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Приоритети

КОМПЕНДИУМ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ОПИТ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИ (НЦРСГ) „ХЕЛЪН КЕЛЪР“ КЪМ НАСГБ

(Доклад от семинар на тема: НЦРСГ „Хелън Келър“ – десет години принос в рехабилитацията на сляпо-глухите“ – 01.04.2014 г., гр. Пловдив)

Потърсихме същността на рехабилитационния процес, отвъд клишираните дефиниции,
между редовете на следната притча:
„Веднъж в един пашкул се появила малка пукнатина и случайно минаващ човек стоял с часове и наблюдавал как през тази малка цепнатина се опитвала да излезе пеперуда. Минало доста време, но пеперудата сякаш изоставила своите усилия, а цепнатината оставала все така малка. На човека му се сторило, че пеперудата е направила всичко възможно и че у нея не са останали никакви сили за каквото и да било повече. Тогава човекът решил да помогне на пеперудата: взел малко ножче и разрязал пашкула. Пеперудата излязла веднага. Но нейното телце било слабо и немощно, крилата й били недоразвити и едва се движели. Човекът продължил да наблюдава, мислейки че крилата на пеперудата ще се оправят, ще укрепнат и тя ще може да лети. Но нищо подобно не се случило. През остатъка от живота си пеперудата се влачела по земята. Тя така и не могла да полети.
И всичко, само заради това, че човекът, желаейки да й помогне, не разбрал, че усилието за излизане от пашкула е необходимо на пеперудата, за да може течността от тялото й да премине в крилата, те да се разгърнат и така тя да може да лети. Животът заставял пеперудата с труд да напусне тази обвивка, за да може да расте и да се развива.
Какво е общото между тази притча и рехабилитационния процес?
1.	Пукнатината в пашкула – или моментът, в който се поставя началото на преодоляването на изолацията, породена от сляпо-глухотата.
2.	Наблюдението – или първата стъпка от дългия път, който специалистът ще извърви заедно със сляпо-глухия.
3.	Времето – или фазите на отрицание, гняв, пазарлък, депресия и приемане.
4.	Усилията – или необходимите стъпала, по които трябва да се изкачи сляпо-глухият,
съпътстван и напътстван от специалисти.
5.	Отказът – или кръстопътят между справянето и отчаянието.
6.	Помощта – или изборът между сътрудничеството и заучената безпомощност.
7.	Разбирането – или осмислянето и приемането на новия начин на живот.
За да бъде преодоляна изолацията при сляпо-глухите лица, е необходим нов модел на взаимодействие със света, включващ две направления:
-	комуникация и
-	възприемане на околната среда.
Стереотипните нагласи, че комуникацията е ефективна и разбираема само тогава, когато е вербална, а възприемането на околната среда е основано главно на зрението, могат да бъдат превъзмогнати чрез познаването на различни методи на комуникация – Блок метод, Тактилен жестов език и/или Тактилен дактил, Брайл върху фалангите, ЛОРМ, Хаптична комуникация и др. Преминаването от един начин на комуникация към друг, изисква мотивация, време и усилия.
За да бъде осъществена промяната, е необходимо сляпо-глухото лице да стане част от процеса на рехабилитация. Това е избор. Изборът трябва да бъде предоставен, но не и налаган. Всяка една от стъпките в процеса на рехабилитация е съпътствана от избор. Различните решения, които взима всеки отделен човек, придават ясни очертания на индивидуалния подход. За да бъде осъществен даден избор, в частност как би искал да общува сляпо-глухият, е нужно представената информация да бъде систематизирана. С тази цел бе изготвена и методика за интерпретатори на сляпо-глухи лица.
Условно методиката може да бъде разделена на три части.
В първата част са представени дефиниция за сляпо-глухотата; същност на интерпретирането на сляпо-глухи и основни правила при общуването със сляпо-глухи лица.
Във втората част на методиката са описани факторите при избора на метод за комуникация,
въвеждаща информация – описание, схеми и снимки на методите за комуникация.
В третата част на методиката са маркирани базовите етични правила във взаимоотношенията интерпретатор – сляпо-глух.
Методиката се разпространява свободно по електронен път. Началото на практическата й приложимост бе поставено с обучението на специалисти от дневните центрове за рехабилитация и интеграция в България.
Очертаването на иманентно присъщите характеристики на интерпретирането за сляпо-глухи, а именно:
-	предаване на вербалната информация (чрез избран от сляпо-глухия метод за комуникация),
-	насочване / навигация/ придружаване,
-	описание на обкръжаващата среда, диференцира сляпо-глухотата като увреждане със свой индивидуален облик, което не е просто сбор от загубата на две сетива.
Съчетаването на елементите на интерпретирането придава цялостност на получената информация от околната среда. Двойната сензорна депривация бива компенсирана чрез контекстуалност на комуникацията, т.е. какви вербални съобщения се разменят, какви действия се извършват, описание на обстановката и позицията на сляпо-глухия в нея.
Тъй като огромен процент от смисъла, който се влага в директната комуникация „лице в лице“ протича по невербални канали, предаването на този тип информация чрез тактилни сигнали (напр. чрез хаптична комуникация) дава възможност за съпреживяване емоциите на участниците в комуникацията.
Освен въпросите за систематизацията на методите за комуникация със сляпо-глухи лица и разкриването същността на интерпретирането; ясни очертания придоби и темата свързана с идентифицирането на близките в процеса на рехабилитация.
Наблюденията върху многоаспектната им роля провокира провеждането на изследване чрез прийома „Описание на конкретни случаи“ и посредством „Многофакторен личностен въпросник“. Това е и първата стъпка по посока търсене на точното място на консултирането в процеса на рехабилитация.
Стереотипите по отношение ограничаващите функции на увреждането се преодоляват, в хода на консултиране на близките и разкриването на алтернативните варианти за комуникация. Адаптирането е възможно тогава, когато човек има ясна визия за по-нататъшните си действия
съобразно актуалната ситуация.
Ако приемем, че адаптацията е степен на съвпадение между индивидуалните характеристики на личността и профила на нейните занимания, то изходната позиция в процеса на рехабилитацията се основава на правилото, че човешките същества реагират на даденостите на средата и се адаптират към тях до степен, до която ги интерпретират съобразно вътрешните си нагласи. По този начин всяка адаптация е опосредствана от субективното възприемане на средата. Следователно, когато се мисли за адаптирането към средата се имат предвид, не толкова нейните обективни характеристики, колкото човека с неговите психологични особености и вече изграден поведенчески репертоар. Всеки човек вижда това, за което е настроен и постъпва, мисли и чувства съобразно субективната си картина.
В този ред на мисли, с предоставянето на алтернативи се поставя само началото на процеса. Следващата стъпка е изборът между сътрудничеството и заучената безпомощност. Този избор се отнася, както за сляпо-глухия по отношение на близките и специалистите, така и на близките, по отношение на специалистите.
Ако всяко ново познание придобито от сляпо-глухия не е подкрепено от търпение, усилия и разбиране от страна на близките, то резултатите от рехабилитационния процес регресират. Свръхпротективното поведение, често прикривано зад псевдогрижовно поведение, насочено единствено към обезпечаване на ежедневните битови потребности на сляпо-глухия, водят до социална депривация.
Разграничаването на изпълнението на поставените задачи от разбирането на техния смисъл, е основополагащо за интернализирането на новата гледна точка към увреждането, произтичащите от него ограничения и възможните алтернативи за адаптация.
Качествената разлика между извършването на дадено действие по причина, външна за сляпо-глухия и това действие да бъде продиктувано от вътрешната му мотивация, определя ефективността на всяка стъпка от рехабилитационния процес.
В основата на ефективността стои разбирането, а то от своя страна е резултат от съгласуваността между целите, които си поставя сляпо-глухото лице и степента на усилията, които полага, тъй като при липса на съответствие, отговорността за неуспех може да бъде прехвърлена върху специалистите или близките.
От друга страна, специалистите и близките са тези, които съпътстват сляпо-глухия в преживяването на отрицанието, гнева, пазарлъка, депресията и приемането.
Автентичността на сляпо-глухия се разкрива тогава, когато му бъде предоставена възможност да преживее всички горепосочени фази и бъде потърсен начин за разбирането им.
Псевдорехабилитацията или преждевременното разрязване на пашкула, било то и с добри намерения, обезличава сляпо-глухия с неговите вътрешни ресурси за справяне.
Основен акцент в дейността на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи през изминалите десет години, е разкриването на индивидуалните потенции на всеки сляпо-глух.
Дейността на центъра се ръководи от принципа, че всеки сляпо-глух има скрити възможности, които се разгръщат при определени условия, а алтернативите, които му се предлагат са синхронизирани с неговата индивидуалност и профил на занимания, а това, както бе посочено
по-горе, е основополагащо за процеса на адаптация.
Анна Ройдева, специален педагог в НЦРСГ „Хелън Келър“


Делници и празници

ЕКСКУРЗИЯ ДО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН


	На 24.07.2014 г. членовете от ТСО на ССБ – първа и втора организация и от ТО на НАСГБ,
тръгнахме на екскурзия – организирана от председателите – Христо Шипанов и Недялка Митева.
При пристигането си в гр.Шумен, ни посрещнаха – управителката на интеграционния център – Галя Петкова и нейната сътрудничка – Сесил Мустафа.
Те бяха много любезни и внимателни към нас. Заедно бяхме няколко часа. Галя и Сесил, като екскурзоводи на нашата група, ни заведоха до историческата крепост, построена 3400 години преди Христа. Населявана е най-напред от тракийски племена, след това идват римляните. През VIII век се настаняват и прабългарите.
Тя е като ключова крепост за първите две царства – Плиска и Преслав. Завладяна е през 1387 г. и окончателно разрушена през 1444 г. от полско-унгарските рицари, за да направят подарък на Владислав Варненчик, който е имал тогава рожден ден.
Те я опожаряват и от тогава окончателно тази уникална крепост спира да съществува. Пътят по който вървяхме към уникалната крепост, от двете страни беше осеян с цветя и зеленина. По този път някога са вървели и нашите предци.
Уредникът – Димитър Стойков – ни придружи до крепостта. Той ни разказа за незабравими исторически събития и дати, обхващащи онези далечни епохи.
Второто ни посещение беше на Мемориалния паметник – „Създатели на Българската държава”.
Той е открит през 1981 г. по случай 1300-години от създаването на България. Разположен е в непосредствена близост до гр.Шумен на територията на природен парк – „Шуменско плато”. Силуетът на паметника се вижда в радиус от 30 км. Архитектурната му част се състои от две групи раздвижени бетонни форми от север и юг, изградени под различен ъгъл, върху който са монтирани 21-скулптурни фигури на български владетели, управлявали от VII до X век. Мозайката
„Триптих” е най-голямата на открито на Балканите. Символизира идеята за създаване, развитие и възход на държавата чрез преплитане на фигурални буквени изображения. Средновековни кръстове и колони красят галерията.Обектът е включен в списъка на стоте национални туристически обекта.
Двете екскурзоводки ни заведоха в подножието на паметника и който можеше да види, видя колко величествен и грандиозен е този паметник, символизиращ създаването на нашата държава, нейното развитие и възход.
Това посещение ни пренесе назад, в далечното минало, когато са царували и управлявали тези велики българи. Най-отгоре е статуята на Хан Аспарух – основателят на българската държава. Зад него в триумфален ход е конят  верният спътник на прабългарите. Долу в ляво от хана е кучето – животното, използвано за жертвоприношения от прабългарите. Над коня в ляво са изсечени части от именника на българските ханове – най-старият летописен извор. Той съдържа сведения за езика, летоброенето и обществено политическия живот на предците ни. Под копитата на
коня са изваяни:
– Орфей – свирещ на арфа, който с дивен глас удивлявал хора и животни и четири женски фигури, символизиращи годишните времена и един слънчев часовник. На 18 м. в галерията на хановете са представени – Тервел, Крум и Омуртаг, владетелите, които утвърждават българската държава.
– Хан Тервел – (701 – 721)г. е известен, като първият български дипломат. През 705 г. помага на византийския император – Юстиниан ІІ да си върне престола. За тази си заслуга получава титлата „Кесар” – втора след императорската и стратегически важната за българската държава
„Загоре” в северна Тракия.
С жестовете на разминаващите се ръце, авторите са искали да покажат тази негова дипломатичност, т.е. конфликтите трябва да се решават чрез дипломация и мир, а не чрез сблъсъци, войни и конфронтация.
В средата е фигурата на Хан Крум – (803 – 814г.) – стратег и законодател. Надписите около Крум разказват, как през 813 г. достига до вратите на Константинопол. Там демонстрира силата си и извършва ритуално жертвоприношение пред очите на смутените византийци. С поглед към ръцете, показващи ограничения, Крум казва, от тук до тук, извън тези рамки е непозволено и е наказуемо.
Третият владетел е Хан Омуртаг – (814 – 831 г.) – строител и философ. Няма и не може да има по-съзидателни мирни години, а Омуртаг осигурява на своя народ 30-годишен мир, като сключва договор с Византия. Известен е неговият надпис в колоната в църквата „Св.40 мъченици” във Велико Търново.
И до днес ни удивява философският смисъл на Омуртаг, който е вложил в изсечени думи следното: „Човек дори и добре да живее, пак умира и друг се ражда и нека, роденият по-късно, като види тези писмена, да си спомни за този, който ги е направил”.
Видяхме и облика на Цар Борис. Историческата му заслуга е в приемането на християнската вяра. Фигурата на Княз Борис е приведена и устремена напред, като че ли се взира в далечината, да открие най-правилния път за своят народ.
Още една фигура, на Цар Симеон – (833 – 917)г. Стъпил върху здрави основи и приел богато наследство, той ги обобщава и превръща България в една от най-силните европейски държави. По време на управлението му знаем, че три морета мият българските граници – Черно, Егейско и Адриатическо море. Високо вдигнатата му лява ръка е символ на държавна власт. Опора е дясната ръка и не случайно от тази страна се намират неговите книжовници. Под него са болярите, с които е вземал важни държавни решения. През неговото царуване, България е достигнала до възход на наука и знания – Златният век и книжнина на България.
В голямата колекция е отделено място и за храбрите Симеонови войни. Светлина и топлота в сините тела внасят мозайката „Триптих”, с обща площ 540 кв.м.
Създателите на Българската държава са създали не държава на завоеватели, а държава, която е просъществувала благодарение на развита в нея цивилизация.
Това всичкото ние го знаем от историята през ученическите ни години, но в този ден, застанали пред огромните каменни скулптури, ние си спомнихме за тяхното величие, родолюбие, за
това, което са отдали от себе си за държавата. В душите и сърцата на всеки от нас затрептя чувството на гордост, преклонение и радост, че сме потомци на такива достойни някогашни владетели на нашата родина.
На края посетихме паметника в градския парк на Тодор Колев. Направихме си снимки сред красивия шуменски парк, пред статуята на нашият забележителен артист и тръгнахме към автобуса.
Тук председателката на втора организация – Недялка Митева в знак на благодарност към нашите мили екскурзоводки, поднесе бонбониера – да си подсладят живота и дискове с музика на всички състави в Дом на културата „Успех” – Варна.
Благодарим на организаторите за тази хубава екскурзия, която беше приятно развлечение за всички нас, но свързахме полезното с приятното, като посетихме забележителните исторически места – мемориалния паметник, шуменската крепост и паметника на Тодор Колев.
Желателно е по-често да имаме такива екскурзии сред красивата природа на България.

* * * * *

ПОСЕЩЕНИЕ НА “ФИЕСТА ДЕЛФИНАРИУМ”


15 август е празникът на Варна, морето а същевременно е и християнският празник – Успение Богородично.
Ние, членовете от ТО на НАСГБ го отбелязахме на 13 август. Беше чудесно развлечение, приятно и забавно преживяване – посещение на Фиеста Делфинариум, организирано и уредено напълно безплатно от Ганка Параскевова и Станчо Добрев за наши членове с остатъчно зрение. Цената на билета на човек е 25 лв. за представление траещо около час. Бяхме изненадани и очаровани от представените прекрасни и успешни представления на най-умните и интелигентни морски животни – делфините приятели на човека. Харесахме тяхната програма. Скачаха през обръч високо над басейна, играеха с големи цветни плажни топки също като на баскетболен мач. Отблъскваха и отхвърляха топките с опашките си много високо и далече от мястото, където бяха. Едно младо момиче, която беше седнало в малка лодка, го бутаха от единия до другия край на басейна и момичето благополучно излезе от лодката на брега. Това е един невероятен спомен за цял живот. А един от делфините с човек на гърба си, го разходи из басейна. Много мили животни. След всяко тяхно изпълнение дресьорът им даваше за награда риба. Програмата на делфините която гледахме беше великолепна. Аплодисментите бяха бурни.
Благодарим на г-н директора и на управителката на "Фиеста Делфинариум", че ни разрешиха това посещение.
От името на присъстващите им пожелаваме да са живи и здрави!


Блока подготви:
Ганка Параскевова

Силуети
ЕХО ОТ ДЕЛИОРМАНА
– част четвърта –
Пред вратата на голямата триетажна къща спря млада,добре облечена жена.
Потропвайки с модерните италиански обувки по паважа, тя похлопа силно, след това се отдръпна крачка назад и извика:
– Има ли някой вътре? Имам нужда от помощ.
Тежката дъбова врата се отвори и на прага застана младеж на около 18 години.
– Добър ден – поздрави той. Какво се е случило ? Да не ви гони някой, че викате така?
– Имате право млади господине – отвърна жената с разтреперан глас, а от големите й сини очи потекоха сълзи. Бягам от мъжа, който обичах повече от живота си.
– Защо „обичах”? Вече не го ли обичате? – попита невинно младежът.
Младата жена изтри една сълза, отправи дълъг премрежен поглед към него и промълви:
– Не мога повече да издържам изневерите му. Не искам да деля любовта си към него с друга, да го чакам до сутринта докато той е при нея. Извинете ме, може ли да ми дадете чаша вода – помоли тя.
– Да, разбира се. Но моля заповядайте вътре да си починете – покани я стоящият на вратата домакин. Простете, забравих да Ви се представя. Казвам се Емир.
– Аз съм Гюлшен – усмихна се тя и подаде ръка.
Емир я пое внимателно, а от допира през вените му преминаха топли вълни. Погледът му срамежливо обходи стройната женска фигура от горе до долу, после засрамено отвърна очи встрани.
– Заповядайте – покани я той, отваряйки широко вратата.
Като пристъпи колебливо прага, Гюлшен се озова в преддверие, облицовано със светло кафява дървена ламперия. По стените бяха окачени картини в златни рамки, изобразяващи благородни представители на човешкия и животинския свят. Емир мина пред нея и я въведе в гостната. Широка и просторна, подредена с много вкус и изящност, тя предлагаше удобство и комфорт на своите гости. Ниските дивани край инкрустираните източни масички контрастираха приятно с плетените столове пред високата мраморна камина, върху която се виждаха подредени златни фигури на древни божества. Гюлшен не можа да откъсне очи от тях, оценявайки не само художествената, но и паричната им стойност. Боже мой – помисли си тя. Та тук седят милиони, които чакат някой да ги прибере на сигурно място. После се обърна към Емир с усмивка и каза.
– Какви красиви неща. Какво ли представляват. Простете моето любопитство и невежество,
но откъде ги купувате?
Емир се засмя непринудено и се приближи до камината. Взе внимателно една от златните фигури, после се обърна към Гюлшен с думите:
– Тези произведения не са просто неща, които се купуват на пазара в Капалъ чаршия. Това например е донесено от Египет. Баща ми е платил цяло състояние за да го откупи от един арабски принц. А ето тази красавица ни костваше повече от година търсене и преговори с шейха на Тунис докато я придобием – продължи Емир, подавайки на своята гостенка опалово черната фигура на девойка, стиснала в едната ръка дълъг меч, а в другата букет златни цветя.
– Очите й са от най–големите изумруди намирани някога по нашите земи – обясни Емир,
гледайки с любов и обожание статуетката.
– Сигурно струва няколко хиляди – попита Гюлшен.
– Хиляди ли – погледна я снизходително Емир. Струва почти милион! Ако се купува от познавач, може да надхвърли милион и половина!
– Как държите толкова скъпи вещи тук? Не е ли опасно? Не се ли страхувате, че някой може да ги открадне?...
– Е, все пак ние не каним всеки в нашия дом. Когато се събираме, правим го в частния бар,
който е на долния етаж.
Погледът на Гюлшен не се откъсваше от невероятните скъпоценности, изчислявайки на ум какво би спечелила от тях,ако ги притежаваше. – Да мога само да ги имам тези съкровища – мечтаеше си Гюлшен. Ще се отърва завинаги от живота на жена за развлечения. Ще се измъкна от онова гадно село, и най–после ще заживея като богаташките жени. Ще имам дрехи, слуги, злато! Много, много злато! Докато тя си мечтаеше, Емир не откъсваше очи от нея. Омагьосан от нейната красота,той усещаше как тази жена го обсебва със страшна сила. Застаналата пред него неочаквана гостенка му приличаше на египетска принцеса. Изваяните форми, високите скули и тънкия
прав нос напомняха за древните източни красавици, рисувани от най–добрите художници.
– Казахте че бягате, но има ли къде да отидете – попита колебливо Емир. Има ли къде да отседнете, да се подслоните.
– Не знам –отговори тихо Гюлшен. Тръгнах с дрехите на мен, и мъката която нося в сърцето си. Нямам нито приятели, нито пари. Ще нощувам навън под звездите.
– Как така под звездите – погледна я стреснат Емир
– Ами така – отвърна Гюлшен. Не мога да платя за хотел.
– Ако не ви притеснява, може да останете да пренощувате в нашия дом – предложи й той.
Имаме стаи за гости,и няма да ни струва нищо да ви приютим.
– Благодаря, но не ми е удобно – отвърна му с леко разтреперан глас тя. Вие сте толкова благороден, толкова мил, и красив едновременно с това!
Позволете ми да направя едно добро дело за вас – продължи този път по-уверено Емир. Досега не съм правил нищо за другите, благодарение на моя баща.
– Защо – погледна го учудено Гюлшен. Толкова ли е лош?
– Не точно лош – отвърна Емир. Малко саможив, и повече самовлюбен. Работи и печели много, но иска всичко да е подчинено на неговите разбирания.
– А, за него говорим, и ето ти го тук при нас – усмихна се Емир, обръщайки се към влезлия в това време мъж.
– Татко, имаме гостенка. Това е Гюлшен. Избягала е от един нехранимайко и сега няма къде да иде. Може ли да остане да пренощува у нас?
Студените сиви очи на бащата пронизаха Гюлшен, прониквайки чак до дъното на душата й.
Тя усети как изгарящият поглед на този мъж я разсъблича без дори да я докосва.
– Кажи на прислужницата да оправи стаята й, която е до моята. Тя не е използвана отдавна,
но мисля че ще се хареса на твоята нова приятелка.
После излезе без да каже нищо друго.
– Такъв си е той – обърна се Емир към Гюлшен с извинителен тон. Непредсказуем, властен и труден за разбиране.
– Баща ти е страхотен. Прилича на кинозвезда – отвърна Гюлшен. А къде е майка ти– попита тя. Кога ще ме запознаеш с нея.
– Майка ми не живее при нас – заговори с тъга в гласа Емир. С баща ми са разделени от десет години. Идва от време на време тук, колкото да не е без хич.
– Съжалявам за това – рече Гюлшен.Май обърках нещо.
– Няма нищо успокои я Емир. Но стига сме говорили за нас. Ела да ти покажа стаята, в която ще можеш да се оправиш и да си починеш от пътя.После поведе своята гостенка към втория етаж и спря пред една от многото врати:
– Тук ще бъде твоето временно жилище и постоянно убежище – каза Емир, намигайки съзаклятнически. Вечеряме в осем. Татко държи да сме точни.
После остави Гюлшен и заслиза обратно по стълбите .
От ненадейна гостенка, за един месец Гюлшен се превърна в домакиня на големия мъжки дом. Вечер посрещаше приятелите на Емир и баща му, забавляваше ги и вършеше всичко необходимо те да се чувстват добре. В същото време любовта на Емир все повече и повече го тласкаше в отворения капан на новата стопанка на къщата. Хитрата анадолска лисица обаче имаше съвсем други планове. Нейните любовни стрели бяха насочени към сърцето на бащата, но за разлика от Емир, той се оказа костелив орех. Не се предаде толкова лесно колкото се надяваше Гюлшен.Измина цяла седмица, преди тя да се добере до леглото му, но в края на краищата крепостта все пак падна. Бащата на Емир така хлътна в мрежите на Гюлшен, че накрая вървеше след нея като малко кученце подир майка си. Един неин поглед беше достатъчен той да поднесе в краката й, всичко което поиска.
– Гюлшен, ти можеш да имаш целия свят, стига да го пожелаеш – каза й един ден той. Аз мога да ти го дам, но в замяна искам нещо съвсем малко от теб. Искам да си само моя, и на никой
друг.
– Добре, господарю мой – отвърна ласкаво Гюлшен. Вътрешно обаче тя не изхвърляше и Емир от своите планове. Ако се наложеше, щеше да го ползва като резервен вариант в случай, че старият глупак се окажеше пречка за това което беше замислила.
Развръзката в любовния триъгълник дойде съвсем неочаквано и непредвидено.
Една вечер, Емир влезе в стаята на Гюлшен без предупреждение. Тя очакваше бащата и затова остана изненадана от неговото посещение.
– Гюлшен, не мога вече да издържам така – почти изплака Емир. Обичам те, и искам да сме заедно ден и нощ. Искам да живея до края на дните си с теб. Готов съм да бъда твой роб, готов съм да направя каквото поискаш, за да спечеля любовта ти!
– Тя не е за теб – обади се зад него влезлия без да го усетят стар мастодонт. Гюлшен принадлежи на този дом, разбирай на мен! Всичко, което е в тази къща е мое – каза той сурово.
– Всичко освен Гюлшен – отвърна му остро Емир. Не можеш да имаш всичко и всички. Баща му се приближи бавно, спря се пред него и го удари така, че Емир се свлече на земята. Синът постоя секунда-две замаян от удара, после скочи напред и хвана баща си за гърлото:
– Ще те удуша стар похотлив развратнико – изкрещя в лицето му побеснял от ярост Емир. Стига си ме командвал и направлявал! Гюлшен ще бъде моя, колкото и да не ти се иска! Ти вече си изпята песен!
Гюлшен в миг разбра, че това е нейния голям шанс. Промъкна се покрай биещите се мъже и бързо се спусна към гостната. Събра в една чанта златните статуетки от камината и се втурна към изхода. Изведнъж обръщайки се назад видя нещо, което в бързината беше забравила да прибере. На стената над камината висеше окаченият на златна верижка прекрасен индийски кинжал. Дръжката му беше обсипана с едри брилянти във формата на издължена седемлъчна звезда.Безценният експонат я привлече назад така както змия привлича със своя хипнотичен поглед жертвата си. Тя се приближи ,откачи го от стената и отново побягна навън. Дъбовата врата се запъна и Гюлшен трябваше да положи големи усилия за да я отвори. Задъхана от усилието, бегълката прекрачи прага, но се спъна и политна навън. При падането ръката, която стискаше кинжала се подви и острието му се заби в лявата част на гърдите и.
На земята пред Гюлшен се бяха разпилели изпадналите от чантата златни фигури. Те я гледаха безмълвно и безучастно, като съдии четящи строгата, но справедлива и напълно заслужена присъда.


Кирил Дамянов

Историята помни
ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
-продължение-
	Михаил почервеня. Смути се. Почна нетърпеливо да се оглежда. Дългите му клепки трепнаха неспокойно. След това изведнъж се промени. Очите му заблестяха. Дишането му се учести в порив на някакво чудно чувство. Калоян го гледаше внимателно. Невъзможна мисъл почна да се бори с честното му сърце. Той настръхна, долавяйки с цялото си същество някакъв лъх на дебнеща опасност. Някъде наблизо се чуваше шум от счупени сухи клони, от спотаени шъпоти. Царят отвърна бързо:
	— Имаш право. Комнините не могат да се месят повече в нашите работи. Аз реших. Ще изпратя майка си в манастир…
Някакъв остър вик пресече словата му.
	— Пази се, господство ти!
Севастократорът внезапно се дръпна, наведе глава. Стрелата профуча до самото му ухо. Втора одраска ръката му. Трета се заби в коня му. В гъстия лес отекна шум на боричкащи се тела. 	Добрил отчаяно и високо викаше за помощ. Калоян гневно издърпа стрелата от плешката на цвилещия жребец.
Огледа се. Михаил Асен, цял сведен върху коня си, летеше напред по широката пътека. Зави надясно. Още малко, и щеше да се скрие зад един завой. Тогава човекът, който не дръзваше да се прицели ни в бягаща сърна, ни в плахия заек, който жалеше и най-дребната животинка на земята, спокойно дигна лъка си. Стрелата звънна съдбовно. Михаил Асен подскочи връз седлото, улови с две ръце острието, което се бе забило в шията му. Кръв обагри бялата му атлазена туника. И се
строполи на земята.
* * *
Гората се изпълни с изплашени призиви. Звуци от рог дълго и тревожно зовяха. Всеки тичаше и се блъскаше в другия, без да разбира какво става.
Десислава усети как леден мраз сковава устата й. Нито един вик, нито един въпрос не можа да се изтръгне от побледнелите й устни. Тя само стискаше трепетно ръце, заслушвайки се в страшните слова, които ехтяха от всички страни.
— Злополука. Станала грозна злополука при лова!…
От по-преди научените люде разнасяха с ловко усърдие грозната вест.
— Някой от високите гости паднал убит!…
— Незнайна стрела улучила за зла чест един от ловджиите…
Най-сетне отвсякъде се издигнаха гласове:
— Калоян загинал!
Тогава внезапно Десислава намери в себе си сили. Тя се извърна към Ирина. Царицата приближи към нея коня си. Лицето й бе замръзнало в дълбока тъга. Двете жени едновременно скочиха на земята. Ирина протегна ръце към младата вдовица. Ала севастократорицата гордо я отблъсна.
— Разбирам…
— Каква зла съдба, Десиславо… Имай упование в Бога, за да преживееш този страшен час.
Калоян е мъртъв. Какво нещастие, какво неизмеримо нещастие…
Големите очи на Десислава станаха зли като на разярена вълчица. Страните й се зачервиха като в треска.
— Бог ми е свидетел, Ирино, че никога никой предател не ще плати по-скъпо черната си измама.
Тя млъкна. Изведнъж лицето й стана по-бяло от снежен крин. От гората се зададе мрачно
шествие, което наближаваше с бавни крачки малката полянка, където бяха събрани жените. Четирима ловджии държаха ниско носило, връз което бе проснато мъртво тяло, покрито с окървавен плащ. Подире им следваше мълчалива, изплашена тълпа оръженосци и зевгари, боляри и войводи. Кучетата завиха дълго и зловещо. Мнозина високо заплакаха. Севастократор Петър се приближи, прекръсти се, вдигна плаща. Два женски вика изпълниха гората. Единият на безумна радост. Другият на грозна изненада. Ирина падна на колене пред мъртвия си син, простря ръце към неочакваната, страшна гледка. И с нечовешки вопъл закри лице в напръсканите му с кръв дрехи.
Калиман І бе отмъстен.
Откъм гората се зададоха препускащи конници. В миг всички тия допреди малко покрусени ловджии се превърнаха в дръзки бранници. Отекнаха нови викове. Тържествуващи, възторжени:
— Да живее Калиман II. Да живее новият цар! В Търнов! В Търнов!
В кратката въоръжена борба падна убит и севастократор Петър. А Мицо, другият зет на царицата, успя да побегне в общата залисия заедно с жена си и майка й. Обзети от безумна радост, боляри и войводи прегъваха коляно, целуваха ръцете, дрехите, ботушите на новия цар. Гончии се спуснаха към Търнов. Градът се изпълни с ръкомахащи, викащи, ликуващи люде. Всички привърженици на Ирина се преметнаха на страната на новата власт. Неколцина, по-уличени в нехвелити дела, побягнаха. Други останаха в плен. Когато знатните търновци начело с кастрофилакта
и кефалията отидоха да поднесат на новия венценосец ключовете на града, молейки го да приеме поканата им и да влезе тържествено в престолнината, където людете го очакваха с жадно нетърпение, севастократор Калоян им отговори полека и кротко:
— Разбирам нетърпението на търновци… И аз желая от сърце да мога по-скоро да вляза в своя любим роден град, да седна връз престола на моите славни предци. Ала аз още не съм увенчан законен самодържец на царството. Нека първо се събере великият болярски синклит. Нека каже и той думата си. Тогава чак ще приема от ръцете му венеца на славните си чичовци.
Един по един пристигаха в Търнов забягналите бунтовници. Народът ги причакваше извън градските порти и с безмерна любов ги придружаваше до запустелите им жилища на Трапезица. Изгнаниците се срещаха със семействата си, които ги приветстваха умилени, сякаш виждаха възкръснали пред себе си. Ирина бе забягнала. Петър и Михаил Асен бяха убити. Свършено бе с ненавистната власт на ромейката. Всеки можеше отново спокойно да гледа към идните дни. Един мъдър и смел мъж поемаше с опитна десница, с вярно сърце службата си към народа. Асеновското царство нямаше да загине.
Великият събор одобри единодушно Александровия син за цар на България.
Търновград се приготви да посрещне с небивало тържество Калиман II. Така нарекоха новия цар в памет на нещастния Асенов син, непълнолетното момче, отровено от Ирина.
Беше топла есенна привечер. Калоян и Десислава се разхождаха заедно с людете си из обширната градина. Калоян протегна ръце, крепко ги сложи връз раменете на художника.
— На тебе дължа за втори път живота си… Как ти дойде на ума да проследиш ония двама нечестивци в храстите?
Добрил мълчаливо се поклони, погледна към Десислава. Посочи с ръка.
Царят пристъпи към жена си, наведе се, целуна края на червената й мантия.
Двамата се погледнаха преизпълнени с обич. Лицата им горяха в руменината на тържеството и доволството. Заловени за ръце, те продължиха разходката си из тъмнеещата градина, следвани от тихия хор на певците. Верни хрътове душеха стъпките им. Скръстил ръце на гърди, майстор Добрил ги изпрати с дълъг, замечтан взор. Това бе върхът на човешкото щастие. Тия двама души, които се обичаха. Най-благородният мъж и най-хубавата жена


Фани Попова Мутафова

Щрихи от родината

ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
– с продължение –

ПРЪСТЕНЪТ–УБИЕЦ – БИЖУТО НА СМЪРТТА

Пръстен със специална кухина за скрита отрова от края на 14 век откри на 20 август 2013 г. доц. Д-р Бони Петрунова.   Ръководеният от нея археологически екип десета поред година провежда проучвания на нос Калиакра. Доц. Петрунова е категорична, че откритието е уникално по рода си, защото е първият пръстен за убийства, откриван не само в крепостта на Калиакра, а изобщо в България.
Находката е изработена от бронз, за да не бие твърде много на очи. Представлява халка и припоена към нея кръгла касета, украсена с гранулация. Има дупчица, която е изкуствено направена. Пръстенът е със семпла, но изящна изработка, като касетата е куха и направена така, че вътре да може да се напълни с отрова, която да се изсипе съвсем незабележимо в чаша. Точно по тази причина пръстенът е ненатрапчив. Той е мъжки и най-вероятно е носен на малкия пръст на дясната ръка, предполага още Д-р Бони Петрунова.
Тя сподели, че уникалната находка е намерена на място, където са живеели аристократи – върхушката на Добруджанското деспотство. Украшението със смъртоносно предназначение е открито самостоятелно, извън контекста и ансамбъла от други предмети, във вътрешния град на Калиакра, където от 2011 г. до август 2013 г. са открити над 30 златни предмета от украси, златни пръстени и обеци с нанизани на тях бисери. Доц. Бони Петрунова обясни, че в много от античните пръстени са се правили дупки, за да може полускъпоценният или скъпоценният камък
„да диша", както твърдят бижутерите. „В този пръстен обаче няма камък, както няма и къде да бъде поставен такъв, тоест няма друга причина пръстенът да бъде пробит. Нямам никакво съмнение, че дупката е умишлено поставена и пръстенът е носен непременно на дясната ръка, защото дупката е направена така, че точно като се придържа с пръст, отровата може да се изсипе в дадения момент. Естествено, той не е носен непрекъснато на пръста, а се е слагал при определени цели и необходимост", каза още археологът.
Според нея и екипът й пръстенът – убиец е ярко и пряко доказателство, че още през XIV век са се извършвали убийства, по всяка вероятност с политически характер,
като са се ползвали познати по това време отрови. Сред предположенията за доставката на отровните билета, както и на самия пръстен или идеята за него е оживената търговия на деспотството на Добротица с Венеция и Генуа. Петрунова допуска още, че е възможно отровите да са били доставяни освен от Италия и от Испания, с която също тогавашното деспотство е имало добри търговски отношения.
Доц. Д-р Петрунова допуска като най-голяма вероятността пръстенът да е свързан с конфликта между Добротица и неговия син Иванко Тертер, тъй като е известна силната омраза между тях. Това е най-старият случай на доказано серийно убийство. С това се обясняват много от неизяснените смъртни случаи на нос Калиакра сред благородници и аристократи, близки до деспот
Добротица, казва още историкът.
Източник: www.bgchudesa.com


За конкурса
СОЛЕНИ МЪФИНИ
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)

Продукти: 1 ч.ч. извара, 4 яйца, 1 ч.ч. брашно с ч.л. бакпулвер, половин к.л. сол, 50 гр.
шунка, 1 кисела краставичка, 1 ч.ч. настърган кашкавал.
Начин на приготвяне: Смесете изварата, яйцата и брашното с бакпулвера и солта. Ситно нарежете краставичката и я добавете към изварената смес заедно с настъргания кашкавал и шунката нарязана на дребно. Подмажете и набрашнете формичката за мъфини (или тавичка), изсипете сместа, заравнете и печете в загрята фурна на 180 градуса, около 30 минути.

* * * * *

КОКТЕЙЛ СЪС МАЛИНИ И БАНАНИ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

Продукти: 3-4 банана, 350 гр. малини (1 кофичка от кисело мляко), 1 л прясно мляко
Начин наприготвяне: Разбийте плодовете и млякото в блендер. Охладете в хладилника и поднесете в стъклени чаши украсен с малини



* * * * *

ЛЕСНИ ПОНИЧКИ
(предложение на Александър Александров от Шабла)

Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. хлебна сода, 3 яйца, половин ч.л. лимонтузу,
щипка сол, 40 г. мая, около 1 кг. брашно.
За плънката: локум, мармалад или друго по избор.
Начин на приготвяне: Разбъркайте содата в млякото. След като шупне се смесва с лимонената киселина, солта, яйцата и маята. С брашното замесете меко тесто, което трябва да се раздели на 30 топчета. Оставете ги да втасат. В средата на всяко топче се слага плънка и се затваря .Изпържете до златисто. Поръсват се с пудра захар.



* * * * *

КЮФТЕТА ОТ ИЗВАРА И КАРТОФИ
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)

Продукти: 600 гр. извара, 600 гр. картофи, 100 гр. брашно, 2 яйца, 100 мл. олио, сол.
Начин на приготвяне: Сваряват се картофите, обелват се и се намачкват заедно с изварата.
Към сместа се прибавя половината от брашното и яйцата и всичко се измесва добре. От тестото се оформят кюфтета, овалват се в останалото брашно и се изпържват. Поднасят се с прясна зелена салата.
ПЪЛНЕНИ ДОМАТИ С КРУТОНИ , КАШКАВАЛ И МАГДАНОЗ
(предложение на Веселка Бърсанова от Каварна)

Продукти: 3 средно големи домата, 20 мл олио, 250г кашкавал, 150г сирене, черен пипер,
сол,	магданоз, 2 средно големи филии хляб.
Начин на приготвяне:На нивото на една трета откъм дръжката на доматите се отрязва капаче. Месестата част се изгребва с малка лъжичка. Хлябът се изпича предварително. Нарязва се на кубчета с големина 2 на 2 см. На дъното на издълбаните домати се налива по 5-6 мл олио. Отгоре се настъргва кашкавал, който поръсваме с щипка сол и малко черен пипер. Нареждат се крутоните и отгоре се настъргва сирене. Доматите се запичат за 20 мин. във фурна на 180 градуса.
Накрая поръсваме с магданоз.


* * * * *

КОКТЕЙЛ МАЛИНИ С КОКОС
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

Продукти:1 чаша прясно мляко, 100 гр. малини, 1 чаена лъжичка кокосови стърготини.
Начин на приготвяне: Смесете всички съставки с миксера и сервирайте в чаша
Подходящ е за консумация на закуска.

* * * * *


ТОРТА С ОРИЗ И КАРАМЕЛ
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)

Продукти: 2 к.ч. ориз, половин литър прясно мляко, щипка сол, 3 с.л. захар, 1 ванилия или настъргана кора на лимон, 3 яйца.
За карамела: 3 с.л. захар, 1 с.л. масло.

Начин на приготвяне: Оризът се сварява с млякото, захарта и ванилията. Смесва се с жълтъците, а след това с разбитите на сняг белтъци. Сместа се изсипва в тавичка, в която е карамелизирана захарта с маслото и веднага се слага във фурната на водна баня. Пече се 45 мин.

* * * * *


ПИПЕР С ДОМАТЕН СОС
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)



вкус
Продукти: 1 кг. пипер – червена капия, 2 кг. домати, олио, целина, 1 глава чесън, сол на

Начин на приготвяне: Избушваме пипера и го посоляваме леко отвътре. Изпържваме го
цял. Изваждаме го, обелваме и нарязваме на парчета като изстине.
В същата мазнина изпържваме нарязаните домати. Като изври течността, слагаме сол на вкус, 1 ч.л. захар. Прибавяме целината и чесъна ситно нарязани. Да ври още 5 минути. В края прибавяме пипера, който е изпържен. Разбъркваме добре и след 5 минути е готово. По желание, когато се изпържат доматите, може да се прибави една с.л. брашно.










Хоризонти
ЗАГАДКИТЕ НА ТИБЕТ
Тибетските пирамиди
Тибетската група пирамиди е най-голямата на Земята. Представете си стотици пирамиди, които са разположени равномерно, в строга математическа зависимост от 4-те посоки на света, около основната пирамида – свещената планина Кайлас. Височината на тази планина – 6714 м. Всичките останали тибетски пирамиди учудват с разнообразието във формите си, височината им варира между 100 и 1800 метра. За сравнение височината на Хеопсовата пирамида е “само” 146 метра. Всички пирамиди на Земята си приличат, но само в Тибет между пирамидите има интересни каменни конструкции, които заради плоските или вдлъбнати повърхности биват наричани огледала. Стара тибетска легенда разказва, че някога на Земята от Небето дошли Божии синове. Това било много отдавна. Те владеели удивителната сила на петте елемента, с чиято помощ построили гигантски град. Именно там , както утвърждават в източните религии, се намирал Северния полюс допреди Всемирния потоп. В много източни страни Кайлас се смята за свещена планина. Тя и околните планини били построени с помощта на могъщите сили от петте елемента : въздух,
вода, земя, вятър и огън. В Тибет считат тази сила за психична енергия на Вселената, нещо недостъпно и недостижимо за осмисляне от човешкия ум! А пак тук, на височина 5680 м се намира и знаменитата “Долина на Смъртта”, като през нея може да се мине само по свещена пътека. Ако кривнеш от пътеката – попадаш в зона, където действат тантрически сили. А каменните огледала така изменят хода на времето за хората, попаднали тук, че за броени години те се превръщали в старци.
Каменните огледала
Тези уникални каменни конструкции имат гладка или вдлъбната повърхност. Най-голямата загадка за науката е способността им да изменят времето. “Времето” – това е енергия, способна да се концентрира и разпространява. Пример за времевото действие на тибетските огледала е загадъчната смърт на 4 алпиниста, които по време на експедицията кривнали от свещената пътека, а след завръщането си в разстояние на една година се състарили и починали. Медицината не успяла да установи причина за тяхната смърт. Всичките каменни огледала имат различна форма и размери. Едно от тях, с височина 800 м се нарича “Каменен дворец на щастието”. Счита се, че то е място за преход в други, паралелни светове. Най-големите огледала са склоновете откъм запад и север на главната пирамида на Кайлас, те имат ясно изразена вдлъбната форма. Височината на
всяко от тях е 1800 м. Учените твърдят, че такива големи повърхности имат способност да предават енергия, която се натрупва в самите пирамиди и се съединява с потоците на други енергийни вселенски сили. Загадъчните строители, творците на пирамидите без съмнение са познавали законите на ефирните енергии и са умеели да ги управляват. Но кои са били те ? Хипотези има много.
Едни смятат, че пирамидите са построени от обикновени хора. Други пък – че са резултат от намесата на извънземни. На някои конструкции са останали следи от рисунки, приличащи на човешки лица. Така излиза, че пирамидите са построени от представители на високоразвита цивилизация. От известните на човечеството най-развита цивилизация е лемурийската – тя е владеела енергиите на Духа. Но те са имали според сведенията големи очи и малки носове, докато лицата от рисунките приличат повече на наши съвременници. А на един от камъните са изсечени 4 фигури. Редом с тях има овал с два процепа, който напомня за летателен апарат на атлантите. Атлантите, както са описани в тибетските документи, в определен период от своето съществуване получили достъп до знанията на лемурийците, записани на специални златни плочи. На един от тибетските върхове като доказателство седи човек – не е жив разбира се, а каменен. На височина е като приблизително 16 етажна сграда. Човекът седи в позата на Буда, държейки на коленете голяма плочка. Главата му е наведена, все едно чете. Обърната е на югоизток, там, където на територията на Тихия океан някога е била легендарната Лемурия. С този монумент се символизира предаването на знанията от лемурийците на атлантите. Но сега никой не може да достигне до четящата фигура, понеже тя “седи” в зоната на действие на едно от тибетските огледала. Навярно хората от настоящата цивилизация трябва да имат много търпение и голям запас от духовна чистота, за да
се доберат към тези тайни познания, които е възможно да изменят за добро целия бъдещ живот.
По материали от интернет





Любопитно

ГИГАНТСКИЯТ ЕЛЕН СРЕД ЧУДЕСАТА НА ПОСЛЕДНАТА ЛЕДНИКОВА ЕПОХА


Известен е като ирландски лос или гигантски елен, но както и да го наричаме, това огромно и грациозно създание от Ледената епоха е най-големият съществувал на планетата ни елен. Част от рода мегалоцерос, гигантският елен е властвал из цяла Евразия от Ирландия до езерото Байкал през късния плейстоцен. Най-късните фосили на мегалоцерос гигантеус са датирани по карбоновия метод с възраст само 7700 години. Всъщност въпреки, че голям брой скелети на гигантския елен са намерени в блатата в Ирландия, общоприетото му доскоро име ирландски лос е подвеждащо. Първо, защото съвсем не се среща единствено в Ирландия и, второ, защото той е по-близък роднина на съществуващите днес елени, отколкото на лосовете. Все пак е добре да отбележим, че най-богатата колекция от фосили на мегалоцерос гигантеус се намира, разбира се, в Музея по естествена история в Дъблин, Ирландия:)
Изглежда, че гигантският елен се е появил за първи път преди около 400 000 години като еволюирал вид от елена мегалоцерос антецеденс, който понякога дори
се счита от учените за палео подвид на гигантския елен. Този праисторически елен е бил със сходна структура, но с по-компактни рога. Като големина на тялото
мегалоцерос гигантеус показва голяма прилика с подвидовете на най-големите съществуващи в момента лосове – тези в Аляска. Но не тялото му, а рогата на гигантския елен са едно от чудесата на Природата, изчезнали след края на последната Ледникова епоха.
На ръст около 2,1 метра при раменете, този елен е носил огромни, разклонени рога, достигащи до 3,65 метра разстояние между върховете им! И, логично, тези
огромни рога са били изключително тежки – до 40 кг. Без съмнение гигантският елен е бил величествена и красива гледка в древните широколистни и иглолистни гори на Евразия.
Големината на рогата на гигантския елен е просто изумителна. Не е чудно, че има няколко теории как те са достигнали тези размери. Една от теориите гласи, че това е еволюционен процес по време на размножителния период, при който именно големината и силата на рогата осигурявала безспорното превъзходство на мъжките пред съперниците им. Друга теория изказва точно обратното становище: че тези размери са случаен еволюционен резултат, който дотолкова е затруднявал обичайното съществуване на елена, че е довел до неговото изчезване. Различните теории не са подлагани на строга проверка чак до 1974 г., когато Стивън Джей Гулд пише знаменитото си сред зоолозите и палеонтолозите есе за рода мегалоцерос.Той доказва, че като цяло различните елени с по-голямо тяло имат по-големи рога и това е пропорционална зависимост в развитието
на видовете – факт, доказан ясно от специфичните данни на алометрията (дял от статистиката относно пропорциите в биологията).
Съгласно тези статистически проучвания рогата на гигантския елен са точно ... толкова големи, колкото предполага от размерите на тялото му. Което не означава,
че размножителната теория е погрешна, а просто, че не това е решаваща причина най-внушителният елен в историята на животинските видове на Земята да е такъв,
какъвто показват проучванията на палеонтолозите. За разлика от другите елени, гигантският елен дори не е имал нужда да обръща главата си, за да използва
максимално ефекта и силата им. Достатъчно било да държи главата си право напред – за останалото Природата се е погрижила перфектно. Дискусията за причините за постепенното изчезване на гигантския елен се съсредоточава върху огромните му рога по-често, отколкото върху необикновения му ръст. Някои считат, че хората са „допринесли” за изчезването му с безмилостното му преследване за храна (така, както вероятно се е случило с други праисторически животни от мегафауната на Ледниковата епоха). Предполага се, че именно огромните му рога са го правели все по-лесна плячка в гъстите гори поради по-бавното му придвижване. Но доказателствата
за това „праисторическо изтребване” на гигантския елен са доста двусмислени и спорни. Особено предвид безспорните доказателства за запазването на вида на различни места в Евразия до сравнително съвсем скоро. Което пък е знак, че гигантският елен се е адаптирал добре както към условията на последната Ледникова епоха, така и към тези преди и след нея.
По-нови теории пък гласят, че проблемът с изчезването на тези елени може би се крие във все по-високите нива на калций и фосфор, необходими за изграждането
на костната система и рогата им. Проблемът много тежко е засягал мъжките, които са страдали от нещо подобно на остеопороза. Но и това е спорна теория. Промените в климата, настъпили в края на последната Ледникова епоха, предполагат, че отново е имало изобилие от подходяща за гигантския елен храна и полезни вещества (поне в западната част на ареала им). Най-новите проучвания на намерените в Северен Сибир фосили на мегалоцерос гигантеус на възраст около 8
800 години не показват никакви
признаци на недохранване или липса на минерали. Фосилите са намерени в район с континентален климат, в който не се наблюдават никакви съществени изменения
на растителната среда. Гигантският елен продължава да пази своята тайна ... Интересното е, че древният човек се е възхищавал от гигантския елен, а може би дори го е считал за свещен доказателство за това може да бъде видяно в скалните рисунки в прочутата пещера Лaско във Франция. Но и в съвсем близки до нас времена гигантският елен вълнува умовете на предците ни изглежда германските народи пазят най-ярък спомен за него. мегалоцерос гигантеус се появява в Песните на нибелунгите – германския епос от 13 век, превърнат от Вагнер в тетралогията опери
„Пръстенът на нибелунгите”, както и в ирландския фолклор. В което няма нищо чудно – ирландският благороден елен е изключително рядко и интересно създание – той е единственият пряк наследник на най-големия елен, обитавал някога планетата ни.
Източник: http://catbg.net


Полезни съвети 

ПРИРОДНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОЧИТЕ

Усещате, че зрението ви отслабва или очите ви сълзят при малко по-голямо натоварване? След като посетите офталмолог и разберете, че причината за това не се крие в друг здравословен проблем, помислете как да подхраните очите си чрез природни средства. За да го направите по най-лесния начин, вижте следните съвети

Използвайте сок от моркови, който е богат на витамин A. Може да го приемате с малко растително масло или смесен с мляко в съотношение 50 към 50. Към коктейла може да добавите и няколко супени лъжици сок от цвекло. Пийте по 1 чаша всеки ден в продължение на месец.

При възпаление на зрителния нерв и конюнктивит консумирайте повече магданоз, който помага за премахване на токсините. През по-топлите месеци може да използвате пресен, а през зимата сушен.

Боровинките са едни от най-полезните плодове за очите. Ако не разполагате с пресни, може да използвате и замразени. Необходимо е курсът на лечение е да продължи 10 дни, като всеки ден хапвате по 1 чаена чаша боровинки.

* * * * *

ПОВИШАВАНЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА ВИ

Когато нямаме енергия или просто усещаме липса на мотивация за каквото и да било, можем да подобрим състоянието си чрез определени хранителни продукти. Те ни правят по-пълноценни и освен това значително повдигат нивото на работоспособността ни.
Сурови орехи и бадеми бадемите нормализират нивата на кръвната захар, ако ги хапвате сутрин на гладно. А вместо следобедна закуска, хапнете 1 шепа орехи и ще усетите, че настроението ви се подобрява. Омега-3 мастните киселини в суровите ядки повишават активността на областите в мозъка, които балансират настроението.


Банани и ябълки пресните плодове незабавно повишават енергията, а в същото време голямото количество протеини и захари в бананите ни помага да се отървем от глада. Растителните влакна осигуряват добро храносмилане и предпазват от подуване на корема, а витамините повишават имунитета.


Натурални растителни масла мононенаситените мазнини в студенопресованите растителни масла забързват метаболизма. Олеиновата киселина помага за потискане на глада между основните хранения. Овкусявайте салатите си с шарлан, зехтин, ленено масло, сусамово, царевично или орехово масло. Те са богати на калий, който регулира бъбречната функция и кръвното налягане, фолиева киселина и витамин В, който помага на тялото да произвежда нови клетки.
Консумирайте ги само в сурово състояние.
Източник: www.saveti.framar.bg



Усмивки

Група от професионалисти задали на деца от 4 до 8 години въпроса: „Какво според теб значи
ЛЮБОВ?”
Отговорите, които получили, били по-смислени и по-дълбоки, отколкото някой е можел да очаква. Вижте и кажете какво мислите:
1. Когато баба получи артрит, тя не можеше повече да се навежда и да си лакира ноктите на краката. Оттогава дядо прави това вместо нея винаги дори след като и той получи артрит на ръцете. Това е любов. – Ребека – 8 години.
2. Когато някой те обича, той произнася името ти различно. Ти просто знаеш, че името ти е чисто, произнесено от него. – Били – 4 години.
3. Любов е, когато едно момиче си слага парфюм и едно момче си слага афтършейв и те излизат заедно и се миришат. – Карл – 5 години.
4. Любов е, когато ти отиваш да си купиш нещо за ядене и даваш на някого повече от твоя чипс, без да искаш той да ти дава изобщо от своя. – Криси – 6 години.
5. Любов е това, което те кара да се усмихваш, когато си тъжен. – Тери – 4 години.
6. Любов е, когато мама прави кафе на татко и сръбва от чашата му, преди да му я даде, за да е сигурна, че е хубаво и не пари. – Дани – 7 години.
7. Любов е, когато се целуваш с някого през цялото време и когато се уморите да се целувате, ти искаш още да бъдеш с него и да си говорите още. Мама и татко са такива. Те изглеждат неприлично, когато се целуват. – Емили – 8 години.
8. Любов е това, което е в стаята с теб на Коледа, ако ти спреш да отваряш подаръците си и се заслушаш. – Боби – 7 години.
9. Ако искаш да се научиш да обичаш по-добре, трябва да започнеш с приятелите, които мразиш. – Ника – 6 години. (ние имаме нужда от няколко милиона повече Ники на тази планета)
10. Любов е, когато казваш на едно момче, че харесваш ризата му, когато го виждаш с нея всеки ден. – Ноил – 7 години.
11. Любов е, когато една стара жена и един стар мъж са още приятели, макар че се познават много добре. – Томи – 6 години.
12. По време на моя рецитал по пиано, когато излязох на сцената, много се страхувах. Видях колко много хора има в залата! Всички ме гледаха. И видях татко, който ми махна с ръка и ми се усмихна. Той беше единственият, който направи това. Повече не се страхувах. Това е любов. – Синди – 8 години.
13. Мама ме обича повече от всеки друг. Никой друг не ме целува, преди да си легна. –
Клер – 6 години.
Любов е, когато мама дава на татко най-хубавото парче от пилето – Илейн – 5 години.
14. Любов е, когато мама вижда татко мръсен и потен и въпреки това му казва, че е по-хубав от Робърт Редфорд – Крис 7 години.
15. Любов е, когато кученцето те близва по лицето дори тогава, когато си го оставил цял ден само. – Мери-Ан – 4 години.
16. Зная, че по-голямата ми сестра ме обича, защото ми дава всичките си стари дрехи, а после трябва да излезе и да си купи нови. – Лорен – 4 години.
17. Когато обичаш някого, клепачите ти подскачат нагоре и надолу и очите ти излъчват звездички. – Карен – 7 години. (Каква представа!)
18. Любов е, когато мама вижда татко седнал на тоалетната, и не мисли, че това е срамно. –
Марк – 6 години.
19. Наистина не трябва да казваш на някого „Обичам те”, ако не мислиш така. Но ако го мислиш, то трябва да му го казваш много пъти. Защото хората забравят. – Джесика – 8 години.


Източник: poznanie-bg.com

Занимателна страничка
ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ НА НИКИ КЪНЧЕВ


1. От коя страна произхожда танцът "мазурка"?


а). Полша б). Турция в). Гърция








СИ?
2. Коя от мерните единици е приета за използване в международната система единици


а). Цол б). Галон в). Инч
г). Ампер




3. Кой от бозайниците обитава сушата?


а). Косатка б). Нарвал в). Кашалот г). Златка


4. Коя държава не се намира в Скандинавския полуостров?


а). Норвегия б). Швеция в). Дания


5. С какво се обработва за обеззаразяване водата в плувните басейни?


а). Хлор
б). Въглерод в). Калций

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
(ЯПОНСКИЯТ ПАВИЛИОН)

Стъклата на павилиона, както е видно от разказа, са жълти. Следователно, съпругата на убития не би могла да види кола със син цвят през тях, защото, ако колата наистина е била синя, то погледнато през жълтите стъкла, тя би изглеждала зелена.

