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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр.  3

В обикновен московски зимен ден в 
Дома на журналистите беше съобщена ис-
тинска сензация. Високопоставен сътруд-
ник на Министерството на отбраната (в 
оставка), генерал-лейтенант от запаса, 
доктор на техническите науки, академик 
Алексей Савин съобщи, че в края на 80-те 
години група изследователи от експертно-
то управление на Генералния щаб успяла 

да установи контакт с представители на 
друга цивилизация. Никой от присъства-
щите журналисти не се учуди, по-скоро 
въздъхнаха облекчено: “Е, най-после си 
признаха!”.

Пръв пред пресата се изказа Василий 
Ерьоменко, генерал-майор от запаса, ака-
демик от Академията по проблемите на 
безопасността и отбраната. По съветско 

време в КГБ той отговарял за Военно-
въздушните сили и трябвало да събира 
информация за НЛО. 

Руският
генерал
Савин:
”Военните 
влизаха 
във връзка
с извънземни”

По съветско време в Министерството на отбраната се водили програми по съз-
даване на свръхчовек, притежаващ паранормални способности. В рамките на този 
проект група контактьори успяла да установи контакт с представители на извън-
земна цивилизация. Ръководителят на свръхсекретния проект за пръв път сподели 
някои подробности с журналисти.

о.з. генерал-лейтенант Алексей 
Юриевич Савин, доктор на 

техническите науки, академик 

ЧЕСТИТА 
БАБА 

МАРТА!
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През изминалите няколко дни станах-

ме свидетели на нещо изключително сил-
но!

България се пробуди!
България захвърли апатията!
България захвърли страха!
Българският Лъв, Българският Дух, 

който живее във всеки един от нас се съ-
буди, тръсна грива и изрева с пълно гър-
ло!

Да, има лумпени. Имало ги е и винаги 
ще ги има… Някои от тях са платени и си 
вършат работата, за която им е платено. 
Други просто се присъединяват, защото 
им се чупи, защото им се вика, а такива 
всенародни протести са най-подходящо-
то място за това. И за щастие, а мисля и 
съвсем закономерно, нито масата от про-
тестиращи хора, нито полицаите се под-
дадоха на техните провокации, за което 
им свалям шапка и им Благодаря.

Не желаем да виждаме вече старите 

лица, защото много добре познаваме техни-
те песни, знаем наизуст номерата им… До-
бре! Но май нови лица няма. Дори и да се 
появи някое ново име, то задължително ще е 
под крилото на някоя от до болка познатите 
ни политически сили. Тоест заглавието може 
да е ново, но същността ще е същата – ста-
рата, познатата.

Ами тогава? Какво да правим тогава? Да 
си стоим по улиците! Да бойкотираме избо-
рите? Или отново, за пореден път да подви-
ем опашка, да се приберем по домовете си 
на топло и само вечер на масата с ракийката 
и салатката да псуваме орисията си…

НЕ! Не съм съгласна с този вариант!
АЛТЕРНАТИВА ИМА!
Днес, във времето, в което живеем, осъз-

нали неограничените възможности, които 
притежаваме, можем да разчитаме един-

Дълъг период от време, в поредица от 
много ваши инкарнации, вие сте ра-
ботили за осъществяването на този 

момент и сега сте много близо. Някои от вас, 
всъщност доста голям брой от вас, бяха много 
обезсърчени, когато на пръв поглед нищо за-
бележително не настъпи в света на или около 
21 декември 2012. Това е разбираемо, защо-
то повечето от вас очакваха резултат, който 
да бъде физически наблюдаем и измерван 
в илюзорната околната среда, която е била 
ваш дом в продължение на цяла вечност. 
Да се събудите означава да се премине от илю-
зията в реалността. Реалността не може да 
настъпи или да бъде видяна в илюзията - този 
процес би могъл да бъде оприличен на опит 
да се види електроенергията - това просто не е 
възможно. Действието на този процес може да се 
почувства или усети, защото то ви приканва да 
се събудите и когато това стане, всичко ще бъде 
изключително красиво, невероятно ясно, толко-
ва истинско, че е невъзможно да имате каквито 
и да е съмнения от какъвто и да е вид, които об-
ратно да ви  привлекат в тази нереална миазма, 
в която сте били оплетени толкова дълго време. 
Въпреки разочарованието, че не виждате физи-
чески доказателства за напредъка си в Новата 
Епоха, този напредък се е случил. Много от вас 
определено изпитват

непривично чувство на мир и доволство,

които за някои е твърде озадачаващо, защото 
нищо не се е случило, за да се променят фи-
зически. Не се съмнявайте - огромна енергийна 
промяна се е случила и тя предизвиква потреса-
ващи ефекти в световен мащаб. Непреодолимо-
то желание да живеете в мир и любов, незави-
симо от обстоятелствата, при които вие хората 
се намирате, както и намерението на енергията 
да направи така, че да изпълни сърцата на чо-
вечеството, се усилва до такава степен, че мно-
го малко все още остават незасегнати от него. 

ствено и само на себе си! Няма сила, която 
да ни спре или която да ни попречи, когато 
насочим намерението си в желаната от нас 
посока и го заредим със Силата на Любовта!

 
РАБОТНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА, 
Обръщам се към всички вас – Силата ни е 

огромна и ние го знаем!
Алтернативата, за която говоря, е в нас, в 

Любовта и в Светлината! Ние можем!
Само със силата на мисълта си ние можем 

да създадем и да призовем във физическата 
реалност онзи лидер, онази личност, нужни 
на България именно в този момент! 

Време е да покажем силата си!
Време е сами да извикаме в живота си 

Слънцето, което Заслужаваме!
И отново ще повторя – НИЕ МОЖЕМ!
Обръщам се и към всички мислещи за Бъл-

гария хора, към всички мислещи същества, 
които все още не са открили и не са повярва-
ли в своята сила!

ВИЕ МОЖЕТЕ! НИЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ!
ПРОСТО ПОВЯРВАЙТЕ!
И СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ НАСЛАЖДАВАМЕ 

ЗАЕДНО НА ЧУДЕСАТА, КОИТО СЕГА СЪ-
ТВОРЯВАМЕ ЗАЕДНО!

Хора, Българи, сънародници, ДНЕС Е МО-
МЕНТЪТ! Утре ще бъде късно! 

НЕКА СЕГА СЕ ОБЕДИНИМ В МИСЛИТЕ 
СИ, В СЪРЦАТА СИ, В ЛЮБОВТА!

И положим основите на онази България, 
в която заслужаваме да живеем! Нашата – 
Светлата, Истинската, Древната, Силната, 
Могъщата, Красивата и Благодатната Бъл-

ДА БЪДЕ МИР И СВЕТЛИНА!
Здравейте, приятели!
Ако сте съгласни с това, което съм 
написала – разпространявайте!
Само от нас зависи дали ще успеем.
България го заслужава!
Ние го заслужаваме!
Благодаря ви!
Прегръщам ви, Весела

Важно е, че можете да държите Светлината ви-
соко. Дори и да не сте в състояние да усещате 
преминаването й през вас, нейният голям интен-
зитет засяга всички, с които си взаимодейства-
те, и това е пътят, по който  се отправяте към 
момента на пробуждането. Не подценявайте 
или омаловажавайте ефективността на вашето 
твърдо и постоянно намерение

всички да се събудят,

защото вашето намерение масово се подкре-
пя и многократно се усилва от тези в духовни-
те реалности, чиято единствена задача е да 
ви съдействат за осъществяването на това 
значимо събитие. Не се съмнявайте, че ще 
се случи, защото съмнението подкопава на-
мерението ви, като по този начин удължавате 
линията на времето за вашето пробуждане. 
Съмнението е като намерение за нещо, което 
не желаете да се случи. Всички вие познавате 
хора, които са много положителни и които ви-
наги постигат това, което възнамеряват, както и 
хора, които са отрицателни или песимисти, ко-
ито никога не са в състояние да преминат през 
живота по начин, който да е безпрепятствен за 
тях. Това е заради

силата на намерението,

което те активно демонстрират.
Често тези, които са отрицателни или песими-

сти, от своята гледна точка не могат да видят, че 

това е така, и следователно не могат да разбе-
рат защо никога нещата не се обръщат в тяхна 
полза. То е като отказ да се даде възможност 
на Бог, Вселената, Източника да осигури тех-
ните нужди. Те вярват, че са нещастни жертви 
на обстоятелствата и опитите да им се каже, че 
нещата стоят иначе, често са причина за преди-
звикване на гняв или уплаха у тях. Те не вярват 
в огромната мощ, която вашият Отец е имплан-
тирал във всеки един от вас в момента на създа-
ването ви. И разбира се, всички, които имате 
човешки изживявания, сте избрали да извле-
чете поуки, подходящи за вашите нужди, така 
че част от вашата болка и страдание ще бъде 
резултат от неразбирането ви или отказа да 
разберете уроците, с които те са представени. 
Вие не може и не трябва да се опитвате да 
тълкувате уроците, които са отнесени за тях, 
само те могат да го направят. Можете да прояви-
те съчувствие, и ако се почувствате ръководени 
(много слабо, но сигурно интуитивно усещане) 
да  направите кратък коментар, направете го. 
Не се задълбочавайте много върху него, защо-
то вероятно това ще бъде проявление на егото 
ви, което ще побърза да ви се притече на по-
мощ! Вие сте посяли семената, някой друг има 
задачата да подхранва. Именно вашият кратък 
коментар допринася задържането на Светлина-
та у тях, макар и да не усещате нищо от това. 
Мнозина виждат бедността, лишенията, бо-
лестите и войните по цялата планета, както и 
корпоративната корупция и некомпетентност в 
правителствата, големите организации и рели-

20 януари 2013, от Джон СМОЛМАН

Когато човечеството се събуди, 
както и неминуемо ще стане,
вие ще изпитате огромна радост
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от стр.  1

Както заяви Ерьоменко, по онова време се на-
трупала маса такава информация.

Ракетните сили дори получили директива в 
случай на откриване на НЛО. Главното било с 
действията да не създават възможности за от-
ветна агресия. През 1983-1984 г. на полигона 
Владимировка Академията на науките, Мини-
стерството на отбраната и КГБ организили ма-
щабно изследване на аномални явления. Воен-
ния полигон бил избран неслучайно. Експертите 
отдавна стигнали до извода, че НЛО неизбежно 
се появяват в местата, където се струпва военна 
техника и където се изпитват оръжия.

„Може да се каже, че ние се научихме да 
привличаме НЛО във Владимировка. За цела 
рязко увеличавахме броя на полетите на воен-
ната авиация и придвижването на техника. Ако 
интензивността от наша страна нарастваше, то 
с вероятност 100% се появяваха НЛО”, обясни 
Василий Ерьоменко. 

След половин година изпитвания авторитетна 
комисия стигнала до три основни извода:

Първо: съвременната наука засега не може 
да идентифицира такива явления.

Второ: това може да е разузнавателна апара-
тура на САЩ или Япония.

Трето: възможно е действие на извънземна 
цивилизация.

Летците често виждат НЛО, но за тях съще-
ствува вето на тази тема. Също както и при кос-
монавтите. В поверителни беседи те разказват 
за своите срещи с НЛО, но се страхуват да гово-
рят за това публично – каза Ерьоменко. Според 
него към тази тема трябва да се подхожда много 
сериозно, защото това е въпрос на безопасност. 
В САЩ и в Русия тази тема засега е засекретена. 

Генерал-лейтенант от запаса Алексей Савин 
разкри някои аспекти на това, с което се е за-
нимавал в Министерството на отбраната. Той е 
оглавявал експертно управление на Генералния 
щаб, което е изучавало всевъзможни необичай-
ни явления.

Главният проект на управлението била 
държавна програма за разкриване на интелек-
туалните ресурси на човека: по какъв начин 
човешкият мозък да започне да работи в специ-
ален режим на свръхспособности, превръщайки 
своя “стопанин” в свръхчовек. Научната програ-
ма оглавявала академик Наталия Бехтерева, 
която до смъртта си била научен ръководител 
на Института за мозъка на човека на Руската 
академия на науките.

В тази програма участвали над 200 от най-
добрите специалисти в цялата страна. “В проце-
са на изследванията ние стигнахме до извода, 
че човекът е енерго-информационна система, 
която получава информация отвън. И именно 
благодарение на това у него могат да се проявят 
паранормални способности” – разказа Алексей 
Савин. За да се опитаме да установим контакт 
с този външен източник на информация, бяха 
създадени 3 групи – от учени, военни и така на-
речената женска група.

Интересното беше, че най-сериозно успя да 
напредне в изследванията именно женската 
група. Савин: “Ние искахме да установим кон-
такт с представители на друга цивилизация. И 
успяхме.” Според него била разработена спе-
циална методика, позволяваща на човешкия 
мозък да се настрои за контакт. “Необходимо е 
да се настрои енерго-информационният контур 
на човешкия мозък на определена вълна, като 
един вид радиоприемник” – пояснява Савин.

Никаква хипноза, лекарства или други подоб-
ни методи не са използвали по време на експе-

риментите. Резултатите са впечатляващи: на 
шест контактьори била предоставена възмож-
ност за физически контакт, а двама дори успели 
да попаднат на извънземен кораб.

По думите на Алексей Савин представи-
телите на извънземната цивилизация се раз-
кривали постепенно, давайки тази информа-
ция, която считали за нужно. В частност, раз-
казвали за своята структура на властта, за 
система на възпитание и образование. Не са 
дали никаква информация за нуждите на во-
енните. Единственото, което се съгласили да 
споделят, било схема на апаратура за диа-
гностика и лечение на различни заболявания. 
Ръководителят на експеримента обясни: “За тях 
земляните са като малки деца. Ние сме твърде 
млада цивилизация, за да сме им интересни в 
качеството на субект за общуване. Но понеже 
сме част от Вселената, с нашите неразумни 
действия можем да навредим както на себе си, 
така и на другите цивилизации. Затова ни сле-
дят”.

Програмата за общуване с извънземния раз-
ум била разработена за няколко години напред. 
Но в ситуацията се намесили политическите 
събития в страната и през 1993 г. изследвания-
та били прекратени, а групите разпуснати.

Както съобщи Алексей Савин, той успял да 
изнесе само малка част от документите, а ос-
новната част се пази в архивите на Министер-
ството на отбраната.

“Преди 4 години ние се опитахме да повторим 
нашия експеримент и успяхме” – казва Алексей 
Савин. Според него и днес работата в това на-
правление продължава – “в министерството на 
отбраната са останали мозъци и талантливи 
хора”.

На въпрос на „Правда Ру” защо точно днес 
са решили да съобщят на пресата толкова се-
кретна досега информация, Алексей Савин от-
говори така: „А защо да крием това от  хората? 
Напротив, трябва да ги подготвим за новите 
предизвикателства на времето“.

Такива глобални предизвикателства според 
него днес са две: изменението на климата и не-
достигът на питейна вода. И в този процес Ру-
сия има особена роля: „Когато преминем точка-
та на незавръщане, народът от всички страни 
ще се затича към нас. И как ще ги посрещнем - с 
оръжие? Разбира се, ще се  наложи да се до-
говаряме”. А може би това са задачки от „учеб-
ника за млади цивилизации”? Извънземните ще 
организират експеримент и ще гледат как ние 
ще се справим с него. Тези, които не си научат 
урока, ще ги оставят “да повтарят”.

Светлана СМЕТАНИНА

Свободен превод със съкращения: 
ЛУСЕСИТА

Източник: 
http://www.pravda.ru/society/fashion/
models/20-02-2013/1145708-army-0/
Личен сайт на Алексей Савин: 
http://www.generalsavin.ru/education/
trainings
Видео-интервю с Алексей Савин на ру-
ски език, 26 минути, от 6 януари 2013: 
http://www.youtube.com/
watch?v=7JHzFibs8rw

В това интервю Савин между другото 
споменава, че са контактували чрез българ-
ските си колеги с баба Ванга и тя се е ста-

рала да им помогне по всякакъв начин.

    Руският генерал Савин: 
”Военните влизаха във 
връзка с извънземни”

гария ни очаква! Тя очаква на-
шата Сила, нашия Разум, на-
шата Любов!

И ние можем да й ги дадем!
ЗАЕДНО НИЕ МОЖЕМ!
Нужно е само да повярваме, да се обе-

диним, да се хванем за ръце и да обгърнем 
нашата мила България с Любов!

Ето и конкретното ми предложение:
Наближава един от най-българските 

празници – 1 март – Баба Марта – Марте-
ничката – символ на Българския Дух!

Предлагам на 1 март 2013 г. в 00.00 ч. 
– точно в полунощ, в навечерието на този 
чисто български празник за няколко минути 
да изпълним с Любов цялото си тяло, цяло-
то си същество, да я изпратим и концентри-
раме в сърцата си. Да си представим Бъл-
гария могъща и силна, свързана с доброто, 
с истински светли и чисти управници. Не 
като имена на личности или политически 
сили, а като същности. Да задържим този 
образ в сърцата си и да го заредим с Любов 
и Светлина. След това да го насочим като 
дар към Сърцето на България.

Това е!
Убедена съм, че това е единственият на-

чин да променим живота си, да променим 
България, да извадим на бял свят Диаман-
та, наречен Българска Душа!

НИЕ ВСИЧКИ, ЗА КОИТО Е СКЪПА ТАЗИ 
ЗЕМЯ, МОЖЕМ!

ДА ГО НАПРАВИМ! 
20 февруари 2013 г.    

Весела СТАМБОЛИЕВА

ДА БЪДЕ МИР И СВЕТЛИНА!

гиозните институции, които не помагат на хората 
в нужда и дори възползват от ситуацията. Това 
създава покров на отрицателните намерения и 
енергия, а задачата ви като носители на светли-
ната и пътеводители е

да разтворите тази отрицателна 
и разрушителна енергия в любов

и положителни намерения. Вие сте напъ-
лно подкрепени от Бога и от тези в духов-
ните сфери и имайте предвид, че тези, ко-
ито проектират отрицателни намерения и 
енергия, имат далеч по-малко подкрепа, от-
колкото можете да си представите, въпре-
ки огромното количество шум, който вдигат. 
Пазете и носете Светлината винаги и знайте, че 
сте подкрепяни и

помощта, която ви се предлага, 
е непобедима.

Вие сте на Земята, за да направите точно това. 
Това е вашето призвание, вашият път, а безкрай-
ната сила на Божията любов към всички Негови 
деца постоянно ви подкрепя, гарантирайки ви, 
че никой няма да бъде забравен, изоставен във 
въображаемото чувството на безсилие. Осъзна-
ването, че не сте толкова слаби, безпомощни и 
безсилни, определено е пробив в осъзнаването 
на тези, които се чувстват изгубени или изоста-
вени, и носителите на светлината и духовните 
водачи значително допринасят за него. Бъдете 
позитивни, любящи, божествени същества, как-
вито вашият Отец ви е създал, и знайте, че вие 
изпълнявате Неговата Воля във всеки един мо-
мент и успехът е неизбежен.

С толкова много любов, САУЛ
 

Превод: САР
http://johnsmallman.wordpress.com/2013/01/20/

reality-cannot-occur-or-appear-in-the-illusion/
http://www.facebook.com/pages/Магически-ръц

е/161484577222518?ref=ts&fref=ts
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ния индийски 
ръкопис „Сама-

ранга Сутрадхара”, в който се 
споменава за многочислени 
полети на човека с помощта 
на апарати, наречени „вима-
ни”. На санскрит „вимана” оз-
начава „небесна колесница”. 
Тези вимани били от листов 
метал и съдейки по текста, 
листовете се съединявали 
чрез заваряване. Виманите 
се задвижвали с „управляем 
огън от стоманени съдове“. 
За управлението на вимани-
те човек трябвало да знае 32 
„тайни“.

За виманите пише и в друг 
индийски ръкопис – „Вимани-
ка Шастра”, раздел от обеми-
стия трактат „Янтра-сарвасва” 
(енциклопедия на машини-
те). За негов автор се смята 
мъдрецът Бхарадваджия, за 
който се споменава в „Махаб-
харата“. 

Ръкописът „Виманика Ша-
стра” бил намерен през 1875 г. 
в един от храмовете на Индия. 
По мнението на учените той 
бил написан в IV век пр.н.е. на 
основата на по-ранни текстове 
и бил нещо като практическо 
пособие за построяване и ек-
сплоатация на вимани. В него 
детайлно били описани лета-
телните апарати и приборите 
в тях. По описанията лесно 
може да се познаят прибори, 
изпълняващи функциите на 
фотоапарат, радар, прожек-
тор и пр. Съдейки по всичко, 
тези прибори са използвали 
енергията на слънцето. Има и 
описания на различни видове 
оръжия, при това с разруши-
телна сила. Любопитно е, че 
на много места в трактата има 
описания на дрехите на пило-
тите и дори на тяхната диета.

Виманите са описани и в 
по-известните индийски епоси 
- в „Рамаяна” и „Махабхарата”. 
Само в последния епос има 
41 места, където се спомена-
ват виманите. Виманите не 
само се споменават в древ-
ните текстове, но има и тех-
ни изображения, например в 
пещерите на храма Елолор в 
Индия.

Излиза, че в тези далечни 
времена хората са можели да 
обработват метала на нивото 
на съвременните технологии. 
През 1875 г. този факт преди-
звикал фурор, особено като 
се има предвид, че тогава още 
не е имало самолети.

Специално за метала в 
трактата има цяла глава. Спо-
менават се 3 вида метали: 
саундалика, мауртхвика и со-
мака. Говори се и за сплави, 
които могат да издържат на 
много високи температури. 
Друга глава е посветена на оп-
тиката – огледала и лещи, ко-
ито могат да се слагат на бор-
да на виманите за визуални 
наблюдения. Те били седем. 
Едното се наричало „Огледа-
ло на Пинджула” и било пред-
назначено за защита на очите 
на пилотите от ослепяващите 
“дяволски лъчи” на противни-
ка.

Енергиите, които привеж-

дали виманите в движение, 
също били седем и те се из-
ползвали поред, като двигате-
лят се превключвал от една 
енергия на друга.

Самите вимани били 4 
типа: Рукма Вимана, Сунда-
ра Вимана, Трипура Вимана 
и Шакуна Вимана. Първите 
две имат конусовидна фор-
ма и три отсека, във втория 
има помещение за пътници. 
Трипура Вимана – е по-голям 
„самолет”, който може да се 
използва и като подводен 
апарат. Шакуна Вимана е 
най-сложният в техническо и 

своите вимани древните инду-
си летели не само над Индия, 
но и из цяла Азия, дори над 
океана.

В индийските текстове се 
говори и за космически гра-
дове, които като грамадни 
орбитални станции се въртят 
около Земята. Виманите осъ-
ществявали връзката между 
Земята и орбиталните стан-
ции. Някои от тях можели да 
превозват над хиляда души, а 
други – само по един човек.

Преди няколко години в ти-
бетския град Лхаса китайските 
историци намерили документ, 
написан на санскрит. В този 
ръкопис се съдържат указа-
ния как се изработват между-
звездни кораби, използващи 
за движението си принципа 
на антигравитацията. За анти-
гравитацията в древния доку-
мент се казва, че това е „цен-
тробежна сила, достатъчно 
мощна, за да противодейства 
на земното привличане”.

Епосите твърдят, че за из-
работването на неразрушим 
летателен апарат трябва да се 
извършат определени ритуа-
ли и да се произнасят мантри. 
И че виманите могат да стават 
невидими след извършване 
на определени манипулации. 
Пилотът можел да измени 
външния вид на виманата, 
като й придаде за маскировка 
вид на облак, а за сплашване 
на противника – формата на 
лъв или тигър, или пък облика 
на прекрасна жена – за отвли-
чане на вниманието.

Подобни текстове са наме-
рени в пакистанския град Мо-
хенджо-Даро, на остров Пас-
ха, в Китай. Китайските доку-
менти могат да се разглеждат 
като исторически хроники на 
експерименталната авиация. 
Най-„младите” апарати са на 
възраст 2000 години пр.н.е. В 

един от тези документи пише, 
че през 1766 г. пр.н.е. импера-
тор Ченг Танг заповядал да се 
изработи летателен апарат и 
той бил направен. По-късно 
императорът заповядал да го 
унищожат.

Много са интересни описа-
нията на поета Чу Юн, живял в 
3 век пр.н.е. Той описал лета-
телна машина, на която лично 
прелетял над пустинята Гоби.

Описание на летателни 
апарати има и в устното на-
родно творчество на народите 
на Непал. В непалските епо-
си се говори, че тайните на 
полета били известни само 
на така наречените яванас – 
светлокожи хора от източното 
средиземноморие. Очевидно 
става дума за древните ели-
ни, в чиито митове освен мита 
за Икар се споменават и други 
полети на човека с помощта 
на спомагателни средства.

За полети на летателни 
апарати се споменава и в 
древния Вавилон. В древно-
вавилонския кодекс „Халката”, 
например, се казва, че “управ-
ляването на летяща машина” 
е велика привилегия. За лета-
телни апарати се споменава и 
в древновавилонския „Епосе 
за Етан”, написан 2500 години 
пр.н.е. Там се говори, че шу-
мерският цар летял на гърба 
на гигантски орел. В епоса се 
описва ландшафтът така, как-
то е невъзможно да се опише 
дори от най-високото дърво 
или скала: споменават се 
цветна мозайка на засятите с 
различни култури полета, реки 
като нишки и др.

В друг вавилонски ръкопис, 
„Силфр-ала”, вече се говори 
за летателен апарат, като се 
дава детайлно описание. За 
него е написал в своята книга 
Рене Ноонберг. 

Има подобни текстове и в 

Полинезия. Местните легенди 
разказват за светлокожи хора, 
дошли от запад на „бестящи 
лодки”, които „плавали над 
морето”. И у народите на дру-
ги островни групи има легенди 
за „летящи канута”.

Едни от най-интересните 
находки, потвърждаващи, че в 
древността хората са можели 
да летят, са „колумбийските 
самолетчета”, които са цяла 
ескадрила – намерени са 33 
броя! Едно от тях представля-
ва златна фигурка с дължина 
4 сантиметра. Такива само-
летчета са открити през 19 
век не само в Колумбия, но и 
в Перу, Коста Рика и Венецу-
ела, което говори за широкото 
им разпространение. Датират 
се 500-800 г. пр.н.е. Специ-
алисти установили, че колум-
бийските самолетчета имат 
великолепни аеродинамични 
свойства. Най-удивителното 
на самолетчета е, че на тях са 
нанесени знаци, поразител-
но напомнящи финикийската 
писменост, което може би про-
изтича от факта, че хората в 
древността са имали въздуш-
ни междуконтинентални кому-
никации.

В Египет още през 1848 г. в 
храма на Сет Първи в Абидос 
открили странни изображе-
ния, които тогава сметнали 
за древни механизми, и едва 
в наше време учените стигна-
ли до извода, че това са изо-
бражения на летателни апа-
рати, например вертолети. До 
тях има апарати, удивително 
приличащи на съвременни 
свръхзвукови изтребители. 
Подобни изображения били 
намерени и в Карнакския 
храм.

Световно известният уфо-
лог Ричард Хогланд твърди, 
че египтяните са произлезли 
от марсианци, посетили няко-
га Земята... По-късно амери-
канските автоматични изсле-
дователски станции, изпрате-
ни към Марс, заснели там „пи-
рамиди” и „лице на сфинкс”.

В Египет открили и „брат” на 
“колумбийското самолетче”. 
Открили го в гробницата на 
Задоиаг през 1898 г. Възраст-
та на находката се определя 
на над 2000 години. “Самолет-
чето“ е дълго 15 сантиметра и 
е направено от много здраво и 
твърдо дърво. 

Ученият Халил Месиха 
през 1969 г. направил точно 
копие на дървената фигурка 
и му сложил моторче и про-
пелер. В резултат моделът 
успял да развие скорост 105 
км в час. След изпитанията 
египтолозите започнали да 
ровят в мазетата на музея и 
намерили там още 14 анало-
гични древноегипетски „само-
летчета”.

Превод: ЛУСЕСИТА
 Източник:

http://paranormal-news.ru/news/
voennyj_letchik_ob_aviacii_

drevnikh/2011-09-17-3764 
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4 5Военен летец разказва 
за авиацията на древните
Балаш Исмайлов, бивш военен летец, подполковник от запаса, изучавал 
историята на авиацията, по-точно летателни апарати на древността. 
Той ги е изучавал детайлно и е пътешествал, за да види със собствените 
си очи експонати в различни музеи.

конструктивно отношение. И 
четирите типа имали верти-
кално излитане и можели, ос-
вен всичко друго, да “плават” 
във въздуха като дирижабли и 
да извършват зигзагообразен 
полет. В трактата имало и пра-
вила за техниката на безопас-
ност - предпазни мерки при 
дълги полети, защитни мерки 
срещу мълнии и бури и пр. На 

Колумбийските „самолетчета”

Изображение на летателно тяло 
в древните индийски книгиТака е изглеждал виманът

 Древни фигурки на 
летящи апарати
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на стр.  7

Лунен календар за март 2013 - І част от Димитър СТОЯНОВБИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗА МЕСЕЦ МАРТ

Докато през февруари се смяташе, че приро-
дата все още спи, сега тя със сигурност вече е 
будна. Това означава, че и ние, стопаните тряб-
ва да се събудим и то много активно.

На първо място трябва да започнем резане-
то на  овошките и лозята и да направим така 
важното ранно пролетно пръскане. При несъ-
будена пъпка 2% бордолезов разтвор за всич-
ки овошки. Особено внимание към праскови-
те - добро обливане на клоните. Това правим 
при условие, че късното есенно пръскане и 
било с Колоидна сяра 1:400. Всяка година тези 
най- важни третирания да се разменят. Преди 
започване на пръскането разтворите да се  ди-
намизират/бъркат/ интензивно поне 30 минути. 
Непосредствено след това следва мазане на 
стъблата с пастата на Мария Тун /за нея сме го-
ворили по рано/. Точното време за рязане е от 1 
до 5 и от 19 до 31 март в дните „плод“ и „цвят“. 
За пръскане - през целия месец в същите дни, 
но по-добре е в началото на периода. За всич-
ки дейности да се избягват неблагоприятните 
дни: след обяд на 22, 25, 29, 30, 31март. Много 
са добрите дни за работа с компост - торене на 
растенията и целите дни 25-29 за работа с куп-
чината. Можем да подготвяме нови купчини или 
да прехвърляме старите, защото през април ще 
ни е нужен готовия качествен компост. Дните по 
значимост са: 17, 18, 20, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 26. 
Точното време за садене е от 1-5 и 19-31 март 
включително - низходяща луна, „топлинни“ и 
„светлинни“ дни - дървета и лози. Дните са мал-
ко, но имаме резерв и през април.

Точното време за сейтба е в периода на Въз-
ходяща луна от 6 до 18 март според темпера-
турата и импулсите на дните сеем семена на 
плодни /зърнени/, кореноплодни, листни и цвет-
ни растения. Ако се налага, покриваме за пред-
пазване от ниските температури.

Точното време за отрязване на резници за ка-
леми и вкореняване, при пресаждане на лози и 
дърветае от 14ч. на 6 март до 24ч. на 7 март, 10 
и 11, 15 и 16 март. Съхраняваме добре и ще ги 
използваме през април. Отрязаните през фев-
руари резници се засаждат за вкореняване на 
19 март до 10 часа, но при студени дни може и 
през април.

При активиране на голите охлюви залагаме 
примамки с бира, изгаряме и ръсим пепелта от 
2 часа на 22 до 18 часа на 23 март.

Подредбата на планетите ни подсказва за 
активна борба между силите на светлината и 
водата, очакват ни светли, но студени дни или 
дни с преобладаване на валежи. Нужна е готов-
ност за работа през всеки добър ден. Две важни 
дати предстоят през този месец: Пролетно рам-
ноденствие – 21март от 22часа и началото на 
лятно часово време 31 март-неделя.

Пожелавам успешна работа на всички!

Джинджифилът е по-
знат от древността. 
Присъства в кухните и ле-
чебните традиции на Ин-
дия и Китай от най-ранни 
времена. Известният ки-
тайски философ Конфу-
ций (557-479 пр.н.е.) го 

споменава в своите „Ана-
лекти“. Знае се, че не е 
сядал на масата без него. 
В Европа подправката на-
влиза през античността.

Понастоящем най-
много джинджифил про-
извежда Индия, следва-

на от Китай, Западна Аф-
рика, Ямайка, Тайланд и 
Австралия.

Джинджифилът е кул-
турно растение и не ви-
рее в диво състояние. Из-
ползва се коренището на 
растението и етеричното 

масло, което се добива 
от него. По аромат джин-
джифилът напомня за ли-
мон и камфор, а на вкус е 
подобен с белия пипер. 
Джинджифилът съдържа 
около 3% есенциални 
масла, които придават 
екзотичния му аромат. 
Ароматните му масла 
съдържат различни фи-
тохимикали. В най-голям 
процент е съдържанието 
на зингибирин, а в по-
малки концентрации би-
саболин и фарнезин.

Джинджифилът се из-
ползва в кулинарията 
изсушен и стрит на прах 
като подправка. Резенче-
та пресен джинджифил 
се използват за направа 
на чай и като добавка в 
супи и сосове. В източ-

ната кухня се приготвя 
по всички познати техно-
логии на печене, варене, 
пържене. В индийската 
кухня пастата от джин-
джифил и чесън присъ-
ства в повечето кърита. 
Някъде прибавят кокосо-
вото мляко, което леко 
омекотява силните, но 
приятни вкусове. 

Много разпространен е 
в сладкарството под фор-
мата на сладка и бонбо-
ни. В Англия и САЩ от 
джинджифилов екстракт 
се приготвя бира, в Гер-
мания са известни джин-
джифиловите курабийки 
и сладкиши, а в Китай го 
захаросват.

ДЖИНДЖИФИЛЪТ

Съдържащите 
се в него 
фитохимикали 
го правят 
антиоксидант 
номер 1 в света 
на растенията
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Продължение от бр. 4

Дали чудесата, които 
виждаш в квантовия 

свят ни показват 
нашите най-големи възможности 

или ограничеността на нашата 
наука? Възможно ли е спонтанното 
изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването 
във времето да са нашето истинско 

наследство във Вселената?

Божествената 
матрица Мост между 

времето, 
пространството, 

чудесата и 
вярата

Грег БРЕЙДЪН

Преди смъртта си през 1922 г. Дейвид Бом 
ни остави две теории, които предлагат много 
различен и в известен смисъл наистина холис-
тичен възглед за Вселената и за нашата роля 
в нея.

Първата беше една интерпретация на кван-
товата физика, която подготвя сцената за 
срещата и приятелството на Бом с Айнщайн. 
Това е теорията, която отвори вратата за оно-
ва, което Бом нарича „съзидателно действие 
на подплатяващите... нива на реалността”. С 
други думи той вярвал, че има по-дълбоки или 
по-висши нива на Творението, които съдържат 
шаблона за онова, което става в нашия свят. 
Именно от тези по-фини нива на реалността 
произтича нашият физически свят. 

 Втората му теория е обяснението на Вселе-
ната като единна обединена система на при-
родата, свързана по начини, които невинаги са 
очевидни. По време на своята ранна работа в 
лабораторията по радиация на Калифорний-
ския университет той имал възможността да 
наблюдава малки частици от атоми в специал-
но газообразно състояние, наречено плазма. 
Бом открил, че когато частиците били в това 
плазмено състояние, те се държали по-малко 
като индивидуалните единици, за които обик-
новено мислим, и повече като свързани една с 
друга - като части от по-голямото съществува-
не. Тези експерименти положиха основите на 
това, с което Бом ще бъде най-добре запомнен 
- неговата книга от 1980 г, наречена „Цялост-
ност и предполагаем ред”. В нея Бом твърди, 
че ако можем да видим Вселената в нейната 
цялостност от една по-висока гледна точка, 
предметите в нашия свят биха изглеждали като 
проекция на нещата, които стават в друга ре-
алия, която не можем да наблюдаваме пряко. 
Той гледал на видимото и невидимото като на 
изражение на по-висш и универсален порядък. 
За да направи разлика между тях, той нарекъл 
тези две реалии „предполагаема” и „обяснена”. 

Нещата, които можем да видим и пипнем и 
които изглеждат отделени от нашия свят - като 
скали, океани, гори, животни и хора, са при-
мери за обяснения ред на Творението. Бом 
приема, че те са свързани в една по-дълбока 
реалност по начини, които ние не можем да 
видим от своето място в Творението. Той гледа 
на всички неща, които са отделени от нас, като 
на част от една по- голяма цялостност, която 
нарича „предполагаемия ред”. 

За да опише разликата между предполага-
емото и обясненото, той използва аналогията 
на течащ поток. Гледайки на течащия поток 
като на метафора, Бом описва илюзията на 
разделеността: „В този поток можем да видим 
вечно променящия се шаблон на вортекси, 
вълни, малки вълнички, плискане и други, кои-
то очевидно нямат самостоятелно съществу-
ване.”” Макар вълните на водата да ни изглеж-
дат отделни, Бом гледа на тях като на тясно и 
дълбоко свързани една с друга. Те имат само 
относителна независимост, а не напълно неза-
висимо съществуване. С други думи всички те 
са част от същата вода. 

Бом използва подобни примери, за да опише 
своето усещане, че Вселената и всичко в нея, 
включително и ние, може да е част от по-голям 
космически шаблон, където всички части са рав-
номерно разпределени. Бом нарича тази нова 
форма на прозрение „Неразделена цялостност 
в течащо движение”. През 70-те години на XX 
в. той предложи още по-ясна метафора, за да 
опише как за Вселената може да се мисли като 
за разпределено и въпреки това - неразделено, 
цяло. Бом все по- вече се убеждавал, че Вселе-
ната функционира като огромна космическа хо-
лограма. В една холограма всяка част от онова, 
което обектът е, съдържа този обект в неговата 
цялостност, но в по-малък мащаб. За незапозна-
тите с концепцията за холограмата давам под-
робно описание в Глава 4. Според Бом онова, 
което виждаме като наш свят, всъщност е проек-
цията на нещо още по- реално, което се случва 
на по-дълбоко ниво на съзидание. Именно това 
по-дълбоко ниво е оригиналното - предполага-
емото. Така Шаблоните на „Каквото горе, такова 
и долу”” и „Каквото отвътре, такова и отвън” се 
съдържат в други Шаблони, които са цялостни” 
във и вън от себе си и различаващи се само по 
мащаби. 

Елегантната простота на човешкото тяло ни 
дава красив пример за холограма, която вече ни 
е позната. ДНК, взета от дадена част на тялото 
ни, съдържа нашия генетичен код - целия шаблон 
на ДНК за останалата част от тялото. Без значе-
ние откъде идва: от косата, ноктите или кръвта, 
този генетичен код винаги е един и същ. Както 
Вселената непрекъснато преминава от предпо-
лагаемото към обясненото, Потокът от невиди-
мото е онова, което е динамичното течение на 
Творението. Именно тази постоянно променяща 
се природа на Творението е имал предвид Джон 
Уилър, когато е описвал Вселената като предпо-
лагаща участие - тоест като незавършена и не- тоест като незавършена и не-тоест като незавършена и не-
прекъснато реагираща на нашето съзнание.

Това са твърдели и древните традиции. От 
древните индийски Веди до свитъците от Мърт-
во море отпреди 2000 години, една принципна 
тема твърди, че светът е Огледало на онова, 
което става в по-висшите реалности или в една 
по-дълбока реалност. Например резюмето на 
преведеното съдържание на „Песни на събот-
ното жертвоприношение” гласи: „Онова, което 
става на Земята, е само бледо отражение на по-
голямата и цялостна реалност. ” 

И в квантовата теория, и в древните тексто-
ве се твърди, че в невидимите реалности ние 
създаваме отпечатък за взаимоотношения, ка-
риери, успехи и провали във видимия свят. Така 
погледнато, Божествената матрица изпълнява 
ролята на огромен космически екран, който ни 
позволява да видим нефизическата енергия на 
нашите емоции и вярвания (нашият гняв, омраза 
и ярост), проектирани във физическата среда на 
живота. 

Както филмовият екран отразява безпри-
страстно онова, което е било филмирано, така 
и Матрицата осигурява повърхност за нашите 
вътрешни преживявания и вярвания, където те 
могат да се видят. Понякога съзнателно, често 
пъти - не, ние показваме своите истински вярва-
ния за всичко - от състрадание до предателство, 
през качеството на взаимоотношенията, които 
ни обграждат. 

Ние сме като художници, които изразяват 
своите най-дълбоки страсти, страхове, мечти и 
желания чрез живото съществуване на мистери-

озното квантово платно. Но за разлика от стан-
дартното платно на художника, което съществу-
ва на едно място в дадено време, нашето плат-
но е от това, от което е направено всичко - то е 
навсякъде и присъства винаги. 

По традиция художниците са нещо отделно 
от своята работа и използват своите инструмен-
ти, за да представят вътрешното Творение чрез 
външното изражение. В рамките на Божествена-
та матрица обаче разделението между изкуство-
то и художника изчезва: ние сме платното, както 
и изображенията върху него; ние сме инстру-
ментите, както и художникът, който п” използва. 

Идеята, че ние творим от позиция вътре в 
Творението, напомня анимационното филмче, в 
което една ръка първо рисува главния герой на 
екрана, а след това той започва да създава свои 
герои от позицията си в самата рисунка. Тогава 
изведнъж първоначалният художник вече не е 
нужен и излиза извън картината. Така героите 
заживяват свой живот и докато в измислената 
къщичка всички спят, всичко оживява - захарни-
цата танцува със салатиерата, а чаената лъжич-
ка тактува в съда за масло - героите вече нямат 
връзка с художника, който ги е създал. Това е 
опростен пример за това как функционираме в 
Матрицата като създатели, които създават от 
позиция вътре в нашето Творение. 

Както художниците търпеливо очертават из-
ображението, докато започне да съответства 
на онова изображение в ума им, същото става 
и с нашите преживявания чрез Божествената 
матрица. Чрез нашата палитра от вярвания, 
осъждане, емоции и молитви ние се оказваме 
включени във взаимоотношения, работа и ситу-
ации на подкрепа и предателство, които се раз-
играват с различни хора на различни места. Ед-
новременно с това тези хора и ситуации често 
ни се струват познати. И като отделни личности, 
и заедно ние споделяме нашите творения като 
никога несвършващ цикъл - от момент след мо-
мент, ден след ден и т.н. Каква красива, странна 
и мощна концепция! Както художникът използ-
ва едно и също платно отново и отново, дока-
то търси перфектното изражение на идеята си, 
така можем да приемем себе си като постоянни 
художници, които създават Творение, което се 
променя непрекъснато и което няма край. 

Намекът, че сме заобиколени от податлив, из-
граден от нас свят, е мощен, а за някои - даже 
малко плашещ. Способността ни да използваме 
Божествената матрица преднамерено и съзи-
дателно внезапно ни дава силата да променим 
всичко според начина, по който виждаме своята 
роля във Вселената. Тя ни показва, че в живота 
има много повече от случайни неща и перио-
дични синхроничности, с които се справяме въз-
можно най-добре.

Нашите взаимоотношения с квантовата есен-
ция, която ни свързва с всичко останало, пи на-
помня, че ние самите сме Създатели. Така мо-
жем да изразим своите най-дълбоки желания 
изцеление, изобилие, радост и мир във всичко 
- от нашите тела и живот до нашите взаимоотно-
шения. И можем да правим това съзнателно във 
времето и по начина, който изберем. 

Но както посветените в стихотворението в на-
чалото на настоящото Въведение имаха нужда 
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от лек тласък, за да бъдат нака-
рани да Полетят, тези възмож-
ности изискват леко, но мощно 
изместване в начина, по който 

мислим - за нашия свят и за себе си. При това 
изместване нашите тайни желания, най-висши 
цели и мечти внезапно се появяват и колкото 
и чудна да изглежда подобна реалност, всички 
тези неща - и много повече, са възможни в ре-
алията на Божествената матрица. Ключът е не 
само да разберем как работи тя; необходим ни 
е и език, с който да предадем своите желания, 
които са разпознаваеми за тази древна Мрежа 
от енергия. 

Нашите най-стари и най-ценни традиции ни 
напомнят, че съществува език, на който да се 
говори на Божествената матрица - език, който 
няма думи и не включва обичайните знаци за 
комуникация, които използваме с нашите ръце 
и тела. Той е „толкова прост, че ние вече знаем 
как да го „говорим” свободно.”

Всъщност ние го използваме всеки ден в жи-
вота си - това е езикът на човешките емоции.

Съвременната наука е открила, че чрез вся-
ка емоция ние преживяваме такива рН и хор-
мони, които отразяват нашите чувства. С пози-
тивните преживявания на любов, състрадание 
и прошка и негативните емоции - омраза, осъж-
дане и ревност - всеки от нас притежава силата 
да утвърждава или отрича нашето съществу-
ване във всеки момент на всеки ден. Същата 
емоция, която ни дава подобна сила вътре в 
нашите тела, насочва и изпраща сила в един 
квантов свят, отвъд нашите тела.

Може да гледаме на Божествената матрица 
като на космическо одеяло, което започва и 
свършва в реалията на неизвестното и обхва-
ща всичко помежду. Това покритие е дълбоко, с 
много слоеве и е навсякъде през цялото време. 
Нашите тела, живот и всичко, което познаваме, 
съществува и се извършва в неговите нишки.

Водната среда в утробата, нашата женит-
ба, развод, приятелства и кариера, за всичко, 
което преживяваме, може да се мисли като за 
„гънки” в одеялото. 

От квантова гледна точка за всичко - от ато-
мите на материята и в нашите тела, на плане-
тата и отвъд нея, може да се мисли като „за 
„нарушаване” на гладката повърхност на „оде-
ялото” от пространство - време. Тогава може 
би не е съвпадение, че древните духовни и 
поетични традиции описват съществуването 
по подобен начин. Ведите например говорят за 
обединено Поле от „чисто съзнание”, което се 
къпе и прониква в цялото Творение. В тези тра-
диции на нашите преживявания на мисли, чув-
ства, емоции и вярвания, на цялото осъждане, 
което създават, се гледа като на нарушения 
и прекъсвания в Полето, което е гладко и не-
подвижно. По подобен начин Хсин-Хсин Минг 
от XVI век описва свойствата на една същност, 
която е Шаблон за всичко в Творението. Тя е 
всичко, което е - Контейнерът на цялото пре-
живяване, както и самото Преживяване. Дао се 
описва като огромното пространство, където 
„нищо не липсва и нищо не е в повече”. Спо-
ред Хсин-Хсин Минг само когато нарушаваме 
спокойствието на Дао чрез нашето осъжда-
не, ние губим неговата хармония. Когато тази 
неизбежност се случи и се окажем уловени в 
чувства на гняв и разделение, текстът предла-
га насоки за коригиране на това състояние: „За 
да влезеш в хармония в тази реалност, когато 
възникнат съмнения, просто си кажи - „Нищо не 
е отделно и нищо не се изключва” Ако желаем 
да създадем нови, здравословни и утвържда-
ващи живота взаимоотношения, за да оставим 
изцелението да навлезе в живота ни или за да 
донесем мирно решение на проблема в Близ-
кия изток, трябва да създадем ново смущение 
в полето - такова, което отразява нашето жела-
ние. Трябва да направим нова „гънка” в това, от 
което са направени пространството, времето, 
нашите тела и светът.                                 

(Следва)

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
- джинджифилът е отлично природно ле-

карство при редица възпаления (артрит, 
ревматизъм, хронични болки, респираторни 
и гъбични инфекции и др.), тъй като нама-
лява количеството хормони, предизвикващи 
тези възпаления. Той помага за облекчава-
не на ставни и мускулни болки благодаре-
ние на мощния си противовъзпалителен 
ефект. Дори само приемането на няколко 
грама корен от джинджифил, на прах или 
екстракт може да помогне за значително 
намаляване на ставните и мускулните бол-
ки, както и да облекчи симптомите, свърза-
ни с появата на артрит.

- той е затоплящо средство, идеално за 
стимулиране на кръвообръщението, за по-
нижаване на високото кръвно налягане, за 
поддържане на кръвта разредена и за подо-
бряване функциите на сърдечно-съдовата 
система.

- подправката помага за изчистване на 
глисти и паразити в червата. Множество из-
следвания потвърждават, че джинджифилът 
притежава уникални противоглистни свой-
ства, което означава, че е в състояние да 
унищожи паразитните глисти. Смята се, че 
в джинджифила има мощни ензими, които в 
съчетание със стимулиращите му функции 
го правят ефективно лечебно средство про-
тив паразити.

- облекчава спазмите при менструални 
болки, главоболие, мигрена, зъбобол, тре-
ска и мускулни натоварвания.

- джинджифилът лекува стомашни бол-
ки, стомашно разстройство и гадене. Това 
е може би най-познатото лечебно свойство 
на подправката – да потуши киселините в 
стомаха, да благоприятства за доброто хра-
носмилане и да премахне гаденето. Разтва-
рянето дори на един грам сух джинджифил 
на прах във вряща вода или друга топла на-
питка е най-лесният начин за предотвратя-
ване на лошото храносмилане и болките в 
стомаха. Най-препоръчителна обаче остава 
консумацията на суров джинджифил, който 
може да бъде добавян и към ястия от ориз 
или да е основата за чай.

- има антивирусни свойства, което го 
превръща в идеално лекарство при настин-
ка и грип, при диария и замаяност, при хра-
нителни натравяния. Притежава отхрачва-
що действие, спомага за отделяне на слуз 
от бронхите и изчистване на дихателните 
пътища. Ефективно лекува кашлица: за-
парва се в топла вода и се пие с добавяне 
на мед и лимон. При простуда може да си 
приготвите супа, в която да добавите пар-
ченца от джинджифил. Това ще ви помогне 
да се излекувате по-бързо, защото активно-
то вещество в него стимулира адреналина, 
ускорява метаболизма и циркулацията на 
кръвта, разширява порите и увеличава по-
тоотделянето.

- джинджифилът помага за поддържане 
нормалното функциониране на бъбреците 

и дори за разтваряне на камъни в тях. Тъй 
като има затоплящо действие и засилва 
циркулацията, подправката спомага за про-
чистване на организма от вредните токси-
ни, включително и на тези, които се натруп-
ват в бъбреците. Джинджифилът помага 
особено на хората, които страдат от диабет, 
тъй като успява да защити бъбреците сре-
щу диабетна нефропатия или намаляване 
на бъбречната функция. Механизмите, чрез 
които джинджифилът стимулира правилно-
то функциониране на бъбреците, са свърза-
ни с насърчаване на здравословното функ-
циониране на черния дроб и засилване на 
кръвообръщението. В първия случай джин-
джифилът помага на организма при превръ-
щането на холестерола в жлъчни киселини. 
Във втория – подправката предотвратява 
слепването на тромбоцити и последващо 
образуване на вредни кръвни съсиреци.

- джинджифилът се смята за успешно ан-
тираково средство (особено при рак на яйч-
ниците, на дебелото черво и на гърдата), 
което освен, че спира разпространението 
на раковите клетки, подпомага възстановя-
ването след лъче- и химиотерапия.

- джинджифилът цери главоболие и ми-
грена. Той има противовъзпалителни свой-
ства и успява да се пребори ефективно с 
хроничната болка в главата.

- джинджифилът е подправка с широк ди-
апазон на ефективност върху човешкия ор-
ганизъм, което го прави безценнен помощ-
ник и при лечение на катаракта, аменорея, 
инсулт, ангина, хронична умора, кашлица, 
депресия, еректилни затруднения, безпло-
дие, камъни в бъбреците, болест на Рейно 
и ишиас.

- джинджифилът може да се използва 
като имуностимулатор. Той е основата на 
много чайове, препоръчвани според Аюрве-
да за пречистване на тялото и балансиране 
на дошите. Добавен в състава на лекар-
ство, той стабилизира отслабената нервна 
система и връща настроението.

- джинджифилът е антиеметик (действа 
срещу повръщане, гадене).

- той притежава антиоксидантно дей-
ствие. В някои източни страни се използва 
концентриран сок от джинджифил в козме-
тиката, защото подхранва кожата и подо-
брява цвета й. Но недейте да го употребя-
вате в големи количества.

Бременните и кърмачките, както и малки-
те деца е желателно да се консултират с ле-
кар, преди да използват джинджифила. Ако 
имате камъни в жлъчката, сърдечно-съдови 
проблеми, мозъчни тумори, също трябва да 
бъдете внимателни с приемането на джин-
джифил.

ДЖИНДЖИФИЛЪТот стр.  5
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Втора поред самостоятелна изложба откри 
във Военния клуб в Кърджали Константин 
Петков – Коцето. Завършилият художествена 
гимназия и академия в София график пресъ-
здава в 42-те си живописни плат-
на духа на морската ни столица, 
в който оживява специфичната 
архитектура на някои от най-
известните й сгради и храмове. 
Живял близо десет години във 
Варна, Коцето умело улавя и  
представя облъхнатия от свет-
лия полъх на морето град, който 
по залез е облят с една златна 
аура, особено долавяща се око-
ло неговите храмове. За таланта 
си Коцето е удостоен със спе-
циална грамота от Държавната 
дума на Русия. Изложбата бе от-
крита от началника на Военния 
клуб Ани Иванова и от уредника 
на Художествената галерия в 
Кърджали Емил Пенчев, които 
подчертаха специфичните каче-
ства на художествените похвати 
на художника, включващи както 
традиционни, така и експресив-
ни умения. Тя ще остане на раз-
положение на ценителите един 

месец в залите на клуба, откъдето колекцио-
нерите могат и да си закупят някои от ориги-
налните творби.

Лияна ФЕРОЛИ 

Със светлата духовна аура
в платната на Коцето Кърджали 
посреща Св.Трифон Зарезан

Облъхната в топли духовни багри, морската ни столица 
оживя в картините на Константин Петков -Коцето

Всеки един от нас избира своя път в живота, 
тръгва отнякъде и с много усилие и в правилната 
посока воюва, за да изкачи своя ВРЪХ. Но защо 
ли искам да ме разберете?! Днес аз съм добре, 
печеля много, живея добре, но нали един ден 
трябва да ме спомнят с добро, нали не мисля, 
че след мен и ПОТОП?! Нали трябва да ни 
има и след нас!? А кой ще пренесе в Бъдното 

националната ни идентичност? ДЕЦАТА са 
тези, които, закърмени с фолклора и народните 
традиции, никога нямат да забравят бащиното 
огнище, Род Родина и ще продължат живота на 
българската нация. 

Помогнете на хилядите талантливи деца - 
певци, инструменталисти и танцьори, които 
пеят и свирят българска народна музика, които 

играят темпераментните народни хора. 
Банковата ни сметка е: 
гр.Стара Загора Общинска банка АД  IBAN  
BG 60 SOMB 91301027374001  BIC: BGSOMB  
за конкурса „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”

Дочка КЪШЕВА, председател на НМФС и  
директор на конкурса ”Орфеево изворче” 

„Животът няма граници,
 пътеки много... Връх един!”


