
През последните години на миналия век 
Емил Елмазов основава  в Боженския бал-
кан върху 150 декара изоставени земеделски 

земи и гори. Сравнителната защи-
теност на неговата земя му дава 
възможност да изучава и  съхраня-
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Излиза 2 пъти в месеца

„Най-горещите места в 
ада са запазени за онези, 
които са неутрални във 
времена на жестока 
морална криза.“

Данте Алигиери

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 2

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

ва  ендемитите /местните видове/ от хра-
нителната и лечебната флора на Средна 
Стара планина. Финансира разработките 
си като открива няколко дрогерии и билкови 
аптеки, за да предлага в тях продукцията 
на биодинамичното си земеделие.

Обезлюдяването на Балкана го кара да  
търси нов поминък за местните хора. В 
условията на 700 м. надморска височина 
Елмазов   успява да създаде градини от 
казанлъшката роза и да  одомашни  ди-
вото жито еднозърнест лимец, което 
открива на малко находище в Източните 
Родопи. Цели 12 години са му нужни, за да 
умножи семената на лимеца на терито-
рията на резерват „Билкария”. После за-
едно със своите сътрудници той  ги раз-
пределя за възпроизводство във всички 
краища на България. Така на българската 
трапеза се завърна изначалният хляб на 
Балканите с особено високи хранителни и 
лечебно-възстановителни качества.

В момента Елмазов продължава изслед-
ванията си за създаване на лечебни хра-
ни от кълнове на лимец и слънчеви ек-
стракти от живи билки. Той твърди, че 
посредством  тези екстракти и активи-
рането на семена от еднозърнест лимец 
може да се изработва  храна  срещу мно-
го хронично болести. Необходимо е само 
шестмесечно хранене, вместо доживотно 
лечение. 

БАЛСАМИРАНИ МУМИИ, РАЗСТАВЕНИ
ИЗ  СИНТЕТИЧНАТА ДЖУНГЛА - 
ТОВА ЛИ Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ? О, НЕ!
Едно интервю на  Емил Елмазов, чл. кор. на Международната 
академия по информатизация в Москва, председател на Съюза на 
билкарите и производителите  на живи храни в България, управител 
на „Билкова градина” ООД, В. Търново.
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На стр. 6-7

По-нататъчните му стремежи са да 
оживи Боженския Балкан с рози, лимец и 
билкови производства, да състави Енци-
клопедия за високовибрационните въздей-
ствия на лечебните растения. 

Член е на Съюза на писателите в Бълга-
рия и председател на Съюза на билкарите 
и производителите на живи храни. Автор е 
на десетина книги, между които„Лимецът 
– изначалният хляб”, излязла през 2009 г. 
на български, руски и английски език,  на  
сборници с разкази, романи и публицисти-
ка, някои от тях награждавани и превеж-
дани в чужбина.

- Господин Елмазов,  отдавна заме-
нихте София с това замиращо габровско 
селце Кметовци? Тук можете да общува-
те с двайсетина старци...

- Тук се чувствам свободен.
- Или самотен...?
- Въпросът за свободата днес стои така: 

имаш ли храна, която да не те разболява 
бавно, имаш ли енергии, които да не те ра-
зоряват бързо, имаш ли медицина, която да 
не те осакатява непременно...

- Малко по-ясно...?
За да види по-ясно една картина, худож-

никът се отдръпва настрани, притваря очи и 
ето му една друга, по-цялостна реалност... 
От гледна точка на моя малък резерват 
животът ни днес представлява постоянно 
насилие върху живата клетка. Вижте това 
тежко химизирано селско стопанство. 
Ведно с хибридните семена то посява и 
химикалите за тяхното оцеляване.  Звуко-
писът не е случаен: хибрид и химия. Ед-
ното без другото не може. В световната 
гонка за по-високи добиви, които тъй и не 
стигат до гладните, се селекционират видо-
ве, които нямат жизнената сила да устоят 
при различни условия без хербициди, изку-
ствени торове и други синтетични патери-
ци. Единствената цел е повече вещество, 
по-голяма печалба... Но природата не 
иска някак да се съгласи с нашето разби-
ране за капитала; да създава все по-много, 
но създаденото да си остава пълноценно и 
безвредно. Ние нещо я сбъркахме нашата 
природа със селската крава или с магаре-
то, на което все искахме да слагаме зеле-
ните очила, че да вижда талаша като сочна 
трева. Но Марко вече го няма, домашната 
крава...и тя си отива. Дали и майката при-
рода ще ги последва... Тук вече може и да 
сбъркаме. Колкото повече изнасилваме Зе-
мята с отрови, толкова по-тежко тя ще ни се 
отплаща с болести. Това или няма край, или 
този край е нашият. 

Само през миналия ХХ век се е загубило 
75 % от биоразнообразието на Европа. За-
губили сме значи хилядолетна народна се-
лекция на приспособени семена, които не 
се нуждаят от отрови, за да оцеляват, за-
губили сме местни храни, здравословни и 
умни технологии за приготвянето и съхраня-
ването им, ще рече, останали сме без едно 
богатство на жизнени сили от най-широк 
спектър. Днес всяка минута на стария кон-
тинент изчезва по една ферма. Загубите 
на Европа се завихрят в дяволски танц до 
издъхване...

В България освен тези екстри си имаме 
и нашенска: тотално обезлюдяване на бал-
канските поселища... Като добавим  евро-
пейско-административното налагане на со-

ртове пшеница ведно със задължителните 
им химически обработки...ето как болести-
те на хората започват от нивите. 

Ясно е, че първо трябва да се лекуват 
нивите, пък после човекът. Но нивите не 
могат да бъдат излекувани с високодобив-
ни сортове, а нискодобивният еднозърнест 
лимец поскъпява хляба. Танцът е наистина 
дяволски, изходът сякаш е безработните да 
се отдадат на земеделие и хлебопроизвод-
ство, но тук законите и тежките скъпи реги-
страции са преградили пътя им. Световните 
хранителни вериги вече са навсякъде. Те са 
си опекли питката, докато се усетим. Да ви-
дим сега какво ще правим с нашата.

И тъй, днешното растение ни се  предста-
вя посредством  непълноценни, бих казал 
болестотворни, зловонни  сокове. Ако не го 
мумифицираш отвътре, то се разваля още 
на нивата, спарушва се, лишено от първич-
ната си жизнена сила, от хармоничната си 
вибрационна структура. Защото в плода 
или все едно, в зърното, навлизат остатъ-

1000). Излиза, че ние сме по-устойчиви от 
хлебарките, че колкото по-смъртоносно се 
тровим, толкова по-дръзновено оцеляваме.

Но...науката си е спечелила правото да 
бъде винаги най-меродавната. Дори когато 
се вижда с просто око, че се държи като слу-
гиня на Корпорациите, дори когато елемен-
тарно логически противоречи сама на себе 
си, тя извиква диалектиката на времето и 
институциите на помощ и продължава на-
пред, като се осланя само на доброто, което 
е донесла на човечеството. 

Откакто европейските държави отделиха 
църквата от себе си, по-ниските чинове в 
науката побързаха да запълнят опразнена-
та територия на вярата и осъществяването 
на социалната сугестия. Факт неоспорим...

Но нека да вървим напред. След нивата 
и складовете, зърното попада в обятията 
на една тотално химизирана хранител-
на промишленост, която, за да удължава 
сроковете на годност, денатурира храните. 
Ще рече, ако е останала някаква жизнена 

БАЛСАМИРАНИ МУМИИ, 
РАЗСТАВЕНИ
ИЗ  СИНТЕТИЧНАТА 
ДЖУНГЛА - 
ТОВА ЛИ Е НАШЕТО 
БЪДЕЩЕ? О, НЕ!
чни химикали, които кристализират като 
соли или други неорганични съединения, 
деформират вътрешната архитектоника на 
клетките и  променят техния биохимичен и 
вълнов портрет. ПЪРВО НАРУШАВАНЕ НА 
ПРИРОДНАТА СТРУКТУРА  НА ЖИВАТА 
КЛЕТКА!  Музиката във веществото затих-
ва. На нейно място се появява сив, моно-
тонно стържещ шум, който, макар и вън от 
човешкия слухов диапазон, раздира нерви-
те ни неусетно за нас самите... Но за резо-
нансните връзки между Вселената, човека 
и растенията - по-подробно в следващите 
страници.

След нивата, нашата пшеничена реколта 
попада в складовете и силозите, където я 
напудрят или опушват срещу складови вре-
дители. Да речем, доскоро разрешените 
таблети срещу гъгрица по пшениците беше 
алуминиевият трифосфат...?  Едно съеди-
нение, което е работило чудесно в газовите 
камери на хитлеристите. Разбира се, наука-
та е открила, че след петнайсетина или след 
четирийсет дни няма и следа от отровата... 
Но кой може да твърди, че същата тази нау-
ка след десет години, без да се извини дори, 
няма да ни убеждава, че сме си извършва-
ли колективна, законова евтаназия. Нима 
не стана така с ДДТ-то. Има и едно друго 
научно нахалство: научно препоръчваните 
максимални дози на радиация, тежки мета-
ли, консерванти, дезинфектанти и прочие в 
хранителните суровини постоянно  отиват 
нагоре. (Максимално допустимият радиоак-
тивен фон на околната среда за едно лице 
от времето на Мария и Жолио Кюри днес 
е увеличен с 10 000 пъти, а на храната – с 

сила в тях, тя бива унищожена, за да не 
се поддаде на разлагане. Така, умъртвени, 
храните могат да се превозват на хиляди 
километри и да преседяват в хладилни ка-
мери десетилетия.

Денатурирането е дело на днешните ша-
мани. Образът на ШАМАНА-ХРАНИТЕЛ , 
още не съм срещал задоволително уплъ-
тнен в литературата, но в живота той е 
търсен, добре платен и отдавна поставен на 
пидиестал. Този тъй нужен на хранителните 
вериги  с п е ц и а л и с т  може да бъде хи-
мик, стоковед, лаборант, технолог, какъвто 
си искате, но по дух е АЛХИМИК. Негови-
те балсами са багрилата, подкислителите, 
дезодорантите, овлажнителите, набухвате-
лите, омекотителите и още: дефолианти, 
дезинфектанти, антигъбични препарати, 
избелващи вещества, подсладители, не-
утрализатори и всичко друго, което може да 
послужи за замаскиране на негодното и за 
привеждане на мъртвото в лъжовно жизнен 
вид, благоприличен за погребение, пардон, 
за ядене ...

Съжалявам за натурализма на горното 
описание, но след жреците-балсаматори 
от египетските пирамиди историята не е 
запазила спомен за такива заклети алхи-
мици като днешните технолози по храните. 
На тях сякаш им е все едно, че при дълбо-
кото замразяване ледените кристали на 
вътреклетъчната вода разцепват ядрото 
и  го превръщат в каша, че многократното 
изваряване размива контурите на клетки-
те, което ще рече тяхната многоизмерна 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

33 КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

Премиерата ще се състои 
по време на Втория нацио-
нален фестивал на лимеца 
и живите храни на 14 сеп-
тември във В. Търново

Науката вече доказа, че 
посредством храната чо-
вешкото същество може да 
се въздига или потъпква, да 
се оздравява или разболява, 
да се умножава или да се из-
трива от лицето на Земята. 
Въпросът е само кой ще ов-
ладее храната на народите 
и доколко ще си позволи да 
ги манипулира посредством 
нея.

Еднозърнестият лимец е 
божествено древен и  вечен 
апостроф срещу оформящи-
те се хранителни властели-
ни на света.

* * *
Хайде да поговорим като 

българин с българина. До-
като си играем шумно на 
партии и коалиции, на царе, 
демократи и социалисти, 
на велики и обикновени, на 
олигарси и “лош човешки 
материал”,  черджето на 
СОБСТВЕНАТА НИ земя се 
измъква тихо изпод краката 
ни и други народи се бутат  
да  поемат грижата за нас с 
хранителните си  уподобав-
ки. 

Докога ще издържим така, 
докъде ще стигнем..?

Научен експеримент съоб-
щава, че група плъхове са 
били хранени с изкуствено 
съчетана  храна, в която 
присъствали всички извест-
ни хранителни вещества, 
необходими според дието-
логията, за  да се живее в 
добро здраве. Но при второ-
то и третото поколение, 
плъховете загубили способ-
ността да се размножават 
и популацията изчезнала.(1)

Аз  не искам да приключим  
като тези плъхове. Затова 
обнародвам тази книга, коя-
то първо съм написал с мо-
тика, с пот, с конски и трак-
торни плугове, със сърпове, 
комбайни, мелници, пекар-
ни...

Господи, а моите родите-
ли ме готвеха за пианист, 
аз пък се правех на писател, 
журналист, накрая ето ме 
пред вас, гол-голеничък се-
лянин на шейсет и четири, 
най-младия в едно гаснещо 
село. Не! Нееее!

* * *
Преди трийсетина годи-

ни Ванга каза: „Докато не 
оправите черквата „Свети 
Четирийсет Мъченици” в 
Търново, България няма да 
тръгне напред...”

Чудно ми е защо тогава не 
каза и другото: „Възкресе-

Само факти: 

БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Департамент НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

ЕSCB 724 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 
ПОЧВИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ
...В много точки от света замърсяването обхваща почти 

100 % от водните басейни, азотните окиси са 10-15 пъти 
над ПДК (пределно допустимите количества – б.а.), сер-
ния антихидрид почти 50-60 пъти над ПДК или в световен 
мащаб почти половината от населението живее в условия 
на замърсена атмосфера, ползва замърсена храна и вода. 
Засоляването и замърсяването на обработваемата земя, 
унищожаването на горите, променящата се атмосфера, 
недостигът и замърсяването на водите и др. са причина 
повече от 400 милиона човека по света да живеят в усло-
вията на екоцид и повече от 230 млн. в условията на во-
ден дефицит. Следователно въпросите на деградацията 
на биосферата и замърсяване на нейните компоненти са 
проблем на оцеляването на човечеството...

...Известно е също така, че в наши дни вече се използ-
ват около 500 хиляди химични съединения и вещества, 
от които не по-малко от 100 000 са създадени от човека 
т.е. не се срещат в природата, от тях 15 000 предизвикват 
тревога, а 500 вещества, постъпващите в почвения суб-
страт, се считат за опасни и вредни за живите съще-
ства и застрашават плодородието на почвата и здра-
вето на хората.

* * *
Никой не знае точния брой, но е изчислено, че днес...

съществуват 5 000 – 7 000 химически добавки, които все 
още се използват за подобряване външния вид, цвета, аро-
мата, структурата, мириса, трайността...както на приготве-
ните, така и на естествените храни. Например, портокали-
те се боядисват, за да изглеждат по-оранжеви, а марулите 
в готовите салати се пръскат с калиев бисулфат, за да не 
увяхват...А се знае, че химическите добавки са убедително 
свързани с многобройно заболявания – от алергия до рак, 
както и с неясно виждане, болки в гърба и хиперактивност 
при децата... (1)

(1) Анмари Колбин, Храна и лечение, 
Кибеа, 2002, стр. 93-94

* * *
Д-р Жаклин Вири, научен работник от Агенцията за 

храните и лекарствата в САЩ, която за първи път сигна-
лизира за опасностите от подсладителите цикламат и 
талидомид:”Тези неща са толкова лоши, че правителство-
то не желае да ви уведоми официално за тях. Едва ли ня-
кога и в пресата ще се появи официална информация: „Не 
ни остана нищо годно за консумация!” или „Цялото населе-
ние е подложено на бавно отравяне”.

...Правителството позволи на нещата да достигнат до 
такова жалко състояние и затова трябва да има средства 
за самозащита в тази афера.”(2)

(2) Пак там.

* * *
Само факти: В португалския град Лино на група за-

творници била предоставена възможността да се хранят  
с цели, нераздробени, незамразявани в камери, необлъ-
чвани в микровълнови печки, неконсервирани и необра-
ботвани термично храни. Промяната била поразителна. 
Агресивността на затворниците силно намаляла.  След 
няколко месеца  те започнали да изглеждат различни от 
останалите. Ставало им все по-трудно да съществуват 
между тях... На базата на този и други експерименти Чико 
Варатохо, директор на микробиотичния център в затвора, 
публикува изводите си,  че лошо балансираното снабдя-
ване на организма с пълноценни хранителни вещества е 
отговорно до голяма степен за престъпността в съвремен-
ното общество. (3)

(3) Мичио Куши,  Макробиотично хранене, 
Кибеа, 2004, стр. 23

те лимеца и България ще 
се отвори за бъдещето 
си”.

Да, някак много точно две-
те събития съвпаднаха във 
времето:  20 000 дка еднозъ-
рнест лимец вече златее 
върху българската земя, а 
българите за първи път по-
искаха настойчиво европей-
ското си равноправие.

                                                                               
КАК ДА СИ ПОСЕЕТЕ 
ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ
Много пъти човек заста-

ва пред запустялата бащина 
земя и се пита: какво да правя 
с нея? То днес нещата стигна-
ха дотам, че по-добре да не 
работиш земеделие... Залудо 
работи, залудо не стой! Ама 
че глупави поговорки имаме...

Чувал съм, че в Рая расте-
нията се появявали по Божия 
воля, растяли от силата на 
Божия дъх и давали плодове 
според Божието слово.  Ако 
това е вярно,  еднозърнестият 
лимец със сигурност идва от 
Рая. Защото той може да от-
говори на проявената грижа 
с повече добив, но като всяко 
диво растение може да поми-
не и без човека. Така е оцелял 
през доказаните 17 000 годи-
ни от съществуването си. (2)

С горното исках да  съобщя 
най-важното, предполагам - 
лимецът иска малко труд да 
го посееш и е голяма наслада 
да го гледаш как расте. Само 
го гледаш, братя българи, 
нали това искаме най-често. 
Не ториш, не пръскаш, не 
прекопаваш. Райска служба. 
Лимецът  сам си общува със 
Земята и я кара да работи за 
нас, да  дава поне 300 % лих-
ва. Срещу 3-те % на банките. 

Еднозърнестият лимец е 
най-добрият посредник меж-
ду човека и земята. През моя 
живот съм изследвал много 
живи растения, предимно, ди-
ворастящи, но такова друго 
чудо не намерих.

Всичко на ръка
Ако искаме да  го поселим в 

някоя от  изоставените бащи-

ни нивички или в едно дворно  
място, тогава си струва да ра-
ботим на ръка. Ръчният труд 
е подходящ и когато се налага 
да умножим малкото количе-
ство семе, което имаме. Ще 
изскубим бурените, ще преко-
паем с мотиката, ще загладим 
с грапата. Ако бурените са с 
дълбоки корени, най-добре е 
да обърнем мястото с правата 
лопата. Така корените, измъ-
кнати на слънце, ще изсъхнат. 
По този начин  подготвяме 
почвата, но правим и една 
малка бела... Извеждаме ана-
еробни микроорганизми на 
въздух и затъпкваме аеробни-
те, като ги оставяме без кис-
лород, ще рече – задушаваме 
ги. Иначе казано, разменяме 
правилните нива на живот в 
повърхностния почвен слой... 
Затова нека да си го позволим 
само първата година. После 
лимецът без друго ще изчи-
сти почвата под себе си и за 
втората година ще можем да 
съхраним нейния микросвят 
като я надраскаме с греблото 
на 4-5 см. дълбочина. Така с 
по-малко труд ще имаме още 
по-добър добив.

Семето се хвърля по посо-
ка на  вятъра, да използваме 
и неговото ветрило. Двайсет 
и пет килограма на декар е 
гъстият посев. Ако подхваща-
ме наново изоставени орни-
ци, това е разходната норма. 
Тогава лимецът става по-гъст, 
запазва по-добре влагата под 
себе си и се справя по-лесно 
с растенията, които му пречат 
(растения-антагонисти). При 
добър предшественик обаче 
и съхранена чистота на по-
чвата  двайсет килограма са 
достатъчни. 

След разхвърлянето на се-
мето заравянето може да ста-
не с грапа или с влачене на 
тежка греда. Четири сантиме-
тра дълбочина на заравянето 
е  достатъчно.  Гредата сякаш 
е по-добрия вариант в този 
случай, защото до известна 
степен замества валирането, 
за което не всеки може да има 
нужния инструмент под ръка.

Ако сеете при намаляваща 
луна или още по-добре, по но-
волуние, очаквайте по-ниско 
стебло и по-едри зърна. Ако 
изберете нарастващата луна 
или сеитбено време, близко 
до пълнолуние, ще жънете 
едри, високи стебла и по-
дребно жито.

Хайде де, наопъки на всич-
ко останало!

Но защо ни е всичко това, 
защо трябва да се занима-
ваме с този див еднозърнест 
лимец?! 

Ей това е дълга приказка, 
но е време да я започваме.

“Защото, ако ядете жива 
храна, тя ще ви вдъхва жи-
вот; ако убивате храната 
си, мъртвата храна ще уби-
ва вас.”

Иисус Христос, „Еванге-
лие на мира от Есеите”

ОТКЪСИ ОТ НОВАТА КНИГА 
НА ЕМИЛ ЕЛМАЗОВ 

„ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
НА ЛИМЕЦА”



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5Все пове-
че уче-
ни са на 

мнение, че ту-
морът предста-

влява разплодила се колония 
микропаразити и може сама 
достатъчно бързо да изчезне 
без операция чрез вътрешно 
приемане на капки йод или 
Луголов разтвор, водоро-
ден прекис, клюква (северно 
блатисто растение) и дру-
ги антипаразитни средства. 
Микропаразитите се явяват 
главна причина за мъжкото 
и женското безплодие и им-
потентност (поразяване на 
пикочополовата система с 
колонии паразити), помята-
нията (организмът изхвърля 
атакуващите плода паразити, 
а заедно с тях и самия плод), 
преждевременните ражда-
ния, детската смъртност, бо-
лестите, физическите и ум-
ствени отклонения, лошата 
успеваемост, алкохолизма, 
наркоманията и т.н. Хората, 
които са се избавили от па-
разитите, губят влечението 
си към спиртните напитки, 
бирата, пушенето, кафето, 
месото, наркотиците: чистият 
организъм, чистата клетка на 
човека ги отхвърля. Всичко 
това го изискват паразитите.

Фармацевтичният бизнес 
няма за цел да лекува рака 
и другите смъртоносни бо-
лести, тъй като печели от 
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
ПРЕДЛАГА

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN 

Древната пшеница на фараоните 
открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения 
Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област 
Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Зе-
мята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана 
последните 25 години и не е натровена с пестициди и други 
химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът 
(Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” 
всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната 
му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. От-
личава се с около 40% по-високо съдържание на протеини 
от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, леснос-
милаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други 
зърнени храни той е с ниска степен на окисляване и запазва 
голяма част от високата си хранителна стойност дори и след 
смилане и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, же-
лязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на 
витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглежда-
не и непретенциозна по отношение на почвата, като може 
да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от 
наторяването, което кара производителите да не използват 
изкуствени торове. 

Тел. 0877 680528

борбата със симптомите. 
Напротив, при лечението 
винаги се влошава със-
тоянието на пациентите, 
които в крайна сметка ви-
наги умират. Например от-
ровата от химиотерапията 
убива както раковите, така 
и здравите клетки и в край-
на сметка – самия човек. И 
дори не парите са крайна-
та цел. Елитът иска да на-
мали населението, поради 
което хората преждевре-
менно трябва да страдат 
и умират. През 1969 г. д-р 
Ричард Дей заявява: ”Сега 
можем да излекуваме все-
ки вид рак. Цялата инфор-
мация се пази във фонда 
на Рокфелер и може да се 
обнародва при наличието 
на съответно решение”. 
В частност Дей казва, че 
ако хората умират бавно 
от „рак или нещо друго”, 
то ще може да се забави 
темпа на прираст на на-
селението. Италианският 
лекар Тулио Симончини е 
от малкото медици, кои-
то успешно лекува хора в 
последния стадий на рака. 

Според него злокачествени-
те образувания са разрасна-
ла се гъба кандида (подобна 
на дрожди гъба, с паразитна 
природа, живееща в органи-
зма на здравите хора, чийто 
силен имунитет я държи под 
контрол, но при отслабване-
то му, гъбата се разпростра-
нява по цялото тяло и обра-
зува злокачествени тумори). 
Затова имунната система е 
ключът към оздравяването, 
както и периодичното обез-
паразитяване на организма 
и изключването на химиче-
ски вещества в храната и 
водата.

Когато Симончини раз-
брал, че ракът има гъбична 
природа, започнал да търси 
ефективен фунгицид. В те-
чение на работата му обаче 
станало ясно, че противо-
гъбичните препарати не са 
ефикасни. Гъбата Кандида 
мутира бързо и дотолкова 
се приспособява към препа-
рата, че започва да се хра-
ни с него. Оставало само 
провереното и достъпно 
средство срещу гъбичките 
– сода бикарбонат. Неиз-
вестно защо гъбичките не 
могат да се адаптират към 
натриевия бикарбонат. При 
пациентите на Симончини 
натриевият бикарбонат се 
вкарва непосредствено в 
тумора с помощта на прис-
пособление, наподобяващо 
ендоскоп (дълга тръбичка, 
която използват за изслед-
ване на вътрешни органи). 
След като успял да излекува 
няколко пациента, Симон-
чини представил данни на 
италианското министерство 
по здравеопазване с идеята 
да се направят по-обширни 
изследвания в интерес на 
медицината и хората. Ита-
лианското министерство 
обаче не само не разгледа-
ло изследванията му, но и 
го лишило от медицинския 
му лиценз заради лекуване 
на пациенти с неодобрени 
лекарства! Вкарва го затво-
ра за 3 години. Симонсини 
не се предава и продължа-
ва лечение на най-тежките 

случаи. За него може да се 
разбере само чрез интернет.

Есенно-зимният и про-
летният период са време, 
когато става активизиране 
на паразитите, възникват 
вирусни епидемии, затихва 
всичко в природата, появя-
ват се депресии. Депреси-
ята е явен признак за пре-
населеност на организма с 
паразити и шлаки. И това е 
най-доброто време за ан-
типаразитна профилактика 
и очистване на организма. 
Неслучайно всички главни 
пости във всички вероизпо-
ведания (Рамазан, Коледен 
пост, Великия пост) идват 
именно в това време. Вели-
кият пост е идеалното вре-
ме за провеждане на пълен 
курс на антипаразитно очис-
тване.

РЕЦЕПТИ 
ЗА ОБЕЗПАРА-
ЗИТЯВАНЕ

Тибетска рецепта при 
възпалителни проце-
си в белите дробове:  
1 супена лъжица сок от лук 
се смесва с 1 супена лъжи-
ца мед. Тази комбинация 
се взема 3 пъти на ден, но 
само в дни, когато Луната 
расте.

***
Зелени орехи, събрани 

преди 24 юни, се прекарват 
през месомелачка, смесват 
се 1:1 с мед, сместа се из-
лива в бутилка, затваря се 
и се оставя да престои един 
месец на тъмно прохладно 
място. Съдържанието на бу-
тилката периодично се раз-
клаща.

Приема се по 1 чаена лъ-
жичка, 3 пъти на ден преди 
ядене.

Показания. При черно-
дробни и белодробни по-
локистози, при всякакви за-
болявания на черния дроб, 
стомашно-чревния тракт, а 
също и всички болести свър-
зани с инфектиране. Сил-
но повишава имунитета на 
организма. Целогодишната 
му консумация помага за 
лекуване на кожни болести, 
срещу които ортодоксал-
ната медицина е безсилна. 
Пречиства кръвта, изхвърля 
паразитите от тялото, леку-
ва базедова болест. Ефек-
тивно е при парадонтоза, 
карбункулоза и фурункуло-
за. Срок на лечение - 40 дни.

***
Орехов ликьор
Продукти: 1 литър ракия, 

40 броя малки зелени орех-
чета, 1 литър червено вино, 
1 кг захар.

Зелените орехчета се за-
ливат с ракията. Изчакват 
се 40-50 дни, след което 
се прецеждат. Прибавят се 
червеното вино и захарта 
и се разбърква. Налива се 
сместа в бутилка и енер-
гично се разклаща от вре-
ме на време през първата 
седмица. После се оставя 1 
месец да се получи утайка, 
присипва се и е готов за кон-
сумация. 

***
Настойка 
от зелени орехчета
Млади зелени орехчета, 

набрани в началото на юни 
месец, се нарязват на чет-
въртинки и се заливат с ра-
кия или водка - 1 литър на 
40 орехчета. Оставят се да 
престоят 40 дни на светло. 
След това се прецежда по-
лучената настойка и се съх-
ранява на тъмно. 

Приемане: на гладно се 
изпива 1/2 супена лъжица 
от настойката в продълже-
ние на 7 дни.

***
Листа на маслина
Листът на маслина се 

приема като отвара, на прах 
или извлек, за да се убият 
всички видове микроби. Ак-
тивният компонент е олеро-
пеин. За предпочитане е из-
ползването на 1000 мг оле-
ропеин дневно, като част от 
антимикробната програма. 
Изсушеният лист от мас-
лина има приблизително 
30 мг олеропеин, поради 
което се приемат 30 г или 5 
пълни ч.л. на ден. Тъй като 
отварата е горчива, можете 
да приемате част от него на 
прах, разбъркан в сок. Ва-
рете на тих огън 30гр. изсу-
шени листа на маслина в 1 
л вода за 1-2 часа. Изцедете 
охладете и пийте от 3 до 5 
чаши дневно. Не е извест-
но наличието на токсичност 
от листата на маслина или 
олеропеина при хората. При 
опити с животни с високи 
дози, като 1 г/кг тегло, при-
емани в продължение на 7 
дни, не се установява никак-
ва токсичност. Олеропеин-
ът е толкова безопасен, че 
изследователите не успяха 
да определят смъртоносна 
(LD50) или токсична доза. 
Изследванията също така 

ПАРАЗИТИТЕ В ОРГАНИЗМА – 
ПРИЧИНИТЕЛИ ЗА ВСИЧКИ ИЗВЕСТНИ

НА МЕДИЦИНАТА БОЛЕСТИ
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показали, че 
екстракта от 
лист на мас-
лина не убива 
здравите лак-

тобактерии в нашите черва.
Еленоликовата (elenolic) 

киселина – един от хидро-
лизните продукти на оле-
ропеина, унищожава или 
спира растежа на много ви-
дове паразити като – кръгъл 
червей, кукести глисти (ант-
килостома), тения и плосък 
червей, в доплънение към 
бактериите, вирусите и гъ-
бите. Екстрактът от лист на 
маслина е водещ и широко 
се използва при болните от 
ХИВ и СПИН.

***
Пелин
Пелинът е ефикасен 

срещу най-много микро-
би, включително бактерии, 
вируси, паразити и особе-
но гъби. Най-използвани-
ят е artemisia bsintium, но 
също може да се използва 
и artemisia annua или sweet 
annie (вид сладък пелин). 
Всички те имат различни 
активни вещества и за това 
може и дори ще бъде по-
добре да се използват като 
смеси. Те не бива да се из-
ползват по време на бре-
менност и да не се вземат 
в големи дози за повече от 
един месец.

За да се избегне горчи-
вия вкус на пелина, смесете 
пълна чаена лъжичка прах, 
в малко студена вода или 
сок и пийте веднага. Вземай-
те 1 чаена лъжичка три пъти 
дневно. Горчивите качества 
на чая от пелин, стимулират 
храносмилателната система 
(стомах, черен дроб, панкре-
ас и жлъчния мехур). Пора-
ди това му качество пелинът 
се използва и за лечение на 
жълтеница. Затова, в допъл-
нение към приема на пелин 
в студена вода, част от него 
може да се пие и като отвара 
по време или след хранене. 
Направете пелинов чай, до-
бавяйки 1 пълна чаена лъ-
жичка от билката (или  1 ч.л. 
с връх прах от пелин) към 1 
чаша кипяща вода и оставе-
те да се накисне за 10-15 ми-
нути. Може да го подсладите 
със стевия и да добавите 
малко мента. Най-добре е 
да го изпиете на един дъх, а 
след това да изпиете нещо 
по-приятно на вкус. Децата 
и свръхчувствителните към 
вкуса му могат да използват 
пелин на прах в капсули (от 
3 до 5 капсули, 3 пъти днев-
но) или само сладък пелин 
(sweet annie).

***
Разтвор на Лугол
Ако имате причина да 

смятате, че другите сред-
ства не са унищожили па-
разитите от кръвта или въ-
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Партньорските взаимоотношения 
са предмет на изследване от д-р 
Менис Юсри и фондация „Същ-

ност”, които с поредица от семинари ак-
центират върху личностното развитие.

Взаимоотношенията са най-важното 
нещо в нашия живот, тъй като сме про-
грамирани да търсим и създаваме 
връзки, но никой никога не ни е учил как 
да създадем връзка – твърди д-р Юсри. 
Според него ние се учим, като наблюда-
ваме нашите родители, но те никога не 
са имали перфектна връзка. Нашата па-
мет ни връща отново и отново към пре-
живените модели на връзки, закодирани 
в нашето съзнание. Наблюдават се два 
вида памет – разказвателна /описател-
на/ - какво и защо ни се е случило, и емо-
ционална памет – спомен в тялото ни, 
който реагира на думи на партньора.

Според терапевта „начинът, по който 
подхождаме към връзката си, е този, с 
който се подхожда към всичко – работа, 
деца...”.

Връзките са определени зависимости. 
Най-ясният модел на връзка-зависимост 
е този с майката. Този модел ние съхра-

ползват се зрелите (при де-
цата могат да предизвикат 
гадене и повръщане). 

Противоракова 
настойка
Бере се добре узрелият 

плод (за да имат лечебни 
свойства), който прилича на 
боровинка и е с почти съща-
та големина. Бере се в края 
на август и началото на сеп-
тември. Не се мие. Плодче-
тата се нареждат в буркани, 
като се редува един ред бъ-
зак, един ред захар, докато 
се напълни до горе. Послед-
ният ред захар трябва да е 
по-дебел, за да не позволи 
ферментация. Бурканът се 
покрива с марля, за да може 
да „диша“. След това се из-
нася на място, където има 
слънце, за да може да фер-
ментира. Според народния 
лечител Петър Димков се 
поставя на тъмно място и 
се прецежда след около 40 
дни, а според други източни-
ци след две седмици се за-
тваря и се слага в хладилни-
ка. Последните няколко дни 
се бърка с дървена лъжица, 
за да се разтвори захарта. 
Може да се направят 2, 3 
или 4 буркана, но поне два 

трешните тъкани, вместо с 
едно от прочистващите бил-
кови средства, можете да 
направите курс с разтвор на 
Лугол. Именно така д-р. Трус 
лекува първоначално свои-
те пациенти.

Разтворът на Лугол е въ-
трешен йоден разтвор, пред-
назначен за отстраняване на 
кандида, вируси и микроби 
в кръвта. Вземате 100мл. 
разтвор на Лугол (наречен 
също „воден йоден орален 
разтвор” от химиците).

Направете си тест, като 
вземете капка воден раз-
твор, вместо само вода, за 
да намалите силата на вку-
са. Ако това не предизвика 
алергична реакция, продъл-
жавайте да вземате по 6 
капки, 4 пъти дневно в теч-
ност или смесен с храна, но 
не заедно с витамините A, 
C, E, екстракт от семена на 
грозде или цистеин. Йодът 
е оксидант и ще бъде до-
бре да намалите приема на 
антиоксиданти, по време на 
приема му.

Продължете 3 седми-
ци, но спрете, ако развиете 
нежелателни реакции. Не 
вземайте йода повече от 3 
седмици, защото той ще се 
намеси в работата на щи-
товидната жлеза. Ако е не-
обходимо повторете курса 
след няколко месеца.

***
Чесново пречистване
Пресният, суров чесън 

е мощно антимикробно и 
антипаразитно средство. 
Дори и в разреден разтвор 
на повече 1: 1000 той убива 
бактериите и гъбите. Когато 
чесънът е счукан, неговите 
ензими преобразуват устой-
чивия алийн в алицин.

Алицинът има активен 
кислороден атом, който уби-
ва микробите, като окислява 
клетъчните стени. Лактоба-
цилите също имат свойство-
то да убиват други микроби с 
кислород (от водородния пе-
роксид). За да се намалят до 
минимум неприятните реак-
ции от типа на главоболие, 
гадене и стомашно-чревен 
дискомфорт, е желателно да 
се приема силен лаксатив 
заедно с чесъна.

***
Студено пресовано 
слънчогледово олио 
(шарлан) 
Сутрин, преди измиване 

и пиене на вода, с една лъ-
жица олио се жабурка устата 
15-20 минути, като се пре-
карва бавно между зъбите. 
Да се внимава да не се по-
глъща дори капка от олиото 
при изплакване на устата, 
защото всеки остатък от ол-
иото съдържа токсични еле-
менти и множество бактерии 
и вируси. В началото олиото 
ще е високo вискозно, но 

след няколко минути то ще 
започне да става по-“тънкo” 
и бяло като избелена вълна. 
След изплюване на олиото 
се изплаква устата няколко 
пъти с вода с 4-5 капки йод. 
След измиване на зъбите 
четката за зъби се почист-
ва със същия разтвор. С 
олио терапията се лекуват 
мигрена, главоболие, брон-
хит, болни зъби, тромбоза 
на артериите, хронични за-
болявания на кръвта като 
левкемия, също така артрит 
и свързаните с него заболя-
вания, неврофизиологична 
парализа, екзема, стомашен 
ентерит, перитонит, сърдеч-
ни заболявания, бъбречни 
болести, менингит, и хормо-
нални нарушения при жени-
те напълно се отстраняват 
от организма.

***
Бъзак
Бъзак (Sambucus ebulus) 

или тревист бъз (още бъзе, 
бъзовляк, бъзуняк, ниско 
бъзе) е тревисто многого-
дишно растение, вид бъз, с 
дълго, пълзящо, силно раз-
клонено коренище. Зелени-
те плодове са отровни, из-

са необходими, за да стиг-
нат до другата година. Взема 
се по една чаена лъжичка 
сутрин на гладно 10 минути 
преди хранене всяка сутрин. 
Пак Петър Димков описва, 
че остатъкът от прецежда-
нето му е служил за основа 
на „бъзово вино“, от което е 
изпивал по чаша-две вечер.

***
Джинджифил
Два по-големи корена 

джинджифил се обелват и 
рендосват на най-ситното 
ренде, може и с чопър, и се 
смесват с 1/2 кг домашен 
мед. Сместа се консумира 
3-4 пъти дневно по лъжичка.

Да се ползва само НЕме-
тална лъжица! Първите ре-
зултати се усещат след 2 до 
3 дни.

***
Смесват се 3 части орга-

ник (био) кленов сироп с 1 
част хлебна сода. Сместа се 
разбърква на слаба темпе-
ратура (не повече от 40 С) в 
продължение на 5 минути и 
се приема по 3 ч.л. дневно в 
продължение на 1-2 месеца.

няваме във всеки спомен до 
края на живота си. Емоционал-
ната зависимост от майката се 
пренася върху друг човек, кога-
то пораснали вече ние отново 
изискваме от друг човек да ни 
дава любов, сигурност и др., 
т.е. да замени майката.

Връзката е вид конфликт, а 
всеки би искал да живее в хар-
мония, но никой освен самите 
нас не може да ни даде ща-
стие. Очакванията предизвик-
ват разочарования. Научени 

сме да обичаме условно – с условна любов, 
с притежания, което противоречи на  любов-
та – свобода.

Ахилесовата пета на нашето общество са 
връзките, обяснява терапевтът и препоръ-
чва работа на интелектуално и емоционал-
но ниво. Стратегията му е изградена върху 
интелектуалното познание и работа по емо-
циите. Няколко „стълба” изграждат успеш-
ната връзка: уважение, приемане, доброта, 
благодарност, отговорност, баланс, щастие, 
автентичност, свързване, без очаквания.

От психологията и педагогиката знаем, че 
се учим, играейки. В този смисъл връзката 
е ролева игра. Всеки партньор влиза в игра, 
в роля, в която защитава себе си. Във вся-
ка връзка се разиграва сюжета „зависима 
жертва и спасител”.

Да изградиш връзка без зависимости, без 
условности, на базата на преживяното, за-
щото опитът се запомня - това е акцентът 
на семинара, в който екипът следва семи-
наристите, като целта е освобождаване на 
информацията от нас, за да не се повтарят 
моделите от семейството ни във връзките 
ни.

Мариана ПРАМАТАРОВА

ИЗКУСТВОТО  НА  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
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вибрационна структура, че радиационни-
те облъчванията създават от електрически 
уравновесените атоми агресивни йони, а от 
там и свободни радикали, които предизвик-
ват частичен биофизичен хаос в консумато-
ра на денатурираната храна.

ВТОРИ КАМШИЧЕН УДАР СРЕЩУ ПРИ-
РОДНАТА СТРУКТУРА НА ЖИВАТА КЛЕТКА! 
Сега вече складираната слънчева светлина 
се оттегля изцяло от хранителното веще-
ство. Химикалите, лъчите, температурата 
и студа са провокирали реакции на атомно 
ниво, при което електрони от по-вътрешни 
орбити биват изблъсквани в по-външни. 
Това означава катаклично, мигновено отде-
ляне на складираната в храната светлината, 
цялата онази светлина, която би трябвало 
да остане запазена, за да се прибави към 
другата едноименна вибрация-светлина-си-
ла в клетките на хранещия се човек.

В похабеното по този начин хранително 
вещество жизнената сила не съществува 
вече нито на полево, нито на информаци-
онно ниво. Хранейки се с подобна „пога-
сена” материя ние не можем да достигнем 
до връзката с Единното информационно 
поле на Земята. А квантовите биофизи-
ци твърдят, че оттам трябва да зареждаме 
духа си, да хармонизираме съотношения-
та между собствените си ДНК и РНК, с тази 
енергия поддържаме емоциите си в хармо-
ничен статус. Затова пък токсимията, която 
денатурираната храна ни наслагва чак до 
задръстването на органовите системи, ни 
смущават на подсъзнателно ниво, създа-
ват ни физиологична несигурност, която 
на съзнателно ниво прекипява като гняв, 
необяснимо срещу кого или какво, или ни 
вкарва в различни форми на депресии, като 
паническото разстройство, да речем. Иначе 
казано, мъртвата храна  преобразява посте-
пенно обществото, кара го да изглежда ци-
клофренично, а много от нас съществуват 
на прага на депресията или агресията в за-
висимост и от това кой с какво се храни.

И всичко това днес се подхваща още от 
бебешките храни. Те се изготвят по фор-
мули, уподобяващи майчиното или козе-
то мляко, но неразбраната и неприложена 
досега от науката полева организираност 
на живата клетка в тази област доведе до 
странични усложнения: дебилност, дефор-
мации при физическото развитие, внезапна 
детска смъртност. Да, по целия образован 
свят вече се говори за все по-видима връзка 
между храненето с мъртви или синтетично 
изградени  природни имитации и внезапната 
детска смъртност.

Щастливите и късметлиите успяват да се 
задържат известно време по средата, между 
здравето и болестта, но после и те се пре-
дават в ръцете на всецяло химизираната  
медицина.

Тази медицина, най-често дистрибутор-
ка на вярната си спонсорка -  химическата 
фармацевтика довършват това, което земе-
делието и хранителната промишленост все 
пак не са успели да ни сторят. Прагът на 
поносимост  към „чуждото в нас” отдавна е 
достигнат, но въпреки това много хора, осо-
бено възрастните, биват натоварени здраво 
с торба хапчета или разтоварени хирургиче-
ски от някой и друг орган. Да, лекарите се 
сблъскват със синдрома на „безсилните ле-
карства” и в стремежа си да помогнат, пре-
пращат на хирурзите твърде много работа 

. Спомням си драстичен случай от моята 
дългогодишна практика на ирисолог : 50-го-
дишна жена, лекувана  от какво ли не,  за 
няколко години  беше лишена от седем свои 
органа: щитовидна жлеза, яйчници и матка, 
жлъчка, далак и панкреас. Тук няма да го-
воря за нарушените органови връзки, нито 
за съсипаната отделителна система, за 
имунния срив на  организма. „Чувствам се 
отвътре като буца  – описваше състоянието 
си тази пациентка. - Душата ми лети, лети 
нощем, а сутрин не вижда къде да стъпи, че 
да си почине...”

Да, макар че медицината желае точно об-
ратното, тя осъществява понякога ТРЕТАТА 
И ПОСЛЕДНА РАЗПРАВА С ЖИВАТА КЛЕТ-
КА!

Затова уж все тичаме бодро нанякъде, 
но този поглед е отблизо и лъже. Погледна-

леч по-силен, отколкото при изкуствен вита-
мин С (аскорбинова киселина). Работата на 
Пфайфер подкрепя теорията, че нуждите 
на тялото могат да бъдат задоволени само 
от органични витамини и минерали, съще-
ствуващи в балансирани пропорции в есте-
ствената храна.

- Тестът на Пфайфер има ли количе-
ствени измерения?

С помощта на теорията за биофотони-
те – да. Биофотоните са слаби електро-
магнитни вълни в оптичния диапазон на 
спектъра или казано просто, те  са светли-
на. Всички живи клетки на растенията, жи-
вотните и човешките същества излъчват 
биофотони, които не могат да се видят, 
но се регистрират със специална техника. 
Колкото по-здраво е едно живо същество, 
толкова по-голям е броят на биофотоните, 

БАЛСАМИРАНИ МУМИИ, 
РАЗСТАВЕНИ
ИЗ  СИНТЕТИЧНАТА 
ДЖУНГЛА - 
ТОВА ЛИ Е НАШЕТО 
БЪДЕЩЕ? О, НЕ!
ти отдалеч все повече хора изглеждат като 
обездушени, балсамирани отвътре мумии, 
разставени подобно декор из синтетичната 
джунгла...

- Като ви слуша човек, ще си помисли, 
че живеем в химическо блато и неволно 
започва да опипва с крак за пътека в бла-
тото...

Пътеката съществува и вече знаем как се 
казва тя: връщане към жизнената сила 
на живата  храна.

- Какво все пак е жизнена сила? ...
Тук материалистическата западна наука 

изпадна в цайтнот и досега не е дала едно 
задоволително определение на това поня-
тие. Затова пък  изразходи доста време да 
отхвърля всички достижения на източното 
мислене по този въпрос, наричайки го езо-
терично. Ние пък  НЕ МОЖЕМ повече ДА Я 
ЧАКАМЕ!  

Жизнената енергия присъства осезаемо 
за човека в живите организми: растения, 
животни и хора. 

Немският биохимик и пионер на екологич-
ното земеделие Ернфрийд Пфайфер (1899-
1961) отдавна е изследвал най-фините ди-
намични сили на различни растения. Той 
прибавя прясно извлечени техни сокове  
към разтвор от сребърен нитрат. После на-
капва полученото върху филтърна хартия и  
получава ярко цветни концентрични шарки. 
Според него те отразяват потока и интензи-
тета на биоенергията в изследваното рас-
тение. Така ученият показва как жизнената 
сила пулсира в естествени храни и конста-
тира, че същото не се случва с неорганични 
минерали и синтетични витамини, които са 
относително мъртви. Например при изслед-
ване на витамин С, получен от шипка, той 
установява, че моделът на жизненост е да-

които изграждат неговия биофотонен пор-
трет и толкова по-интензивна жизнена сила 
и енергия излъчва то. Хилядите наблюде-
ния и опити до днес водят мисълта към все 
едно и също заключение: биофотонните 
емисии на живите организми са израз 
на функционалното им състояние, а то 
пък се определя от количеството и ка-
чеството на жизнената им енергия. 

Например раковите клетки и здравите 
клетки от същия тип могат да бъдат разли-
чени по биофотонния облак  около мембра-
ните им.

До тук добре, но жизнената сила, която 
при хранене трябва да премине от растени-
ето в човека е „динамис”, тя е променлива и 
неуловима и веднага, щом растението бива 
изтръгнато от живота, тя  го напуска. При 
това нейният организиращ импулс по отно-
шение на елементите изчезва и всички гра-
дивни сили, тези на слънцето, въздухът, 
водатаи т.н. се превръщат в деструк-
тивни към напуснатата досегашна матери-
ална опора – растителната форма, макар 
че до този момент точно те са подпомага-
ли издържливостта на структурата й. Ето 
какво прави жизнената сила, тя съби-
ра стихиите ведно и създава от тях 
живите форми. Можем да кажем, че тя 
е причинността на формите.  Земята 
е място, където животът моделира форми 
от веществото. Затова хранително-вкусо-
вата промишленост се намесва, бързайки 
да мумифицира това, което е останало от 
зеленото живо растение, от някогашното 
животно. Така тя може да запази останките 
му в привлекателен вид на красива мумия  
и да събира в складовете огромни партиди 
храна. Непривлекателно казано, нейните 
хладилници са като морги, изпълнени с тру-
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пове. От една страна тези стара-
ния създават  у хората известно 
чувство за сигурност, че няма да 
останат гладни и в същото вре-
ме предпоставят  тежък глад на 

полево и биоинформационно ниво, след който 
идват болестите на цивилизацията.

Парадоксално е, но в развалената храна има 
повече жизнена сила, отколкото в денатури-
раната храна. Неинформираният консуматор 
обаче отдавна е загубил разпознавателните си 
инстинкти по отношение на жизнената сила и 
ги е заменил с естетически норми. 

От тук нататък за хранителната индустрия е 
лесно. Тя търси и намира какви ли не разреше-
ни и неразрешени начини да спре естествения 
процес на биологично разграждане на пло-
довете и зеленчуците? И само специалисти-
те знаят, че рентгенови лъчи след определен 
интензитет направо помитат биофотоните или 
както казват физиците, те биват изцяло „из-
трити”. Храната няма да има никаква жизнена 
сила и за да я смели, тялото ни ще трябва да 
използва ценна порция от  собствената си жиз-
нена сила. 

- Все пак, как измерваме количеството 
фотони?

Френският инженер Андре Симонетон раз-
работва радиестезичен метод за измерване 
на биологичната или жизнената енергия на 
растенията на принципа на махалото. Маха-
лото се е използвало в продължение на хиля-
ди години във всички велики цивилизации от 
Китай до древна Индия, от Египет до Гърция 
и Рим. В днешно време то служи на големите 
компании, за да открият петрол и рудни нахо-
дища под земята. Фините лъчения, идващи от 
органична материя, задвижват махалото и то 
почва да се люлее и върти. Чрез измерване 
на разстоянието на дъгата и скоростта на не-
говото завъртане, Симонетон бил в състояние 
да измерва специфични дължини на вълната, 
които показват истинската жизнена сила и от-
носителна свежест на различни храни.

Въз основа на жизнената им енергия, Симо-
нетон разделя храните в четири основни групи. 
Измерването става по скала от нула до 10 000 
ангстрьома, като той приема основната дължи-
на на вълната на човешката жизнена енергия 
за около 6500. Храните, които имат дължини 
на вълните между 6500 и 10 000 ангстрьома 
той  разглежда като най-полезни. В този първи 
клас са плодове, пресни зеленчуци, пълнозъ-
рнести храни, зехтин, океанска риба и миди. 
В следващия клас, с лъчения от 6500 до 3000 
ангстрьома, са яйца, фъстъчено масло, вино, 
варени зеленчуци, захар от захарна тръстика 
и сготвена риба. Третата категория, с много 
слаби лъчения под 3000 ангстрьома, са варе-
ните меса, колбасите, кафето, чая, шоколада, 
конфитюрите, преработените сирена и белия 
хляб. Четвърта категория, която на практи-
ка не показва никаква жизнена сила включва 
маргарин, консерви, алкохолни спиртни напит-
ки, бяла рафинирана захар и бяло брашно.

Симонетон установява, че храната с жизне-
на сила (енергия) от 8000 до 10000 aнгстрьома 
кара махалото да се върти в удивителната 
скорост от 4-500 оборота в минута в радиус от 
над 80 милиметра. А месото, пастьоризирано 
мляко и варени зеленчуци, които имат стой-
ност по-малко от 2000, са твърде ниски, за да 
предизвикат махалото да се върти изобщо.

Изследванията на Симонетон подкрепят 
защитниците на вегетарианското хранене, ос-
новано на базата на пълнозърнести храни и 
пресни зеленчуци, защото те са с най-висока 
жизнена сила. Пшеницата, например, има 
жизнена сила със стойност 8500 ангстрьо-
ма, която се повишава до 9000, когато е леко 
сварена. Зеленчуците са най-енергийни, кога-

то са току-що набрани от градината. Те губят 
около една трета от тяхната ефикасност при 
времето на превоз до магазина, а друга една 
трета, когато са варени. Изключение са клу-
бените, които обикновено се обогатяват чрез 
варене. Картофите, например, имат стойност 
само 2000, когато са сурови. При варене енер-
гията им се качва до 7000, а до 9000 при пе-
чене. 

Жалко, че Симонетон не е имал на разпо-
ложение кълнове от еднозърнест лимец, за да 
види как махалото отскача от ръката му. Ние 
успяхме да измерим 17 000 ангстрьома жизне-
на сила в десетдневните поници на това рас-
тение. За сега с право можем да го сложим на 
върха на хранителната пирамида на българи-
на. Ето и биофотонния му портрет в мига на 
измерването:

Сушете я по естествен път. Сушени на 
слънце плодове могат да възвърнат своята 
жизненост, ако се накиснат във вода в продъ-
лжение на 24 часа. Тогава те ще излъчват 
почти толкова силна енергия, както когато са 
току-що набрани. Водата обикновено не излъ-
чва енергия, но за разлика от други течности, 
може да се „оживява” при контакта си с мине-
рали, човешки същества или растения. В ре-
зерват „Билкария” провеждаме опити с поници 
на еднозърнест лимец. Изчистването на водо-
проводната вода от хлорните примеси става за 
около четири часа. На десет литра вода не са 
нужни повече от половин килограм стръкове.

Резултатите от изследванията на Симонетон 
предполагат, че за оптимално здраве трябва 
да се храним със зеленчуци, зърнени храни, 
плодове, ядки и други храни, които излъчват 

- Ако обобщим резултатите от всичко до 
тук...?

Според Симонетон ефектите от хранително-
вкусовата промишленост са катастрофални за 
хората. Млякото има жизнена енергия на стой-
ност от 6500 aнгстрьома в прясно състояние, 
но губи 90% в рамките на 24 часа. След па-
стьоризацията губи изцяло биофотонния си 
портрет. Светлината в него погасва напълно. 
Същото важи и за пастьоризирани плодови 
и зеленчукови сокове, както и за консервира-
ни плодове. Пресният сок от захарно цвекло 
е оценен на 8500, но с добавена бяла рафи-
нирана захар пада до 1000 или по-малко, до-
като бяла кристална захар дава нула. Други 
преработени храни като маргарин, алкохол и 
бяло брашно също имат стойности, подобни 
на мъртва материя.

- Как да запазваме тогава храната ни 
жива?

жизнена енергия, по-висока от човешката нор-
ма. За жалост той не включва в опитите си 
елементарните лабораторни  изследвания на 
храните, върху които прилага своя метод. Така 
ние не разбираме в океанската му риба има ли 
живак, пшеницата, с която работи, природна 
селекция ли е или е хибридка, отгледана със 
съответните химически торове и хербициди.

Вярно е, че съвременният човек е загубил 
формулата за основна физически жизненост, 
но вярно е също тъй, че той може да създава 
различни условия за подобряване жизненост-
та на своите растения, а от там на храната и 
на самия себе си.

Такива надежди се таят в основата на био-
динамичното земеделие и бъдещето на бил-
карството - работа със съхранени природни 
структури в съхранени местности. Работа с 
помощта на съвременната наука, но без отте-
гляне от правилата на природата. 
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници «Хеликон», 
«Ориндж», «Сиела», «Пингвините», «Нанси», «Букспойнт» и «Нова 
епоха», както и от книжните борси «Болид» и «Искър».

Лунен календар за август 2013 - ІІ част от Димитър СТОЯНОВ

В низината на Тракия 
житата се диплеха 
на талази под напо-

ра на южния вятър, а в да-
лечината, обвити в мараня, 
се очертаваха хълмовете на 
Родопа планина. Изведнъж 
се чу гръм. Ни едно обла-
че не се виждаше в ясното 
небе. Жените, дето слизаха 
от планината, се огледаха 
тревожно.

-Поличба е – рече най-
възрастната, Севара. Този 
гръм от ясното небе не е 
случаен, така да знаете. Де-
войките и жените, облечени 
в прости бели роби, помрък-
наха. 

- Не бойте се, де! Я, какви 
сте кошутени сърца! – засмя 
се Севара. – може да е за 
добро. За добро е – повтори 
тя уверено, като на себе си 
след кратко мълчание.

Всички се вслушваха в ду-
мите на Севара. Тя владее-
ше тайнството на восъколе-
енето и имаше дарбата да 
провижда бъдното. Гадател-
ката не огласяваше всичко, 
що чуваше и виждаше. Из-
веднъж сви в една странич-
на пътека, като даде знак 
на жените да я изчакат, и те 
покорно изостанаха. Севара 
имаше видение. Младите 
тракийки приседнаха на по-
ляната и мълчаливо дипле-
ха китки от еньовче, мащер-
ка и риган. Всяка вглъбена в 
себе си, очакваше какво ще 
извести прорицателката. 

След малко тя дойде, на 
лицето й още стоеше от-
печатъка на видението, та 
заговори с приглушен глас, 
сякаш  витаеше между све-
товете:

-Призори, с първия лъч 
на Слънцето се е родил Ро-
допееца, Орфей. Ще прос-
лави не само Родопа плани-
на, цяла Тракия.

Жените  впериха светли 
очи в нея. От венчетата на 
русите им глави се носеше 
упойващ аромат на мащер-
ка.

-Дарба от боговете ще 
има. С песен ще омагьос-
ва, със звук ще лекува, ви-
дения за бъдното ще има 
– нареждаше монотонно и 
уверено тя. - Ето – виждам 
майка му – в роба от лен, 

памук и сърма, на главата 
със сребърен венец. Жрица 
велика на светлината… мо-
леща боговете. И баща му 
виждам – висок, светъл, си-
воок. От тракийско потекло, 
от царски род е. Младене-
цът Орфей Родопееца ще 
преброди много земя, много 
небеса, на лира ще свири, 
магьосник на звука и сло-
вото ще е. Велика душа ни 
пращат боговете. Сабазий 
лично ми говори… Виждам: 
Калиопа води орисници-
те, нашепва им съдбата на 
младенеца, дарба в словото 
от нея ще има.

 Сянка премина по лицето 
на земната жрица:

- Ще се пожертва той, но 
жертвата ще си струва. По-
велик от него тракийската 
земя не знае… Безсмъртно 
ще остане сътвореното от 
него – тъй рече Севара и ли-
цето и доби първоначалния 
си вид. Видението свърши. 
Жените още мълчаха и не 
знаеха да скърбят ли, да се 
радват ли. Доброто и злото 
винаги идваха заедно, не 
можеха да ги отлъчат в жи-
вота си – тъй вплетени като 
плитките на косите им, като 
вълната и брега… 

Дела скочи, затича към 
близкото изворче, скрито в 
клонаците, наведе се и за-
почна да разчиства бързо. 
Момичетата я последваха. 
Прорицателката беше веща 
в баенето, свещенодейства-
ше с водата и премахваше 
страх, уроки, магии. Идеха 
ли в планината, баячката 
все чистеше някой извор 
и нещо шепнеше. Жените 
знаеха: говори  на водните 
духове, моли ги за закрила. 
Затова  се вслушваха в мъд-
рите и поучения и я следва-
ха. 

-Момичета, чуйте сега 
–  ручеят избистри гласа 
си, запя друга песен и ни 
благодари –  рече Дела. От 
подскоците на водата по ка-
мъните се създаваше осо-
бен звук, приличен на говор 
ли, бъбрене ли, но тоя звук 
в равнината не можеш да 
чуеш, нито, ако изворът е 
затлачен.

Дела поде песента на 
Родопа, изви глас като сре-

бърна струна, а другите и 
пригласяха, спускайки се по 
полегатата пътека.

Беше Еньовден. Водата 
пееше песента на Тракия. 
Водните духове, обитатели 
на изворите, тържествува-
ха. Природата разчиташе 
безпогрешно знаците…

Роди се Орфей Родо-
пееца в деня на лятното 

слънцестоене. Той щеше да 
бъде първият посветен на 
Светлината.

Слънчевите лъчи прониз-
ваха гъстите букови и дъбо-
ви клони и освещаваха със 
златни отблясъци водата и 
зеленината на Тракия, дока-
то новороденият, бъдещият 
магьосник на лирата, спе-
ше в люлка от бяло платно, 

изтъкано от лен и памук, с 
везани сребърни ивици по 
края.  Усмихваше се насън, 
защото знаеше, че избра 
тази земя, благословена от 
Слънцето и водата, която 
го очакваше да я въздигне, 
възпее и плени с омаята на 
лирата и песента.

Цветана КАЧЕРИЛСКА, 
Троян

ОРФЕЙ  РОДОПЕЕЦА


