайка в пло-
тове 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 маги-
чески камък, който създава 

в хората искрящо настрое-
ние, повишава жизнеността 
и

усилва умствената 
дейност.

Като амулет пази от не-
гативно въздействие, като 

ЛИСТВЕНИТ
р. лиственит; а. listvenite; 
н. listvenit; ф. listwenite; и. listvenita

http://www.mineral-hobby.ru/cat/59/item/584/

http://biser.info/node/189119

талисман успокоява страс-
тите, а като лекуващ помага 
при сърдечни болести.

Находища на листве-
нит има в Северен Кавказ, 
Закавказието, Източен 
Сибир, САЩ, Канада, 
Австралия.

В България се сре-
ща на малки участъци 
в Ихтиманско и Източни 
Родопи.

Лидия СТАРИКОВА
Из „Камъни 

за нашите души”

храни, 
стимулиращи 
мозъка

Плътността на лиственита е: 2800-3100 кг/м3
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разделящ двете половинки на 
ореховата ядка, наподобява 
мембраната. Формата на ядката 
наподобява двете мозъчни по-
лукълба.

Повече от 15-20% от ореховата ядка е белтък. 
В нея се съдържат и линолова киселина (омега-6 
мастна киселина) и алфа-линоленова кисели-
на (омега-3 мастна киселина), витамини Е и 
В6. Омега-3 мастните киселини, съдържащи се 
в орехите, са от особено значение за правилно-
то функциониране на мозъчните мембрани. По-
високото съдържание на омега-3 мастни кисели-
ни в менюто ни води до подобряване на комуни-
кацията 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.

4. Бадеми

Фенилаланинът, съдържащ се в бадемите, 
може да направи чудо за вашето мозъчно и не-
врологично здраве. Той притежава рядката спо-
собност да преминава през кръвно-мозъчната 
бариера, където стимулира мозъка да генерира 
натурални стимулатори за настроение – невро-
трансмитери, наречени допамин, адреналин и 
норадреналин. В допълнение бадемите са бога-
ти на рибофлавин, който е известен като стиму-
латор на паметта.

5. Пекан

Пеканът е вид, подобен на орех. Той и 
фъстъците осигуряват холин – още един важен 
елемент за оптимална мозъчна функция. Хо-
линът стимулира паметта и мозъчното разви-
тие.

6. Боровинки
Консумацията на боровинки ще ви помогне да 

предпазите мозъчния си механизъм и да стиму-
лирате 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 хи-
покампуса (дял, отговарящ за паметта), а освен 
това отбелязват значително по-добри резултати 
при провеждани тестове.

Боровинките също така са познати като „па-
зители” на мозъка от оксидативен стрес и мо-
гат да намалят ефекта на болести, свързани с 
възрастта – Алцхаймер и Деменция.
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7. Ягоди
Богатите на антиоксиданти ягоди са чудесни 

при превенция на свързаните с възрастта невро-
логични смущения чрез подобряване на способ-
ността на мозъчните клетки да изпращат и при-
емат сигнални молекули.

Удивително е, че различни изследвания сочат, 
че мощните антиоксиданти в ягодите, спанака и 
боровинките могат да подобрят комуникативни-
те способности между мозъчните клетки, дори и 
при наличие на симптоми на болести, свързани 
с възрастта.

8. Къпини
Къпините съдържат удивителен клас храни-

телни 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. Слънчо-
гледовите 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 бо-
гати на тиамин (витамин В1), важен витамин от 
група В, който подобрява паметта и познавател-
ните функции.

10. Тиквени семки
Удивително е, че най-полезната част от тик-

вите 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 подобря-
ването на паметта и способностите за мислене.

11. Зелен чай
Зеленият чай е чудесна напитка и, когато е 

прясно сварен, подобрява паметта и концентра-
цията 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 оптимизи-
рат 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, нами-
ращ се в яйцата, стимулира центъра на памет-
та в мозъка (хипокампус). Учени са открили, че 
холинът увеличава размера (дължината) на не-
вроните, 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 де-
генерация на жълтото петно), протичащи с на-
предване на възрастта.

13. Авокадо
Що се отнася до мозъчното здраве, авока-

дото е почти равно на боровинките. Авокадото 

съдържа мононенаситени мазнини, които спо-
собстват за доброто кръвообращение, основно 
изискване за здрав мозък.

14. домати
Доматите са богати на ликопен, мощен анти-

оксидант, който може да предпази мозъчните 
клетки от свободните радикали, които са основен 
фактор за проявата на болести като Деменция и 
особено Алцхаймер.

15. Броколи

Броколито често е наричано „супер храна” по-
ради високото общо хранително съдържание. 
То е чудесен източник на витамин К, който подо-
брява познавателните способности и стимулира 
мозъчната дейност.

16. червено зеле
Червеното зеле гъмжи от антиоксиданти, на-

речени полифеноли. Полифенолите намаляват 
повредите на мозъчните клетки и са особено по-
лезни при превенция на Алцхаймер.

17. Патладжан
Кожата на патладжана съдържа антиоксидант, 

наречен насунин, който стимулира мисленето 
чрез повишаване на комуникацията между мозъ-
чните клетки и молекулите „доставчици”.

18. Спанак 
Спанакът предпазва мозъка от оксидативен 

стрес и намалява нарушенията в мозъчната 
функция. Освен това различни изследвания со-
чат, че диета, богата на спанак, може значително 
да подобри способността за учене и моторните 
умения.

19. Кисело мляко
Богатите на калций храни като кисело мля-

ко, 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 но-
радреналин. 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 вкус-
но като шоколада, 
може също така да бъде и невероятно полезно. 
Тъмният шоколад притежава мощни антиок-
сидантни свойства като заедно с това съдържа 
няколко натурални стимулатора, които оптими-
зират синтеза на ендорфини – невромедиатори, 
подобряващи концентрацията и настроението. 
Шоколадът също така съдържа и какаови фла-
ваноли, хранителни съставки, които улесняват 
притока на кръв към мозъка и подобряват позна-
вателните умения.

Източник: http://zdraveya.com/
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свидетелства, че цял легион 
от тях са се вселили в един-
единствен човек.

Един лош свещеник ка-
зал на своя роднина, която 
седяла до него на смъртния 
му одър: „Виждаш ли онази 
голяма плевня срещу нас? 
Под нейния покрив има тол-
кова сламки, колкото дя-
воли сега са събрани около 
мен.” Те дебнели неговата 
душа, за да й наложат на-
казанието си. Но опитват 
щастието си и на смъртното 
ложе на благочестивите. По 
време на погребението на 
една благонравна игумен-
ка около нея били събрани 
повече дяволи, отколкото 
листа има по дърветата в го-
ляма гора. Около един уми-
ращ 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 натрапни-
чеството на тези дяволи е 
толкова голямо, колкото и 
техният брой. Когато игумен 
Рихалм от Цистерцин скло-
пил очи, той ги видял плът-
ни като прах около себе си. 
Срещат се и по-точни пре-
ценки 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 пред-
ставата, която човек си съз-
дава за ангелите и светците. 
При тях цари спокойствие, 
липсва желание да се по-
стигне каквото и да било, 
целта е постигната. Но и те 
са събрани, рояците на бо-
жествената армия - „безчет 
ангели, патриарси, проро-
ци, 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 завина-
ги и никога няма да го напус-
нат, нито ще се разделят. Те 
го съзерцават и възхваляват 
вглъбени. Това е единстве-
ното, което все още правят, 
правят го заедно.11

Духът на вярващите е из-
пълнен с подобни предста-
ви за невидими маси. Дали 
това са мъртвите, дяволите 

или светците, човек си ги 
представя на големи плът-
ни множества. Може да се 
каже, че 

религиите започват 
с тези невидими маси. 

Тяхната тектоника е раз-
лична, но във всяка вяра им 
се придава особено равно-
весие. Възможно и желател-
но е да се направи класифи-
кация на религиите според 
начина, по който манипули-
рат своите невидими маси. 
По-висшите религии, тези, 
които са извоювали универ-
сална значимост, доказват с 
това независима сигурност и 
яснота. Страховете и жела-
нията на хората се свързват 
с невидимите маси, които с 
проповедите си религиите 
запазват в живота. Същност 
на религията са тези невиди-
ми. Вярата отслабва в мига, 
когато те избледнеят, и дока-
то 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 из-
глежда естествена и за нас, 
съвременните хора, въпре-
ки нейната невидимост: по-
томството. Човек може да 
я види до две или три поко-
ления напред, но след това 
тя е изцяло в бъдещето. 
Потомството е видимо имен-
но в своята многочисленост. 
Знае се, че то трябва да се 
увеличава най-напред по-

степенно, след това все по-
бързо. Родове и цели народи 
произлизат от един свой пра-
родител и от обетите, които 
му дават, се вижда колко 
прекрасно и многобройно е 
потомството, което той же-
лае: многобройно като звез-
дите на небето и като пясъка 
на морето. В „Ши-Кинг”, кла-
сическата „Книга на песните” 
на китайците, има един стих, 
в който потомството се срав-
нява с рояк скакалци:

Голям брой, непрекъсната 
нишка между поколенията 
(следователно някакъв вид 
плътност извън времето) и 
единение са трите пожела-
ния към потомството, които 
се изразяват тук. Роякът ска-
калци е особено внушителен 
като символ на масата на по-
томството, защото тук на на-
секомите не се гледа като на 
вредни паразити, а като на 
пример за плодовитост.

Чувството за потомство-
то днес е толкова живо, 
колкото е било винаги. Но 
представата за масовост се 
разграничава от собствено-
то потомство и се пренася 
върху бъдещото човечество 

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 слу-
чай не напразно усилие. Във 
всеобщия страх за бъдеще-
то на Земята това чувство 
за неродените има изключи-
телно 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 ня-
кои от тях са изчезнали до 
голяма степен, а други - съв-
сем. Към последните при-
надлежат дяволите, които 
независимо от голямата си 
численост в миналото, не 
могат да се срещнат никъ-
де в познатия ни образ. Но 
те са оставили следите си. 
За тяхната незначителност, 
дори по времето на разцве-
та им, могат да се приведат 
някои поразяващи свидетел-
ства, например от Цезарий 
фон Хайстербах. Оттогава 
те са се отказали от всички 

свои черти, които 
могат да напомнят 
за човешки образ, 
и са станали още 
по-дребни. Много 
по-променени, сле-
дователно и в мно-
го по-големи мно-
жества, те отново 
се появяват през 
XIX век като виру-
си. Вместо душата, 
те нападат тялото 
на човека. Може 

обаче да станат опасни за 
него. Малцина са хората, 
които могат да погледнат 
под микроскоп и наистина 
да ги видят. Но всички, кои-
то са слушали за тях, винаги 
съзнават присъствието им 
и полагат усилие да не вли-
зат в съприкосновение с тях: 
малко неясно начинание, 
като се има предвид, че са 
невидими. Опасността от тях 
и концентрирането на огро-
мен брой върху много малко 
пространство без съмнение 
са възприети от дяволите.

Невидима маса, която е 
съществувала винаги, но е 
разпозната едва след като 
се появява микроскопа, е 
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 заги-
ват, 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 отна-
ся до същността на въпроса. 
Всяко от тези семенни живо-
тинки 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 неизме-
рими числа.
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Невидимите 
маси Eсе ХV от поредицата на Елиас КАНЕТИ 

за характера на масите

„Крилата на скакалците казват: 
Настъпвай, настъпвай!
И нека твоите синове и внуци
да са войска безчет!
Крилата на скакалците казват: 
Обвържи се, обвържи се!
И нека твоите синове и внуци
да следват в безкрайна върволица!
Крилата на скакалците казват: 
Обединявай се, обединявай се!
И нека твоите синове и внуци 
завинаги да бъдат едно цяло.”12
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Никой, сигурен съм, не би ме упрекнал за 
това, че не съм ентусиазиран относно Сво-
бодните 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 облекче-
ние даже за мен.

Защото какво беше преди „марката, герман-
ски стандарт”, с който държавата, общините и 
частните лица ме задължаваха под формата 
на правителствени облигации, менителни по-
лици, 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 мо-
гла 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 хап-
че от сребро, нито марката е зрънце от злато, 
а са пари и че премахвайки правото за свобод-
но сечене на монети, тя е обвързана да ком-
пенсира 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-ви-
сока цена на търга за промишлени цели. А тази 
продажба, макар и внимателно управлявана, е 
донесла на държавата далече по-малко книж-
ни пари, отколкото е дала за златото. Ако дър-
жавата не е разменила нашето злато за Сво-
бодни пари, тази загуба би трябвало да падне 
върху нас. Но опазването на нашите пари е 
нещо с относително малко значение в срав-
нение с признаването на нашите претенции 
за пари (държавни заеми, ипотеки, менителни 
полици и прочие), които са стотици пъти по-
големи 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 Свобод-
ни 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, ко-
гато главното постоянно е в опасност? Цените 
на индустриалните акции се вдигаха и пада-
ха заедно с цените на стоките и беше банал-
ност, 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 възможност-
та науката някой ден да се сблъска с фило-
софския 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”. Наши-
те закони не са подготвени за такива случай-
ности: дефиницията на значението на „марка, 
германски стандарт” е оставена за решаване 
от парламента - парламент, в който длъжници-
те могат лесно да получат мнозинство.*

Моето положение на кредитор бе несигур-
но и от възможността златният стандарт да 

бъде премахнат в другите страни, но запазен 
в нашата. Да предположим например, че Съ-
единените щати са решили дали среброто и 
златото да бъдат допуснати като законно пла-
тежно средство чрез демонетизиране на два-
та метала, така че да поддържат равновесие 
между конфликтните интереси на длъжниците 
и кредиторите. Това би трябвало да бъде най-
рационалното решение на противоречията в 
американската парична политика и единстве-
ният 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 на-
воднят Германия, насилствено покачвайки 
цените може би с 50% или даже със 100 или 
200%, така че аз би трябвало за загубя пове-
че от общото покачване на цените, отколкото 
от сегашната форма на западане на лихвения 
процент.

Застраховките, изплащани в марки, гер-
мански стандарт, очевидно са били рискова 
инвестиция. Но сега всяка опасност е изчезна-
ла. За нас няма разлика от това дали Съеди-
нените 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. Незави-
симо 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 резер-
ви от злато, дали са предложени за размяна, 
немската парична единица е незасегната. Как-
вото 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 дефи-
нирано законно и научно. И дори ако болшин-
ството 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 напра-
вят 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. Доход-
но 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 стан-
дарт 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.

Кредиторът
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КУЛТУРА, 
ИЗКУСТВО

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.

Наскоро излезе от 
печат сборникът 
пътеписи на Ма-

риана Праматарова „Гра-
дове, храмове, колоси”. 
След издаването на книга-
та й „Искри от вечността” – 
мултимедиен продукт, ле-
топис на една от най-кра-
сивите български планини 
- Странджа, и след много-
бройните й публикации на 
страниците на в. „Родово 
имение” за различни кул-
турни, исторически и ар-
хеологически обекти по 
света, очаквано и логично 
беше да се появи и „Гра-
дове, храмове, колоси”.

В новата си книга автор-
ката въвежда читателите в 
света на пътешествията, 
като задълбочено изслед-
ва и анализира своите 
наблюдения и открития, 
придържайки се към на-
учнообоснованото и тра-
дициите, умело вмъква в 
контекста митове и леген-
ди, не се страхува да спо-
деля своите хипотези, въз-
гледи и вълнуващи прежи-
вявания. 

На страниците на „Гра-
дове, храмове, колоси” 
са намерили място както 
мегаполиси като Кайро, 
Париж и Истанбул, така и 
малки градове, но значи-
ми и интересни, според 
нея. Става ясно, че е по-
сетила 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, Дрез-
ден, Хамбург, Мюнхен, 
Бремен и др. и е остава-
ла възхитена от музеите и 
културното им наследство, 
но включва в книгата си 
най-стария германски град 

Трир и най-старото гер-
манско село Клоппенбург, 
които показват нещо непо-
знато.

Страстта й на пътешест-
веник я отвежда в Египет, 
където разчита символи 
на древни храмове, търси 
нишката на християнство-
то, докосва се до уникални 
артефакти в различни еги-
петски градове по поречи-
ето на Нил, прави своите 
изводи. Влюбена е в еги-
петската митология, но 
със същия възторг пише 
и за северните божества, 
малоазийската културна 
традиция, Савската цари-
ца, Калипсо... 

Впечатлена е от 
Слънчевата колес-
ница с бог Анубис, 

намерена в земите на Да-
ния (VI в. пр. Хр., експонат 
от музея в Копенхаген), 
бюста на Нефертити (екс-
понат от Берлинския му-
зей), мумията на Рамзес 
и съкровищата на Тутан-
камон (експонати от музея 
в Кайро), пътуващата из-
ложба с колекция картини 
на Дали, къщата-музей на 
Рембранд в Амстердам, 
африканските залези в 
пустинята, Лазурния бряг – 
Кан, Ница, Монако, Монте 
Карло, любимата й Вене-
ция, швейцарските Алпи, 

Люксембург, градът на Мо-
царт – Залцбург, средно-
вековните 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 Калип-
со”, „В градините на слън-
цето”, „Пиета – символът 
на Възкресението”, „Алфа-
та и Омегата” и т. н. Наред 
с поетичните заглавия, 
които обосновано поставя, 
тя прочита много литера-
тура по темите от различ-
ни автори, на няколко ези-
ка и лично проверява на 
място хипотезите. 

Освен египетските гра-
дове, 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 предста-
вени подобаващо – еги-
петски религиозни хра-
мове, тракийски храмове, 
римски, католически, пра-
вославни, евангелистки и 
др. църкви и манастири. 
Авторката открива на чита-
телите великолепието на 
пищни катедрали („Сагра-
да Фамилия” в Барсело-
на, Кьолнската катедрала, 
„Нотр Дам” в Париж, „Сан 
Пиетро” в Рим), манастири 
с чудни реликви (Бенедек-
тинския манастир с Черна-
та мадона, манастира „Св. 
Архангел Михаил” на о-в 
Тасос и др.), но и малка 
църква на остров в Котор-
ския 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 раз-
лични божества и леген-
дарни и митични фигури, 
колосални постройки и 
личности. Няма как да не 
приемем твърдението на 
авторката, че освен Родо-
ския колос, съществуват 
колоси в Египет, в Римска-
та империя, в Гърция, Ис-
пания и навсякъде, където 
има човешка цивилиза-
ция. Увлекателно се пре-
плитат в книгата й колоси 
като Рамзес ІІ, Тутанкамон, 
Ханибал, епични импера-
тори, царе и пълководци. 
Не е ли колос в архитекту-
рата един Гауди, не са ли 
колоси в изобразителното 
изкуство художници като 
Микеланджело, Салва-
дор Дали, Пабло Пикасо 
и Рембранд, не е ли колос 
гениалният Ханс Кристиян 
Андерсен или забележи-
телният пътешественик 
Баттута (за съжаление не-
познат у нас)?

Отговор на всички 
тези въпроси, а 
и на много дру-

ги, ще намерите в книга-
та „Градове, храмове, ко-
лоси”, където културните 
пластове се преплитат с 
история, археология, ми-
тология и традиции.

Както е казал Андерсен: 
„Да пътуваш, значи да жи-
вееш”. Прочетете тази кни-
га, изберете вашата дес-
тинация и се потопете в 
приключението, наречено 
пътуване – то ще ви обога-
ти, ще ви образова, ще ви 
зареди с вълнуващи мо-
менти и ще ви донесе мно-
го емоции, които един ден 
с радост ще разказвате на 
деца и внуци.

Акад. Атанас ПАНчЕВ,
Издател на 

в. „Квантов преход”

За 14-и път в Бургас се провеждат 
Есенни литературни празници. Те започ-
наха на 26 септември и ще продължат до 
21 октомври. Всички събития, включени 
в програмата, ще се проведат в Култу-
рен център „Морско казино”. Единствено 
тематичната вечер „Безсънни вечери из-
брах”, посветена на 80 години от рожде-
нието 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 спек-
такълът „Блус в зелено” по повод 60-го-
дишнината на поета Николай Искъров. Ще 
прозвучат и откъси от пиесата на съпруга-

та му Красимира Донева „Господин Скар-
лати” в изпълнение на Невена Цанева и 
Валери Еличов. Първи том от пълните 
съчинения на Петко Росен – „Сурвакни-
ци”, непубликувана литературна критика, 
ще бъде представен също на Есенните 
литературни вечери. С книга ще бъдат 
отбелязани и 100 години музикално об-
разование 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 Прама-
тарова, 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 музикал-
но-поетичен рецитал по стихове на бурга-
ски поети. Тази година специален гост на 
бургаската литературна есен е писателят 
Йордан Атанасов от Стара Загора.

Официалното откриване на Есенни ли-
тературни празници`2011 се състоя на 
26 октомври в зала „Петя Дубарова” на 
Културен център „Морско казино” с пред-
ставяне на антология „Поети, влюбени в 
морето” и творческа среща.

Есенни литературни празници в Бургас


