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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

 Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) 

проведе свое заседание на 02.07.2015 г. в гр. Пловдив. Поради проблеми с пътуването, съгласно 

чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС и председател на териториална организация (ТО) 

на НАСГБ Добрич – Калинка Ковачева, участва с двустранна връзка по скайп. На заседанието 

присъства със съвещателен глас председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка 

Маринова.  

 УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 16.04.2015 г. до 

01.07.2015 г. 

 УС утвърди като нови членове на НАСГБ 10 кандидат-членове, съответно по един от ТО 

Габрово, Смолян, Стара Загора, по двама от ТО Пловдив и от ТО Ямбол, както и трима членове 

за бъдещото ТО Благоевград. УС взе решение за учредяване на нова ТО на НАСГБ в гр. Благоев-

град, като в нея ще членуват шест члена, живущи в гр. Благоевград и близките населени места. 

Трима сляпо-глухи от Благоевград вече бяха утвърдени от УС на 19.02.2015 г. временно към ТО 

Перник и се прехвърлят по местоживеене към новата ТО Благоевград. УС на НАСГБ свика учре-

дително събрание на ТО Благоевград на 08.07.2015 г., на което да присъства Соня Захариева, 

член на УС и председател на ТО Перник. Съгласно получения след това протокол, ТО на НАСГБ 

Благоевград е учредена на 08.07.2015 г. в гр. Благоевград с шест сляпо-глухи члена, избран е 

тричленен териториален управителен съвет (ТУС) с председател Емил Якимов, който е инициа-

тор за издирването на сляпо-глухите и за основаването на организация. Със създаването на ТО 

Благоевград, общо териториалните организации на НАСГБ стават 26 на брой.  

 Бяха приети също: Отчет на УС на НАСГБ и финансов отчет на НАСГБ за първото полуго-

дие на 2015 г., информация за подготовката за провеждане на Спортния празник на специфичните 

възможности на сляпо-глухите във Варна от 09 до 16 август 2015 г. и на 12-и Национален праз-

ник на специфичните възможности на сляпо-глухите, вкл. 11-и Национален фестивал на художес-

твената самодейност на сляпо-глухите в Пловдив от 10 до 12 септември 2015 г. Информация за  

16-ата Световна конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и ус-

луги за сляпо-глухи "Дефблайнд Интернешънъл" и заседание на Изпълнителния съвет на Светов-

ната федерация на сляпо-глухите през май 2015 г. в Букурещ, Румъния.  

 На заседанието беше обсъдена и приета информация от членовете на УС и председателя на 

КС на НАСГБ за проведените през месец юни 2015 г. годишни отчетни събрания на ТО на 

НАСГБ за 2014 г.  

 В края на деня, Величка Великова проведе заседание на комисията по социалната дейност.  

 

Снежанка Кирчева 
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16-а Световна конференция на Международната организация 
за обучение, рехабилитация и услуги 

за сляпо-глухи – "Дефблайнд Интернешънъл", 
26 - 29 май 2015 г., Букурещ 

(продължение от предишния брой на сп. „Звук и светлина“  
на статията „Две световни събития на сляпо-глухите) 

 За първи път на тази световна конференция сред темите на семинарните презентации се 
обърна внимание на хората от третата възраст и на разпространението на сляпо-глухотата сред 
тях. Много изследователи са се насочили към издирване на сляпо-глухи сред настанените в домо-
ве за стари хора. Установява се, че човекът от третата възраст често не осъзнава наличието на 
зрителни и слухови заболявания, но всъщност има нужда от подкрепа в много отношения, за да 
достигне до възможност за определена самостоятелност. Така е създадена методика за обучение 
на медицинските сестри и персонал, като са отчетени и положителни резултати, както за сляпо-
глухите от третата възраст, така и за персонала, който се грижи за тях.  
 Друг важен аспект, представен на световната конференция, беше тактилното общуване и 
тактилните жестове. Този аспект е свързан тясно с децата с вродена сляпо-глухота. Една от предс-
тавените новости е съставеният речник на основните жестове (основните понятия, или речниково-
то ядро), на които започват да обучават детето с вродена сляпо-глухота, за да започне да комуни-
кира още от най-ранна възраст. Тези жестове се въвеждат постепенно от учителя, и така детето 
съвместно с учителя по естествен начин развива способността си за комуникация, ползвайки ме-
тода за тактилно жестуване ръце в ръце. Ръцете на възприемащия се поставят върху ръцете на 
жестуващия и така чрез плътен контакт усещат разположението на пръстите, дланта, движенията 
и т.н. В разговора, общуващите разменят последователно позициите на ръцете си. При лицата с 
вродена сляпо-глухота, които са в зряла възраст, пък е необходимо интерпретирането да се пре-
доставя чрез двама специалиста: интерпретатор, който владее тактилен жестов език, и втори спе-
циалист, наречен „интервенор“, който има практика с особения начин на общуване на лицата с 
вродена сляпо-глухота и служи за посредник между сляпо-глухия и интерпретатора. Интервено-
рът наблюдава, доколко сляпо-глухия разбира тактилните жестове на интерпретатора, както и до-
колко интерпретатора разбира сляпо-глухия и консултира интерпретатора по отношение на спе-
цификите на тактилната комуникация, тактилната реч и словореда на тактилните жестове.  
 Тактилните жестове се използват и от лицата с придобита сляпо-глухота, най-често от лица 
с вродена глухота, които от малки развиват визуален жестов език. Когато придобият слепота в 
зряла възраст, те продължават да използват визуалните жестове като тактилни. Другия вид лица с 
придобита сляпо-глухота, са родените слепи с придобита по-късно глухота, или лицата, които в 
зряла възраст придобиват слепота и глухота. Тъй като те са свикнали на нормална устна и писме-
на реч, и не са учили жестова реч, най-удобни за тях са методите, в които думите се предават пос-
ледователно буква по буква (ръчните азбуки) – като писане по дланта на главни печатни букви, 
Лорм, брайл върху фалангите и др. В плакатна презентация на Доротя Киралихиди, бе представен 
нов метод: специално създадени тактилни жестове за възприемане само от дланта на сляпо-
глухия. Това е отново набор от жестове, които се ползват най-често в комуникация (думите: „да“, 
„не“, „изчакай“ и др), предназначен за сляпо-глухи, които не са учили жестов език. Този метод 
предстои да се развие чрез международно сътрудничество и обмяна на опит за съставяне на реч-
никово ядро от най-необходимите и най-често използвани думи в ежедневното общуване, както и 
за образуване на самите жестове. Подобно речниково ядро от най-необходимите жестове се полз-
ва в момента и при хаптичната комуникация.  
 Може да се каже, че в 16-ата световна конференция, България бе добре представена: участ-
ваха също доц. д-р Мира Цветкова-Арсова от Софийски университет, Елка Белокапова, директор 
на Училище за деца с увредено зрение – София и преподавателката Диана Керемедчива, която 
представи в плакатна презентация тяхната програма за зрително затруднени деца с множество ув-
реждания и сляпо-глухи деца. Учителката Людмила Петрова от Варненското училище за деца с 
увредено зрение също представи постер за своя възпитаничка със сляпо-глухота. Семинарна пре-
зентация изнесе и българката Боряна Кадийска, която работи в холандския център за сляпо-глухи 
„Бартимеус“.  
 Завърнахме се в България, обогатени с много впечатления и разговори за съвместно сътруд-
ничество в сферата на сляпо-глухотата.  

Светлозар Парапанов 
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ИСТОРИЧЕСКА МАНИФЕСТАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИ ХОРА 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МАДРИД, ИСПАНИЯ НА 27 ЮНИ, 2015 Г.  

 

 Улиците на Мадрид в събота, 27 юни, посрещнаха първата манифестация на сляпо-глухи 

хора в Испания, където около 300 граж-

дани защитиха необходимостта да се 

направи видима тази група. Те дойдоха 

да предявят своите искания пред об-

ществото, особено по отношение на ко-

муникативните бариери и това, че са 

необходими повече интерпретатори за 

сляпо-глухи. 

 Шествието, което отбеляза днес 

Международния ден на сляпо-глухите 

хора, премина между двата центъра на 

Мадрид: съвременния „Пласа де Ори-

енте“ и историческия „Пуерта дел Сол“. Протестиращите носеха малки плакати с лозунги като 

"Аз общувам чрез ръчна азбука в дланта"; "Моите интерпретатори са моите очи, моите уши и мо-

ят глас"; "Аз общувам с жестов език" и "Сляпо-глухите съществуват!”. 

 Хората, присъстващи на шествието, бяха дошли от различ-

ните автономни области на Испания, като Андалусия, Арагон, 

Кастилия – Ла Манча, Кастилия и Леон, Мадрид, Валенсия и 

Страната на баските, а събитието се организира от Федерацията 

на асоциациите на сляпо-глухите хора в Испания („Фасосиде“), 

която представлява от 7 000 до 18 000 души с това увреждане и 

днес стартира новата си интернет страница (www.fasocide.org). 

 Президентът на „Фасосиде“, Франциско Хавиер Тригуе-

рос, заяви пред изданието „Сервимедия“, че тази събота е 

"много важен ден", защото никога преди сляпо-глухи хора не са 

излизали на улицата, за да настояват за правото на равни възмож-

ности. "Ние сме донякъде невидими за обществото. Понякога ни свързват с групите на глухите и 

на слепите, но ние не сме това, сляпо-глухотата е уникално увреждане", каза той. 

 Тригуерос заяви, че Испания има закони, като например за жестовия език, за личната неза-

висимост и за осигуряване асистенти на хора с увреждания, но не включват "реални ползи" за 

сляпо-глухите хора. 

Франсиско Тригуерос – президент 

на Фасосиде – Испания 
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 "Открихме много бариери при достъпността на 

движение, но също така и на комуникацията, защото ние 

общуваме чрез допир. Вярно е, че ни дават субсидии, но 

имаме нужда от повече признание за нашите права, за да 

се постигне истинско равенство с останалата част от об-

ществото", добави той. 

 

 Тригуерос претендира за увеличаване например на 

броя на интерпретаторите за сляпо-глухи и разчита на 

„Фасосиде“ за отговорни сфери на дейност, като мла-

дежта, възрастните хора или жените, но в момента лип-

сата на интерпретатори и асистенти за тях се отразява 

неблагоприятно.  

 
Манифест 

 В края на митинга, шест сляпо-глухи прочетоха манифест с 14 искания, включително и това,  

правителството да разработи мерки и конкретни социални политики за тази част от населението, 

която да може да се ползва от тези социални услуги и равни възможности, както останалата част 

от обществото. 

 Те обърнаха специално внимание за сляпо-глухите учащи, на всички нива и етапи на образо-

вание; за създаването на устойчива услуга за интерпретатори на сляпо-глухи и социални посред-

ници, които да са фасилитатори и обучители; в здравните центрове да има персонал, който да поз-

нава алтернативните способи за комуникация; за насърчаване на изучаването на жестовия език; 

създаване на жилищни центрове, подкрепящи партньорства, кампании за обществено осведомява-

не и признаване на сляпо-глухотата като специфично увреждане в Испания, за разработването 

или изменението на съответното законодателство.  

 Международният ден на сляпо-глухите за пръв път е бил отбелязан в Испания през 2009 г. 

на възпоменателен ден в Аликанте. На него се отбелязва рождението на американката Хелън Ке-

лър (27.06.1880 г.), първата сляпо-глуха гражданка, демонстрирала способностите на сляпо-

глухите хора. Тя се е дипломирала в колеж и е автор на книги, политически активист и говорител. 

 

Публикация на испанското онлайн издание 

 „Сервимедия“: www.servimedia.es 

Превод от испански: Илия Кърджанов 
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ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
 
 На 18.06.2015 г. в клуба на инвалида гр. Ловеч се проведе годишното отчетно събрание на 
ТО на НАСГБ Плевен. Гости на събранието бяха директорът на ДСП – Лена Романова и  
зам.-кмета на община Левски – г-н Здравко Дафинов. Събранието откри г-жа Величка Драганова 
– председател на ТО на НАСГБ Плевен. За водещ бе избран Тодор Любенов, който обяви дневния 
ред и след приемането му даде думата на сътрудника – Д. Андонов да прочете отчетния доклад за 
2014 г., план-програмата за работата през 2015 г. и констативния протокол от ревизията на КС на 
НАСГБ. В доклада основно бе отразена дейността на ТУС. За наша основна задача все още остава 
издирването и приобщаването на сляпо-глухи членове. Както се оказа от досегашния ни труд, то-
ва не е съвсем лесна работа. Организацията ни се състои от 12 члена, пръснати из цялата област 
Плевен. Трудно, почти невъзможно е да се съберем за каквато и да е дейност.  Само групата от 
Левски, състояща се от 6 човека е активна, но пък няма капацитет за организиране на културно-
масова и спортна дейност. Наши членове ползват услугите на НЦРСГ "Хелън Келър" и са много 
доволни от екипа му. Сляпо-глухите от организацията ни в Левски имат проблем с удостоверява-
нето на молбите им за личен асистент. По този повод г-жа Драганова проведе разговор с коорди-
наторката на проекта в общината г-жа Е. Георгиева, която е проявила разбиране и уверила г-жа 
Драганова, че ще бъдем включени в следващото класиране. На събранието г-жа Христова също 
много остро постави този въпрос на зам.-кмета. Той се ангажира да помогне с каквото може. Не 
ни е лесно, но се стараем да си помагаме помежду си, а където не е възможно, търсим съдействие-
то на ДСП и кметската управа. 
 Интеграцията на хора с увреждания в България все още е далеч от това, което трябва да е в 
действителност, но надявам се, с общи усилия и у нас този наистина важен социален въпрос да 
бъде успешно решен. Събранието протече делово и конструктивно и след приемане на отчетните 
документи, то приключи своята работа.  

Иванка Христова 

СПОДЕЛЕНИ УСПЕХИ 

 На 16.06.2015 г. в клуб „Детелина” се проведе годишното отчетно събрание на териториал-

ната организация на сляпо-глухите в Добрич. От 35 члена присъстваха 23-ма със своите придру-

жители. Дневният ред бе предварително обявен. След прочитане на отчетния доклад за 2014 г., 

план-програмата за бъдещата работа през 2015 г. и констативния протокол, думата бе дадена на 

присъстващите за изказвания. Много от хората пожелаха да кажат мнения и впечатления. Те изра-

зиха своето удовлетворение от доклада и свършената работа през отчетния период. Благодариха 

на сътрудника на организацията за постоянната подкрепа, която им оказва. Изразиха удовлетво-

рение към работата на председателката. Тя е много внимателна към всички. Постоянно отправя 

поздрави по радиата при отбелязване на лични и национални празници, успокоява с добра дума 

всеки изпаднал в беда, дава кураж и сили в трудни моменти. Присъстващите благодариха и на 

председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов и Светлозар Парапанов за съдействието и помощ-

та, които винаги ни оказват.  

 Добруджанци са единни и сплотени. Вероятно за това организационния живот върви добре. 

След като приехме чрез гласуване годишно-отчетния доклад и проекто-програмата, поздравихме 

80-годишната юбилярка Евгения Парашкевова. Рожденичката получи много цветя. В нейна чест 

прозвучаха поздравителни мелодии на кавал в изпълнение на Митър Петров от Каварна. 

Димитър Кънчев  
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 33 ПРИЧИНИ ЗА ЕДНА НЕОСЪЩЕСТВЕНА ВРЪЗКА 

(с продължение) 
 Той ти се е обадил и те е поканил на среща. Прекарали сте прекрасна вечер в кафене-
то. Разговаряли сте приятно, не сте спестявали комплиментите. Той недвусмислено ти е на-
меквал за продължаване на отношенията. Ти си очаквала да ти се обади. Той обаче не е поз-
вънил. Нито на следващия ден, нито след седмица, никога повече. Сигурно всяка жена е 
преживявала поне една нереализирана връзка. И сигурно всяка се е замисляла поне вед-
нъж, защо се е случило така. Може би поради една от следните 33 причини:  
1.  Просто почивка. Има такава категория мъже, за които да се срещнат с жена е приятен 

начин да прекарат свободното си време. Те не разчитат на сериозни отношения и изобщо не 
разчитат на нищо, освен на ненатоварващ разговор и лек флирт. Ако заедно с това се стигне 
и до леглото – добре, но ако не – не се обиждат. Такива хора прекрасно знаят къде са тръг-
нали и какво могат да получат в перспектива, а те канят на среща, просто за да си починат в 
твоето общество. Да се обиждате на такъв човек не си струва – той ти е дал всичко, което е 
имал намерение да ти даде. А това, че не ти е казал, че продължение няма да има, ами пред-
стави си колко глупаво би изглеждало това, ако ти го беше казал. 

2.  Различни скорости. Може би твоята баба ти е казвала, че първата среща трябва да за-
върши с целуване на ръка, втората – с леко докосване до бузата, на третата можеш да го за-
познаеш с майка си, а сексът е възможен едва след сватбата. Да, но той мисли по друг на-
чин. И ако мъжът след вечерята те пита делово: "При мен или при теб?", а ти изскачаш от 
колата почти в движение, няма нищо чудно, че всичко ще свърши до тук. Тук не става дума 
за морал или обвинения в безнравственост, а за това, че Вашите скорости не съвпадат. Ако 
това е така, не е необходимо да надскачаш себе си и още първата среща да свърши в легло-
то. Ако обаче принципно за теб е без значение бързо или бавно, стига човекът да е добър, 
просто контролирай ситуацията. Ако обаче той е нерешителен, ако в очите му се чете съм-
нение, не прави първата крачка сама или изиграй нещата така, че той да помисли, че иници-
ативата е негова.  

3.  Той се е изплашил. Просто се е изплашил. Мъжете се страхуват от много неща. От 
силни чувства, отговорност, ангажименти и липсата им, от твоята красота, от евентуалните 
си конкуренти за теб, от мисълта, че не ти съответства, от своята сексуална несъстоятел-
ност, просто от теб, като супер-жената в живота му! "Това е прекалено силно за мен" – с те-
зи думи много мъже изтриват от паметта на мобилния си телефон жените, които много са 
им харесали. Ако тази формулировка ти харесва, можеш да я използваш като обяснение за 
всички свои неосъществени връзки.  

4.  Ти си се държала нетактично. Той те е попитал къде искате да отидете, а ти си посочи-
ла прекалено скъп ресторант. Ти си попитала с каква кола е дошъл, а той е дошъл с такси. 
Поинтересувала си се защо се е развел с жена си, а на него му е болно да си спомня за това. 
Изказала си се нелицеприятно за Ваши общи познати. Разсмяла си се, когато си видяла, че 
той не може да се справи с клечките в суши-бара. Всяко момиче може да се държи нетак-
тично. Да засегнеш с дума непознат човек е сто пъти по-лесно, отколкото свой познат. Зато-
ва бъдете нащрек, контролирай се и по-добре премълчи, а не му бъркай в душата и не нат-
рапвай своето мнение. За първа среща са по-подходящи само неутралните теми. 

5.  Твърде много си му разказвала за себе си. И в крайна сметка се наразказа. Я кажи за-
що му трябваше да знае, че в детството си си боледувала от..., че страшно много се страху-
ваш от зъболекар, че баба ти се е женила 4 пъти, че твоят шеф е пълно нищожество, че мис-
лиш по въпросите, свързани със СПИН-а и че твоята първа любов те е зарязала още на аби-
туриентската вечер? Ти спомняш ли си изобщо какво той ти е казал? Освен че след 5 мин. 
затварят кафенето и е време да си тръгвате? 

6.  Ти си мълчала като партизанка. Ето той седи срещу теб – чаровен, секси, шегува се 
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интелигентно, гледа те нежно, обещава много, а ти се объркваш, смущаваш се и не знаеш 
какво да кажеш. Случва се. Ако това ти се е случило веднъж, не се обвинявай. Ако обаче 
това е твоето обичайно поведение на първа среща – имаш нужда да поработиш върху своята 
увереност в себе си и в края на краищата, повярвай, че ако мъжът иска да прекара вечерта 
именно с теб, значи вече имаш "сто точки" аванс!  

7.  Попаднала си на "любител на тестове". Тоест на човек, който отива на среща, само за 
да провери своята поредна позната дали тя му подхожда точно. По принцип всички ние 
подлагаме на тест своите нови познати, но мъжете от този тип ще ти задават въпроси от ро-
да на: "какъв цвят тапети в спалнята предпочиташ – червени, зелени или сини?" и "при по-
жар какво най-напред ще изнесеш от дома си?" Не търси правилните отговори. Такива ня-
ма. Той се нуждае от тестовете, за да се убеди за пореден път, че нито една жена не е дос-
тойна за такова съкровище като него. 

8.  Ти си разчитала прекалено много на продължение. Мъжът по природа е ловец, а не 
дивеч. Затова като види разположението на силите, предпочита да се отдалечи преди да бъ-
де оплетен, вързан и опитомен. Истината е, че не само пресметливите лъвици могат да изда-
дат своите намерения още на първата среща. Ако този човек ти харесва много и най-вече 
ако вече имаш известен опит от други неуспешни срещи, много е възможно страхът от не-
успех просто да е изписан върху лицето ти. Постарай се да се контролираш и се отнасяй фи-
лософски към първата среща. Ако не можеш, потърси си психотерапевт. 

9.  Ти си навлязла в личното му пространство. За повечето мъже този въпрос е един от 
приоритетните в отношенията им с жената. Една нищо и никаква фраза: "Ти прекарваш тол-
кова много време по мачове?!!" – вече може да запали червената светлина пред една иначе 
перспективна връзка. Границите могат да бъдат нарушени и невербално. Например, ако сед-
неш прекалено близко, ако му шепнеш нещо на ухото, така че той да усеща топлото ти ди-
хание, ако без да питаш, посегнеш към скъпата му запалка или започнеш да ровиш дискове-
те в колата му. Дреболия, която може да остане и незабелязана, и дори да е приятна при по-
близко познанство, в началото обаче може да го напрегне и подплаши. Затова преди да нап-
равиш нещо, задай си въпроса – бих ли искала той сега да постъпи по този начин с моите 
вещи? 

10.  Не ти е било интересно с него и той е усетил това. Не всеки човек е способен да се 
разкрие на първа среща. И се случва симпатичен и умен мъж да процежда през зъби скучни, 
нищо не значещи фрази, да се вълнува, да се шегува не на място или да се задълбочава, раз-
казвайки с часове за своя бизнес. А ти седиш и откровено се прозяваш. Той и без това се 
чувства неловко, че не знае как да ти се покаже, а ти дори не се стремиш да скриеш това. 
Мислиш ли че имаш шанс той да поиска това да се повтори? 

11.  Ти си го изплашила със своята професия. Кои професии мъжете на възраст от 30 до 40 
години смятат за неприемливи за своите приятелки? Според допитванията това са – зъболе-
кар, спортен треньор, ръководител на голяма фирма, полицай и забележете – психолог. 
Всички тези професии, така или иначе, рискуват да поразклатят крехкото ЕГО на силната 
половина от човечеството. Затова, ако ти си една от "нежеланите", постарай се да не се из-
дадеш още на първата среща.  

12.  Майка му не те е харесала. Той те е завел при нея още на първата среща? Няма нужда 
от коментари. Приеми, че ти по принцип си нямала шансове. 

13.  Ти не му подхождаш на статуса. Има младежи, за които да "свалят" едно момиче с ви-
сок статус си е направо спорт. И ако той се е запознал с теб на богаташки купон, назначил 
ти е среща, а на нея се е опитвал да си изясни каква кола кара баща ти и кой е той, може би 
си попаднала точно на такъв играч. Повече обяснения май не са нужни. 

Е. Шубина 
Източник: margaritta.dir.bg 
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ 
 
 Вече шест години конкурса за поезия „Зрящи сърца“, рожба на националното радио „Христо 
Ботев“ приютява даровитото вдъхнове-
ние на слепите поети в България. 
 Съдбата е отредила хората със зри-
телни увреждания непрекъснато да се 
борят с проблемите в живота и да нами-
рат утеха в най-истинската форма за ду-
шевна разтуха, писането на стихове. По-
дадената ръка от страна на национално-
то радио е жест, за който може много да 
се говори. Ние, слепите поети, дължим 
огромна благодарност на целия екип на 
предаването „Познати и непознати“ и 
главно на водещата Цвети Николова за 
възможността стиховете на повече от 
сто наши приятели и колеги по съдба да видят бял свят. Едни по-добри, други още по-добри, но 
всички еднакво силно заредени с позитивна енергия и нагласа за свобода на мисълта. С дамата 
участвала в поетичния конкурс, спечелила първо място, искам да Ви срещна под формата на едно 
импровизирано блиц интервю. Това е Лушка Маджарова от гр. Лъки.  
  – От кога се занимавате с писане на стихове?  

 Лушка: Започнах да пиша след като загубих зрение. Не съм правила опити да пиша стихове 
по-рано поради домакински причини. Всичко дойде от само себе си и стигна до издаване на пър-
вата ми стихосбирка „Живот като миг“. 
 – Какво Ви доведе в “Зрящи сърца”? 

 Лушка: Исках да докажа себе си и да покажа, че съм като другите. 
 – Конкурсът е главна част от проекта на програма „Христо Ботев“ – “Познати и непознати”. 
Какво не знаем за Вас? 

 Лушка: Хората, които ме познават знаят всичко за мен. Стремя се да правя това, което ми 
създава радост. Като знам, че достойните личности живеят до 120 години, както се казва: Пожи-
вьом – увидьом! 
 – Двете сте като в онази песен за двата стръка иглика. Едната израснала в топлата пазва на 
Средна гора, а другата под жаркото тракийско слънце. Какво Ви топли, когато Ви обгърне студе-
нината на околния свят? 

 Лушка: Честно да ти кажа, за мен няма студенина. Обгърната съм отвсякъде с хубави хора. 
Имам прекрасно семейство. Децата и внуците ми помагат във всичко в живота. Имам чудесен 
съпруг, който бди над мен като орел. Не дава да падне косъм от главата ми. 
  – Как изглежда света през очите на незрящите? 

 Лушка: Загубих зрение на 37 години. Това, че познавам света като зряща е невероятно. Съ-
нищата ми са наситени с цветове. Виждам цветята и дърветата както преди и когато отворя очи, 
имам чувството, че съм с нормално зрение. В началото ми беше трудно. Сега е друго. Свикнах и 
благодарение на семейството се намирам в отлична форма във всяко едно отношение. Светът е 
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прекрасен и трябва да се стремим да продължаваме хубавите мигове. 
 – Според Вас какво е необходимо на хората за да бъдат щастливи? 

 Лушка: Да си помагат един на друг и да не изпадат в отчаяние. Да бъдат силни духом. Да 
не ги напуска никога обичта в сърцата. Човек трябва да живее преди всичко с любов. 
 – От какво Ви боли най-много? 

 Лушка: От това, че някои хора нямат хляб и топлина в домовете си. Моля се колкото може 
по-малко да има бедни и болни. Ние, хората с увреждания, сме равноправни и се борим непре-
къснато за правата си. Трудно е, но нямаме друг избор. 
 – Най-трудната крачка във Вашия живот? 

 Лушка: В живота съм имала много трудни крачки, но не съм се спирала, не съм се страху-
вала да ги направя. На препятствията съм гледала като на нещо мимолетно и не съм се огъвала 
пред тях. 
 – С какво не бихте се разделили никога? 

 Лушка: С любовта в сърцето ми. 
 – Каква е цената на зрението? 

 Лушка: Голяма. Неоценима. Ценя дори и това, което ми е останало. Частицата светлина, 
която ми е останала е по-ценна от всичките пари на света. 
 – А каква е цената на приятелството? 

 Лушка: Приятелството и предателството вървят ръка за ръка. Виновни са и двете страни. 
 – Имате ли кумир и кой е той? 

 Лушка: Кумира, към който се стремя цял живот е бъдещето. Бъдещето е моя кумир.  
 – Славата тежко бреме ли е? 

 Лушка: За мен славата не съществува. Не съм се чувствала никога велика. Стремяла съм се 
да дам на другите най-доброто от себе си. 
 – Освен с писане на стихове с какво друго се занимавате? 

 Лушка: Имаме голяма градина. Моят съпруг я направи с цел да има къде да ида, когато ис-
кам да си почивам. Садим картофи, домати и други видове плодове и зеленчуци. Занимавам се с 
домакинството като всяка нормална българска жена. Спортувам дори и на тези години, на които 
съм в момента. Взимам участие в ежегодните национални и международни спортни мероприятия 
организирани за хората в неравностойно положение.  
 – Опишете се с едно изречение? 

 Лушка:  
 Обичам сутрин по роса да тичам, 
 с очите си света пред мене да обгръщам, 
 и никога от идващия ден глава да не отвръщам! 
 Това е, такава съм, не крия! 
 И Вие ми простете, 
 че воля имам да летя, 
 Не ме съдете! 
 – Вашето послание към читателите на списанието? 

 Лушка: Да се обичат и да вървят ръка за ръка в живота!  
 

Кирил Дамянов 



 10 

ЛЕГЕНДАТА ЗА ПИРИНСКИЯ ЗМЕЙ 
 

 В подножието на връх Ореляк (2099 м. надморска височина) се намират Змейова скала и 

Змейова дупка. Малката пещера е известна като пещерата на крилатия кон на Пиринския змей. 

Голямата змейова пещера е сочена за негов дом. Много често фолклора ни свързва старите руд-

ници с дом на змея. Горе в тавана се наблюдава овален отвор, пробит според легендата от светка-

вицата на Беласишкия змей. Легендата разказва, че змеят грабнал на връх Великден от хорото 

най-хубавата мома Стана. Отнесъл я под селото в Змейова дупка и там я направил своя невеста. 

Стана вече чакала дете, когато веднъж змеят полегнал на пролетното слънце в скута на невястата 

си, за да подремне. Заръчал й, ако види в небето облаче, да го събуди. Змейовата невяста видяла 

облачето, но й дожаляло да събуди змея. Скоро облакът станал голям и буреносен. Стана разбра-

ла, че е сгрешила, опитала се да събуди мъжа си, но той спял дълбоко. Накрая заплакала, една 

сълза паднала и го събудила. Било вече късно. От облака излязъл Беласишкият змей. Докато Пи-

ринския змей влезе в пещерата да си вземе боздугана, чуждоземният змей го нападнал, пробил 

отгоре пещерата – дом на змея и го убил. Змейовата невяста Стана останала вдовица. Едно овчар-

че я открило. Казало на баща й и той направил стълби, свалил я от пещерата и я прибрал у дома. 

Не след дълго се родило и детето. То било необикновено голямо, силно и с крилца под мишници-

те. На три години вече било толкова силно, че ходело с дядо си в планината да събират дърва. 

Веднъж казало на дядо си, че иска от него да отиде в Серес на пазар и да му купи лой, която да 

направи на топки. Дядото изпълнил желанието на внука си. После детето казало на дядо си, че 

има да води борба със змея, който е убил баща му и се е настанил в езерото на върха на Пирин 

планина, до връх Ореляк. Дядото се уплашил и го съветвал да не се бори със змейовете, защото 

те са много силни. Детето обаче било непреклонно. Уговорило дядо си да отиде с него до езеро-

то. Влязло вътре, като преди това му поръчало, ако види над водата син пламък да хвърли една 

топка лой. Ако види да излиза бял пламък – нищо да не хвърля. Дядото това и направил. Накрая 

детето-змей излязло от водата, носейки сърцето на победения от него змей – убиец на баща му. 

Заедно с победения змей изчезнала и водата от езерото. Така се появила местността „Сухото езе-

ро“, южно от връх Ореляк. Младият пирински змей останал там, на върха на планината. Заселил 

се на Чаушката скала и според местните народни вярвания, до днес пази землището на с. Пирин. 

Около върха дори и в ясно време се вижда едно малко облаче. Срещу задължението на пазител на 

селското землище змеят си избирал най-хубавите моми от селото за жени. Всички те били от 

Гинчовия род. Когато правели къщата си, той им помагал, според местната легенда. Той докарал 

и поставил огромните каменни блокове, тежащи поне по половин тон, които лежат в основата и и 

могат да се видят и днес. Самата къща е в лошо състояние, но като цяло все още е здрава. 

 

Източник: Екип "Българска история" 
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НАН МАДОЛ – ЗАГАДЪЧНАТА ТИХООКЕАНСКА ВЕНЕЦИЯ 
 

 Наричат го “най-добре пазената тайна на археологията” или “голямата загадка на Микроне-

зия”. Дворцов комплекс, построен върху коралов риф сред просторите на Тихия океан – това е 

Нан Мадол. Създаденият от човешки ръце изкуствен архипелаг се състои от 92 каменни островче-

та, разделени от плавателни 

канали, на обща площ от над 

18 кв.км. Най-големият архе-

ологически паметник на 

Микронезия се намира в юго-

източната част на остров 

Похнпей (известен още като 

Понапе), част от архипелага 

на Каролинските острови на 

територията на Федералните 

щати на Микронезия. В пре-

вод “Нан Мадол” означава 

“Място помежду”, а корало-

вият риф, върху който е бил построен комплексът, се нарича Соуналенд (“Рифът на небесата”).  

Нан Мадол е открит през XIX век., когато една белгийска експедиция изследва острова и съобща-

ва, че е открила на него останките на “мъртъв град”. Първите сериозни научни изследвания на 

Нан Мадол прави германският антрополог Паул Хамбрух, посетил острова в началото на ХХ век 

(1908-1910). Мястото изумява със самото си съществуване – мегалитен изкуствен архипелаг, пос-

троен сред просторите на Тихия океан през средновековието (V-XVI век). Според антрополога от 

Университета на Орегон Уилям Айрес изкуствените платформи, от които е изграден Нан Мадол, 

са създадени по изключително сложен и трудоемък начин. Островите и постройките на комплекса 

са построени от вулканичен черен базалт, който съществува на Понепе под формата на естествени 

шестоъгълни стълбове. Някои от тях достигат тегло над 5 тона и дължина над 5 м. Археолозите 

смятат, че за построяването на комплекса е било необходимо доставянето на между 500 хил. и 

700 хил. метрични тона строителен материал – впечатляващо постижение дори според съвремен-

ните представи. Базалтовите колони са били изкопавани от каменоломни, отдалечени на над 30 

км. от Нан Мадол, и след това са били транспортирани по вода. За това са били необходими усъ-

вършенствани мореходни съдове, различни от познатите по тези места канута. Поставянето на 

колоните по местата им също е било гигантска инженерна задача, дори като се има предвид, че 

деспотичните владетели на острова са разполагали неограничено с целия човешки ресурс на свои-

те владения. С помощта на лостове, въжета и наклонени рампи многотонните базалтови късове са 

били подреждани хоризонтално един върху друг, подобно на куп от дървени трупи. За да постро-

ят всеки отделен остров от изкуствения архипелаг, неговите създатели първо изграждали външни 

стени с височина до 10 м. След това оформените правоъгълни участъци от лагуната били запълва-
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 ни с парчета корали и скала до ниво над най-високата точка на прилива. Отделните островчета на 

Нан Мадол са свързани с мрежа от канали, които днес са проходими единствено с тесни моторни 

лодки. Създателите на мегалитния комплекс са изградили и система от огромни диги и вълноло-

ми, които защитават острова от стихията на Тихия океан. Според някои изследователи Нан Ма-

дол е изграден от развита средновековна цивилизация, чиито представители са се отличавали от 

коренното население, което и до днес живее в тръстикови колиби и никога не е използвало вулка-

ничния базалт като строителен материал. Според историците остров Нан Мадол е бил религиоз-

ният и политически център на древната микронезийска династия Сау Дельор, обединила понапе-

анските племена в островна империя с около 25 хил. поданици. Разцветът на тази тихоокеанска 

цивилизация и мащабното строителство продължават почти 1000 години, от началото на V век до 

средата на XVI век. Строителството на изкуствените острови започва през V век, като строежът 

на най-масивните постройки започва в края на XII и началото на XIII век. Най-ранните следи от 

живот на Нан Мадол, открити при археологическите разкопки, са отпреди 2 хил. години – украсе-

ни с орнаменти раковини, грънчарски изделия, както и различни каменни инструментарии. Адми-

нистративната част на Нан Мадол е разположена в североизточната част на острова и обхваща 

общо 58 островчета. Повечето от платформите тук са заети от гробници, както и от жилищата на 

жреците, които са извършвали погребалните обреди. Разкопките разкриват, че някои от островите 

в този сектор са били предназначени за производството на какаово масло, на канута и храна. Ад-

министративният комплекс Мадол Па, в който са били домовете на аристократите, е разположен 

на 34 изкуствени островчета в югозападната част на Нан Мадол. Археологическите данни говорят 

за това, че броят на знатните жители на Нан Мадол никога не е надвишавал 1000. Една от най-

запазените постройки в Нан Мадол и безспорно най-впечатляващата от тях е кралската гробница 

Нан Доувас. Тя представлява каменен форт с площ 4 акра, изграден върху един от най-големите 

острови в комплекса. Входът на Нан Доувас е увенчан с величествен каменен портал, а външните 

стени на погребалния комплекс са високи между 5 и 8 м. Във втория вътрешен двор се намира и 

най-голямата гробница на острова, в която според легендите се намират останките на митичния 

владетел Исокелекел. Според местните предания жестокият завоевател изтрил от лицето на земя-

та цивилизацията Сау Дельор, изоставил постройките на Нан Мадол и заселил племето си в 

джунглите на Понапе, където потомците им живеят и до днес. Местните хора в Микронезия ня-

мат писана история и поради това учените се опитват да разгадаят миналото въз основа на архео-

логическите разкопки и устните предания. Една от местните легенди, записана от Хамбрух, раз-

казва за братята магьосници Олосип и Олосол, които дошли с огромен кораб от някаква далечна 

страна. Братята построили Нан Мадол върху останките на древен град, потънал в океана още в 

незапомнени времена. Олосип и Олосол имали властта да укротяват морската стихия и да прена-

сят огромни камъни по въздуха. Те дали началото на владетелите от династията Сау Дельор, кои-

то станали толкова деспотични и жестоки, че си навлекли гнева на боговете. Исокалакал, син на 

бога гръмовержец, бил изпратен да ги накаже. Той убил последния владетел на Сау Дельор и 

опустошил острова. Тогава освободените жители на Нан Мадол напуснали мястото завинаги. 

 

Източник: Начо Стригулев – сп. Обекти 
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РЕЦЕПТИ ОТ ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА 

 

ЛИКЬОР ОТ ВИШНИ 

 
 

 Продукти: 2 кг. добре узрели вишни, 1 кг. захар, 1 л. 50 градусова ракия без дъх (или меди-
цински спирт), по желание, карамфилчета, канела на пръчици, 1 индийско орехче, задължително 
няколко вишневи листа.  
 Начин на приготвяне: Измийте и изчистете вишните. Поставете ги в голям буркан с широ-
ко гърло и ги посипете със захарта. Прибавете ароматите, разтръскайте буркана да се смесят доб-
ре захарта с вишните. Затворете буркана с марля и сложете на слънце за около 1 седмица. След 
което го залейте с ракията. След 4–5 седмици прецедете ликьора и го налейте в бутилки. Вишни-
те, които Ви остават са пияни вишни, можете да ги използвате за мъфини, кексове, торти и сладо-
лед, но са с костилки.  




 

МЛЕЧЕН КОКТЕЙЛ СЪС СЛАДОЛЕД И ПЛОДОВ СИРОП  
 

 Продукти: 200 мл. прясно мляко, 100 гр. сладолед по желание, 1 с.л. плодов сироп по жела-
ние, шоколад, ядки, канела, ванилия.  
 Начин на приготвяне: Разбийте охладеното прясно мляко и сладоледа с миксер или блен-
дер. Добавете плодовия сироп, който може да се замени с пресни плодове, сладко, кондензирано 
мляко, шоколад. Сложете канела или ванилия и разбивайте на висока скорост до получаване на 
гъста пяна. Поднесете коктейла веднага във високи чаши. Украсете го с плодове, шоколад или 
ядки по желание.  







 
СЛАДКО ОТ ЯГОДИ  

 

 Продукти: 2 кг. ягоди, 2 кг. захар, 1 пакетче лимонтузу.  
 Начин на приготвяне: В тава вечерта се поставят измитите и почистени ягоди и се посип-
ват със захарта, престояват в хладилника. Ако имате печка с голям плот сварявате сладкото върху 
нея, ако не – възможно е да се изпече във фурната. 5 мин. преди да е готово се добавя лимонтузу-
то. Проверява се за готовност като капка от сладкото капната в чинийка не се разлива. Готовото 
сладко се разсипва в сухи бурканчета и се затварят с капачки. 
 
 Забележка: Това може да се направи и с други плодове. Най-успешно във фурната става със 
сини сливи.  
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НАШЕСТВИЕТО НА ГЕРМАНСКИТЕ МУМИИ 
 
 Те изскачат по една, по две, по десетина. На всеки няколко месеца пристига съобщение, че 
някой е намерил в подземията на замъка или църквата си прекрасно запазени мумии. Те са на по 
300-350 години, от Новото време. И са пръснати из цяла Германия. Мумии в Германия? Да, няма 
грешка! За тях се знае много малко, за разлика от далеч по-старите им “посестрими” в Египет. Те 
обаче са също толкова загадъчни и крият история, която все още не е изучена от специалистите. 
Защо въобще са мумифицирали хора по тези земи, е основният въпрос, на който няма отговор. До 
неотдавна не беше ясно и как всъщност са се запазили в продължение на стотици години телата 
на мъже, жени и деца, включително копринените им рокли и кожените обувки. Днес историците 
започват да повдигат завесата. Фрайхер фон Холц не получава много подаръци от съдбата. Въп-
реки че е от благородническо семейство, животът му не е лесен. По време на 30-годишната война 
(1618-1648) се бие като наемник за шведската армия. Не пада обаче убит на фронта, смъртта го 
застига по съвсем негероичен начин – на 35-годишна възраст умира от грип или отравяне на 
кръвта. И чак тогава става важен. Роднините му го обуват в скъпи ботуши от телешка кожа. Пола-
гат останките му на специално място – в луксозна гробница във франкския замък Зомерсдорф 
край Ансбах (днешна Бавария). Там той се ползва с привилегията на египетските фараони – тяло-
то му не се разлага. 370 години след смъртта си благородникът все още лежи добре запазен в своя 
саркофаг, с кожените си ботуши. Неотдавна тялото му напуска за пръв път покоите си в замъка и 
е подложено на основен преглед от археолози от музеите „Райс-Енгелхорн” в Манхайм. Специа-
листите са категорични: той няма никакви външни наранявания и е бил в цветущо здраве, преди 
да го покоси смъртоносната инфекция. Екип от учени изследва мумията с компютърен томограф 
и реконструира лицето й. Резултатът е, меко казано, вдъхващ респект: Фон Холц, чийто ръст от 
1,80 м. е внушителен за времето си, има широко, четвъртито лице – като на състезател по ръгби, и 
изумително здрава челюст, с която е можел да чупи орехи. Защо обаче е мумифициран? “Ние поз-
наваме историята на египетските мумии по-добре от това, което се намира в нашите гробници”, 
признава пред сп. “Шпигел” археологът Вилфрид Розендал. Той е един от малкото учени, които 
се занимават с оцелелите в подземията тела. Веднъж на 3-4 месеца някой свещеник или барон му 
съобщава, че е открил мумия под църквата или замъка си. Неотдавна Розендал се натъква на 12 
прекрасно запазени тела от една благородническа фамилия в Илерайхен, Швабия. “Дълго време 
нямахме никаква представа защо съществуват тези благороднически гробници”, казва Розендал. 
Наистина, всички намерени мумифицирани тела са на хора от благороднически фамилии. Доку-
ментирани до момента са близо 1000 мумии, съхранени през вековете в подземия в Германия, пи-
ше “Шпигел”. В много случаи са запазени и части от дрехите, с които са погребани. До тях са по-
ложени и важни предмети: гребени, подправки, монети. Изумително големият брой елитни гроб-
ници принуждава изследователите да променят мнението си: доскоро са смятали, че при мумифи-
цирането става дума за единични и случайни явления, а сега находките навяват на мисълта за ри-
туал. Може би наистина богатите и могъщите в ранния период на Новото време са желаели съв-
сем съзнателно да бъдат погребани така, че телата им да се консервират. На гореща следа в това 
отношение се натъква археологът Андреас Щрьобл. В писмо до църковния съвет на берлинска 
църква от 1710 г. една баба на име Катарина Щайнкопен моли починалата й внучка да бъде поло-
жена “в арката под църквата, където да издържи на разлагането”. Бащата на детето, придворен 
съветник, предоставя за тази цел 10 райхсталера – колкото годишната заплата на кочияш по онова 
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време. В Берлин е най-големият мавзолей, става ясно неотдавна. 140 мумифицирани тела на бла-
городници се съхраняват под църква близо до Александерплац. След откриването на писмото на 
баба Катарина учени изследват по-подробно гробницата и установяват, че съществува изключи-
телно ефективна вентилационна система. Всички помещения са свързани с малки отвори помеж-
ду си и през всичките тези изминали столетия са идеално проветрявани. И в най-малките гробове 
в подземията Розендал и Щрьобл намират отлично измислени системи за проветряване. Но това 
не е единственият трик, с който телата оцеляват. Оказва се, че ковчезите под тях са постлани със 
стърготини, които попиват изтичащите телесни течности като памук. За съжаление много от 
гробниците са унищожени през годините заради строителни работи. Често така важните вентила-
ционни отвори са зазиждани от работници поради незнание. А в някои църкви те са затворени 
съзнателно като предпазна мярка срещу мародери. Щом спре движението на въздуха, за няколко 
седмици мумиите се предават. И пак да се върнем на въпроса: откъде възниква този обичай? 99 
процента от мумиите са намерени в протестантски райони: Франкония, Саксония, Тюрингия, 
Бранденбург, Берлин, Северна Германия. Според археолога Райнер Сьорис от Касел е възможно 
реформаторът Мартин Лутер да е в основата на този култ към мумифицирането. В книгата на Хи-
об (част от Библията, която Лутер превежда на немски) Сьорис намира следното изречение, с кое-
то подкрепя тезата си: “Аз зная, че моят спасител е жив и той ще ме възкреси от пръстта и после 
ще се покрие с тази моя кожа и в моето тяло ще види Бог”. Възможно е заможните протестанти 
да са прибягвали до мумифициране, защото са се опасявали, че възкресението им няма да се със-
тои, ако тленните им останки изгният в земята. Със сигурност суеверието е играло своята роля. 
Близките често заграждали ковчега така, че мъртвият да не може да стане. Страхът от призраци, 
които напускат гробовете си и нападат живите, е бил голям. Археолозите продължават да се ро-
вят в тайните на миналото. Щрьобл изследва телата от 18 в., намерени под църквата “Йоан Кръс-
тител” в Хановер, разказва “Шпигел”. Там покой са намерили представители на двете благород-
нически фамилии Фон Хансинг и Фон Гроне. Но има нещо много странно: 4 дъщери на едно от 
семействата умират в 4 последователни години. Вирус ли е покосил малките? Или става дума за 
убийство? Подробно изследване на добре запазените меки тъкани на мумиите вероятно ще даде 
информация за състоянието на органите им. Уникален поглед в миналото позволяват и прекрасно 
съхранените 29 тела под манастирската църква в Риза. Това според археолозите е безценно исто-
рическо място. Никъде другаде не е възможно да се изследват такива автентични облекла, носени 
от богаташите през изминалите столетия. Едно момиче е със съвършено запазена копринена рок-
ля, а на главата си има шапчица с панделка. Други са с дълги роби и нощни бонета. Почти всички 
са идентифицирани, не е сигурна самоличността единствено на най-видния, за когото се предпо-
лага, че е Ото фон Оделебен. Саксонският офицер воюва заедно с Наполеон. През 1812 г. участва 
в похода към Русия, който завършва с фиаско, а през 1813 г. – в битката край Лайпциг, в която 
французите са разгромени. После пише книга за Наполеон и военните си преживявания. Генети-
чен анализ ще покаже дали това наистина е този прочут офицер. Той също не загива в бой, а из-
дъхва като чиновник на бюрото си. Заради мумиите в църковния съвет в Риза тече разгорещен 
спор. Една част от членовете му искат гробницата, до която се стига само по една тясна стълба, 
да бъде отворена за туристи. Повечето обаче са против, защото се страхуват за опазването на без-
ценното историческо съкровище. 

Източник: Гергана Стоилова – сп. Обекти 
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ШИПОВЕ, ЛЕЧЕНИЕ И ЗДРАВЕ 
 В медицината го наричат артроза, а хората – шипове. Toва е едно от най-разпространените 
заболявания, при което се увреждат ставните хрущяли. То се появява, когато се възпалят вътреш-
ните обвивки на ставите, засягайки най-често тазобедрени и коленни стави, гръбначен стълб, 
врат, глезени, стъпала и т.н. За съжаление това заболяване все по-често се среща и сред млади 
хора, но в повече от случаите засяга хора над 40-те. Болните от шипове се оплакват от затрудне-
ния при движение, особено сутрин, или вечер, когато са много уморени, а нощем болката се ус-
покоява. Това заболяване обикновено става хронично и намалява трудоспособността на болния, в 
зависимост от това къде са се появили шиповете. Според специалистите, хрущялната тъкан е 
много нежна и за съжаление няма собствено кръвоснабдяване, което я прави доста по-податлива 
на износване. Принудителното натоварване на носещите стави допълнително износва тази тъкан. 
В зависимост от начина ни на живот и диета, тази хрущялна тъкан може да се износи още по-
бързо. В допълнение трябва да се знае, че в планините на Тибет има хора, които никога не са чу-
вали за шипове. Естествено, това се дължи на тяхната основна диета – плодове, зеленчуци, зърне-
ни храни и мляко. Основните фактори, които водят до поява на шипове са: лоши хранителни на-
вици; лоша двигателна култура; неправилна стойка; стрес; старост; фамилна предопределеност. 
Най-често шиповете се появяват в областта на гръбначния стълб и врата. Те могат да причинят 
болки в раменете, световъртеж, изтръпвания и чувство за скованост. Важно е да знаете, че ако 
имате шипове на петите, това може да е в резултат на урогенитална инфекция, позната като-
хламидии. Хубаво е да посетите гинеколог или уролог – съответно за мъжете. Освен това шипо-
вете може да са белег и на други заболявания, като автоимунни възпаления или ревматоиден арт-
рит. Хубаво е всекидневно да приемате билкови и плодови чайове, богати на различни антиокси-
данти. Добър ефект в началния стадии имат балнеолечението и физиотерапията. Тези рецепти, 
приложени тук имат за цел общото засилване на организма, сам да се справи с болката. 
 1. 30 мин. преди ядене (сутрин) изпивате сока на 1 глава целина, можете още от вечерта да я 
настържете и поръсите с 1 с.л. пудра захар – кисне захлупена цяла нощ, на сутринта се прецежда 
чрез изстискване и се залива със сока на 1 лимон. 
 2. Вземате по 1/4 чаена лъжичка рафинирана газ (рафинира се през 2 нови, чисти попива-
телни хартии) и след нея веднага 1 с.л. чист маслинен зехтин, а след това 250 гр. горещо мляко, 
подсладено с 4 с.л. захар. Пиете 20-25 дни подред. 
 3. Добре е да пиете отвара от листата и стеблата на целина (4 с.л. в 600 гр. вода се варят 10 
мин.) или чай от бял равнец (3 с.л. цвят се запарват с 600 гр. вряла вода, захлупена кисне 1-2 часа, 
след което се прецежда).  
 4. Два часа след ядене да вземате 1 с.л. смес от 500 гр. чист пчелен мед, 20 зелени листа от 
индрише и 20 ядки от кайсии или пък от сладки бадеми (счукани в дървен хаван на кашица), 4 
месести лимона, смлени с корите, но без семките, по 12 гр. обикновена валерианова тинктура и 
тинктура от глогов цвят (от аптеката) и 1 с.л. канела на прах. 
 5. Гръбнакът и ставите се покриват със зелен лист от прясно зеле, който кисне в газ в про-
дължение на 6 часа, след това се свива на руло и се изстисква добре. Върху него се слага парче 
хартия, бинтова се и така се спи до сутринта, или докато може да се търпи, и се сваля. 
 6. Десет последователни дни коляното се маже преди сън с мед, като върху намазаното мяс-
то се поставя изсушен тютюнев лист. Отгоре найлон, памучен плат и така престоява цялата нощ. 
Рецептата е изпитана и е помогнала на много хора. 
 7. За шипове (и вода в коляното) се счукват 10 скилидки чесън на кашичка. Преди да нало-
жите болното място с нея, то се намазва с олио. След това се завива с вестник и се пристяга с 
кърпа. Компресът се държи, докато чесънът започне да пари върху кожата (около 20-30 мин.) и 
се сваля. Процедурата се повтаря само няколко пъти и болките от шиповете ще изчезнат. Ще 
изчезне и водата в коляното. 
 8. За шипове на краката в дълбок съд (стъклен или емайлиран) се сипва 100 гр. винен оцет, 
в който се пуска 1 измито и подсушено яйце. Стои в оцета, докато се стопи черупката. След това 
се изважда внимателно, отстранява се белтъкът, а жълтъкът се отделя в чист стъклен съд и се раз-
бива на пяна. При непрекъснато бъркане на жълтъчната пяна се добавя по малко и оцет, добавя 
се и 100 гр. терпентин. С получената смес вечер се маже болното място и му се прави компрес. 
Преди това мястото се почиства добре чрез натриване с вълнен парцал, натопен в гореща вода. 

Източник: www.lechenie-zdrave.com  
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 Преди да пуснете в употреба сапуна, сложете го за 1-2 дена на радиатора или до печката, 
така той ще стане двойно по-пенлив. 

 
 С леко сварени картофи се натрива като със сапун силно замърсено бельо, след което се 

изплаква със студена вода. 
 
 Намокрени и завити във вестник обелки от картофи почистват саждите, като се поставят в 

силно горяща печка. 
 
 Знаете ли, че ако вратите скърцат, тази „музика” можете да отстраните с обикновен вазе-

лин. С него смажете пантите. 
 
 Когато дрехата е изцапана с кал, трябва да изсъхне и след това да се изчетка с твърда четка. 

После се намокря с хладка сапунена или амонячна вода, ако платът е светъл. При материя с 
ярки цветове се употребява разтвор от оцет, а при тъмните се изплаква с чиста вода. Ако 
калта е силно проникнала в тъканта, изтърква се с малко алкохол и петната изчезват. 

 
 Ако имате петна от какао или кафе върху бели памучни или ленени материи, местата се на-

мазват със смес от равни количества амоняк и терпентин. Оставят се за малко и се накисват 
и изпират с топла сапунена вода. Простират се на слънце. Пресните петна се изпират само 
със сапунена топла вода, примесена с боракс. 

 
 С течение на времето дрехите губят своя цвят. Особено податлив към външни изменения се 

оказват белият плат, тъй като той може да се замърси много лесно. Цвета на дрехите можем 
да поддържаме и възстановим, със следната натурална рецепта:  
Необходими продукти: 1 лимон, неутрален сапун.  
Начин на приготвяне: Напълнете 1 кофа с вода. Прибавете малко сапун и сок от 1 лимон. 
Оставете дрехата да престои 20-30 мин., след което измийте по обичайния начин. Този на-
турален "препарат" е много подходящ за премахване на миризми или петна от пот. С негова 
помощ Вие ще се сдобиете с дрехи, които да бъдат с един тон по-светли. 

 
 Силната цитрусова миризма, която излъчват лимоните, може да възпре разпространението 

на насекоми. Те усещат този приятен за нас хората аромат като силно отблъскващ и напус-
кат мястото, на което се намират. За целта просто поръсете с чист лимонов сок участъците 
от дома си, където най-често се срещат дребните вредители. Това обикновено са ъглите на 
стаите, первазите на прозорците или фугите на подовата настилка. Методът е изключител-
но ефективен срещу мравки, но ще Ви помогне да се справите успешно и с хлебарките и 
бълхите, проникнали в дома Ви. 

 
 Омръзна ли Ви да харчите излишни средства в търсене на най-добрия препарат за изгонва-

не на хлебарките от дома, а те да се появяват отново всяка година и да разнасят болестот-
ворни микроби из целия дом? Ако е така, Ви предлагаме да опитате един икономичен и 
практичен метод, състоящ се в употребата на натуралните продукти и в частност на лаван-
дулата. Ето как с нейна помощ Вие ще може да изгоните вредните насекоми далеч от жили-
щето си. Вземете няколко стръкчета лавандула и ги поставете в различните ъгли на дома и 
най-вече там, където сте забелязали нашествие на хлебарки. Ароматът на природния про-
дукт е любим за някои хора, но за насекомите, той е просто нетърпим. С този метод не само 
ще държите нашествениците надалече, но и ще способствате за освежаването на дома по 
един естествен начин, което от своя страна ще доведе до облекчаване на стреса и напреже-
нието, причинено от хлебарките. 

Източник: www.avenue.bg 
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ПРОСТИ РЕЦЕПТИ ЗА КРАСОТА 
 – За да прогоните бръчките, намазвайте лицето си с мед. 

 – Полезно е преди лягане да нанесете лавандулово масло около очите. 

 – Ако започнат да Ви окапват косите, втривайте в корените настойка от лопуш. 

 – С остатъците от изстискан лимон натривайте ръцете и лактите. 

 – За да се подсушат мазните коси, през ден в главата се втрива запарка от черен чай. 

 – Ако кожата Ви е суха, всеки ден я натривайте с нишесте. 

 – Полезно е да се прави пилинг на тялото от остатъците на сварено кафе. Необходимото 

количество може да се събере за няколко дни. 

 – Пресният сок от върбовка се препоръчва като добра маска за суха кожа. 

 – Косите придобиват червен цвят, ако към боята се добавят и 3-4 лъжички какао. 

 – За овлажняване на сухата и чувствителна кожа нанесете на лицето си масло от жожоба, 

смесено с малко вода. 

 – При потъмняване на ноктите половин час преди хранене вземайте по една супена лъжица 

разсол от кисели краставици. 

 – Ефирните масла от лавандула и от чаено дърво са естествени антисептици, които се из-

ползват за изчистване на гнойни пъпки. 

 – Продължителното пиене на чай от мента придава на лицето свежест и розов оттенък. 

 – За почистване на по-дълбоките пори на кожата се използва разбит яйчен жълтък, смесен с 

лимонов сок. Нанася се върху лицето на слоеве. 

 – За да омекне кожата на ръцете Ви, от време на време я намазвайте с оцет, смесен с малко 

слънчогледово олио или зехтин. 

 – Преди лягане вечер е добре лицето да се намазва за около десетина минути със смес от 

равни части олио и лимонов сок. 

 – За почистване на кожата на лицето правете маска от кисело мляко с овесена вода. 

 – Като лосион за лицето може да се използва запарка, получена от 2 с.л. венчета от мак, ко-

ито се попарват в 200 мл. вряла вода. Киснат в продължение на 1 час. 

 – За укрепване на косата корените се натриват с разварено на каша жито. 

 – При окапване на косата един час преди измиване натърквайте корените й със смес от рав-

ни количества лавандулово масло и ром. 

 – При анемична коса преди всяко миене в кожата на главата се втрива настойка от коприва 

(1 с.л. суха коприва на една чаша вряла вода). 

 – За да бъдат косите силни и меки, трябва да се мият с отвара от корените на билките – аир, 

лопуш и прясна коприва в равни количества. 

Източник: в. "Доктор" 
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Американският президент е на посещение в Израел и отиват заедно с израелския прези-
дент на поклонение пред Стената на плача. 

Американецът пита: 
– Може ли да се помоля на Бога да ми помогне в следващата избирателна кампания? 
– Може, но все пак имай предвид, че говориш със самия Бог! 
– А може ли да го помоля да спре подигравките в пресата срещу мене? 
– Може, но не забравяй, че говориш със самия Бог! 
– А може ли да го помоля Израел да върне на арабите Западния бряг? 
– Може, но не забравяй, че говориш със стена. 
 

 

В Руската военна академия поканили един от висшите генерали на среща с новобранците-
студенти. След лекцията генералът поощрил войниците да му зададат въпроси, свързани със си-
гурността и стратегическите решения. И те започнали да питат... 

"Вярно ли е, че ние ще участваме в бъдещата Трета световна война?" 
–"Да, много вероятно е да участвате..." 
"А срещу кого ще се бием?" 
– "За сега се очертава Китай да бъде бъдещият ни враг". 
Настъпила тишина, обстановката в залата станала по-напрегната, докато един офицер не 

се осмелил да каже: 
"Но, Генерале – това е лудост, нашият народ е само 150 милиона, а те са 150 милиарда. 

Нямаме никакви шансове срещу тях!" 
Генералът обаче запазил спокойствие и присъствие на духа и без никакво колебание от-

върнал на предизвикателството: 
"В модерната война не количеството е важно, а качеството на една армия. Вземете за при-

мер Израел – 5 милиона евреи години наред се бият срещу 50 милиона араби и винаги побежда-
ват." 

Обаче офицерите все още били притеснени: 
"Но Генерале, дали ще имаме достатъчно евреи?" 
 



 Веднъж четирима равини се разхождали в парка и спорели на библейска тема. Оказало се, 
че тримата са срещу единия. Той започнал горещо да се моли. 
 – Боже, знам, че съм прав! Моля те, дай някакъв знак, за да разберат и те, че съм прав. 
 И тутакси небето се покрило с облаци и загърмяло. БУМ!!! 
 – Ето, виждате ли – завикал равинът – Бог показва, че съм прав! 
 – Дъждът не може да е доказателство! – отвърнали тримата – Това може да е просто съвпа-
дение! 
 Равинът прострял ръце към небето и гръмко казал: 
 – Боже милостиви, моля те, дай още един знак! Моля те! 
 И начаса ГРЪМ... мълния поразила съседното дърво. 
 – Вижте! Вижте! Прав съм! 
 Тримата: 
 – Е, и какво! При всяка буря има и мълнии! Не е доказателство! 
 Тогава равинът завикал с последни сили: 
 – Господи, покажи велико знамение, защото тези пак не вярват! 
 И веднага облаците се разсеяли и глас Божий се чул от небето: 
 – ТОЙ Е ПРАВ!!! 
 Тримата: 
 – Е, и какво?!! Значи сме трима на двама!!!   

Източник: Християнски център "Христос, наша правда" 
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ВЪПРОСИ ОТ КНИГАТА 
 "ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ" НА НИКИ КЪНЧЕВ 

 

 Задача 1: В коя страна ядат най-много шоколад и бонбони, където на човек от населението 

се пада приблизително по 14 кг. за година? 

  а) Швейцария 

  б) Германия 

  в) Холандия 

 
 Задача 2: Кои жители на Земята първи посрещат настъпването на Нова година? 

  а) Жителите на Япония 

  б) Жителите на островите Фиджи 

  в) Жителите на остров Гренландия 

 
 Задача 3: Коя е най-дългата граница между две държави? 

  а) Между Китай и Монголия 

  б) Между Русия и Казахстан 

  в) Между Канада и Сащ 

 
 Задача 4: Около древен град разположен над 4 хиляди метра надморска височина в Андите 
са намерени само женски кости. Хипотезите са или мъжете са били изгаряни при религиозни при-
чини или е бил женски град. Кой е този град?  

  а) Теотихуакан 

  б) Мачу Пикчу 

  в) Куско 

 Задача 5: Коя е единствената истинска храна, която американските астронавти имат право 
да вземат в космоса? 

  а) бадеми 

  б) фъстъци 

  в) орехи 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
(Пътуване с премеждия) 

 
 Дачията е кола с предно предаване, така че при буксуване пясъкът трябва да се насипва 
пред предните колела. Следователно Вукадинов се е качил в Булгаррено-10 – факт, който и 
двамата съзнателно искат да скрият. 
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