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ФЕЯТА НА ЦВЕТЯТА

Вий Дън-Хар
В хармония с тематичната линия на
нашето настояще издание, една специална вълшебна реалност винаги може да
открием в най-близката до душата приложност – талантливите изяви в Лъча на
изкуството. Част от този вид творческо
вълшебство са и преливащите от цветове и нюанси флорални картини на
американската художничка Вий Дън-Хар.
Нека се запознаем...!

Вий Дън-Хар е родена в Сан
Антонио (Тексас, САЩ) през
1953 г. Тя намира характерния
си артистичен стил бавно,
предпазливо и продължава да
изследва безкрайните възможности
на изобразителното изкуство. Учи
във Флоренция (Италия), в Lorenzo
de Medici Instituto de Arte и ToblachDobbiaco Academia Italia. Много
от ранната си опитност и знания
в любимата сфера получава още по
време на средното си образование.
Обект на произведенията
й са растителните форми,
обградени от архитектурни
елементи. Формите са деликатни
и изобразяват едновременно силата
и крехкостта на природата. Вий
Дън-Хар определя себе си като
съвременен реалист. Нейни изложби
са правени както в родината й,
така и зад граница – в Германия,
Италия, Мексико и др.
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~ www.viedunn-harr.com
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Любими
цитати на Вий
В света винаги има цветя за онези, които искат да ги съзират.
~ Henri Matisse

2012

Вий в Citta Della Pieve
Италия

“Моите творби са отражение на
това, което виждам и зная за света.
Наблюдавала съм, че цветето, както и
жената, е деликатно творение на природата. И все пак и двете обладават
една вътрешна сила, която им позволява да надвиват бедите в живота.”
~ Вий Дън-Хар

В изобразителното изкуство ръката никога не може да
изпълни нещо повече от това, което сърцето може да вдъхнови.
~ Ralph Waldo Emerson
Изкуството е игра, в която бездарието крачи наперено по
пътя, а талантът срамежливо се усмихва от тихото ъгълче.
~ Joe Blodgett

Най-важните и
красиви неща
на света не
могат да бъдат
видяни или
просто чути,
те трябва да се
почувстват
със сърцето.
~ Helen Keller
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Интервю с Вий
на Кели Пауърс
ФЕВРУАРИ

2012

Художничката Вий Дън-Хар израства

в творческа обстановка. Своя път в
изобразителното изкуство тя започва с обичта и подкрепата на своята
майка. Като цяло артистичният й път
е оформен от хората и събитията,
с които съдбата я среща. Дали това
ще бъде някой преподавател, неочаквана помощ или тежко житейско
преживяване, Дън-Хар намира своето
вдъхновение в случващото се около
нея.
~ В биографията Ви се казва, че
намирате своя артистичен израз
бавно и предпазливо. Как бихте
описали този процес? Как се справихте с усвояването на изобразителното изкуство?
Като всяка креативна душа, в ранната си възраст аз експериментирах,
рисувах и си играех с всички попадащи ми под ръка материали. Бях
тийнейджър, когато се записах като
частен ученик в
Училището по изкуства Хънтър в
Сан Антонио. Дори и 16-годишна
вече знаех с какво
точно не искам да
се занимавам. Когато
моят препо8
давател ми каза, че

трябва да се захвана с маслените
бои, аз бях сигурна, че не искам
това. До такава степен загубих
уважението си, че напуснах класа
скоро след това. Продължих обучението си с Уорън Хънтър – цели
20 години... краснопис, графика,
акварел, рисуване на живо и изследвах живописта с маслени бои
самостоятелно. За това време усвоих отлично техниките на рисуване.
Развивах и креативността си чрез
моя фотоапарат и пресъздаване на
фотографии с брилянтна точност.
Творенията ми бяха красиви, но все
още им липсваше вътрешната изразителност.
Бях около трийсетте, когато заминах за Италия да уча в Института по
изкуства Лоренцо Медичи. Какво
само преживяване бе това! Получих силни критики за работата си,
които отиваха извън рамките на

конструктивната критика. За сетен път знаех какво не искам, но продължих да работя в
предложената ми посока и в края на краищата имах огромна полза от тази си опитност.
С течение на годините моята лична изразност започна да прозира в произведенията
ми. Веднъж усвоила основите, свободата на
изразността сама дойде. Емоцията в работата
ми стана по-важна от техническата точност и
пътешествието, удовлетворяващо творческата ми същност, започна.
Освен това изложенията на творби от други художници ми оказа огромно влияние.
Музеи, галерии, списания за изкуство и художествени изложения - всичко това ме захранваше креативно. Когато откриех творби,
които истински ме възхищаваха, аз тръгвах
по следите на художника, проучвах дали преподава и пътувах до къде ли не, за да уча.
Така например отидох да
изучавам акварел с Барбара Ничис в началото на
30-те си години и това бе
една прекрасна опитност
за мен. Беше освобождаващо и плашещо преживяване едновременно. Прибрах се у дома изключително развълнувана и знаех,
че начинът, по който
рисувах с години, повече
няма да ми
е достатъчен.
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Вий с дъщ я си
Роксана в ер
Миланския
университет,
2009

Продължих да посещавам майсторски класове през следващите години и рисувах, рисувах, рисувах... ден
и нощ!
Въпреки че никога не съм искала
да имам стила на когото и да било,
ще съм вечно благодарна на всички, при които съм учила и които
споделяха опита си така свободно,
нареждайки парченца от моя пъзел. И така, аз започнах своя самостоятелен път на изследвания и възможностите пред мен бяха широко
открити.

почерк?

~ Вашите маслени картини са белязани от такъв прекрасен микс
на абстрактност и реализъм. Как
се разви Вашият стил? Колко време отне да почувствате, че сте
оформили свой собствен уникален

Докато учех в Аспен, Колорадо,
посетих изложба на Ричард МакДоналд – забележителен скулптур.
Сблъсъкът с неговите творби промени пътя ми. Въпреки че бяха
майсторски изваяни, скулптурите
му отиваха далеч отвъд техническото изпълнение. Разглеждайки
обстойно творбите му, установих
че ключът бе в движението. Когато
се прибрах у дома в моето студио,
осъзнах че моите неща са твърде
статични. Започнах да се стремя
към движение в платната си, но без
особен успех.
Същата година моят съпруг1 скулптурираше камък в Пиетрасанта,
Италия, а аз бях с него, рисувайки
и подготвяйки се за Вернисажа във
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Висбаден, Германия. След проливна буря се спуснаха потоци от планините. Селището стана бедствена
зона и настъпиха плашещи дни.
След седмици работа по почистване на наносите се завърнах към
своя триножник и видях бурята в
картината си. Това, което толкова
време се опитвах да постигна, сега
бе пред мен на платното! Започнах
да си играя с движенията и малко
по малко кривите на линейни абстракции обгърнаха моите фигури
на жени. За сетен път приливите

и отливите на живота ми донесоха
следващата стъпка в творческото ми
пътешествие.
Когато започнах да се фокусирам
основно върху цветята, рисувайки
ги посредством виещи се линеарни
абстракции, тогава открих красотата на архитектурната абстракция в
чуден баланс с реалния физически
обект. Отне ми цял живот да развия
този специфичен стил и продължавам да изследвам възможностите.
Кой знае къде би могло да ме отведе
това занапред... когато си мисля, че
нещо е добро, то продължава да
става още по-добро. Такъв подход
е много удовлетворяващ, защото
винаги има изненада, дилема и последна драска на четката, която храни артистичната ми душа.
Рисуването наистина ми е страст и
приветствам живота, че ме доведе
до това ми поприще и настояще.
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~ Колко време Ви отне изучаването на основния Ви обект на изобразяване – цветята?
Кога започнахте да усещате, че се получава
точно това, което желаете? Как стигнахте
до този момент?
Работя професионално като художник вече 38
години. Двайсет-трийсет години посветих на
изобразяването на най-разнообразни предмети – западни гледки, дива природа, архитектура, портрети, фигури, натюрморт и понякога
цветя. Преди около осем години ме потърси
един агент с предложението да сключа договор с него, рисувайки само цветя, и аз приех.
С приемането на този ангажимент
се озовавах сред цветни лехи и градини често, фотографирайки за нагледност. Аз съм студиен художник и
работя предимно с фотографии. Не
копирам цветята едно към едно, но
използвам снимките им, за да изграждам и създавам форми, които
да се вместват красиво в общата абстракция. Въпреки че съм държала и
на живо не веднъж цвете, изучавайки анатомията му и възхищавайки
се на сложната му структура.
По времето, когато започнах да рисувам предимно цветя, вече можех
да рисувам и пресъздавам всеки
обект с лекота, така че това беше
най-лесната част от работата ми.
И все пак продължих да изследвам
структурата на цветята с всяка нова
картина.
~ Кои бяха стъпките Ви в този процес? Започвахте ли с проучвания?
От фотография или по памет?
Колко време горе-долу отнема за-
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вършването на една картина?
Предварителните проучвания не
са били никога част от моя процес.
Когато започна, сядам и разглеждам списания за интериорен дизайн. Когато дизайнът на някоя стая
ме заинтригува (архитектурните
елементи, както и самото обзавеждане), аз използвам тази страница
от списанието като вдъхновение
за моята абстракция. Започнах
да използвам този похват, когато
установих с какво удоволствие разглеждам такива списания и колко
много стимулират съзнанието ми.
Всеки интериор е празник на въображението. Освен това аз никога не
тръгвам да избирам статията, която
ще ме вдъхнови, докато не съм готова да седна да рисувам. Нещо, което
ме е заинтересувало ден назад може
да не ми говори нищо на следващото утро. Предполагам, че това
ме предпазва от работа по навик
и помага творбите ми да са свежи.

Каквото ме заинтригува, покрива
целия спектър.
Профилът на платното е избран.
Не избирам предварително никога, защото стаята, на която се спра
за вдъхновение, ще окаже влияние
върху избора – дали квадрат, дали
правоъгълник; дали нещо тясно,
голямо или малко... Тази система
работи прекрасно за мен от момента, в който я изградих.
Покривам платното с тънък слой
Liquin. Разглеждам обстойно структурата и елементите на вдъхновилата ме обстановка и започвам да
рисувам върху мокрия Liquin – откликвайки на получаващото се, отдавайки се на абстракции – без да
копирам това, което наблюдавам.
Това е личният поглед, есенцията на
стаята. Дълги години се занимавах
с акварели и настоящият ми похват
напомня на акварелното размиване.
След като съм покрила платното
и съм доволна от получената абстракция, известно време обмислям
какво би било фантастично да насели това абстрактно поле. В повечето
случаи това е цвете, но понякога се
случва и да е нещо различно. След
като взема решение, си подбирам
фотографии за нагледност – понякога над трийсет за една идея.
Следващата стъпка е изобразяването на предмета върху абстрактната
основа. Вмествайки се в цветовете
и формите, всяка драска на четката
е повлияна от мократа боя в основата, създавайки красиво “мазало”
– прекрасна поддръжка за ярки
цветове впоследствие. Аз вплитам
формите на предмета в и извън абстракцията, докато всичко започне

да ми изглежда приятно и естествено. След като всяко изображение е
вече на мястото си, платното трябва
да изсъхне и аз чакам нетърпеливо
да започна изграждането на новото
си творение.
След като завърша първоначалното
покритие, повече не работя с Liquin.
Обикновено започвам с разглеждане на вече създадените възможности в бекграунда, търсейки пътечки и
връзки на цветовете и формите. Когато зацикля, работя върху основния обект. Превключвайки между
бекграунда и обекта, продължавам
да разгръщам и изфинвам цветовете, формите и важните елементи
без да имам представа какво ще
се получи в крайна сметка, винаги
търсейки неочакваното.
Този процес би могъл да отнеме
много време, тъй като да се усъвършенствам е по-важно за мен от това
да завърша една картина. Моите
галерии са със сигурност изпълнени с творческото ми любопитство.
Но някоя картина може и много
бързо да бъде завършена, тъй като
има нива на изграждане. Някои от
приятелите ми художници ми казват, че би било добре да не пипам
повече платната след първия етап.
Аз обаче просто обичам да се суетя
над това, което съм захванала.
~ Освен това флоралните мотиви
са също вид абстракция. Как се
променя подходът Ви, когато започвате абстракция в противовес на
някакъв флорален мотив?
Подходът е същият. Все пак се случва, когато абстракцията е много
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Понякога дори посреднича на клиента и
галерията, но самата
продажба винаги минава през нея.

изразителна, да нямам желание да я доведа до реализъм. Така че просто продължавам напред, не поднасям обект и на някакъв етап започвам да работя
с мастихин. Разликата ще е това, че вграждам боя и
текстура в абстрактни рисунъци, а не в реалистични
такива.
~ Казвате, че първоначално сте
се затруднявали да рисувате абстракции. В какво се изразяваше
трудността на прехода към тях и
как я преодоляхте?
Прекарах години в безуспешни
опити да освободя абстракцията,
която усещах в себе си. Обучавана в
традиционните техники, аз бях като
програмирана да рисувам акуратно
реалистично.
Подкрепяйки баща ми в борбата му
с невъзможен за опериране рак, бях
заставена да работя предимно абстракционизми поради душевното
ми състояние, липса на достатъчно
време и необходимостта да освободя по някакъв начин натрупващото
се в мен. Нямах енергия да рисувам с
фотографска точност и така се появи първата ми колекция с абстрактни творби, които щяха да станат
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важна стъпка към архитектурното
изграждане на произведенията ми
днес.
Скоро след като почина баща ми
аз се завърнах към реализма – до
деня, в който майка ми също си
отиде, шест години по-късно. В този
период онова, което беше погребано в мен с години, отново оживя.
Абстракционизмът бе отключен
отново – животът ми поднесе поле
за изява като нова стъпка в артистичната ми кариера.
~ Много от ранните Ви опитности
са свързани с традиционната школа и Вие дълго време се придържате
към формализма. Как това формира работата Ви днес?
Тези години на обучение и работа
ми дадоха солидна основа. Научих
се как да боравя с четка, да смесвам

цветове, да полагам краски, да постигам акценти и да изграждам
композиции. Научих се да рисувам
всичко. Сега мога с лекота да постигам цветовете и оформите, които
искам, дори и в абстрактните ми
търсения. Въпреки че неочакваното
винаги е добре дошло. Освен това
усвояването на елементите и принципите на изграждането е незаменимо, когато една творба ме предизвиква. Игнорирам и нарушавам
правилата, докато имам трудности,
след това ги преразглеждам... звучи
смахнато, нали!
~ Ваши картини биват излагани в
много галерии. Каква е ролята на
галериите в кариерата Ви? Какво
в повече дават на един художник,
което продажбите в интернет не
могат?
Когато интернет-продажбите станаха начин, по който картините на
един художник могат да бъдат видяни, аз вече се бях отдала на работа с
галериите. Съзнателно избрах да не
продавам през интернет, хранейки
признателност и благодарност към
това, което ми бяха дали вече галериите. Хора, заинтересувани от произведенията ми, се свързват с мен
чрез личния ми уебсайт. Ако проявят сериозен интерес да закупят
моя картина, тогава ги препращам
към най-близката до тях галерия.

За някои купувачи галерията дава
на художника представителност и
озаконеност, а когато продавач-консултантът е опитен и вещ в естеството на изобразителното изкуство,
е в състояние да помогне в много
аспекти от процеса на продажбата.
~ При Вашите майсторски класове
с какво забелязвате, че курсистите имат най-чести затруднения?
Какво ги съветвате?
Основно се боят да поемат шансовете и аз им обръщам най-вече
внимание на това... на тези вечно
съпътстващи ни “Ами ако?”.
Тъй като моите класове са насочени към творческия процес, а не
към някой отделен предмет или
жанр в рисуването, аз окуражавам
курсистите си да поемат предоставилият им се шанс и да инвестират
в израстването си като художници.
Освен това се опитвам да определя
къде им е силата и ги насочвам да
работят в съответното направление; предизвиквам ги там, където
виждам, че не излизат от рамката
на обикновеното. Искам от тях да
престанат да се тревожат за крайния резултат и да се насладят на
процеса по изследване на нови
възможности, научавайки в крайна
сметка нещо ново за себе си. Мога
да кажа, че почти винаги си тръгват
развълнувани от преживяването.
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По-важни галерии, представящи картини на Вий:
Allied Artist of America – Ню Йорк, САЩ
Sable V Glass Art Gallery – Ню Орлеанс, САЩ
The Bronze Frog Gallery – Оквил, САЩ
Richardson Gallery of Fine Art – Рено, САЩ
Blue Star Art Space – Сан Антонио, САЩ
Spielbank Wiesbaden – Висбаден, Германия
Galerie Am Dillberg – Марктайденфелд, Германия
Centro de Arte Contemporaneo – Салтила, Мексико
Fortezza da Basso – Флоренция, Италия
Dolphin Galleries – Хаваите

~ На този етап от артистичната си кариера какви
цели си поставяте? Кои са следващите върхове, към
които се стремите?
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Никога не си поставям граници на стремежите или
идеите – нужно е единствено време!
Има една серия картини, която искам да направя
– вдъхновена е малко по малко през годините от тихите моменти на уединение с Бога. Платната в тази
серия ще са сравнително големи, така че ще се изисква голяма отдаденост, за да се завърши в цялост такъв
обем. За да се поддържа захранването на галериите
с оригинални творби и картини, подобна серия ще
погълне значителен ресурс. Искам да реализирам
това. Когато преподавам в Италия, ателието ми е
оратория от 15 век и бих искала да работя върху тази

серия именно там.
Освен това бих искала да изследвам
чудатостта,
по-сюреалистичната
сфера. Моите произведения са
красиво балансирани между светли
и тъмни, топли и студени краски,
геометрични и заоблени линии,
небрежни и с много внимание нанасяни драски. Вярвам, че чудатостта
може да е добър баланс на природната красота.
Друга задача пред мен е просто да
продължа да ходя до студиото си
всеки ден, да следя внимателно за
всяка нова възможност и това, което
най-много обичам – да стоя пред
своя триножник и картина. Обичам
си работата!
Стремежът да се развивам като
художник и да достигам различни
сфери е постоянен. Вярвам, че само
небето е граница и съм се напътила
към него.

~ bit.ly/Dunn-HarrInt
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Кой е Джейми Оливър

жейми Оливър е едно от
световно известните и найобичани лица на телевизионния
екран в сферата на кулинарното изкуство. Британец по
произход, живее в Лондон и родния си Есекс със съпругата си
и вече четирите си дечица. По
собственото му признание от
екрана на предаването му “Училище мечта” Джейми Оливър не
е бил от послушните ученици.
Не завършва училище, но има
късмета да открие за себе си
кулинарната страст и й се отдава всецяло. Именно собствените му нерадостни сблъсъци
със системата и неугасналия
му бунтовен устрем са извор за
вдъхновението му да разработва и поддържа не един тежък
социален проект, сред които са и
“Кулинарна революция” (телевизионното предаване е отличено
с награда Емми), “Училище меч-
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та”, “Петнадесет”, “Изборът на
Джейми” и др.
Джейми вдъхновява стотици
и хиляди хора по света да се
радват на приготвяна от тях
самите храна и дори да започнат да си отглеждат сами в
дворовете си свежи неща. Предаванията му понастоящем се
излъчват в над 100 страни по
света – в това число, разбира се,
и у нас, а също и в САЩ, Австралия, Южна Африка, Бразилия,
Ирландия, Япония и т.н. Съпровождащите готварски издания,
превеждани на повече от 30 езика, стават бестселъри не само
в Обединеното Кралство, но и по
целия свят.
Издадената през 2010 г. по едноименното му предаване книга
“30 Minute Meals” става първата в Британия с милионен
тираж при нехудожествената
литература.
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СЕМЕЙСТВОТО
и ДЕЦАТА

за Джейми и

неговите проекти

Р
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оден е на 27 май 1975 г. и от рано проявява интерес към кулинарията. Израства в Есекс, където
неговите родители Тревър и Сали
все още държат собствено, много
посещавано, заведение, в кухнята
на което Джейми обичал често да
се навърта и да помага. Страстта му
към готвенето бързо засенчва интереса към стандартното училищно
образование и на 16 години той
напуска училище, за да завърши
обучението си в Уестминстърския
колеж по Обществено хранене.
Работи известно време във Франция, след което идва в Лондон и се
задържа повече от три години в известното заведение River Café. През
1997 г. Джейми е представен в документален филм за заведението и
скоро след излъчването на филма
получава предложение от Канал 4
за собствено шоу. Така се ражда
The Naked Chef, чиято концепция е
да се разфасова храната до голата й
същност, а уменията на Джейми с
ножа и цялостната визия на предаването са като глътка свеж въздух за зрителите, вдъхновявани
да готвят сами. През 2000 г. шоуто е отличено с награда BAFTA за
най-добра телевизионна поредица в жанра. Печатната поредица
към предаването също не остава
назад, превръщайки се в моментален бестселър, а през 2001
г. е на първо място в класацията на Коледни продажби при

нехудожествената литература.
Есента на 2001 г. Джейми предприема за първи път прочутите
си готварски пикници в различни
градове на страната, посещавани
от стотици-хиляди хора. Жънейки
неимоверен успех в родината си,
той разширява обхвата и продължава кулинарните си пътешествия
в седем големи града на Австралия
и Нова Зеландия, превръщайки се в
световна знаменитост. Краят на 2001
г. е белязан с нуждата на Джейми от
ново предизвикателство – потребността му да бъде с нещо полезен го
води до идеята да отвори ресторант
за обучение на прекъснали образованието си, безработни и проблемни младежи. Целият процес
на обучение и изграждане на ресторанта е филмиран и излъчен под
заглавието “Кухнята на Джейми”.
Поредицата става един от телевизионните хитове на 2002 г. Успехът на
този проект се затвърждава с двете
престижни награди, които самият
ресторант получава през 2003 г., а
именно Tatler Best Restaurant Award
и на Tio Pepe Carlton London Restaurant Awards в категорията за Отлични постижения. Отделно самият
Джейми е отличен същата година с
наградата на МБЕ за принос в кулинарната индустрия. Оттогава насам
по проект “Петнадесет”, както е наречена фондацията, създадена да го
поддържа – всяка година се обучава
нова група младежи със социални

21

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + СОЦИАЛНОСТ
проблеми, а през 2004 и 2006 се
отварят и нови ресторанти – съответно в Амстердам (Холандия),
Корнуол (Великобритания) и Мелбърн (Австралия), като се привличат местните власти и бизнес среди в
подкрепа на начинанието.
През 2004 г., подтикнат от лошото
състояние на училищното столово
хранене в Обединеното кралство,
Джейми се впуска в едно от найамбициозните си начинания до
момента. Той влиза в училищата
с наистина амбициозната задача
да образова и мотивира както децата, така и кухненския персонал
да заобичат здравословното, пълноценно хранене, вместо бързите
полуфабрикатни храни, които са
в масова употреба понастоящем.
Джейми стартира националната
кампания “Нахрани ме по-добре”
(www.feedmebetter.com) и онлайн
петиция за подобряване на училищното хранене, последвани от
петиция, събираща подписи в 10
Downing Street. Към 30 май 2005
г. 271 677 човека са се подписали
лично в подкрепа на петицията и в
резултат правителството отпуска
допълнителните 280 милиона лири
за подобряване на училищното
хранене, чрез закупуване на оборудване и организиране на обучителни
курсове за кухненския персонал.
Следващите седем и повече месеца
на 2005 г. преминават в усилена
работа и заснемане на процеса по
реорганизиране на училищна столова. Ражда се в резултат телевизионната поредица “Училищното
меню на Джейми”, отново на Канал
4, която предизвиква силен отглас и
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обществено брожение
за реформи в системата
на училищното хранене.
За пореден път и телевизионният продукт, и лично Джейми са отличени
с престижни награди – в
случая от Националната ТВ
Академия.
Следващата 2006 г. е белязана
с продължението на темата в нови
серии по Канал 4 и нови инвестиции от страна на Британското
правителство в сферата. Междувременно, почивайки си от напрегната битка за реформи – в паузата
между тези два сезона – Джейми
реализира и няколко серии под
заглавието “Голямата италианска
забежка на Джейми”. Те отразяват
предприетото от него пътешествие из Италия и любовта му към
италианската кухня. Придружени
са от следващата по ред книга с рецепти на Джейми, превърнала се
в бестселър и дори номинирана от
British Book Award за Книга на годината в сферата на нехудожествената
литература. Извън ТВ проектите и
книгите, Джейми работи и с една от
най-големите хранителни вериги в
Англия – Sainsbury’s, като съветник
за повишаване на качеството и разнообразието на предлаганата във
веригата супермаркети храна. Като
сътрудник на Churchill China проектира серия от сервизи и пособия
за сервиране. Работи и съвместно
с Тефал, пускайки на пазара специалната “Професионална серия
на Джейми Оливър” за готвене.
Влиза и в ролята на изобретател,
създавайки страхотния кухненски
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помощник – своя вкусов ShakerTM,
пуснат на пазара в Англия през 2005
г., а след това и извън граница. Има
какво ли още не, с което може да
се продължи в този дух, но едва ли
е нужно да се изброява всичко, за
да се усети непрестанното търсене и
неуморна приложност на този изключително действен и невероятно
положителен в отношението си към
хората млад човек.
В края на 2006 г. Джейми издава нов
хит на книжния пазар в Обединеното кралство – “Готви с Джейми”,
приходите от която отиват в помощ
на проект “Петнадесет”, но основното му занимание до началото
на 2007 г. е новата ТВ поредица,
съпридружена, разбира се, с книга
– “Джейми у дома”. Още от 2004 г.
той успешно се занимава с отглеждане на плодове, зеленчуци и билки
в родното му имение в Есекс и този
проект отразява новата му любов
към органичното селско стопанство
и представя прекрасни рецепти,
вдъхновени от собственото му домашно производство.
По-голямата част от 2007 г. Джейми
отделя за подготовка и отваряне
на собствена верига Италиански
ресторанти в различни градове на
Англия. До края на 2008 г. “Jamie’s Italian” отваря врати в Охфорд,
Бат, Кингстон, а сетне и в Брайтън,
Кардиф, Гилдфорд, Лондон (три),
Кеймбридж,
Ридинг,
Глазгоу,
Лийдс, Ливърпул, Бирмингам, Нотингам, Бристол и дори зад граница
– в Дубай.
Началото на 2008 г. е белязано с активна дейност по три значими телевизионни проекта. “Храни се, за
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да съхраниш живота си” се опитва
да насочи група анорексични хора
към правилен режим на хранене,
чрез експертни анализи, като спира поглед и върху аутопсията на 25
годишен мъж, буквално “самоизял
се” до смърт.
В другото предаване се обръща
сериозно внимание на проблемите
в птичата индустрия на Англия,
изпращайки посланието, че ако
британците не подобрят условията
за добиване на птичето месо и яйца,
птицевъдството ще пострада непоправимо. Големи групи производители и фермерски организации
оценяват високо програмата и прекият резултат е, че продажбите на
свободно и органично гледаните
пилета скача с 50 %.
Третата поредица на Канал 4 е замислена да вдъхновява хората, които не могат да готвят, да се впуснат
в това приключение с окуражаване
и информация от екрана, чрез размяна на рецепти по приятелски и
семейному и давайки при това приоритет на свежите съставки, вместо
полуготовите. Сериите са заснети
в Ротердам и за да имат по-устойчиво въздействие Джейми отваря
в сърцето на града център, който
да предоставя информация и съвети на местните хора, предлагайки
и готварски курсове. Центърът има
такъв успех, че през 2010 г. Общината в Ротердам решава да го субсидира, а местата за курсовете към
него са заети със седмици напред.
Втори такъв център отваря врати
през 2009 г. в Брадфорд и трети – в
Лийдс, през 2010 г. Много други общини също проявяват интерес към

отварянето на подобни центрове, за
да подпомогнат спирането на растящото затлъстяване на нацията.
Излиза и прилежащата към телевизионния продукт книга, която
вече по подразбиране се превръща
в моментален бестселър.
Както обикновено и през 2008 г.
Джейми има множество странични
изяви – в това число появата в големи шоу програми като The Big Give и
това на Опра Уинфри в САЩ.
Началото на 2009 г. Джейми посвещава на нов ТВ проект. Този път
погледът му е обърнат към проблемите в животновъдството. Отваря
и нова верига готварски магазини,
наречени Recipease. Започва бизнес
с директни продажби на свои висококачествени продукти1. Няколко
месеца прекарва и в САЩ, заснемайки за Канал 4 новата поредица
“Американското пътешествие на
Джейми”. Посещава най-напред
Лос Анджелис, срещайки се с бивши престъпници, рехабилитирани чрез здравословно хранене
и обучение в готварското изкуство.
В Йоминг се среща с каубои, живеещи и хранещи се в пустошта, без
да са променили особено бита си с
векове. В Ню Йорк подминава типичните туристически дестинации,
за да отведе и запознае зрителя с
екзотиката на перуанската, колумбийската, египетската и китайската
кухня на съответните общности
в мегаполиса. Следва Луизиана с
лов на алигатори и подпомагане на
ресторант, порутен от ураган, да си
стъпи отново на краката. В Аризона
Джейми прекарва известно време
при индианците навахо, запозна1

Виж www.jamieathome.com

вайки се с тяхната кухня и обичаи.
И т.н. Придружаващата телевизионните серии книга става десетият
поред бестселър на Джейми.
И това съвсем не е всичко за тази
година. Следва пускането на iPhone
приложението “Да сготвим за 20
минути”, което, както може да се
очаква, бързо става истински хит
за любителите на подобни приложения и печели високо ценената
награда на Apple за дизайн на приложения.
Към края на 2009 г. Джейми се връща отново в Америка – този път в
северна Вирджиния, за да стартира
един от най-значимите си проекти
до момента, а именно “Кулинарна
революция с Джейми Оливър” за
американската телевизия ABC. Поредицата стартира през Март 2010
г. и печели своето място на екрана
с рейтинг, достигащ 7.5 милиона
зрители. Джейми се появява при
Опра, за да оповести началото на
кампанията, дава и още множество
интервюта за ТВ канали, вестници
и списания. Присъдена му е престижната награда на TED за 2010
г. на церемония в Калифорния, а
предаването взема награда Емми за
най-добро реалити.
Същата година Джейми пуска новата си поредица “Да сготвиш за 30
минути”, в която акцентира върху
възможността да сготвим не само
едно блюдо, а пълно меню като
просто използваме пълноценно
и предвидливо кухненските си пособия. Едноименната книга става
най-продаваната от всичките му
издания и изобщо в историята на
английския печат до момента, като
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от есента до Коледата на 2010 г. надхвърля един милион продажби.
В началото на 2011 г. Джейми и цялото му семейство стягат багаж и се
отправят за два месеца към САЩ,
Калифорния, където той снима
продължение на своята “Кулинарна революция” за ABC.
Би могло да се говори още много
за многоаспектната активност на
Джейми. Той продължава неотказно да пледира, че пълноценно
и здравословно хранените деца се
държат в училище и учат много

по-добре и успешно. Най-новите
изследвания поддържат това становище и недвусмислено сочат, че
топлата, пълноценна храна наобяд
подобрява държанието им и концентрацията им в клас през следобедните часове. Това е още едно
основание въпросът за храненето в
училищата да е от значение за всеки, който го е грижа за бъдещето на
нашите деца.
Материалът е подготвен по
www.jamieoliver.com
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Кулинарна Революция

К

ойто не се е занимавал с реформиране на държавен или изобщо някакъв модел, утвърден вече
в ежедневието на хората, или със
създаването на нещо социално значимо, тръгвайки от нулата – той си
няма представа с какво съпротивление ще се сблъсква и пред какви
никнещи като гъби след дъжд проблеми и недоразумения ще му се
наложи да се изправя и да решава
почти ежедневно.
В заснемането на проекта за реформи в училищното столово хранене
на деца от едно училище в САЩ
много ясно може да се проследи
този процес. Как да се заменят евтините, държавно субсидирани, полуфабрикати с вкусно готвена на място
храна по здравословни рецепти без
пържене и т.н.? Трудна, но вижда
се, не и невъзможна задача!
Едва ли Джейми Оливър си дава
сметка, но неговата “Кулинарна
революция” – добре филмирана – е
един прекрасен образец и за изживяваните по пътя тревоги, и за това
как липсата на “враг” в собственото
ти съзнание може да направи от
най-упорития ти в началото противник един най-солиден опорен стълб
за начинанието ти впоследствие.
Такъв е случаят с главната готвачка
на училището Алис. В началото тя
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и повечето кухненски персонал са
изключително недоволни, че трябва
да променят добре отработените си
вече рецепти и да си създават много
повече работа със свежи продукти.
Дотолкова, че проектът е почти на
ръба да приключи преди още да е
набрал скорост, защото и много от
децата вече са отвикнали от натурална храна и някои дори започват
да си носят от домовете си чипсове
и други подобни “храни”, с които
са свикнали. Липсата на вникване и
мотивация води и до това, че само
за малко Джейми да объне гръб и
всичко се връща към стария коловоз, като например подсладените
млека за децата и т.н. Но Джейми
не се кара с хората, а само умолява
и настоява да му се даде време, за
да може да се провери и поотъпче
предлаганата нова пътека в практиката. За да може да се усети действително ползата и предимството
на живото готвене и тогава наистина връщане назад няма.
Друг основен проблем се оказват
държавните субсидии, които се
използват за запълване на училищното меню с най-евтините храни, а
именно полуфабрикатните, доставяни от най-големите снабдители
на едро в страната. Но дали наистина друг избор нямат училища-

та? С голямо притеснение как ще
пребори тази система, обвързана
очевидно с огромни финансови интереси, Джейми си урежда среща
с най-големия им доставчик и разглеждайки складовете, установява с
огромно облегчение, че те всъщност
предлагат всичко - от полуфабрикати до съвсем свежи селскостопански
продукти, при това цените съвсем
не са много различни – въпросът е

единствено в избора.
Интересно и поучително е да се проследят филмирани какви са стъпките към успеха при Джейми, защото
принципите са универсални. И найважният извод, който се налага е, че
с добронамереност, постоянство,
много отдаване на лична енергия,
съобразителност и търсенето на
овластени съмишленици, нещата се
получават в живота реално...

Училище Мечта
“Училище мечта” е проект на Джейми, който няма връзка с кулинарното изкуство, по-скоро прилича на
мини-университет с хуманитарни
дисциплини. В проекта се приемат
за ученици младежи с проблемно
поведение и зависимости, от които
официалната система е вдигнала
вече ръце. Чрез организацията
на учебния процес, отвореното за
разговори отношение на “администрацията”, специалните учители
– реални звезди в своите области
като известни учени, спортисти,
актьори... – се дава шанс на тези

“трудни” деца да работят над личностните си проблеми, да намерят
в учебния материал онова, което да
разпали и у тях искрата за социална
реализация и т.н.
Джейми споменава за себе си, че
също е бил “проблемно” дете, не е
могъл да събуди любов към учебните часове и не е завършил училище,
но го е спасила любовта му към
кулинарията, в която е намерил
реализацията. Именно това го мотивира да се впуска в подобни проекти, въпреки големите трудности и
неизбежните разочарования.
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Джеймил и
Оливър ч н о

П

рез 2005 г. поредицата ми
“Училищното меню на Джейми”
стартира по Канал 4 и аз официално приключих кампанията
“Нахрани ме по-добре” за промени в цялостната система на
училищното хранене на Великобритания. Сега ми изглежда сякаш е било преди толкова много
време, но училищното хранене
все още е изключително важна
тема за мен, както съм сигурен,
че е и за всички вас. Темата продължава да се поддържа активно в пресата и има множество
наистина прекрасни и вдъхновяващи примери сред училищата,
учителите и кухненския персонал из страната, които правят
всичко по силите си, за да са
сигурни, че храната, която поднасяме на нашите деца е пълноценна и здравословна. Обичам ги
от все сърце!
През последните 5-6 години бяха
направени действително големи
промени в системата на училищното хранене. Те продължават и днес, като за моя изненада стигнахме доста по-далеч отколкото първоначално се надявах. Ние всички научихме много
и мога да ви споделя колко е радостно да виждаш толкова хора,
отдадени на това да бъдат наис-
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тина добре хранени децата ни в
училище – това дава усещането,
че всичките кръв, пот и сълзи на
първите дни от кампанията наистина си заслужават.
И все пак задачата ни далеч не е
към своя край. Затлъстяването
при децата продължава да е неразрешен проблем. Обединеното
кралство е с най-високи показатели по наднормено тегло при
децата в цяла Европа с 25 % от
младите хора, определени като
прекалено пълни и със свръхтегло. През онази 2005 г. аз заявих,
че поетият от нас път ще е дълъг и той безспорно е такъв. За
себе си зная, че лично аз няма да
се откажа да го вървя и се надявам вие също да продължавате.
Спирайте се отвреме навреме
на моята уеб страница, посветена на училищното хранене,
за да следите по какво работя
в дадения момент, защото битката за по-добро хранене в училищата продължава!
www.jamieoliver.com
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УЧЕНИЯ
в историчност, която започва от неговото пещерно живеене и стига до
възкресението му, той не ще бъде
Син на Бога! Ето какво са вършили
Седемте лъча. Оспорвали са се, за да
се съгласят; разделяли са се, за да са
в единство – заради човека!

Лъчът на

Науката
през
погледа на Мъдростта
Автор ВАКЛУШ ТОЛЕВ

В

Като принцип и като осъществяване
Лъчът на доктрината е свобода от идеята “зло”!

сяка звезда може да бъде Витлеемска за тези, които са чули
хор от ангели, дочакали овчари
и приели мъдреци. Време е вече
мъдреците да бъдат събудени в
нашия душевен и мисловен свят.
И точно това върши Лъчът на науката – петият лъч от основата
на изграждането на Всемирната
цивилизация, в която безспорно най-съвършеното творение
е човекът. Този лъч черпи своята
духовна сила от ума и затова е найтревожният проблем за човека, за
Адам.
Разбира се, не само науката взема
трапезен хляб от полето на ума.
Религията не е негов плод (за нея
има друг Лъч), но това, което храни
религиозното убеждение, за да бъде
достояние в пътя на човека и за изграждане на олтар, трябва да мине
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през ума. Вярата може да създаде
религиозно вероизповедание и
почитание, но умът прави концепции и прилага обредност.

Обредът е ум, приложен с естетична и емоционална зарядност.
*

Науката и теологията наистина
имат съпровод, но и въстават една
срещу друга, за да могат цялостно
да градят човека. Религията е имала дързостта да нарече науката
“слугиня”, но трябва да признае
и знанието на науката, и проницанието на философа; да ги признае
за усвояване и приложност в една
историчност. Не може да има човек
вън от нея, защото Отец се вижда
в историчността и чака нашето
богоосъществяване. Ако това не направи човекът, ако не се осъществи

*

В периода на Адамовото пробуждане религията е била и наука,
и философия, но диференцирането им слага отделни линии в
ръката – анатомически очертава и
линия на ума, и линия на вярата.
Разбира се, има и други линии – на
съдбата, на живота и пр., които отразяват самосъзнанието, че живеем
в историчност. Съществува и линия
на науката. Лесно се вижда линията
на ума, но малцина могат да забележат тази на науката, дарение на
великия Меркурий (както линията
на изкуството е на Аполон).

*

Човекът не може да мине без религия, без философия, без изкуство, а в
коя йерархия, с кой лъч той ще работи, е предмет на историческо търсене. Затова всяка линия в човешката длан, била тя малка или голяма,
свидетелства за събудени отношения към света на предметността и
към света на метафизиката.
Меркурий, т.е. Хермес, или Тот,
е баща и жрец на науката. Едновременно с това е и търговец,
и апаш, но всъщност ни учи да
крадем от своето анархично поведение, при което пилеем безотговорно мисловна енергия. Защо
да не крадем от нощните си часове,
за да правим изкуство, философия,
наука... Така че Меркурий, колкото е

бог на крадците, толкова е бог и на
дисциплината, когато ни подбужда
да спестяваме сън и почивка.
Лъча на науката можем да изведем
от свещените книги. В първите три
глави на Битие се дава идеята за
Сътворението. Кой може да каже,
че това не е една наука! Там се чете
първата страница от великата книга
на Космоса – от Небето и Земята,
през тъмата и светлината до Адам,
до менталния свят. После на това
творение, на ума, Бог дава Дихание – дава Свое присъствие.
Вертикалният гръбначен стълб
на човека може да поеме върховната енергия на Отец. Иначе
и животинският свят е сътворен
с живи души, но няма живия Дух!
Адам и Ева стават като боговете,
да знаят що е добро и зло! Идеята
добро и зло – това е голямата наука,
с която се диференцира човекът в
еволюция.

Науката е събудено търсене на
знание и приложена воля на дързост!
Затова човек трябва да отиде на
Земята – да се учи: с разтърсващото
копнение за знание на Ева да пише
чертички в своята длан; с личната си
воля да познае най-напред себе си,
за да познае и боговете.

*

Милиони години е работено в първичното до онзи Адам, който е трябвало да заспи, за да се изведе от него
Ева, а тя да има съблазън за знания.
Ето първия тревожен и в същото
време експулсивен лъч на откритието – роденото желание за знание.
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(Защото желанието е най-близко
до материята). Рефлектирането в
астрала протегна непокорна ръка
и яде ябълката, за да сложи първата верига на бягащия, на пъргавия
“луд” ум. Затова ябълката е символ
на менталната енергия, на енергетичната тайна на мисълта!
Но кой съблазнява Ева? Змията –
мъдростта! Менталният ни свят се
облъчва от причинността – от Божието Дихание, за да стане гъвкав и
да открие своите тайни. Ето взаимността – менталллллното поле дава,
но и ние го обогатяваме, когато у
нас се събуди Духът!

УЧЕНИЯ
науката за имената! Представете си
какво е знаел Адам – знаел е точно
каква вибрационна нота да даде на
съответното животно, с която то да
се хармонизира с право на съществуване и развитие! Това е наука –
наука за индивидуализацията, т.е.
за излизане от пещерното стадно
състояние. Сега ние ползваме Адамовата словесност.

*

Първата практична наука, която човек започва да учи, е да се защитава в
света, в който присъства.

*

Идеята за великата дързостна
ръка на Ева е идея за наука и знание. Стои една повеля: “Не яж!”,
но самата теза е ясна – Дърво на
познанието за добро и зло. Това
е принципът на науката и законът
в еволюцията: плюс – минус, тъмнина – светлина, да – не. Бъдещата
пътека на науката е единство, но
чрез полярности се осъществява
еволюиращият бог-човек!

Срещу външната стихия му е дадена пещера, срещу дъжда той измисли чадър, но има ли външна защита срещу вътрешната стихия?! И
тъй като човекът е нямал още набогатено тяло и поле на ментала, той
рефлектира в защитата – събужда
гъвкавост в мозъка си, за да приема
лъчите на ума. Идеята за приложна защита започва да ни извежда
и вече чрез ума си раждаме доктрина. Затова този лъч наричам
Лъч на доктрината.

И става нещо много странно – след
като Адам и Ева, т.е. умът и астралът, започват функционирането
си, животинският свят отива пред
Адам, за да бъде познат. Диханието
прави Адам божество, което получава и Лъча на науката – затова на
него са представени живите твари,
да им даде имена. Той им слага
вибрационност, която те трябва
да разгърнат, да осъществят, за да
преминат от царството на животните в царството на човека и после –
в царството на боговете. Умът дава

Доктрината на очите дава, но умът
отразява. Един от старите китайски
йерарси казва, че умът е като огледало, което отразява и най-малката
прашинка, затова е необходимо винаги да бъде почистван. Умът е тревожен, защото той като принцип
и осъществяване освобождава от
злото; той създава онова, което
окултните науки наричат карма,
и извиква прераждане; той акумулира плюсовете и минусите от
тялото на желанията и се озарява
от Духа. Умът е, който в края на

*

*
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*

краищата трябва да доведе човека до вътрешното разпятие, до
осъществяване на двубоя между
Дух и материя, за да не остане в
това ментално тяло нито йота от
съмнение.

*

Умът обаче трябва да създава бъдеще! И науката е дреха, която той
си слага, за да върши подвизи за
утрешния ден, както воинът облича
своите доспехи и с меча и копието
върши деяния за бъдещето. Значи
Лъчът на доктрината осъществява
борба срещу миналото, за да освободи сили за бъдещето.
Така паметта, която е пазител на миналото, влиза в конфликт с науката.
Конфликтът е между устойчивото,
което ни съхранява и ориентира, и
евристичното, което търси тайната.

*

Всеки прави наука за себе си, но
когато дава знания на другите,
изисква се отговорност. Който
работи за себе си, се развива,
но когато дава знания, може
да нанесе и вреда. Поради това
основният знак на науката е отговорността. Големият учен прилага своето откритие първо върху
себе си. Той няма право да бъде
безотговорен. Ето защо Айнщайн
изживява изключително кризисен
момент, когато употребиха зле ядрената енергия.

*

Това е етичен, но в същото време и
прецедентен елемент за евристика.
А наука без евристика е само памет,
задържане. Традицията е убийца на
раждащото се – нека си я празнуваме, да правим хороводи, да говорим

за нейните ценности, но тя е верига
срещу евристиката!
Заради отговорността науката си
служи със символи. Чрез тях тя
скрива своите тайни и така дава сигурност, че безотговорността няма
да извика злина. Ето защо са съществували школи на посвещения и
е създадена окултната наука.

*

Магията също е била наука – лечебна, просветна, поетична, заклинателна. Вярвам в звездното небе и
категоричния императив в сърцето
си – казва Кант, а повелята не е ли
заклинание в душата на този магьосник на практичния и ирационален ум?!

*

Умът си създава методи, за да изфини колкото може повече своя
възприемателен орган – мозъка, оттам идва осенението и той прави открития. Значи освен констативната
страна, която още не е отговорност, а
само знание на очите, има едно степенуване – знание на въображението и откривателство. Това са методи
на възможните наши усвоявания с
организираната материя за познание, които умът храни. Но има още
един метод, който е преимущество
на Лъча на религията и дар на Лъча
на волята – откровението. То е цяла
наука, оставена ни от триждивеличавия Хермес. Така стигаме до екстазата и интуицията, които, приложени в т.нар. материални науки,
са вече едно друго стъпало. Плотин
дава цялата доктрина на познанието чрез екстазата – вътрешното знание, парадигмата, за да стане човек
не само бог, но и Баща на боговете. В
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края на миналия и началото на този
век Европа е ощастливена и от присъствието на друг голям философ и
мислител – Анри Бергсон, и неговата доктрина за интуицията.

*

Но ученият, откривателят знае, че
безсънните му нощи са ръката, с която жъне и богатее някъде. Същото
безсъние го има и в Лъча на религиите – в монашеското моление, във
всеотдайното чакане в пустинническата жега и жажда, които градят,
разбира се, не академика, а светеца.

*

Но не само безсънието – и сънят
е метод на познание. Сънят като
знание има различни форми, съществуват три различни съновида:
откровение, алегоричен и физиологичен. Сънят откровение просто се
сбъдва. Алегоричният сън насочва и
затова са създадени съногадателни
сборници. Физиологичният сън се
предизвиква от реакции на тялото.
Много велики учени твърдят, че
след като работят дълго и стигат до
нещо трудно разрешимо, знанието
идва в съня им. Защо? Защото там
човек е в себе си и няма пречката на
долните нива на астралното поле.
Медиумите обикновено донасят
информация от долни подполета,
но един учен може да присъства и в
седмото подполе на астрала, което е
в границите на мисловната област.

*

Безспорно основният, трапезният
хляб на науката е нашият ум, но
осенението за евристичност, за
пророкуване, за откровение е вече
причинният свят, т.е. Христовото
съзнание! Христовото съзнание е
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цялост – живо присъствие на проявения Бог на Земята. Затова Иисус
извървява акта на двубой между
Дух и материя – за да стигне умът
до своите съвършени вътрешни познания. И ще се възправят от своя
страна: емпиричност срещу метафизика, материално срещу идеално, теоретично срещу откровение.
Противници ли са, отричат ли се?
Външно да, но в дълбокия смисъл –
не! Науката не може да влиза
в противоречия със съвършеното – има само невъзможност за
възприемане в съвместимост поради несъвършенството и непълнотата на ума. Ето защо винаги
лежат тайни, носещи повече от
това, което знае науката.

*

Според Рудолф Щайнер интелектуализмът е изследване с ума на външната, на материалната страна на нещата, без да се вижда духовният им
аспект. Това е една констатация за
интелектуалността, но не и дълбоко
прозрение. Човекът именно чрез
интелекта си ще стигне до духовност, защото умът му служи за
ориентиране – без него не може
да се качи на върха!

*

Науката не може да бъде статична,
тя е динамична, защото Лъчът на
доктрината взема храната си от
менталното поле, което непрекъснато се изпълва с нови тенденции.
Умът е неуморен и това е неговото
голямо качество – да бъде неспирен,
макар и да греши.

*

Не е страшно, че в този Лъч се греши, че науката понякога стига до

тъмни и неизходни сокаци, страшното е за този, който няма кураж
да се върне и да тръгне отново.
Най-голямата беда не е в това, че
е злоупотребено с определени научни знания – беда е, ако не сме на
стража и допуснем и в бъдеще да се
злоупотребява с тях или ако спрем
развитието им. А подвижността е
още по-потребна в еволюцията.

*

В Средновековието науките се разделят на теология, физика и математика, като теологията вести за невидимите същности на невидимите
неща, физиката – за невидимите
причини на видимите неща, и математиката – за видимите форми на
видимите неща. Това са класации,
които се дават като методика на работата, но тайната си остава винаги
събуденото божество у нас.
В поемата на Хезиод “Теогония” се
казва, че историята е преодоляване
на хаоса и неподвижността. Странно е защо извежда божествата от
неподвижност, след като хаосът не
е неподвижен. Хаосът само чака
даденото от Бог Отец на Адам – Диханието.
Римският историк Тацит (55-120 г.)
казва, че движещата сила на историята са деянията на водещите личности, а народът е тъмна и невежа
маса. По този въпрос още се спори:
кой прави историята – масите или
личността? Но Тацит преди толкова
време ясно го е подчертал – водещите личности!
Космологичната периодизация на
историята включва три периода: от
естественото състояние до Закона,
период на Закона (Стария завет)

и период на Божията милост (от
Христос до Страшния съд). Така че
всяко време и всяка дисциплина
създават свои квалификации, свои
школи, методики на работа.

*

Освалд Шпенглер отделя в световната история осем култури с различни предназначения и счита,
че западноевропейската култура –
не науката, трябва да ни води към
обезплътване на тялото, обезплътване на света, защото културата е
сбор от материални ценности, религиозни убеждения и философски
концепции. Това е идея за култура
към далечината – пространствената
далечина, а не овладяното пространство в египетските пирамиди,
където душата трябва да живее и да
се освобождава от материята. Тук
се говори за освобождаване с обезплътване. Ето как като дялан камък
идва тезата, че материята не бива
да бъде отричана, а трябва да
бъде одухотворявана!

*

Найден Геров в своя шесттомен етимологичен речник дава характеристика на науката, каквато, разбира
се, времето е наложило: първо, тя е
излагане, изказване на познания по
определен ред и второ – ум, съвет,
поука. Там той извежда и съответни
поговорки. Българският народ има
много поговорки от рода: “От ума
си пати”, “Без мъка няма наука”,
“Без наука няма сполука”, “Без книга чиляк е като сляп” и т.н. В нашата
фолклорност се крие и нещо много
интересно, на пръв поглед с аспект
на принизеност – “Не ще баба наука”, “Учи, за да не работиш”. Такава
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квалификация на науката изглежда
обидна, но българинът всъщност
е искал да види детето си умно. А
като няма начини да му каже какво е умът, той го поощрява: “Този,
който учи, той ще сполучи”, “Учи,
та да не работиш!” Не бива да се
слага знаменателят на отрицанието
като подтик – просто нашият народ
има изключителна склонност към
ученолюбие.

апостол Павел.
Лъчът на доктрината един ден
ще бъде цялостен с Лъча на молението, с Лъча на проницанието, с
Лъча на жизнелюбието, с всичко –
това ще бъде нашата духовна
цялост.

И затова не е за учудване, че още в
девети век градим храм на Златен
век на книжнина. Защо? Защото в
изобилие ни се дава и наука, и религия, и изкуство.

Знанията влизат много неусетно с
един нов кръгозор. Този кръгозор
сега е свобода от страх и грях – взривяването на най-тежкия воденичен
камък на човечеството, идеята за
злото: няма зло, има нееволюирало
добро!

*

*

Това е големият Лъч – великият магически жест на цялата менталност
над нас и у нас; това е олтарният
звук, който трябва да чуем – великото заклинание, с което обикновеният човек си служи, когато иска да
прави наука! Така всеки по малко
ще краде от своята линия на ума, за
да си пише и линия на науката.
Духовният учител, посветеният,
отговорният за Лъча на науката
е Иларион. В някои от окултните
писания се твърди, че този учител
е явявал своето служение и като
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В Откровението е казано, че сами
ще си светим. А кой свети? Бог!
Човекът като еволюирал бог!
*

*

Идеята за Учението на Мъдростта е идея за Свобода и в същото
време – отворена книга за знание. Време е да счупим един от
печатите на Книгата на Живота.
Знанието ни позволява, а чаканото апокалиптично бъдеще е
да укротим в себе си огньовете.
Знанието е утрешният факел на
човечеството!
Със съкращения по сп. НУР, 1/97
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нието на геолозите: платото
представлява просторен връх на
гранитна планина. Друг район в
околностите на Кайро, а и в цял
Египет не би могъл да издържи
огромната тежест на каменните конструкции.

Автор Богомил Герасимов
посланик на България в Мексико
за периода 1976 – 1982 год.

з

Голямата
пирамида
в Гиза

а първи път видях Хеопсовата
пирамида отдалеч, през прозореца на автобус. Шофьорът караше
бавно по асфалтирания път през
пустинята и аз се опитвах да счупя
стъклото с чело. Залезът осветяваше върховете на двете по-високи
пирамиди и те ми изглеждаха като
полилеи, висящи на невидим кабел
от небето. Бях чувал, че комплексът в
Гиза е най-старата мистерия на планетата Земя. Всяка среща с него не
дава отговори, а предизвиква нови и
нови въпроси. В ума ми непрекъснато се въртеше една стара арабска
пословица, която бях прочел някъде: “Всичко се страхува от времето,
но времето се страхува от пирамидите.” Те бързо се скриха от погледа
ми и автобусът увеличи скоростта.
За момент се почувствах като един
от старите керванджии, пресичащ
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Голямата пирамида е построена... кога
ли е построена?

и най-вероятната никой не знае
точната дата.

Самата пирамида
Единственото сигурно нещо при
това мое първо здрависване с пирамида бе очевидното: каменната конструкция има пет страни – четири
видими и една невидима (основата)
– и вход откъм северната страна,
на около 16 м от основата.

*

Входът на Голямата пирамида е бил
обзаведен с масивна “въртяща” се
каменна врата.

*
пустинята със своите камили. И той
е виждал върховете на пирамидите,
но не за няколко минути, а дни наред, като фарове по морския бряг.

Защо в Гиза?
Трудно ми е да опиша платото
в Гиза. Бих могъл да кажа, че е покрито с пясък, но какво от това?
Цялата пустиня е от пясък. Все пак
интригуващо е защо пирамидите са
построени именно на това място.
Нали е лоша славата на всеки строеж върху пясъчни основи? Значи в
Гиза има нещо необикновено, нещо
невидимо, скрито дълбоко под
пясъка. Някои твърдят, че точно в
Гиза, където е Хеопсовата пирамида, се намира центърът на земната
суша. По-интересно е заключе-

Нашият гид пояснява, че това събитие е станало по времето на Хуфу
(Хеопс). Аз знам официалната датировка на IV династия: 2200 – 2650 г. пр.
Хр. Някои учени обаче твърдят, че
това е станало през 2770 г. пр. Хр.
За други годината е 2900. През 1986
г. проби от хоросан, използван за
облицовъчните блокове на Голямата пирамида, били изследвани
с най-модерна техника в Цюрих и
Далас, САЩ. В Далас стигнали до
заключение, че хоросанът трябва
да се датира от 3809 г. пр. Хр., а в
Цюрих – 2869 г. пр. Хр. Тези дати
илюстрират не само разминаване
с около 1000 години. Те се различават толкова от официалната датировка, че най-малкото поставят
под съмнение строителството на
пирамидата от Хуфу. Има много
версии, естествено, включително

Подвижната “врата” представлява масивен блок от 20-тина
тона, който бил толкова добре балансиран, че можел да
се отвори с минимална сила.
Но само отвътре. Отвън дори не
се забелязвал. Затворен, той пасвал идеално с другите блокове и
било невъзможно да се заподозре,
че там има вход.

*

На 35-ия ред на Голямата пирамида
каменните блокове са високи 1.27
метра – почти двойно повече от
предшестващите го редове.

*

Подобно на преддверието и Царска камера е изградена от огромни
червени гранитни късове с размери
6 на 11 м в дължина и ширина и с
височина 6 м.

*

Изчислено е, че в конструкцията са
използвани 2 300 000 каменни блока
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(според някои автори 2 500 000,
според Херодот 2 600 000), тежки
средно по 2.5 т. Във вътрешността
й видях монтирани и гранитни късове до 70 т.

*

Пирамидата била покрита с грамадни бели облицовъчни блокове
от варовик, при това така идеално
паснати, че било невъзможно да се
вкара игла между тях. Слепването
е осъществено с някакъв мистериозен цимент. Съставът му е известен,
но въпреки модерните технологии
не се получава същият продукт.
За разлика от обикновения мрамор, който се износва, полираният
варовик и този дяволски цимент
с времето стават все по-твърди и
по-здрави. Всеки блок от облицовъчния варовик тежал от 16 до 20 т.
Общо те били 144 000 и покривали
близо 50-те декара, колкото са размерите на четирите триъгълника
на пирамидата. Ако се замислим,
трудно ще си представим как всеки
един от тези камъни е бил издиган
и поставян на определеното му място, напаснат със съседните блокове и
циментиран. Само тази операция е
трябвало да се повтори 144 000 пъти
и още 2 300 000 пъти за всеки камък
от пирамидната конструкция.
Известният египтолог проф.
Пиаци Смит изразява възторга си, като подчертава,
че никога преди или след
Голямата пирамида “не е
имало толкова превъзходно
големи и толкова чудно
точни” облицовъчни
блокове.
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Как е
строена?
Трябва да сме съвършено наясно
по един основен пункт: за Голямата
пирамида и изобщо за пирамидите
няма нищо написано нито от самите египтяни, нито в Библията, нито
в древни папируси. Единствените
писания са на гръцкия историк Херодот, посетил Египет по време на
XXVIII династия през 5 в. пр. Хр.

*

Гърците носят известна отговорност за съществуващата бъркотия
в историята на Египет и в пирамидостроенето. Египтяните наричали
страната си Та Кемет, т. е. Черна
Земя, гърците й дали името Египет. Прекръстили и фараона Хуфу
на Хеопс. За последвалите заблуди
в науката голям принос има и гръцкият историк Херодот.

*

От него именно знаем, че Голямата
пирамида е построена за 20 години,
от 400 000 работници, разделени на
смени – по 100 000 души на тримесечие. Херодот не съобщава дали тази
огромна работна сила е живяла
около строителната площадка, къде
са спели строителите, дали са се
прибирали вечер в града и сутрин
са идвали на работа.

*

Египет по времето, когато се предполага, че е строена Голямата
пирамида, е бил страна с около 5
милиона население. Такава малка
страна не може да отдели близо
половин милион души, за да работят на един строеж (а има данни,
че едновременно са били строени и

други пирамиди), да ги откъсва от
икономическия живот, да отслабва
отбранителната си способност. Кой
и с какво е хранил тези работници?
Херодот казва, че в пирамидата
било намерено писмено свидетелство, според което работниците
били хранени с лук, чесън и репички и общата сума възлизала на 1600
таланта, която днес се изчислява на
5-7,5 милиона долара. Това явно са
били най-непретенциозните работници в света, щом са можели да
извършват такава тежко физическа
работа само на лук, чесън и репички.

*

Споменатият вече испански автор
Фелипе Фернандес-Арместо обяснява, че строителите прекарвали
каменните блокове от кариерите
на другия бряг при разливането на
Нил и фактически ги стоварвали
до самата пирамида. По-малките
блокове от варовик били рязани с
медни триони и после обработвани
“трудно, но ефикасно”, като ги търкали с пясък. По-големите блокове,
тежки до 50 т, били оформяни още в
кариерите. После влачели камъните с шейни по предварително подготвени пътеки. Около 170 души
били необходими за тази операция.
Използвани били “дълги прави
рампи, за да се вдигнат камъните
до необходимата височина, и това
не подлежи на съмнение, защото
археолозите са открили останки на
някои от тях. За да се стигне обаче
до върха на Голямата пирамида
при направляван наклон, една рампа е трябвало да бъде дълга почти
два километра.”
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Тези рампи, естествено, не са правени за месеци, тъй като строителството според Херодот е продължило 20 години. Представям си как
разлетите води на Нил са си играли с
пясъка и са късали не само рампите,
но и нервите на строителите. Това
обаче не е мой проблем, защото
аз не принадлежа към школата на
“рамперите”. Заедно с “рамперите”
в научната пирамидология битуват и
т. нар. ролери. Според тях каменните блокове били монтирани и търкаляни – а не влачени или пързаляни
по пясъка – върху дървени палети. А
уж египтяните, подобно на маите,
не познавали колелото. Трета група
специалисти, която включва и Маргарет Мъри, могат да бъдат наречени “рампоролери”, защото виждат
палетите, качени върху рампи. Наймногобройна е сектата на д-р Мърц.
Нейните членове просто обявяват,
че не съществува такъв проблем,
като транспортиране и повдигане
на тежести.
В категорията за най-забавни теории
трябва да се постави на първо място
д-р Жозеф Давидовиц – химик и
автор на сензационното творение
“Пирамидите – една разрешена загадка”. Той не отхвърля теорията
за рампите. Напротив, изчислил е,
че между 140 и 200 души са необходими за повдигането на един от
обикновените блокове, тежащи 2,5
т. Той знае, естествено, че още Херодот съобщава броя на блоковете,
използвани в Голямата пирамида –
2,6 милиона. Но Давидовиц пропуска да направи проста сметка: за
20 години строителство египтяните
е трябвало да пренасят по рампите
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130 000 блока годишно, или ок. 400
блока дневно, което прави почти по
един блок на всеки четири минути.
Имам приятели – ловци и рибари,
които от нищо не се учудват. Само
те могат да кажат на такова твърдение: “Случва се.”

*

Проблемите и загадките сякаш
нямат край. Най-напред къде са дяволските инструменти, с които древните са рязали по-мекия варовик и
по-твърдия гранит? Нали никой не
вярва, че със сварен макарон може
да се отключи врата? Какво може да
се направи с безпомощното медно
сечиво срещу камъка? Защо досега
археолозите не са намерили нито
един забравен инструмент?
*
Ако отидем на каменните кариери,
и днес ще намерим обработени
в древността блокове, готови за извозване, но изоставени. Установено
е точно откъде са били изрязвани,
сякаш са парчета сирене. Разбирам,
че теоретически по-лесно е блокът
да се оформи, като се направят
разрези в скалата отгоре, отдолу,
отстрани и в дълбочина. Но отзад?
Как са рязали блока отзад, за да го
извадят от скалата?

*

След обработка (полиране с пясък?)
в съвършено прави линии, страни
и ъгли натоварвали блока на лодка
или сал, прехвърляли го на западния бряг на Нил и го стоварвали на
пясъка. Оттам започвала голямата
мъка. За каменни блокове от 2,5 т са
необходими поне 40 яки мъже, всеки от които да вдигне по 60 кг. Това
добре – за здрав човек не е проблем

да вдигне 60 кг. Но как тези 40 души
да хванат едновременно камъка,
чийто периметър е само 4-5 м? На
всеки мъж се падат по 10-15 см.

*

През 1978 г. на японци им хрумва
идеята да направят научен експеримент, с който да проверят как се
прави пирамида с предполагаемите методи и техника на древните
строители. Честта за това оригинално начинание се пада на компанията “Нипон корпорейшън”,
която замисля и финансира целия
експеримент. Египетското правителство разрешава на компанията
да построи пирамида с височина
20 м недалеч от пирамидата на Микерин в Гиза, при условие че новата
конструкция ще остане там само
няколко дни, след което мястото
на строежа ще бъде възстановено в
предишния му вид.
Японците започнали с подготовката на каменните блокове в кариерата, която някога доставяла облицовъчните блокове за Голямата
пирамида. Тя се намира на около
15 км, на източния бряг на Нил. Там
японските специалисти и наетите
от тях работници дори не се опитали да извадят блокове направо от
скалата. И дума не можело да става
за използването на медни триони
и сечива. Наложило се да използват по-съвременни инструменти.
Блоковете от по 2,5 т. се видели
непосилни за експериментаторите,
които решили да правят по-малки –
само по 1 тон. Затрудненията продължили с прекарването им по
реката. Лодките не можели да ги
издържат, както не могат да из-

държат 15 души с общо тегло 1 тон.
Наложило се да ги прекарат с параход. Стоварили ги на другия бряг и
бригади от по стотина работници
се опитвали да ги повлекат по пясъка. Блоковете не мръднали и на
сантиметър. Тогава докарали съвременни строителни машини и с тях
ги откарали до определеното място
за строеж. Там бригадите успели да
повдигнат блокове на сензационната височина от 30 см. За завършване
на конструкцията, т.е. за нареждането на блоковете един върху друг,
на помощ били повикани кран и
хеликоптер.
Не може да се каже, че японците са
претърпели поражение при експеримента си. Живял съм в страната
им, познавам тяхната упоритост,
честност и изобретателност. Не се
съмнявам, че са направили всичко
възможно, за да успеят. Но с експеримента си те демонстрират
единствено, че древните египтяни
не са могли да построят пирамидите така, както някои уверяват, че са
ги строили. Не разполагам с данни
какво мислят в “Нипон корпорейшън”, но съм уверен, че специалистите там съвсем не смятат пирамидостроенето за решена загадка.

*

Британският гражданин Андрю
Колинс лансира теорията, че
пирамидите са били построени с
помощта на звукови вибрации. В
авторитетен английски вестник
Колинс обяснява, че когато едно
масивно тяло вибрира постоянно с определена честота, то се
“отлепва” и може лесно да бъде
избутано на големи разстояния
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и височини. Той се позовава на
стари арабски текстове, според
които “големите камъни за египетските пирамиди бяха удряни
с пръчка, издигаха се във въздуха и
ги изтикваха на разстояние един
изстрел с лък”.
Действително такива арабски текстове съществуват, но те не бива да
се приемат буквално. Когато древните говорят за небесни “колесници” или “дракони”, те описват конкретно необяснимо явление, като
го оприличават на нещо обяснимо.
Никой от нас, съвременниците, не
вярва, че “летящата чиния” е чиния,
която лети. Така е и с тази “пръчка”,
с която древните удряли тежките
камъни, за да ги вдигнат.
Според отново арабска легенда
съществувал чудотворен лист
хартия с някакви свещени надписи. Древните строители го поставяли върху обработения вече
блок, удряли го с чук и блокът
магически губел тежест и само
няколко души можели да го придвижат.
Един от най-компетентните автори
в тази област – Макс Тот, отбелязва,
че във всеки предразсъдък или приказка по света има някаква истина.
“Аз вярвам – пише той, – че поради
неточен превод на древни текстове и
недоразумения с думи в историята,
предавана от поколение на поколение, “парчето хартия със свещени
надписи” е било погрешно изтълкувано. То може да е било табелка
с електронна верига, тънка като
лист, която наистина да са поставяли върху камъка. И “чукът” може
изобщо да не е бил чук, а батерия
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или енергийна клетка, която при
“докосване” до определени точки
на електронния уред (за разлика от
“удряне”) го е активизирала, предизвиквайки противодействие на
земното привличане. Този сякаш
“плаващ” камък лесно можел да
бъде придвижван от малка група
работници и може би дори повдиган, колкото е необходимо.”

Любопитен експеримент
Не се опитвам да обясня загадката
с тежките камъни, но в книгата си
“Кукулкан слиза от небето” описах
един забавен експеримент, на който
бях свидетел и който след това съм
повтарял стотици пъти. Позволявам си да го разкажа отново, защото
смятам, че е интересен и има отношение към разглежданата тема.
В експеримента участват пет души.
Един от тях сяда на стол без облегалки. Другите се нареждат около
него, до коленете и раменете му. За
сравнение четиримата веднага се
опитват да повдигнат седналия с по
един пръст (или по-добре – с два пръста, допрени показалците на двете
ръце), вкарани под мишниците
и коленете му. Оказва се,
че това е невъзможно.
После същият опит се
повтаря, но след предварителна подготовка.
Мъжът (или жената)
при дясното рамо на
седналия
слага
дясната си ръка
с дланта надолу
върху главата му.
По посока обратна

на часовниковата стрелка върху първата ръка се налагат десните длани
на останалите трима в следния ред:
при дясното коляно, после при лявото коляно и накрая при лявото рамо.
Върху тях по същия начин се струпват и левите ръце. Това положение се
запазва около 30 секунди или минута,
като се препоръчва и четиримата да
мислят, че “тежестта” трябва да
намали теглото си. По даден знак на
водещия (при дясното рамо) започва
изтеглянето на ръцете в обратен ред
– последователно и по посока на часовниковата стрелка: първо лявата
ръка на участника при лявото рамо
и така до края. Незабавно четирите
пръста – показалeца (или осемте, ако
се използват показалците на двете
ръце), се поставят под мишниците и
коленете на седналия и едновременно
го повдигат с видима лекота.
Този експеримент не е мое откритие. Срещал съм описанието му и в
други книги с твърдението, че е известен от векове, но никой не е успял
да го обясни. Аз не съм изключение,
но всеки път, когато го правя, ме
занимава един въпрос: възможно ли
е древните да са използвали и психическа енергия при строителството
на пирамидите?
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Гробница или храм
за посвещение?
Саркофагът е една от по-големите мистерии на пирамидата. Изработен е от цял гранитен блок, но не
е докаран от Асуан, както другите, и
според специалисти няма нито африкански, нито европейски произход. Някои допускат, че е от американския континент, други го свързват с Атлантида. Пак специалисти
казват, че изрязването на блока
е възможно с 3-метров стоманен трион със сапфирени зъби.
Анализ с микроскоп показал, че в
гранита е дълбано с бургия, притежаваща диамантено острие и
пробивна сила от два тона. Малко
неудобно се получава, като знаем, че
египтяните не са познавали желязото, а за бургии да не говорим.

*

Традиционните учени досега
не са успели да обяснят защо
саркофагът изглежда така
нефараонски, защо по него
няма обичайните украси и йероглифни надписи... И къде му
е капакът? Или е бил без капак?
Не вярвам жреци и близки да направят такъв пропуск. Някои египтолози обясняват всичко с проклетите крадци. Но как се измъква
погребална плоча, по-голяма
от тунела, през който се влиза в камерата? А саркофагът
е по-голям с цели 2,5 см от
същия тунел. Явно саркофагът
и капакът му са били инсталирани в камерата по време
на строителството на самата
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пирамида, и то дълги години преди завършването й. А това вероятно
означава и преди смъртта на фараона. Или може би има някакво друго
обяснение?

в Паленке.

Египтолози, американисти и археолози, с малки изключения, застават
зад тезата, че египетските пирамиди
са строени като гробници на фараони, а американските били храмове
с ритуални функции. Те не се смущават от един твърде подозрителен
факт: никога в египетска пирамида не са намирани следи от царско погребение, нито фараонска
мумия. Обратното – откривани са
построени под земята гробници за
фараони, носещи всички атрибути
на царско погребение. Ярък пример
е гробницата на младия фараон Тутанкамон (1355-1346 г. пр. Хр.).

*

*

*

След това мое посещение в Гиза
останах с твърдото убеждение: Голямата пирамида никога не е била
гробница на Хуфу!

*

Езотерическите автори по думите на Макс Тот, изглежда са съгласни, че Голямата пирамида не е
била планирана и изпълнена като
гробница за фараон, а по-скоро
представлява нещо като триизмерен израз на концепциите, залегнали в “Книга на мъртвите”,
че пирамидата “трябва да служи
за място, в което онези лица, отговорни за поддържането на тези
концепции живи и чисти – посветените – да имат преживявания,
свързани с тяхната подготовка,
изпитания и преминаване към
посвещението”.

Същите учени и специалисти са
на точно обратното
мнение по отношение на пирамидите
в Мексико, Перу,
Бразилия и другаде на американския
континент. Според тях те
са представлявали конструкции с ритуално предназначение, храмове. По
ирония на съдбата обаче
тъкмо една мексиканска пирамида се оказа гробница с
останки на знатен мъж, високопоставен мая, може би владетел или дори астронавт. Години наред продължават споровете, кой и какъв е човекът,
погребан в Храма с надписите

*

В пирамидата е имало “погребения”, но не на мумия, а символични, на живи фараони и други отбрани лица, които са лягали в празния
саркофаг. Там са можели да пуснат
на воля своята КА – душата, да навести отвъдното, където са другите
души, да почерпи от мъдростта на
боговете и да се завърне в тялото,
което я очаква в саркофага.
На тази тема – мистичната роля
на Голямата пирамида – специално внимание отделя интересният
автор Манли П. Хол в книгата си
“Тайните учения на всички времена”. От него научаваме, че в древни времена фараоните и висшите
жреци минавали през пирамидата
и я напускали като посветени, като
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адепти, богове. Затова пирамидата
била сграда на “второто раждане”,
“утроба на мистериите”.
Според Манли Хол Голямата пирамида била резиденция на тайнствена личност, наричана “Знатния” и
“Инициатора” – тоест човек, който
въвежда избраните в посвещението.
Той бил облечен с дрехи в златни и
сини цветове. Никой не го е виждал
освен миналите през ритуали на
посвещението. А ето и самото описание на ритуала:
В Царската камера е била пресъздавана драмата на “втората
смърт”. Тук кандидатът, след
като са го разпъвали на кръста
на слънцестоянията и равноденствията, е бил погребван в големия
саркофаг. Кандидатът се полага
в каменния саркофаг и за три
дни неговият дух, освободен от
тленната обвивка, се втурва към
порталите на вечността. Като
разбира, че неговото тяло е дом,
от който може да се измъква и да
се връща без смърт, той получава
същинско безсмъртие. В края на
трите дни той се връща отново
към себе си и след като по този
начин лично е преживял голямото
тайнство, става истински посветен човек, който е видял и за
когото религията е изпълнила своя
дълг да го въведе в светлината на
Бога. Царската камера е врата
между материалния свят и трансцендентните сфери на природата.
Така в определен смисъл Голямата
пирамида може да се оприличи на
врата, през която древните жреци са позволявали на неколцина да
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преминат и да се сдобият с индивидуално съвършенство.
Манли Хол разглежда Голямата пирамида като мост между познатата
ни история и Атлантида. Всъщност
по негово мнение, неподкрепено от
доказателства, Голямата пирамида
е творение на хора от потъналия
континент.
На 12 август 1799 г. Наполеон влиза
в Царската камера на Голямата пирамида и заповядва да бъде оставен
сам. Не е известно какво е правил
там, дали е лягал в празния саркофаг и дали е видял нещо. Но когато
излязъл, бил блед, замислен и мълчалив. След години, когато живеел
в изгнание на остров Света Елена,
негов доверен човек го запитал за
преживяването му в пирамидата.
“Излишно е да ви казвам – отговорил бившият император. – Няма да
ми повярвате.”
Мистичните описания на Манли
Хол съвпадат с преживяването на
д-р Пол Брантън, което той разказва в своя книга. С разрешение
на египетските власти той прекарва
една самотна нощ в Царската камера на Голямата пирамида. Мога
да си представя, че човек, оставен
сам в това зловещо помещение,
ще изпита ужас от обгръщащия го
хлад, ще се почувства като жив погребан в гроб. С това е съгласен и д-р
Брантън: “Тя (камерата – б.м.) има
особена, напомняща смърт студенина, която пронизва до мозъка на
костите.”
Дактор Брантън, изглежда, добре
познава египетската религия и някои правила на парапсихологията,

защото, преди да се впусне в този
експеримент, се подлага на съответна подготовка. Той пости три
дни, което го е направило по-възприемчив към явленията, съществуващи в пирамидата, за които знае
от Манли Хол и други автори. Той
сяда с гръб към саркофага и загасва електрическия си фенер. В един
момент чувства, че нещо особено се
носи из въздуха, усеща някакво негативно присъствие. Изпитва и силно желание да се откаже, да излезе
от пирамидата. Успява да издържи
на напрежението, да надвие обзелия го страх. После внезапно цялата
атмосфера се променя. Отначало
чувства някакъв успокоителен, добронамерен полъх, поява на положително присъствие. И тогава пред
очите му се очертават две човешки
фигури, приличащи на висши жреци. Не ги вижда да говорят, но чува
в себе си (подобно на д-р Рей Браун
в подводната пирамида) думите на
единия. Той го пита защо е дошъл,
светът на смъртните не му ли е достатъчен? После го предупреждава
да си тръгне, докато е още време.
Доктор Брантън упорито настоява,
че иска да остане. Тогава жрецът,
който му бил говорил, се обръща
и изчезва. Другият жрец приканва
Брантън да легне в саркофага, както в миналото са лягали избраните
да бъдат посветени. Д-р Брантън
се подчинява на поканата и след
няколко минути вече чувства, че се
носи над тялото си. Вижда сребърната нишка, съединяваща старото
му тяло с новото, онова, което се носело във въздуха. Има и усещането
на лекота и свобода.

Вторият жрец му казва, че трябва
да се завърне и да отнесе със себе си
следното послание:
Знай, сине мой, че в този древен
храм лежат загубеният летопис за
ранните човешки раси и Заветът
на създателя, предаден чрез първия
от неговите велики пророци. Знай
също, че избрани хора в миналото
бяха довеждани тук, за да им се покаже този завет и те да се върнат
при своите хора и да поддържат
жива великата тайна. Отнеси със
себе си предупреждението, че когато
изоставят своя Създател и се отнасят към хората с омраза, както
беше с владетелите на Атлантида,
по чието време тази пирамида беше
построена, те са унищожавани от
тежестта на собствената им греховност, както хората от Атлантида бяха унищожени.
Когато жрецът престава да говори,
Брантън внезапно се усеща обратно
в своето тяло. Той става, облича си
сакото и поглежда часовника. Часът
е точно 12, обичайното време за
тайнствени преживявания.
Както посочва и Макс Тот, разказът
на Пол Брантън в неговата книга
“Изследване в тайния Египет” прилича на съновидение, включващо
подробности от прочити на стари
религиозни текстове. Дали той е бил
повлиян от тях, или всичко в преживяването му извира дълбоко от неговото подсъзнание, не мога да кажа.
Но историята е любопитна и още
веднъж илюстрира богатата гама от
теории, хипотези и чувства, които
предизвиква Голямата пирамида.
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Енергията на
пирамидите
През септември 1968 г. екипът на
д-р Луис Алварес (лауреат на Нобелова награда по физика за 1968
г.) записва на специална магнитна
лента, пригодена за обработка от
компютър, милиони траектории на
космически лъчи, минаващи през
каменната маса на пирамидата. Записите са направени в погребалната
камера. От пирамидата магнитната
лента била веднага изпратена и анализирана на компютър в Кайро. На
лентата ясно се очертавали външните стени, ръбовете и ъглите на пирамидата, но нямало и следа от скрити камери. Това обаче бил резултатът от първия компютърен прочит
на записаните лъчеви траектории.
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Последвали нови, по-прецизни
анализи на магнитната лента. Но
при тези повторни опити с мощния
компютър Ай Би Ем 1300 в университета Ейн Шамс се получавал различен резултат с липсващи важни
елементи от предишните прочити.
Помощникът на д-р Луис Алварес –
д-р Лорин Язолино, изпраща копие
на магнитната лента в Бъркли, Калифорния, за да бъде анализирана
там от най-съвършения за времето
си компютър. Но компютърните
анализи и в Калифорния установили същия модел: всеки прочит на
магнитната лента давал смущаващо
различен резултат.
По думите на д-р Амр Гонейд
“пирамидата не се съобразява с известните закони на науката и електрониката”. Той изтъква, че полу-

чените резултати са “невъзможни
от гледна точка на науката”, че или
е налице значителна грешка в геометрията на пирамидата (отразяваща се на записа), или в пирамидата
има някаква тайнствена енергийна
сила, която нарушава научните закони.
Д-р Гонейд подкрепя думите си с
друг запис, направен с апаратурата
на д-р Алварес, но през интервали
от 24 часа на същото място, през
същите каменни блокове. Сравнявайки първата и втората лента,
учените установили, че записите са
различни.
Макс Тот и Грег Нилсен отбелязват по повод на експеримента на
д-р Луис Алварес: “Идеята, че съществува някаква необяснима или
непозната енергия, характерна за
пирамидната форма, не е нова.
Фактически основното твърдение в
“Книга на мъртвите” е, че божеството, което спи в душата на всяка
личност, се събужда от силата или
енергията на пирамидата.”

*

В душата на всеки човек спи по един
бог, който се пробужда под въздействието на тайнствената сила или на
енергията в пирамидата. Това по същество е есенцията на египетската
“Книга на мъртвите”.

*

Независимо какво обяснение ще
дадем на този “бог”, безспорно е,
че древните египтяни са знаели за
съществуването на пирамидната
енергия.

*

Различните автори и изследователи описват много области, в които
е установено благотворно приложение на пирамидни модели, използвани в домашни или лабораторни
условия. Ще се опитам да ги синтезирам в къси словесни блокчета,
а читателят от тях ще може да си
изгради мислено каквато иска пирамида: гладка, стъпаловидна или
пресечена, египетска или мексиканска:
– Пирамидата забавя процеса на
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стареене, удължава нормалното
функциониране на човешкия организъм.
– Пирамидата оказва общо благотворно влияние върху живия организъм.
– Пирамидата подобрява здравето,
лекува или допринася за излекуването на болести, облекчава хронични страдания, ускорява зарастването на рани и изгорели места.
– Пирамидата подобрява психическото състояние и може да помогне
за преодоляване на наркотичното
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пристрастяване.
– Болниците щяха да бъдат по-ефикасни, ако се строяха с формата на
пирамиди.
– Лекарства, бинтове, памук и други санитарни материали, оставени
в пирамида, удължават срока си на
действие и увеличават своята целебна сила.
– Пирамидите успокояват нервното
напрежение, подобряват концентрацията и допринасят за по-лесно
то усвояване на материала при
учебните процеси.

– Пирамидата не само подобрява
настроението и духа, но и се отразява активизиращо и на сексуалните
желания.
– Пирамидата засилва ефекта от
медитацията.
– Пирамидата пречиства и енергизира водата, превръща я в ефикасно
лечебно и козметично средство.
– Пирамидата помага за неутрализиране на вредните нитрати в зеленчуците.
– Пирамидата подобрява качеството на хранителните продукти и на-

питките.
– Пирамидата неутрализира вредните вълни и излъчвания.
– Пирамидата удължава използването на ножчетата за бръснене.
– Пирамидата има приложение в
земеделието и в производството на
плодове и зеленчуци.
Бих могъл да продължа тази поредица и да кажа на ясновидците, че
под пирамида по-добре ще ясновидстват, на лекарите – че по-добре
ще лекуват, ако приемат пирамидата за свой асистент, на скърбящия
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и влюбения, че сънищата им ще
бъдат по-живи и по-релефни...

*

Тук му е мястото да подчертая с няколко думи дълбокото си убеждение за ролята на пирамидата като
фактор, който забавя процеса на
стареене и поддържа по-продължително време нормалните функции на организма. Спомням си какво силно впечатление ми направиха
словата на американския лекар Даниел Олифант. Той категорично заявява, че ако човек спи под пирамида, ще остане по-дълго време млад.
Той и жена му Белла поставили над
леглата си картонени пирамиди
и 30 години заспивали под техния
страж. И двамата били на над 60годишна възраст, но изглеждали на
около 40. “Пирамидите не могат да
върнат никого от смъртта, но могат
да отдалечат от вас прага на смъртта” – заявява уверено докторът.

Дон Аугусто
прескочи гроба
Ирма ми разказа, че баща й дон
Аугусто Сантиаго, който вече бе на
80 години, много би се зарадвал да
ме види. Старият учител живееше
в хубава къща в град Куернавака
на около 70 км от столицата. От
Ирма разбрах, че бил тежко болен
– левкемия, злокачествена анемия
или нещо подобно. Виело му се
свят, падал. Налагало се често да му
преливат кръв. Лекари и близки нямали надежда, че ще оцелее. Ирма
обаче ме изненада с твърдението си,
че благодарение на една пирамида
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дон Аугусто бил вече напълно здрав
и се готвел следващата година да
замине за Египет. Искал да види с
очите си пирамидите в Гиза.
– Малко ли са пирамидите в Мексико! – възкликнах аз.
– Той си мисли за Хеопсовата пирамида – каза Ирма. – Смята, че е
оздравял благодарение на нея.
– А ти какво мислиш?
– Не знам... Нещо стана, откакто се
затвори в една дървена пирамида.
– Какво говориш!
– По-добре е баща ми да ти разкаже
всичко.
Куернавака е прекрасен град, в който царува една богиня – вечната
пролет. Вали често, почти всеки
ден, но топъл дъжд. Хората нямат проблеми със зимни дрехи
и отопление. Пищната тропическа
растителност парфюмира въздуха с
аромата на огромни дървета цветя.
Когато спряхме пред къщата на дон
Аугусто и поех дълбоко дъх, си казах: “Да, тук може да се живее.”
Дон Аугусто ме посрещна с усмивка:
– Какво става при вас в Европа,
сеньор ембахадор (господин посланик). Желязната завеса се вдигна,
Берлинската стена падна, Съветският съюз рухна, пружината на социализма ли се оказа слаба?
– Счупи се, не издържа на напрежението – отговорих му. — Бих казал...
не толкова на социализма... по-скоро пружината на тоталитарната
система се счупи. Ще ставаме и ние
нормални хора.
Дон Аугусто беше стар социалдемократ и се интересуваше защо
историческият експеримент със

социализма в Източна Европа завърши така безславно. Не можех
да не поговоря с него на тази тема,
но аз се интересувах от друго. Бързах да разбера как му е помогнала
пирамидата да оздравее. След чаша
портокалов сок и малко приказки
на политически теми дон Аугусто
каза весело:
– Бях си тръгнал. И вече бях свикнал
с мисълта, че няма да ме има. Но
един ден дойде да ме види мой приятел и ми донесе книгата “Силата
на пирамидите” от двамата испански автори Емилио Салас и Роман
Кано. Още я имам и ако искаш, ще
ти я подаря. Когато я прочетох, си
казах: “Защо да не опитам?” Повиках дърводелец и му поръчах да
ми направи пирамида от дърво, без
пирони, със строго определени размери. Викам му да я нагласи така,
че едната й страна, с входа, да гледа
точно на север. И да е висока 180 см,
за да не се навеждам вътре. Е, тази
пирамида ми спаси живота. Сега
ще ти я покажа.
Старият човек ме поведе към задния двор на къщата. Пирамидата
беше колкото малка стаичка, леко
повдигната на циментова основа.
На
северната й страна бе изрязана врата, която дон Аугусто отвори. Вътре
видях дървена

маса и стол, сковани без пирони, радио, пластмасов бидон за вода и две
саксии с цветя.
– В пирамидата прекарвах по няколко часа на ден – обясни ми дон
Аугусто. – Бързо усетих, че се подоб
рявам. Изправях се и тръгвах, без да
падам. Виждаш ли водата в бидона?
Тя е голяма работа: не се разваля и е
много полезна. Батериите на радиото почти цяла година не се изтощиха. И цветята вътре се развиват подобре в сравнение със същите цветя в
саксиите навън. Какво ще кажеш?
– Дон Аугусто — едва смогнах да
промълвя. — Просто нямам думи!
Това е невероятно!
– И ти като докторите. Те казваха на
дъщерите ми, а едната също е лекарка, че е станало чудо и вече няма
нужда да ми се прелива кръв.
– Мога ли да вляза вътре?
– Разбира се. Жалко, че не те боли
глава. За 15 минути щеше да ти
мине.
Следващото лято се обадих в Куернавака и научих, че дон Аугусто не
си е у дома. Скитал някъде из Еги
пет. И сега, през този юли на 1999
г., когато вече завърших книгата си,
научих от Ирма, че баща й е жив и
добре, Господ здраве да му дава!
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От какъв материал
Най-напред нека решим от какъв
материал да бъде. Препоръчвам
всякакъв материал, който не е на
метална основа: летви и дъски, но
без пирони, пластмасови плоскости
(да не са прозрачни или матови, ако
пирамидата ще се използва за здраве), обикновен твърд картон. Мисля, че картонът е най-подходящ,
най-лек е и когато се превръща в
пирамида за окачване над леглото,
няма опасност да падне и да нарани спящия под нея. Не трябва да
забравяме също, че всички специалисти пирамидолози по света са
експериментирали най-често с картонени пирамиди. Досега не съм
срещал нито един ред срещу този

евтин и достъпен материал.

Размери и пропорции
Обикновено всички специалисти
препоръчват домашните модели
да се правят по пропорционалните модели на Голямата пирамида
в Гиза.

*

Аз също горещо препоръчвам да
ползвате у дома си пирамиди с пропорциите на Голямата пирамида.
Тези модели, използвани от изследователи и любители навсякъде по
света, са доказали своята ефикасност и функционалност. За улеснение на сръчните майстори по-долу
давам таблица в милиметри за пирамиди с височина до 1000 мм.

Височина / Основа / Страна / Апотема

КАК ДА СИ
НАПРАВИМ
пирамида
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100 / 157 / 149.4 / 127.1
150 / 235.6 / 224.2 / 190.8
200 / 314.1 / 298.9 / 254.3
250 / 392.6 / 373.6 / 317.9
300 / 471.2 / 448.3 / 381.4
350 / 549.7 / 523 / 446
400 / 628.3 / 597.8 / 508.6
450 / 708.8 / 672.5 / 572.2
500 / 785.3 / 747.2 / 635.7
550 / 863.9 / 821.9 / 699.2
600 / 942.4 / 896.6 / 762.8
650 / 1021 / 971.4 / 826.4
700 / 1099.5 / 1046.1 / 890
750 / 1178 / 1120.8 / 953.6
800 / 1256.6 / 1195.5 / 1017.1
850 / 1335.1 / 1270.2 / 1080.6
900 / 1413.7 / 1345 / 1144.3
950 / 1492.2 / 1419.7 / 1207.8
1000 / 1570.7 / 1494.4 / 1271.4
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Ако пожелаете да си построите
пирамида с височина, която не е в
таблицата – например с размерите,
използвани от дон Аугусто в Куернавака (1,80 м), потърсете в таблицата две височини, на които сумата е
равна на желаната.

*

Ако за пирамидата, която искате
да си построите, нямате достатъчно
голям картон, но разполагате с отделни парчета, тогава процедирайте така: начертайте основата – например 785 мм, разделете я на две
по 392,5 мм, и от средата издигнете
вертикално апотемата – 636 мм.
След това съединете двата края на
основата с върха. Този триъгълник
използвайте като модел), за да направите останалите три.

цветове на пролетта, че настроението ни се подобрява, когато сме заобиколени от весели слънчеви цветове. И обратното – някои цветове
действат потискащо. Неслучайно
черното е траурен цвят. Това е цветът, който нощем поглъща всички
останали и при някои по-чувствителни хора създава усещането за
страх и несигурност.

*

При лечение и изобщо при ползване на цветни пирамиди автори
като Салас и Кано, които не се доверяват на индивидуалния вкус, а
търсят и потвърждения с експерименти, установяват следните ефекти:

Какъв цвят

ЧЕРВЕНИ: увеличават жизнеността;
ускоряват зарастването на рани; изглежда, способстват и за сваляне на
температурата.
ОРАНЖЕВИ: действат като червените, но с по-слаба активност; помагат
при храносмилането.
ЖЪЛТИ: оказват тонизиращ ефект
върху нервите.
ЗЕЛЕНИ: имат успокоителен ефект
върху нервите.
СИНИ: успокоителни са във всички
аспекти; добри са при зарастване на
рани; действат като бактерициди;
най-подходящи за медитация; понякога, но не винаги предизвикват
сънливост.

Ако някой се съмнява, че цветовете
са от значение и имат пряко отношение към човешкото здраве, не
е лошо да се прегледа на лекар. От
собствен опит знаем, че “очите си
почиват”, когато гледаме свежите

Тези пет цвята съвсем не изключват
възможността и други цветове да
имат подобни въздействия. Просто
с тях са били правени повече експерименти и са описани от повече
автори.

*

На последния оставяте 1-2 см картон за залепване и пирамидата е
готова.

*

Още по-лесно ще направите пирамида, ако начертаете на картон
едновременно две страни. Тогава с
още една такава двойка ще имате
четири страни, които ще трябва да
залепите на две места. На тези места
добре е да се оставят 1-2 см повече
картон, за да се улесни залепването.
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Ориентиране
на пирамидата
По принцип всички предмети
и продукти трябва да се полагат
в пирамидата така, че дългата
им страна (когато формата на
съда или опаковката позволяват) да
бъде ориентирана по оста северюг. Главното обаче е самата пирамида да бъде точно ориентирана по
тази ос. Най-добре е това да се прави с помощта на компас. Забелязал
съм, че любители, които за първи
път се решават на експеримент с
пирамида, не са наясно какво точно представлява това ориентиране.
Затова ще посоча: пирамидата
е правилно ориентирана, когато
страната й – един от четирите

триъгълници – е ориентирана
на север, а не например някои
от ръбовете. Това се постига, ако
стрелката на компаса, поставен
до една от пирамидните основи,
образува права успоредна линия с
линията на основата. За улеснение,
когато се работи с пирамида, която
често се повдига за проверка или за
отчитане на резултати, е най-добре
да се отреже картон с квадратна
форма, по-голям от квадратната
основа на пирамидата. Той се поставя на мястото в помещението,
определено за експеримента, върху него се инсталира пирамидата,
ориентира се с компас и с молив се
трасират линиите на основата. След
това се определят точките в средата
на всяка една от страните – те съвпадат с точките на апотемата на
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триъгълната страна. И пак с молив
се съединяват срещуположните точки. Там, където те се пресичат, е
центърът на пирамидата, точно под
пирамидния връх. Тези линии не са
съществени и само помагат за точното и по-ефективно разполагане
на предметите вътре в пирамидното пространство.
Моят собствен опит показва, че когато пирамидата не дава желания
резултат, обикновено причината
е неспазването всичките условия
или допускането на някаква важна
грешка – например не съм обърнал
внимание на разположен наблизо
силен енергиен източник или уред. В
такъв случай се тръгва от началото и
се проверява всяка стъпка. Не бива
да забравяме, че ако пирамидата е
върху метална повърхност и вътре
в нея сме поставили метален предмет, нейното енергийно поле се из-

меня, изкривява се и намалява до
пълно неутрализиране.

Пресечена и
открита пирамида
Щом древните маи са строили само
пресечени пирамиди, защо и ние
днес да не си правим пресечени
пирамиди за домашно ползване?
Моите експерименти, както и експериментите на познати и уважавани от мен радиестезисти показват,
че пресечената пирамида е много
по-удобна за ползване под леглото,
отколкото островърхата, която не
съществува като прототип освен
теоретически1.

*

*

Вече обясних на друго място, че
пирамидата може да не е с покрити
стени. Ако разполагате с летви или
пластмасови тръби, лесно можете
да направите открита пирамида
– островърха или пресечена – която
с нищо не ще отстъпва на другите
модели. Откритите пирамиди,
както и пресечените имат редица
преимущества, които следва да се
познават и да се използват.

Дори Голямата пирамида в Гиза е пресечена, но достатъчно към върха й, за
да не се вижда това отдалече.

Смятам въпроса за мисленото продължение на пирамидата за много
важен. Първо, защото то обяснява
благотворното
въздействие
на
пирамидната енергия върху значително по-голяма площ, отколкото са нейните размери, и, второ,
защото се хвърля светлина върху
пространството непосредствено над
пресечената пирамида.

За моите читатели не би трябвало
да е трудно да си направят пресечена пирамида. Мястото на пресичането – още не сме установили
някаква закономерност – зависи от
пространството, което искаме да се
покрие от мисленото продължение
1
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на страните към пирамидния връх.
Радиестезичните изследвания показват, че енергийно поле съществува и при по-ниско пресичане от
половината на пирамидата, което
позволява създаването на конструкция за удобно поставяне под леглото, която обхваща цялото тяло.

*

Веднага искам да обърна внимание,
че балансиращият и обърнат образ
на пирамидата над връхния камък и
под земята създават поле с неблагоприятно въздействие. Това трябва
винаги да се има предвид, когато
пирамида се използва в градина,
за растения върху земя. Опитът на
много изследователи показва, че
там, където пирамида е стояла дълго време, почвата е като “облъчена”
и става негодна за продължителен
период. Когато обаче пирамидата
е издигната над земята, мисленото
й продължение има благотворно
въздействие.

*

Аз не препоръчвам безразборното
използване на пирамиди под леглото. Същото мога да повторя и по
друг начин: препоръчвам използването на пирамиди под леглото само
ако са пресечени. Салас и Кано
коментират, че спането с пирамида
под леглото може да даде добри резултати първите нощи, но след няколко дни положението радикално
се променя: появява се неприятна
нервна възбуда, дори свръхвъзбуда.
Те описват един случай, когато техен приятел, спокоен и уравновесен
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човек, поставил 7 пирамиди (високи по 15 см) под леглото си и се събудил посред нощ в полуистерия.
Не само двамата испанци, но и други автори – в това число слагам
и себе си с моите експерименти –
поддържат мнението, че енергиите
на пирамидата във вътрешността
и над върха й са различни. Пирамидата, окачена над леглото и ориентирана правилно към четирите
посоки, сякаш се удължава надолу и
енергията й, макар и с отслабваща
сила, винаги е с благотворно въздействие върху организма. Енергията над върха е като в обърната
пирамида и може да се окаже доста
опасна. Да си спомним за експеримента с махалото. В пирамидата
то се върти по посока на часовниковата стрелка; от върха на горе до
една пирамидна височина се върти
обратно на часовниковата стрелка.
Така се образуват няколко енергийни пласта – всеки с размери, колкото е височината на пирамидата.
Там, където махалото се върти по
посока на часовниковата стрелка,
тоест както във вътрешността на пирамидата, съществува благоприятно енергийно излъчване. Ако някой
толкова държи на пирамида под
леглото, трябва добре да премери
височината й и да определи в какъв
енергиен пласт ще попадне тялото
му в легнало състояние.
*
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Описаният експеримент на Шул
и Петит с растежа на покълналите
слънчогледови семки показва, че
пирамидната енергия е най-силна
под върха на пирамидата и после
при равнището на 1/3 височина,
тоест на царската камера.

Накрая още
няколко съвета
– Някои автори препоръчват пирамидата, използвана за здраве, да
се смята за лична и да не се преотстъпва на друг, дори и много близък
човек. По принцип не съм против
такава постановка, но не мисля, че
това е категорично условие и неспазването му би могло да има неблагоприятни последствия. В края
на краищата една пирамида, окачена над леглото, създава енергийно
поле, което съществува там и има
благоприятен ефект независимо
кой ще спи в леглото.
– За да функционира нормално, пирамидата не трябва да се разполага
близо до стена и до други енергийни източници и уреди.
– Никога не забравяйте, че пирамидата трябва да бъде винаги точно
ориентирана.
– Използвайте по-често и за повече
цели откритата пирамида с поголеми размери: за медитация, за
игра на малки деца, за учене на уроци или роли, за слушане на музика
и за спане.
– Ушийте си покривало за открита
пирамида от плътен тъмен плат,
коприна или изкуствена материя,
за да я превърнете в палатка. Такива

пирамидни палатки могат да имат
широко приложение срещу наркоманията и други прояви на вредна
пристрастеност, на психически проблеми, за окултни преживявания и
експерименти.
– Записвайте си всичко, което правите с пирамидата – постигнатите

резултати, успехите и неуспехите и
особено забелязаните неблагоприятни ефекти. Не забравяйте, че вашият опит може да се окаже много
ценен за изучаването на тези тайнствени сили, които досега са доказали само едно: че са наши приятели и
могат да ни бъдат полезни.
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MОИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЧАСТ 1

автобиографични бележки на Никола Тесла
My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla (ISBN
0910077002) е книга, компилирана и редактирана
от Бен Джонсън, разглеждаща детайлно работата
на Никола Тесла. Съдържанието е извлечено от
поредицата статии, които Тесла пише за списание
Electrical Experimenter през 1919 г., когато ученият е на
63 годишна възраст.
Превод РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

I. Моите ранни години
Прогресът на човечеството е жизнено обусловен от неговия изобретателски дух. Иновациите са най-важният продукт на творческия ни ум.
Крайната цел е пълното господство
на ума над материалния свят – да се
впрегнат природните сили в услуга
на човешките нужди. Това е трудната задача на изобретателя, който
често остава неразбран и непочетен. Но той намира предостатъчна
компенсация в хубавото чувство да
упражнява своите възможности и
да знае, че е част от изключително
привилегирования кръг хора, без
които родът ни отдавна би отмрял
в горчивата битка с безжалостните
природни стихии.
Що се отнася до мен, аз отдавна
съм преизпълнен с тази върховна
радост – дотолкова, че години наред животът ми, би могло да се
каже, е едва ли не едно непрестанно
възторгване. Възприеман съм като
изключителен работохолик и веро-
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ятно е така, ако мисловната дейност
се счита за труд, тъй като й посвещавам почти цялото си съзнателно
време. Но ако за работа се възприема извършването на определена
дейност в определено време според
определени правила, то тогава аз
вероятно съм най-големият лентяй. Всяко усилие, вършено под
натиск, изисква жертва на жизнена енергия. Аз никога не съм
плащал такава дан. Напротив –
отдавах енергията си за разгръщане на мисловния си свят.
В опита си да направя една последователна и правдива равносметка
за дейността си чрез тази поредица
от статии, които ще бъдат представени с помощта на редакторите от
Electrical Experimenter и са насочени главно към младите читатели,
съм длъжен, макар и с неохота, да
се спра на впечатленията от своята
младост, както и на обстоятелства
и събития, които са изиграли роля

67

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + КЛАСИКА в ЖАНРА
в определянето на пътя ми.
Първите ни пориви са чисто инстинктивни, спонтанни прояви на
въображение – живо и необуздано.
С израстването ни, разумът взема
постепенно връх и ние ставаме все
по-организирани и планомерни.
Но тези ранни импулси, въпреки че
не са непосредствено продуктивни,
са едно от най-важните неща в живота ни и могат да зададат посоката
на целия ни живот. Нещо повече –
сега имам чувството, че ако се бях
опитвал да ги осъзная и култивирам вместо да ги подтискам, бих
могъл да дам много повече от себе
си на света. Но преди да достигна
пълнолетие, аз нямах представа, че
съм изобретател.
Причините са много. На първо
място – имах по-голям брат, който бе изключително надарен. Той
бе един от онеси редки феномени
на гениалност, за които науката
все още няма обяснение. Неговата
преждевременна кончина остави
родителите ми неутешими. Имахме кон, който ни бе подарен от близък семеен приятел. Това бе едно
великолепно животно – арабска порода, с почти човешка интелигентност, за което цялото семейство се
грижеше, а веднъж спаси баща ми
при забележителни обстоятелства.
Баща ми беше извикан една зимна
нощ за спешна служба и докато
прекосявал планината, подплашен
от вълчи вой, конят го хвърлил със
сила на земята и побягнал. Прибра се у дома продран и изтощен,
но след като бе вдигнал тревогата,
изчезна отново в нощта, връщайки
се на злополучното място, и преди
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спасителният екип да се бе отдалечил особено от нас, баща ми ги
пресрещнал – дошъл в съзнание и
яхнал коня отново, без да осъзнава,
че са минали часове, докато е лежал
в снега. Същият кон бе причината
за нараняванията на брат ми, от които почина. Бях свидетел на трагичната сцена и въпреки че оттогава са
изминали петдесет и шест години,
визуалният ми спомен от случката
не е загубила нищо от силата си.
Споменът за неговите постижения
и възможности прави всяко мое
усилие да изглежда жалко при
сравнение.
Всичко похвално, което можех и
успявах да направя, само засилваше чувството за неизмерима загуба
у моите родители. Така израснах
с неувереност в себе си и липса на
самочувствие. Но все пак далеч не
ме смятаха за глупак, ако съдя по
един инцидент, който ми се е запечатал ярко в съзнанието. Един ден
семейство Алдерман пресичаше
улицата, където си играехме с няколко момчета. Най-възрастният
от тези многоуважавани господа
– заможни граждани – се поспря,
за да дари на всеки от нас по сребърен петак. Когато дойде и моят ред,
той изведнъж се спря и ми нареди:
“Погледни ме в очите.” Срещнах
погледа му, ръката ми се протегна,
за да приеме ценната придобивка,
когато – за моя изненада – той изрече: “Не, няма да стане. Ти няма
да получиш нищо от мен – твърде
си умен.” Разказваха се смешни истории за мен. Имах две възрастни
лели, доста сбръчкани, а на едната
от тях два зъба се показваха като

слонски бивни и се забиваха всеки
път в бузата ми, когато тръгваше да
ме целува. Нищо не би могло да ме
изплаши повече от перспективата
да бъда хванат в прегръдката на
тези колкото любящи толкова и непривлекателни роднини. Случи се
веднъж, докато бях в скута на майка
ми, да ме попитат коя от двете е похубава. След обстойно разглеждане
на лицата им, отговорих дълбокомислено, посочвайки едната от
двете: “Това тук е по-малко грозно
от другото!”
И така, от малък бях определен за
попрището на свещеник и мисълта
за това много ме гнетеше. Исках да
уча за инженер, но баща ми бе непреклонен. Той бе син на офицер,
служил в армията на Наполеон,
и подобно на своя брат, професор
по математика в престижно учреждение, бе получил военно образование, но достатъчно показателно,
по-късно се бе насочил към духовенството, където намира своята реализация и високо обществено положение. Той бе много ерудиран човек,
истински самороден философ, поет
и писател и за неговите проповеди
се говореше, че са не по-малко белязани с красноречие от тези на Abraham a Sancta-Clara. Имаше феноменална памет и често рецитираше
пасажи от произведения на различни езици. Понякога се шегуваше,
че ако някои от световните класики
бъдат изгубени, той ще може да
ги върне към живот. Стилът му на
писане бе забележителен. Нижеше
изреченията си кратки и стегнати,
пълни с духовитост и сатира. Шеговитите бележки, които правеше,

бяха винаги много на място и точни
като характеристики. Само за илюстрация мога да спомена някой-друг
пример. Сред помощниците във
фермата ни имаше един кривоглед
мъж на име Майн. Един ден той
сечеше дърва. При пореден замах с
брадвата, баща ми, който бе застанал наблизо и бе сепнат, възкликна
предупредително: “За Бога, Майн,
не замахвай към каквото виждаш,
а се цели в каквото имаш намерение да удариш!” В друг случай
бе взел на разходка с файтон свой
приятел, който безгрижно оставил
скъпата си кожена дреха да се търка
в колелата на возилото. Баща ми му
обърнал внимание на това с думите:
“Издърпай си дрехата вътре, съсипваш ми гумата!” Имаше също така
странната привичка да си говори
сам и често човек можеше да го
види да си води оживен разговор
и разгорещени спорове, преправяйки гласа си. Случаен слушател
би могъл да се закълне, че е имало
няколко човека на мястото.
Въпреки че, когато стане на въпрос
за каквато и да е изобретателност
от моя страна, трябва да я отдам на
влиянието на моята майка, то обучението, на което той ме подлагаше, трябва да е дало своя положителен принос. То включваше всякакъв
сорт упражнения като отгатване
мислите на другия, откриване на
недостатъците в някаква форма на
изразяване, повтарянето на дълги
изречения или правенето на изчисления на ум. Тези ежедневни уроци
имаха за цел да подобрят паметта
и мисленето и най-вече да развият
критичен усет у мен и всичко това
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без съмнение ми бе от голяма полза.
Майка ми произхожда от една от
най-старите фамилии в страната –
род на изобретатели. Както дядо й,
така и прадядо й са създали редица
пособия за домакинството, селското стопанство и прочие. Тя бе наистина изключителна жена с редки
умения, кураж и сила на духа, която
безстрашно е посрещала бурите на
живота и е преодоляла множество
тежки изпитания на съдбата. Когато е била на 16 години смъртоносна
епидемия връхлита страната. Баща
й е призован да дава последно причастие на умиращите и докато него
го няма, тя сама отива да помага
на съседско семейство, поразено от
злокобната болест. Всичките петима членове на семейството се споминават бързо един след друг. Тя ги
изкъпва, облича и полага телата им
да легнат, обграждайки ги с цветя,
какъвто е бил обичаят. Когато баща
й се прибира, заварва всичко готово
за едно християнско погребение.
Майка ми бе изобретател от първа
величина и вярвам, че би постигнала много, ако не бе се оставила така
встрани от модерния живот и неговото изобилие от възможности. Тя
измисляше и конструираше какви
ли не пособия и джаджи и плетеше
прекрасни неща от прежди, които
сама си предеше. Тя дори си сееше
и отглеждаше растения, от които
после си нищеше сама влакната. Не
се спираше от ранни зори до късна
вечер и повечето от облеклото ни
и мебелировката в къщи бе нейно
дело. Когато преваляше шейсетте,
пръстите й все още бяха така чевръсти, че можеше да въже три пъти
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на възел мигла, образно казано.
Има и друга, при това по-важна,
причина за късното ми пробуждане.
Като малък страдах от необичайно сетивно смущение, причинявано от появата на образи, често
придружавани от силни блясъци
светлина, които замъгляваха възприемането ми на реалните
предмети и влияеха на мислите и
действията ми. Това бяха картини
или сцени, които съм виждал съвсем реално – никога измисляни
от мен неща. Когато някой ми кажеше нещо, образът на предмета,
който обрисуваше, се случваше
да изниква живо пред взора ми
и понякога ми бе трудно да преценя дали е пипаемо нещото или
не. Това ми причиняваше серозен
дискомфорт и чувство на тревожност. Никой от хората, занимаващи
се с изучаването на психология или
физиология, до които съм се допитвал, не е успявал досега да даде
задоволително обяснение на този
феномен. Изглеждаше да е като
някакво рядко изключение, въпреки че аз най-вероятно бях предразположен, тъй като зная, че брат ми
преживяваше подобни смущения.
Теорията, която си изградих, е, че
образите бяха резултат на рефлексия на мозъка върху очната ретина
под влияние на силна възбуда. Това
със сигурност не бяха халюцинации
на болен и изтерзан ум, тъй като в
други отношения си бях нормално
и уравновесено дете. За да получите представа за състоянието ми,
представите си, че съм присъствал
на погребение или друго подобно
стресиращо събитие. След това не-
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избежно, в покоя на нощта, жива
картина от сцената се изпречва
пред погледа ми и не иска да изчезне, въпреки усилията ми да я пропъдя. Понякога дори остава да виси
неподвижно във въздуха, въпреки
че прокарвам ръка през нея. Ако
моето обяснение за това явление
е точно, би трябвало да е принципно възможно да се прожектира върху екран образ на какъвто
и да е предмет, който получим, и
да го направим видим. Такъв напредък би революционализирал
човешките взаимоотношения катоцяло. Убеден съм, че това чудо
може и ще бъде осъществено
в идващите времена; мога до добавя, че съм посветил много мислене за намиране на решение по
този въпрос.
За да се освободя от тези тормозещи ме визуализации, се опитвах
да концентрирам мисълта си върху нещо друго, което съм виждал,
и по този начин често успявах за
известно време да туширам виденията, но за целта трябваше да
призовавам непрекъснато нови
образи. Не минаваше много време,
докато установя, че съм изчерпал
всичко, което имах към момента
на разположение като натрупани
впечатления; “кинолентата” ми
се извъртяваше бързо, защото бях
видял много малко от света – предметите в къщи и близката околност.
Когато за втори или трети път превъртах даден ментален образ, за да
прогоня виденията, силата на противодействието отслабваше. Тогава
инстинктивно тръгнах на пътешествия извън пределите на своя малък

свят и започнах да виждам нови
картини. В началото бяха смътни и
неясни и се разтапяха във въздуха
при опит да се концентрирам върху
тях, но с упражняването успях да
ги фиксирам – започнаха да стават
по-силни и определени, докато накрая придобиха конкретността на
реални обекти. Скоро открих, че
се чувствам най-добре, когато
просто следвах картините – получавах нови впечатления през
цялото време и така започнах да
пътешествам, разбира се в ума си.
Всяка нощ (а понякога и денем),
когато бях сам, потеглях на моите пътешествия – виждах нови
места, градове и държави, пълни
с живот; срещах се с хора, създавах приятелства и познанства и,
колкото и невероятно да звучи,
факт е, че те ми ставаха толкова
скъпи, колкото тези от реалния
ми живот и не бяха нито на йота
по-малко наситени в своята проява. Правех това постоянно докъм
17-тата си година, когато мисълта
ми се насочи сериозно към изобретателството. Тогава за свое удоволствие открих, че мога да визуализирам желаното с изключителна лекота. Нямах нужда от модели, чертежи или експерименти. Можех да си
представя в ума си всичко като че ли
е истинско. По този начин несъзнателно съм развивал това, което мога
да нарека нов метод за материализиране на нови концепции и идеи,
който е напълно противоположен
на чисто експерименталния и по
мое мнение е далеч по-бърз и ефективен. В момента, в който някой
създаде приспособление, за да про-
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вери в практиката някоя сурова
идея, бива неизбежно поглъщан от
детайлите и дефектите на устройството. Потапяйки се в процеса по
усъвършенстване и реконструиране, силата на концентрация намалява и се губи връзката с лежащия в
основата главен принцип. Резултати може да се постигнат, но винаги
за сметка на качеството.
Моят метод е различен. Не бързам да се впускам в реалната
работа. Когато ме осени идея,
започвам веднага да я разгръщам в съзнанието си. Променям
конструкцията, правя подобрения и привеждам устройството
в действие само в ума си. За мен
е абсолютно без значение дали
ще подкарам турбина във въображението си или ще я тествам
в моята работилница. Мога да
забележа дори когато леко й е
нарушен баланса. Няма изобщо
никаква разлика – резултатите са
едни и същи. По този начин съм
в състояние бързо да развия и усъвършенствам една концепция без
да докосвам нищо. Когато стигна до
там, че съм отметнал всяко възможно усъвършенстване и не виждам
дефекти никъде, тогава пристъпвам
към реализирането на този краен
продукт на ума си. Устройството
ми неизменно работи както съм
си представял, че би трябвало, и
експериментът протича точно
както съм го планирал. За двайсет години практика не съм имал
нито едно изключение. И защо
да бъде другояче? Инженерството,
било то в електричеството или механиката, дава недвусмислени ре-
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зултати. Едва ли има предмет, който не може да бъде разглеждан математически и ефектите да не бъдат
изчислени или резултатите определени предварително на базата на
възможните теоретически и практически данни. Да се пристъпва към
материализиране на сурова идея,
както обичайно се прави, смея да
твърдя, не е нищо повече от разхищаване на енергия, средства и време.
Моята злочестина от ранните ми
години има обаче и една друга компенсация. Постоянното умствено
напрягане разви възможностите
ми за обективно изследване и ми
помогна да открия една особено
важна истина. Бях забелязал, че
появата на образите бе винаги предшествано от действително наблюдаване на сцените при странни и като
цяло твърде необичайни обстоятелства. Така че бях тласнат при всеки
отделен случай да откривам първоначалния импулс. Не след дълго
процесът се автоматизира и придобих изключителната способност
да свързвам причина и следствие.
Скоро, за своя изненада открих,
че всяка пораждаща се у мен мисъл бе предизвикана от външно
впечатление. Не стига това, но и
всяко мое действие бе пораждано по подобен начин. С течение
на времето стана напълно очевидно за мен, че съм просто един
автомат, дарен с възможността
да се движи, да реагира на сетивни стимули и да мисли и действа
съобразно тях. Практическият
израз на това мое осъзнаване бе
изкуството на телеавтоматиката
(роботиката), което дълго време

си носех у мен в един незавършен
вид. Скритите му възможности обаче ще се разкрият рано или късно,
евентуално. От години обмислям
създаването на самоконтролиращ
се робот и вярвам, че подобен механизъм може да се произведе – ще се
държи като че ли е разумно същество до известна степен и ще направи
революция в множество комерсиални и индустриални сфери.
Бях около 12 годишен, когато за
първи път успях да изгоня образ от полезрението си с волево
усилие, но никога не съм имал
какъвто и да е контрол над бликовете светлина, които споменах.
Те бяха може би най-странното
ми и необяснимо преживяване.
Обикновено се явяваха, когато
попадах в стресираща или плашеща ме ситуация или когато
бях силно превъзбуден. В някои
случаи виждах целия въздух наоколо изпълнен с езиците на жив
пламък. Тяхната сила и яркост
вместо да се стопява, с времето
само нарастваше и като че ли
чвлението достигна предела си,
когато бях на около 25 години.
През 1883 г., докато бях в Париж,
важен френски фабрикант ми изпрати покана за ловна гонка, която
аз приех. Дълго време не се бях
откъсвал от фабриката и свежият
въздух имаше прекрасен освежителен ефект. На връщане към града
тази нощ ме връхлетя усещането,
че главата ми е обхваната от пламъци. Видях светлина като от малко
слънце, настанило се в нея, и нощта
ми премина в налагане на студени
компреси върху измъчената ми гла-
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ва. Най-сетне пламъците намаляха
като интензивност и честота, но
отне повече от три седмици време,
докато съвсем отшумят. Когато получих нова покана за лов, отговорът
ми бе категорично НЕ!
Това светлинно явление все още
ме спохожда от време на време,
когато някоя нова идея открие
възможностите си пред мен,
но това вече не е толкова вълнуващо, защото далеч не е така
интензивно. Когато затворя очи,
неизбежно съзирам най-напред
един тъмно син еднороден фон
– не особено различен от небето
в ясна, но беззвездна нощ. В миг
това небе се оживява от безчет
бляскащи в зелено искрички,
подредени в няколко пласта и
устремили се към мен. След това
се появява, в дясно, красив модел
на две системи от паралелни
и близки една до друга линии,
под прав ъгъл една към друга,
във всички видове цветове с преобладаване на жълто-зеленото
и златното. Веднага след това
линиите стават по-ярки и цялото
се изпъстря от нагъсто разположени блещукащи точици светлина. Картината се мести бавно
пред взора и след около десетина
секунди изчезва наляво, оставяйки след себе си доста неприятна
и инертна сивота, която бързо
дава път на стелещо се на талази
море от облаци, по подобен начин опитващи се да формират
живи форми. Любопитното е,
че не мога да проектирам форма
в тази сивота, докато не бъде достигната втората фаза. Всеки път,
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преди да заспя, образ на човек или
предмет прелита пред погледа ми.
Когато видя това, знам че съм на път
да изпадна в безсъзнателното. Ако
отсъстват и откажат да се появят,
това за мен означава безсънна нощ.
Как развитото ми въображение
играеше роля в ранните ми дни
мога да илюстрирам с друго чудато
преживяване. Както повечето деца,
обичах да подскачам и развих натрапчивото желание да се задържа
някак си във въздуха. Веднъж силен
вятър, добре обогатен с кислород,
задуха от планините, подхващайки
ме сякаш съм перце и в този момент можех да се отлепям от земята
и да плувам във въздуха като че
ли по цяла вечност. Усещането бе
страхотно и разочарованието ми
бе силно, когато разсеях по-късно
заблудата си.
През този период успях да огранича множество странни харесвания, нехаресвания и навици,
някои от които мога да проследя
до външни влияния, докато за
други нямам обяснение. Изпитвах силно отвращение към женските обици, но други украшения, като гривни например, ми
харесваха повече или по-малко
според вида си. При гледката на
перли почти можех да припадна,
но бивах очарован от блясъка
на кристали или бижута с остри
краища и равна повърхност. Не
бих могъл да докосна косата на
друг човек, освен може би при
перспективата на насочен към
мен пистолет. Можех да изпадна
в делириум, гледайки праскова, а парченце камфор някъде
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в стаята да ми причини остър
дискомфорт. Дори и днес не съм
нечувствителен към някои от тези
разстройващи импулси. Когато изпусна малки парченца хартия в съд,
пълен с течност, винаги усещам
особен и отблъскващ вкус в устата
си. Броях си крачките докато се разхождах и изчислявах кубатурата на
сапунерките, чашите за кафе или на
храната си – в противен случай не
можех да й се насладя. Всички повтарящи се действия или операции
трябваше да се делят на три и ако
изпуснех сметките им се чувствах
длъжен да повтарям отново и отново действието, дори това да ми
отнемаше часове.
До осем годишна възраст бях
слаб и нерешителен по характер.
Нямах нито куража, нито силата
да формирам твърди убеждения.
Чувствата ми се надигаха на вълни, които бушуваха и се мятаха
непрестанно от една крайност в
друга. Желанията ми бяха всепоглъщащи и се множаха като глави
на хидра. Измъчвах се от мисли за
болката в живота и смъртта и от
религиозен страх. Бях закърмен
със суеверия и живеех под постоянната угроза на зли духове,
демони и други нечисти сили на
тъмнината. И тогава изведнъж
настъпи пълна промяна, която
промени коренно цялото ми съществуване. От всичко най-много
обичах книгите. Баща ми имаше
богата библиотека и когато имах
възможност, се опитвах да утоля
жаждата си за четене. Той не ми
разрешаваше и можеше да изпадне в ярост, когато се случеше да ме
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хване в действие. Изпокри всички
свещи, когато откри, че чета нощем
тайно. Не искаше да си развалям
очите. Но аз се снабдявах с лой, правех си фитил и отливах пръчици в
тенекиени формички, така че всяка
нощ можех да надкрача пречки
и забрани, четейки често до зори,
докато всички спяха и майка ми не
започнеше усилените си ежедневни
занимания.
Веднъж попаднах на новелата
“Абафи” (Синът на Аба) – сръбски
превод на добре познатия унгарски
писател Джосика. Тази творба някак отключи спящите в мен сили
на волевото начало и започнах да
се упражнявам в самоконтрол.
Решителността ми първоначално се изпаряваше като априлски
сняг, но скоро преодолях слабостта си и познах удоволствие,
което никога не бях изпитвал до
тогава – това да си в състояние
да правиш нещата, както сам си
си определил и наредил. С течение на времето това действено
ментално занимание ми стана
втора природа. В началото желанията ми трябваше да бъдат
преборвани, но постепенно желание и воля започнаха да се
сливат. След години на подобно
самодисциплиниране до такава
степен овладях себе си, че можех
да си играя със страстите, които
биха били разрушителни дори за
много силни хора. По едно време
бях обхванат от страстта по хазарта,
което силно разтревожи родителите ми. Баща ми водеше живот за
пример и не можеше да толерира
безсмисленото пилеене на време и

пари, на което се бях отдал. Имах
твърда убеденост, но философията
ми куцаше. Казвах му: “Мога да
спра, когато си поискам, но струва
ли си да се отказвам от това, което
ще имам с райските наслади?” Той
често намираше случаи да даде
воля на гнева и презрението си, но
майка ми реагираше различно. Тя
добре разбираше човешката природа и знаеше, че нечие спасение
може да дойде единствено чрез
личните усилия на човека. Помня
един следобед, когато бях проиграл
всичко, което имах, и ме теглеше
пак към играта – тя дойде при мен
с навити на руло полици и ми каза:
“Върви и се забавлявай. Колкото
по-скоро проиграеш всичко, което
имаме, толкова по-добре. Знам, че
ще преодолееш това.” Бе права.
Превъзмогнах тази си страст на
момента и единственото, за което
съжалявах, бе, че не е поне стотина
пъти по-силна. Аз не само я покорих, а я изтръгнах от сърцето си,
така че да не остане дори следа от
желание. От този момент насам съм
толкова незаинтересован от всякакъв вид хазартни игри, колкото от
ваденето на зъб, примерно казано.
В друг един период започнах да
пуша така интензивно, че здравето
ми бе реално застрашено. Тогава
вътрешната ми воля сама се прояви и не само спрях, но и всякаква
склонност в тази посока бе напълно изкоренена. Назад в годините
страдах от сърдечно-съдови смущения, докато не открих, че причината се крие в невинната чаша
кафе, която пиех всяка сутрин.
Преустанових този навик от раз,
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въпреки че, да си призная, не ми
бе никак леко. По същия начин
изследвах и обюздвах какви ли не
свои навици и увлечения, като не
само опазвах себе си по този начин, но и извличах огромно чувство на задоволство от нещата,
които повечето хора биха определили като лишение и жертва.
След като приключих с учението в
Политехническия институт и Университета, преживях пълен нервен
срив и докато се възстановявах бях
свидетел на най-разнообразни феномени – странни и невероятни.

действие не превишавал 1–2 км,
докато променливият ток с висока честота, благодарение на
същественото намаляване на загубите, би трябвало да може да
се предава на големи разстояния.
Но как да се направи? Самата мисъл се възприемала тогава като
абсурдна. Надсмивали се над Тесла, а той продължавал да обмисля
идеята си.

*

(Край на част първа, следва продължение)

Родната къща-музей на Тесла и църквата,
където служи баща му.

БИОГРАФИЧНИ ЩРИХИ
1856 г. – Смиляне Хърватия
Според носещата се легенда Никола Тесла се ражда в малкото хърватско село Смиляне, (в границите
на Австро-унгарската империя по
онова време), точно в полунощ на
9-ти срещу 10-ти юни 1856 г., докато
навън бушува ослепителна гръмотевична буря. Баща му е православен
свещеник, а майка му е възхитително будна и находчива жена.

*

Детето се отличава с особена фантазия, необичайна памет и изключителната способност да извършва
наум всякакви изчисления. Усвоява
с лекота чужди езици, но най-необичайната му дарба е да си представя в ума си изобретенията си – да
ги сглобява, изпробва и разглобява с
точните им размери единствено във
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въображението си. И е в състояние
да прави това както наяве, така и насън.

*

През 1870 г. започва да учи в Карловац, като завършва гимназиалното
си образование, вземайки четирите класа за три години, мечтаейки
да продължи обучението си във
Висшето техническо училище, но
баща му очаквал синът му да го
последва в духовенството. Това го
гнетяло и когато се завръща в Смиляне, се разболява тежко от върлуващата тогава холера. Лекарите
не оставяли на родителите никаква
надежда...
Прикован е на легло в продължение
на девет месеца и на няколко пъти
почти си отива. Призванието му
очевидно било толкова силно,

N

че обещал на баща си да насочи
цялата си воля за оздравяване,
ако му даде съгласието си за инженерното поприще. Но ако му бъде
отказано, уверявал, че смъртта е
неизбежна. Действително, щом
баща му отстъпил, Никола започнал да се подобрява и оздравял.
1875 г., Грац
Никола Тесла заминава за Грац,
където постъпва в Техническия университет там. От първите дни се отдава на учението с цялата страст на
деветнадесетгодишен юноша, като
не пропуска лекция, взема почти
двойно повече изпити от предвидените по програма, има отличен
успех и дори основава сръбски културен клуб. Особено се увлича от
изучаването на електричеството
и веднъж, на лекция по електротехника, у Тесла се заражда
мисълта за несъвършенството
на машините с постоянен ток,
тъй като радиусът на тяхното

Дали насищането с необходимите
му знания и невъзможността да получи повече от образованието, или
други неща изиграват роля, но към
края на втората учебна година Тесла
вече не е същият отличен студент –
пропуска лекции и изпити, губи
стипендията си, играе хазарт (след
като успява да върне дълговете си,
обаче, се отърсва завинаги от тази
бликнала страст) и след първия семестър на третата година спира да
посещава университета.

*

В продължение на година работи
като помощник-инженер в Марибор, като през този период преживява нервен срив. Чете много, като
изглежда запомня цели книги наизуст, боледува многократно и има
видения, свързани с миналото му
или с изобретенията, върху които
работи в момента.
1880 г., Будапеща
Тесла се мести в Будапеща, където
става главен инженер в Националната телеграфна компания. Тук неговата идея за генератор, работещ
с променлив ток, започва да го обсебва.

o
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тории за пътувания в други светове,
за сънища, за машини, които вижда
как работят само във въображението си, са проявления, подобни на
преживяваното от шаманите.

ДУХОВНИ НАГЛАСИ

Родната къща-музей на Тесла отблизо и мемориалът в негова чест.

1882 г., Будапеща
Един февруарски ден Тесла се разхождал в градския парк на Будапеща. Слънцето вече залязвало и изведнъж, гледайки залеза, Никола
застива. Увлечен от някаква мисъл,
той започва бързо да чертае по
снега. “В един миг истината беше
открита. Аз скицирах схемата на
генератор за променлив ток!”
1882–1884, през Франция до САЩ

По-късно през 1882 г. той заминава
за Париж, където започва работа
като електроинженер в електрическата компания Континентъл Едисън
Къмпани. Един от най-крупните
строителни обекти на компанията
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е изграждането на електростанция
за ЖП гарата в Страсбург, където
Тесла е командирован. Следващата
година е командирован в Брюксел.
Но собствените му идеи не намират
почва за реализация и окуражен от
приятели той заминава за САЩ,
където Обществото на електрическото осветление, оглавявано от Томас Алва Едисон, тогава е върха на
славата си. Така, на 6-ти юни 19984
г. той акостира в Новата земя само
с 4 цента в джоба си, с малко багаж и
препоръчително писмото от Чарлз
Бечлър – един от съдружниците на
Едисон в Европа.
(Следва продължение)

=

~ The Missing Secrets of Nikola Tesla /
Изгубените тайни на Никола Тесла
Очевидно, като гражданин на света,
Тесла служи на много по-висши
сили. Той се среща със Свами Вивекананда в Ню Йорк, в края 90-те
години на XIX век. Свами Вивекананда е може би първият йога, който представя източната философия
пред взора на Запада. От неговите
лекции Тесла взема санскритската
терминология с думи като прана,
акаша, концепцията за етера.

*

Мария Сезис – музеен уредник: В
много от писмата си той пише, че
ако трябва да избере религия, това
ще е Будизмът. Всички негови ис-

~ Властелин мира – Никола Тесла /
Властелинът на света Никола Тесла
Той винаги мисли глобално.
И може би заради това го приемат
за свръхчовек. Блестящ събеседник,
мек и скромен при общуване, той
говори свободно осем езика. Познавач е на музиката и поезията. В него
се усеща едновременно изтънченост и огромна вътрешна сила. От
19-годишен спи не повече от 2 часа
на денонощие. И работи като луд.
“Напълно съм изтощен, но не мога
да спра. Експериментите ми са така
важни, прекрасни и удивителни, че с
труд се откъсвам от тях, за да хапна. Ако опитам да заспя, мисля непрестанно за тях. Предполагам, че
ще продължа, докато не припадна.”
Психичната енергия на Тесла е заплашителна. “Тя просто звъни,
кожата ми настръхва”, разказва писателят Джулиан Хоторн. “Той има
очи на ясновидец”, твърдят често за
Тесла. Близките му знаят, че действително има дар да предсказва.
1890 г., Филаделфия: Тесла има
лошо предчувствие, задържа почти
насила приятелите си, не им дава
да пътуват с вечерния влак. И им
спасява живота! Влакът наистина
катастрофира.
1912 г.: Уговаря Джон Пиърпонт
Морган да се откаже да плава с “Титаник”. Морган, вярващ на интуицията му, се вслушва и връща билета си. Джон Астор, друг спонсор и
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стар приятел на Тесла, пренебрегва
съвета му и загива!
По-късно предсказва, че Първата
световна война ще продължи 4 години и ще свърши през декември
1918 г. Бърка само с 5-6 дни. Предсказва също, че мирът ще продължи двайсет години, после може да
започне нова световна война.
Но главното, поразяващо съвременниците, е колосалното количество
оригинални идеи, които Тесла
генерира с лекота. И накрая – шокиращото му признание: “Не аз съм
авторът на тези идеи.”

*

Днес учените проучват такива феномени и не ги смятат за нещо ненормално. Това е особено, изменено
състояние на съзнанието. Човек с
изменено състояние на съзнанието
може да усеща и възприема това,
което се намира извън полезрението му. Да се пренася в други пространства, други епохи. Тоест няма
никакви ограничения. Днес такива
състояния на съзнанието се регистрират много точно от приборите.
Виждаме на екрана, че възниква
определена конфигурация, която
наричаме “ос на свръхсъзнанието”.
Това е активация на предната част
на дясното полукълбо и задната
част на лявото. При нормално състояние на съзнанието се активира
предната част на лявото и задната
на дясното.

*

Той не използва математиката, както е прието днес. Не са му нужни
уравнения – той разбира същността
на нещата. Същността, принципите
винаги са били по-важни за Тесла от
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детайлите. Точно тях осъзнава, когато целенасочено потъва в изменено
състояние на съзнанието. По този
начин, в изменено състояние на съзнанието, той може да получи тези
данни, които иначе са недостъпни.
Това му позволява да открива необичайни явления, предмети, да гледа на света от друг ъгъл в сравнение
с обикновените хора. Благодарение
на това, че лесно минава от повишено в нормално състояние, той
може да зафиксира вижданото и да
го предаде на другите хора. Необясним е неговият източник на знания
за неизвестни, още неизследвани
явления. Думи като “гениална интуиция” или “озарение” нищо не
обясняват. Откъде Тесла е почерпил
идеите си? “Моят мозък е само приемник. В Космоса съществува някакво ядро, откъдето черпим знания,
сили, вдъхновение. Не съм проникнал
в тайните му, но знам, че то съществува.”
Много хора вярват в Бог. За едни
това е Иисус Христос или друго подобно име. За други това е някакъв
информационен свят, който знае
всичко, всичко разбира и помага
на тези, които... ами стараят се да
живеят справедливо. Помага им
в живота, в разни ситуации, в науката... Творческият метод на Тесла
ни кара да мислим, че съществува
глобална база данни, която сега наричат енергийно-информационно
поле на Вселената. И Тесла е можел
да се включва към него, черпейки
необходимата му информация. Той
мечтаел всеки човек да има достъп
до там. Тесла наистина мечтае да
създаде устройство, позволяващо

ЛИЧНОСТИ
и други да проникнат в невидимия свят. Още в края на 19 век той
в някаква степен успява да погледне
с прибори в невидимия свят. Облъчвайки с особени полета живи
организми, Тесла прави видима невидимата им част – аурата.
“Още ни предстои да разгадаем
великите тайни на нашето битие.
Дори смъртта може да не е краят.”
Тесла знае какво говори. “Бях през
два квартала от къщата, в която
лежеше болната ми майка. Изведнъж
видях облак с ангелски фигури, една
от които постепенно придоби лицето на майка ми. С внезапно озарение
разбрах, че тя току-що е починала. И
това се оказа вярно.”
Тесла вярва, че духовната същност
на човека не загива със смъртта му
и с нея може да се направи връзка.
Дори изобретява специални прибори за целта. Пазят се писма на
близкия му приятел и знаменит
физик сър Уилямс Крукс. В едно от
тях Крукс благодари на Тесла за подарената високочестотна електромагнитна бобина, която облекчила
общуването на медиумите с духове и
позволила да се балансира психичното състояние на медиумите след
сеанса.
Тесла несъмнено притежава висока
духовност, казва известният индийски философ Вивекананда. Той
посещава неведнъж лабораториите
на учения и разказва: “Тесла се отнася към електричеството като към
живо същество, говори с него и му заповядва. Всяка елементарна частица –
електрон, протон и прочее, е сложно
организирано образувание, това е живо и
разумно същество. В духовно отноше-

ние те не са по-низши от нас и няма
нищо странно в това да се договориш,
да влезеш в контакт с тях.”

*

Днес е доказано – човешката мисъл
може да въздейства върху елементарните частици. Това противоречи на законите на физиката, но
е доказано в много експерименти.
Правени са експерименти, при които с мисъл се отклонява лазерен
лъч, водата мени свойствата си на
разстояние хиляди километри, променя се плоскостта на поляризация
на светлината. Хора, отдалечени
на много мили от лабораторията,
въздействат с мисъл върху електрони, минаващи през дифракционна
решетка, изключват електронни
системи, променят структурата на
водата. Това е описано документално, но няма утвърдено теоретично
обяснение.

*

Тесла е сигурен: всичко във Вселената, от галактики до електрони,
притежава съзнание. И Космосът
е единен жив разумен организъм.
Той смята, че Вселената е единен
организъм, състоящ се от много
части – сходни, но отличаващи се
по честота си на трептене. Всяка
част е паралелен свят. Ако влезем
в резонанс с честотата на друг свят,
ние отваряме прозорец към този
паралелен свят. Така може да се
пътува в Космоса. Това звучи като
фантастика за нас, да не говорим
за съвременниците му. “Колко хора
ме наричаха фантазьор, колко се
надсмиваше над идеите ми нашият
заблуден късоглед свят! Времето ще
бъде съдник!”

E
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НАУЧНИ
ПОСТИЖЕНИЯ
~ Властелин мира – Никола Тесла /
Властелинът на света Никола Тесла
Бил е необикновен човек. На пактика той слага началото на електрификацията в света. Именно той
разработва системата на променливия ток, създава мотори и високоволтови трансформатори, които са
в основата на световната индустрия.
Благодарение на него са осветени
нашите градове и села. Именно
Тесла е истинският създател на
радиото, а не Маркони, нито Попов, които използват неговите
разработки и патенти. Тесла създава първите радио управляеми
механизми, открива принципите
на роботехниката и двигателите със слънчева енергия. Също
и рентгена, електромера, километража, луминесцентните лампи, електрическия часовник,
приборите за електротерапия...
Списъкът може да продължи още
дълго. Около хиляда изобретения в
различни области на науката и техниката!
Работата на много учени остарява
още приживе, заради бързото развитие на науката и технологиите.
Тесла е рядък пример за учен,
чиито разработки живеят в три
века. Той предвижда как ще се
развива науката. Наследството на
Тесла от столетие подхранва учени-
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те от цял свят. Строго погледнато
негова е идеята за електронния
микроскоп и лазера, телевизора
и мобилните телефони, интернет
и много друго, станало реалност
едва в наше време. Някои експерименти на Тесла са много опасни.
Възможно ли е той да е причината
и за Тунгуската катастрофа? Според
учените Тунгуският взрив е хиляди
пъти по-мощен от атомната бомба
над Хирошима. Тоест събитието е
грандиозно, световно. Продължава
на практика цяло денонощие. Да!
И няма как да го вземем за единичен взрив. Загадките с “Тунгуския
обект”, или по-добре да го наречем
“взрив”, са твърде много. Противоречията, открити за 50 години много целенасочени изследвания, ни
принуждават да направим извод, че
не е имало метеорит. Не е намерено
нищо, никакви останки от метеорит. Няма нито кратер, нито ями.
Само огромни площи повалена
гора. Можем да обърнем внимание
колко странно са обгорени дърветата – как е обгорен не само стволът,
но и корените им. Това са много
странни неща, приличащи повече
на резултат от свирепи електрически разряди. При това не непременно разряди от линейна мълния,
а може би свързани с кълбовидни
мълнии. Тоест напълно необичайна

електрическа активност. В растенията има мутации, подобни на предизвиканите от твърди йонизиращи лъчи или от силни електромагнитни полета. И още – необяснимо
намагнитизиране на почвата. Всичко говори и навежда на мисълта за
мощен електрически разряд.

*

Седем години след тунгуските събития Тесла ще каже: “Безжичното
предаване на електрическа енергия
и разрушителното въздействие на
големи разстояния безспорно са възможни. Вече конструирах предавател, който прави това. Напредъка
ми стигна до там, че мога да предам силно разрушително въздействие във всяка точка на Земята,
определена предварително с голяма
точност.”

*

Неотдавна стана известна много любопитна подробност. През първата
половина на 1908 г., тоест няколко
месеца преди Тунгуския взрив,
Тесла неведнъж поръчва от Библиотеката на Конгреса подробни
карти на Централен Сибир. Защо?
Очевидно той съзнателно избира
този район, който е слабо заселен,
където да насочи сигнала от кулата в
Уордънклиф.

*

Две основни идеи водят в живота
великия сърбин: получаването
на евтина електроенергия и безжичното й пренасяне навсякъде.
Светът ни е потопен в огромен океан от енергия. Летим в безкрайността с непостижима скорост. Всичко
наоколо се върти, движи се, всичко е
енергия. Предстои ни грандиозната

задача да намерим как да я добиваме. Тогава, извличайки я от този
неизчерпаем източник, човечеството ще се движи напред с гигантски
крачки. Според Тесла планетата
Земя е огромен сферичен кондензатор. Това е електромагнит,
който се върти и зарежда с електричество атмосферата, особено
най-високия неин слой – йоносферата. Идеята на Тесла е проста
и едновременно глобална. Да извлечем това електричество, да го
преобразуваме и да го пренасяме
безжично дори до най-затънтени
райони.
~ Никола Тесла – человек из будещего /
Никола Тесла – човекът от бъдещето
“Енергията тече около нас. Трябва
само да се намери начин тя директно да се употреби.”� –
��������������
������������
вярва ученият. През 1931 г. 75-годишният Тесла потвърдил правотата на тези
думи. Той провел експеримент,
който и до днес никой не е успял
да повтори. Вместо бензиновия
двигател той поставил в автомобил електромотори, които
се захранвали от някаква малка
кутия. Цяла седмица автомобилът се движил с висока скорост,
а на въпросът откъде се взима
енергията, Тесла обяснявал, че тя
е около нас. Вестниците отново започнали да пишат за магия, за връзки на изобретателя с дявола и други
подобни. Оскърбен, ученият свалил
и унищожил апарата. Принципът
на неговото действие така и останало в тайна.
(Следва продължение)
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КАКВО ЗА БОГА ЗНАЕМ?

p

Пoдготвил РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

СЪ(С)ЗНАНИЕ

M

“Ние сме части от Едно цяло. Ние сме свързани с Цялото... Познанието за тази взаимосвързаност на Вселената – че ние всички сме свързани
помежду си и с цялата Вселена на най-фундаментално ниво, е най-доброто обяснение на духовността, което може да се даде. Убеден съм,
че нашето предназначение тук е да развиваме творческия дар на
намерението и да се научим да бъдем творци.”

ного теории има – и ще продължава да има, то е ясно – по извечните въпроси за възникването
на света, а после за възникването
на живота и на разума в него. Дали
с разум е сътворен светът или разумът е негов краен продукт... А има
ли и смисъл вложен в цялото това
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И РЕАЛНОСТ

~ Из What the Bleep Do We Know, част 1.

необятно творение или...
На базата на сегашните си доказателства за времето на възникване
и за мащабите на Вселената ни,
учените твърдят, че ако се разчита
на шанса, в близките десет хиляди
пъти по определяната й настояща
възраст (13.7 милиарда години), на

нито една едничка планета в нея не
би трябвало да се случи да възникне
живот – а какво остава пък и този
живот да се развие до разумен! Съществува, разбира се, и схващането,
че нищичко в света (до последния
“атом”) не е неразумно и без съзнание, колкото и неразвито и неизявено да е то. Но най-вълнуваща, за
мен поне, засега си остава загадката
на нашето съзнание и способността ни да формираме, изучаваме
и управляваме с него реалността.
Е, в доволно мънички граници все
още, да.
Един странен факт е наблюдаваното
“възпитание на сетивата”. В занимателния и интригуващ научнопопулярен филм What the Bleep Do
We Know (“Какво за Бога знаем”)
се привежда пример за това как
ние не виждаме неща, които не са
ни познати като явление – които
излизат от границите на допусканото от съзнанието ни (или не съществуват в “базата ни от данни”,
казано по друг начин). Примерът е
за коренните жители на Америка –
индианците, които не виждали
пристигащите от “цивилизования
свят” кораби, докато не обърнали
специално внимание на тези нови
“вълни” в морето. Способността
ни да “регистрираме” предимно
неща, за които имаме вече изградена представа или нагласа е още появна в един експеримент, за който
съм чела преди години в сп. Космос.
Няколко човека били затворени експериментално за известно време в
стерилна среда, изолатор. И когато
пускали при тях мишка, никой не я
забелязвал – защото е “невъзмож-

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + КЛАСИКА в ЖАНРА, КИНО
но” да се разхожда мишка при тях,
нали са в контролирана среда! Правен е също експеримент с пиленца,
излюпвани в обстановка без вертикални линии. Когато били пуснати
после в реално пространство, те се
блъскали в предметите, неспособни
да различават вертикалите. По подобен непознат и непонятен начин
изглежда светът и за слепи по рождение, проглеждащите след успешна операция, хора. Вместо обемни
предмети, те виждат редуващи се
плоски цветни петна; не различават
размер и разстояние; трудно им е
да се ориентират какво е дълбочина
или пък заобленост. Както ни описват изследователите, на тези хора
просто им се налагало да учат цял
един нов език, а някои дори си превеждали новите понятия към добре
познатите стари, като например:
газираната напитка е “ъгловата”,
защото боде езика точно както ръбестите предмети бодат пръстите...
Или, ако цитираме Дийпак Чопра:
“Току-що прогледналите попадали
в един странен свят, защото им
липсвала визуалната съзидателност, която ние приемаме за дадена. За тях гледките са сбор от безформени понятия и те наистина са
такива, когато няма съзнание, което
да им придаде форма и смисъл.”
Хм, съзнанието придава форма и
смисъл? Тук може би е мястото на
квантовата физика (или “квантова
мистика”, както дори не съвсем
шеговито понякога бива наричана)
с нейния принцип за всевъзможността и всевероятността на събитията: за вълновата функция на света
в дълбината му – на микроскопско

87

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + КЛАСИКА в ЖАНРА
ниво – докато “нещо” не определи
еднозначно, не направи “реално
проявена”, една от всичките потенциални възможности. И другото
важно – за всеобщата свързаност на
нещата... А тогава май стават безсмислени уточняващите въпроси
кое в крайна сметка е истинското,
реалното – едната страна на монетата или другата й страна! Обаче
каквото и да си говорим, нагледните експерименти на квантовите
физици са просто пленителни! И
точно в тази връзка филмът “Какво
за Бога знаем” (особено втората му,
подобрена част – What the Bleep:
Down the Rabbit Hole) е чудесен избор да се запознаем с някои от тях.
В Youtube има множество клипове
с части от филма, като например:
www.youtu.be/DfPeprQ7oGc Тук е
прочутият експеримент с изстрелвания единичен атом. В превод,
видеото ни разказва:
“Ето ни сега при праотеца на цялата
квантова чудатост – скандалният експеримент с двойния процеп. За да го
разберем, първо трябва да видим как
се държат частиците – или малките топченца материя. Ако изстреляме малък
обект, например топче, към екран – на
стената отзад виждаме откъде са минали през процепа и са се ударили.
Ако добавим втори процеп, очакваме
да видим втора лента, дублирана
вдясно. Сега да разгледаме вълните.
Вълните минават през процепа и се
разпростират отвъд, като удрят стената
най-интензивно на линията на процепа.
Ярката линия на задния екран показва
тази интензивност. Тя е подобна на линията, която правят топчетата. Но когато
добавим втория процеп... става нещо

g
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различно. Ако горният край на една
вълна се срещне с долния край на
друга, те взаимно се неутрализират.
Така на задната стена се получава
интерферентен модел. Там, където се
срещат два върха, има най-голяма интензивност – ярките линии, а където се
неутрализират, няма нищо. И така, когато изстрелваме неща, т.е. материя,
през двата процепа, получаваме това
– две ленти от местата на удряне. При
вълните получаваме интерферентен
модел с много линии. Дотук добре.
А сега да отидем на квантово ниво.
Електронът е миниатюрно късче материя – като миниатюрно топче. Да
изстреляме залп от електрони през
един процеп. Държат се точно като
топчетата – една единствена линия.
Значи ако изстреляме тези миниатюрни късчета през два процепа, трябва
да получим, както при топчетата, две
ленти... Какво?! Интерферентен модел?! Изстреляхме електрони, малки
късчета материя, а получаваме модел
като от вълни, а не като от топчета. Как
могат късчета материя да създадат интерферентен модел като вълни? В това
няма логика.
Но физиците са умни. Те си помислили: може би тези топченца отскачат
едно от друго и създават този модел.
Затова решават да изстрелват електрони един по един. Така няма начин
да си взаимодействат. Но след един
час се получава същият интерферентен модел. Заключението е неизбежно –
един електрон излиза като частица,
превръща се във вълна от потенциал,
минава през двата процепа и интерферира със себе си, за да удари
стената като частица. От математическа гледна точка е още по-странно.

КИНО

Електронът минава през двата процепа и през нито един, и през единия,
и през другия. Всички тези възможности
са суперпозиционирани една спрямо
друга.
Физиците били напълно озадачени от
това, затова решили да надникнат и да
видят през кой точно процеп минава. Те
поставили уред до единия процеп, за
да видят през кой минава частицата и
задействали експеримента. Но квантовият свят се оказал далеч по-загадъчен.
Когато наблюдавали, електронът се
връщал към поведението като топче –
създавал двулентов, а не интерферентен модел с много ленти. Самото действие измерване или наблюдение през
кой процеп минава, го карал да минава само през единия, а не и през двата!
Електронът решавал да се държи различно. Сякаш съзнавал, че го наблюдават. Именно тук физиците пристъпили
завинаги в странния Никогашен свят на
квантовите събития. Какво е материята –
топченца или вълни? И вълни от какво?
И какво общо има с това наблюдателят?”

Целият филм, със субтитри, може да се
изтегли от сайта за научно-популярни
филми: www.kolibka.com
САЩ, 2004 и 2006
Режисура: William Arntz,
Betzy Chasse, Mark Vicente
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Интервюирал Светослава Банева

E

x
КВАНТОВА МИСТИКА
из интервю с д-р Тимен Тимев

лементарното събитие на квантовата механика е вълновата функция. Главната аксиома в квантовата
физика гласи, че вълновата функция съществува дотогава, докато не
бъде наблюдаема. Бъде ли наблюдаема (или аз, чрез моите сетива, ако
я наблюдавам или мисля за нея, по
някакъв начин й въздействам), тя
веднага колабира, разрушава се, за-
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щото вълновата функция означава
набора от всички възможни състояния на квантовото събитие.
В момента на неговото наблюдение,
то от всевъзможно става едновъзможно и се превръща в микроскопски свят, който ние виждаме на екрана като частица. Защото нашият
ум, нашата психика или нашето око
взаимодейства с квантовия обект,

макар и чрез прибора. Вълновата функция
е такава, докато не се намеси нашата психика
в нея. Щом се намесим, настъпва т.нар. редукция на вълновата функция и тя вече не е вълнова функция, а се трансформира в перцепторна
функция, във функция на сетивата, които изграждат нашия макроскопски свят.
Нашият макроскопски свят е изграден от разрушаването на квантовия свят, който е всевероятностен, всевъзможен, многоопределен, мултисемантичен и противоречив, тоест – напълно ненормален спрямо нашия свят. Той трябва
да стане едновъзможностен, едновероятностен,
едноопределен и еднологичен, за да стане макроскопски и да се появи като материя...
Парадоксът на Уигнер, физик и нобелов лауреат, беше следният – щом вълновата функция
съществува, докато не бъде наблюдаема, а когато я наблюдаваме, ние я превръщаме в перцепторна функция. Значи в момента аз, за
да ви виждам с моите наблюдения, с моята
психика, с моя ум, с цялото си присъствие,
непрекъснато преобразувам всички ваши
вълнови функции, разрушавам ги и вас от
всевъзможна, ви правя едновъзможна. Но
за да можем ние двамата с вас да се преобразуваме, е нужно нас някой преди това
да ни е погледнал. Той пък от своя страна,

също за да съществува реално, е
трябвало да бъде видян от някой
друг. Така се стига до нуждата
от една безкрайна верига от субекти, всеки от които трябва да
е бил съзерцаван от някой предхождащ – и тук големите физици
стигат до извода, че е нужно да
има едно световно съзнание, което да наблюдава всички нас...
Освен водещите аксиоми в квантовата механика за нелокалността и за
всевъзможността, другата важна ак-

сиома е за взаимната преплетеност и
обвързаност – че всичко е свързано с
всичко и всяко се намира във всяко.
Това са старите разбирания на мистицизма. Значи се получава така,
че съвременната квантова наука
е нещо като квантова мистика.
Старите мистични философски
учения започват да намират научни потвърждения.

z

Цялото интервю тук:
www.e-vestnik.bg/2386
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Декохеренция – физически процес, при който се нарушава
нелокалността и намалява квантовото сплитане между отделните съставни части на една система в резултат от нейното
взаимодействие с обкръжението. При това подсистемите “се
проявяват” от нелокалното си състояние под формата на самостоятелни елементи на реалността, обособяват се и се отделят една от друга, като придобиват видими локални форми.
Нелокалност – особеност на сплетените състояния, за които
е невъзможно да бъдат съпоставени с локални елементи на
реалността. Няма отношение към вълните, полетата и класическите енергии от какъвто и да е тип. Квантовата нелокалност
няма класически аналог и не може да бъде обяснена в рамките
на класическата физика.
Квантово сплитане (несепарабелност) – невъзможност една
система да се раздели на самостоятелни и напълно независими съставящи части.
Суперпозиция на състоянията, принцип – ако една система
може да се намира в различни състояния, тя може да се намира и в състояния, които се получават с едновременното наслагване на две или повече състояния от общото им количество.
Нелокални (квантови) корелации – специфичен ефект на несепарабелността, който се изразява в съгласуваното поведение
на отделните части на една система. Това е телепатична връзка
между отделните обекти, когато единия усеща другия като
самия себе си. Този свръхестествен контакт между отделни
обекти не може да бъде обяснен от класическата физика. За
разлика от обикновените взаимодействия, които са ограничени от скоростта на светлината, нелокалните корелации се осъществяват мигновено, тоест промяната в една
от частите на системата в даден момент се отразява върху
останалите части на системата в същия този момент от
времето, независимо от разстоянията между тях. Квантовата физика разкрива механизма на тази връзка, описва
количествено нейните закони и постепенно започва да ги
прилага в създаването на технически устройства.
Рекохеренция – процес, обратен на декохеренцията, който
възстановява квантовото сплитане между съставните части на
една система.
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КвантовиЯт

компютър –
запознаване и варианти
за реализиране

D

нес всеки от нас в най-общи
линии знае какво представлява
обикновеният компютър. А какво
бихте казали за компютър, чиито
информационни ресурси превишават броя на частиците във Вселената (според специалистите той
е 10 на 80-та степен) – компютър,
който по ефективност би превъзхождал обикновения примерно
толкова пъти, колкото Вселената
превъзхожда един атом? Ще кажете, че това са врели-некипели, че
това е просто немислимо, нали?
Но няма да сте прави! Защото в настоящия момент по тези компютри
се работи с пълна пара. Наричат ги
квантови. Това устройство няма да

>

изисква кой знае колко работна памет (оперативната памет при обикновения компютър) за обработка на
информацията – ще са достатъчни
само няколкостотин. Да кажем – 300
клетки ще стигнат, за да може информационния ресурс на този компютър да превиши 10 пъти броя на
частиците във Вселената (2300 = 1090)2.
Целият този гигантски масив от информация може да се променя съгласувано само с един работен такт.
Това поразяващо различие между
обикновения и квантовия компютър се обяснява с факта, че ефективността на последния нараства
експоненциално с увеличаване броя
на клетките на неговата памет.
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За да можете по-нагледно да си
представите какво представлява
експоненциалния ръст, ще ви припомня известната легенда за изобретателя на шахмата, когото индийският [по-точно персийският]
падишах пожелал да възнагради
за интересната нова игра. Създателят поискал за награда пшеничено
зърно като върху първия квадрат
от шахматната дъска трябвало да се
сложи едно зрънце, върху втория –
2, върху третия – 4, четвъртия – 16
и така върху всеки следващ квадрат
зрънцата се умножават по себе си.
Царят се учудил на тази скромна
молба, но се оказало, че нейното
изпълнение е невъзможно. В целия
свят не можело да се намери толкова много пшеница. С такова количество зърно можело да се покрие
цялата планета. Хамбарът, който
би побрал тази пшеница, (при 80
куб. м) трябвало да бъде висок чак
до Слънцето.
Ситуацията с квантовия компютър е
същата – добавянето на нова клетка
към наличната вече памет увеличава на квадрат общата ефективност
на това устройство.
/стр. 17-18/

*

От теоретична гледна точка създаването на квантовия компютър не
представлява особена сложност –
достатъчно е клетките памет (кубитите) да могат да взаимодействат
помежду си и ние да можем целенасочено да въздействаме върху
тяхното състояние. Но на практика
всичко е много по-сложно – и за
това ще стане дума по-подробно в
една от следващите глави.
А сега нека разгледаме част от ра-
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ботата, предшестваща създаването
на квантовия компютър. Един от
първите, който обърнал внимание на възможността за създаване
на такива компютри бил Ричард
Файнман. През 1982 г. той си задал
въпроса какъв би трябвало да бъде
компютърът, който позволява да
се моделира природата. При това
имал предвид не простото моделиране, което се основава на добре
познатите ни закони на класическата физика, отразяващи само ограничена част от действителността.
Файнман говорел за моделиране на
физиката на фундаментално равнище, “когато компютърът прави
точно същото, което прави природата”, за едно по-пълно и дълбоко
описание на действителността, при
което класическата реалност и нейните закони биха се получавали
като граничен случай (опростен
вариант на квантовото описание).
Ученият стигнал до извода, че този
компютър трябва да бъде квантов.
Не ставало дума, че той трябвало да
работи по законите на квантовата
механика – цялата електроника вече
и без друго се разработва на базата
на нейните закони. Въпросът бил в
това, че докато всички съвременни
прибори и компютри работят по
квантовите закони, но в класически
режим, квантовият компютър би
трябвало да работи и в квантов режим. В този случай в играта влиза
основният принцип на квантовата
теория – принципът за суперпозицията на състоянията. Така
компютърът получава възможност
да оперира с кохерентните (съгласувани) състояния на клетките памет.

:
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До този момент човечеството никога не е разполагало с подобни
квантови-кохерентни
устройства,
които да функционират чрез суперпозиционните състояния. Когато те
започнат да навлизат от научните
лаборатории в масовото производство и в нашето всекидневие, това
ще бъде началото на нова квантова
революция. По своите мащаби
и последствия тя значително ще
надмине “скромните” резултати
на първата, която роди атомната
бомба и на практика – всички съвременни електронни технически
устройства.
Идеите на Файнман били интригуващи, но в онези години те не предизвикали особен интерес в научните среди. Ситуацията се променила
коренно през 1994 г., когато Питър
Шор показал, че квантовият алгоритъм е в състояние да сведе задачата
за факторизация (разлагане на цяло
число на прости множители) до полиноминална сложност, докато
обикновеният алгоритъм расте експоненциално с входните данни. Например един обикновен компютър,
изпълняващ 1010 степен операции
в секунда, ще се нуждае от около
година време, за да разложи на прости множители едно 34-цифрено
число, а времето, необходимо да
разложи едно 60-цифрено число,
ще надхвърли възрастта на Вселената (1017). Ако обаче се използва квантов алгоритъм, тази задача може да
се реши достатъчно бързо.
Резултатите, получени от Шор,
от практическа гледна точка означават, че квантовият компютър е
способен за реално време да разбие
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например кодовете, използвани в
банковата сфера. Точно там широко
се прилага система за шифриране,
която се базира на настоящата невъзможност едно достатъчно голямо число да се разложи на прости
множители за време, постижимо
от съвременните компютри. След
като осмислили ситуацията и се
убедили нагледно в предимствата
на квантовия компютър много частни фирми, държавни учреждения
и финансови среди по цял свят започват да отделят солидни средства
за научни изследвания в сферата
на квантовите изчисления. За няколко години броят на статиите,
посветени на темата и публикувани
в научни списания, надхвърля общия брой публикации по всички
останали теми в областта на физиката, взети заедно. Всичко това
спомогна за създаване на реални
прототипи на квантовия компютър,
а теоретичните основи за неговото
създаване получиха мощен импулс
за развитие. Това се отнася преди
всичко до теорията на сплетените
състояния, теорията за декохеренцията и квантовата теория на информацията. <...>
Днес често може да се чуе и за
други теории, които претендират
за фундаменталност, като например струнната теория, М-теориите
и т.н. Трябва да отбележим обаче,
че тези теории нямат отношение
към реалните физически процеси
в заобикалящия ни свят. Те никога
не са били обвързани с физически
експерименти и тяхното обяснение. За разлика от тях, теорията за
сплетените състояния и теорията
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за декохеренцията се развиват като
непосредствен резултат от практическата работа във физическите
лаборатории под формата на теоретични модели, които позволяват
да се опишат експериментите. Тяхната адекватност спрямо реалните
физически процеси се проверява
посредством техническите устройства, разработени на базата на тези
теории. Ясно е, че ако тези модели
не са адекватни, приборите просто
няма да работят.
/стр. 19-22/

*

В началото на 2005 г. в списание
“Успехи физических наук” (бр. 157/
1) бе публикувана голяма обзорна
статия на академик Валиев – “Квантовите компютри и квантовите
изчисления”, в която се изреждат
следните основни направления в
реализирането на квантовите изчисления (освен ЯМР – ядрено-молекулярния разпад):
1.От йони в едноизмерен йонен
кристал в капана на Паули.
2.От полупроводниковите кристали на безспиновия моноизотопен кристал на силиция 28Si, в който
атомите на фосфора 31P (кубитите)
са разположени в линейна верига
(модел на Кейн). Темповете, с които
се развива това направление, признато като доста перспективно, се
определят от темповете на технологичните разработки, необходими за
създаването на структури със съответните параметри.
3.Кубити от електрони в полупроводниковите квантови точки. Като
евентуални кубити се изследват орбиталните или спинови състояния
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на единичния електрон в квантова
точка.
4.Кубити от свръхпроводникови
мезоструктури. Тук има два варианта: квантовата информация се
кодира с броя на свръхпроводниковите двойки в квантовата точка или
с насочване на свръхпроводниковия
ток в свръхпроводящ квантов интерферентен детектор.
5.От единични атоми в микрорезонаторите. Двустепенната система (атом-кубит), свързана с осцилатора-фотон в едно от колебанията на резонатора. Предполага е,
че този метод ще бъде използван
при разработването на методите за
транспортиране на атоми и фотонни кубити, както и при предаването
на информация от атомните кубити
към фотонните и обратно (атомнофотонен квантов интерфейс).
6.С линейни оптични елементи
(оптичен квантов компютър).
Всички тези методи вече са реализирани експериментално в една
или друга степен. Съществуват и
още ред перспективни идеи:
1.Двуизмерен електронен кристал и потенциален капан (яма)
близо до повърхността на течен
хелий.
2.Двуизмерна решетка от атоми в оптичен капан, образуван от
стоящата вълна на интерфериращи
лазерни снопове.
3.Аниони в двуизмерен електронен
газ в полупроводник при условията на дробния квантов ефект на
Хол.
4.Квантови клетъчни автомати
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във феромагнитните (антиферомагнитните) структури на кристалите.
/стр. 253-254/

*

Има и още много други интересни
предложения, които засега не са реализирани. Едно от тях ще разгледаме по-подробно, тъй като малко
по-нататък ще разкажа за интригуващата връзка между този вариант
на квантовия компютър и езотериката, или по-точно възможната локализация на квантовия компютър
в нашия централен мозък.
Става дума за квантов компютър,
чийто процесор е направен от
кристали на калциевия хидроксиапатит – Ca5(PO4)3OH – или негови
аналози (флуорапатит и др.).
Природата сякаш е създала този
материал по поръчка, защото той
идеално подхожда за реализирането на квантовия компютър.
Микроструктурата на този кристал
се състои от плоскости, перпендикулярни на едноизмерните вериги и
най-важното тук е, че разстоянието
между отделните “нишки” е почти
три пъти по-голямо от разстоянието между протоните в самата
верига. Тъй като дипол-диполното
взаимодействие (ДДВ) между ядрените спинове намалява в зависимост от разстоянието по формулата
1/r3, постоянната дейност на ДДВ
между най-близко разположените
ядра в една верига е десетки пъти
по-голяма от максималната постоянна стойност на ДДВ на спиновете
в съседните нишки. Затова може
да се приеме, че отделните вериги
ядрени спинове взаимодействат
слабо помежду си. С известна доза

приблизителност може да бъде
разглеждана като квазиедноизмерна (линейна). Това позволява да се
оперира с целите плоскости от протони така, все едно те представляват
единични линейно разполовени
ядрени спинове.
В една от обсъждащите този въпрос статии се предлага твърдият
квантов компютър да се направи с
методите на ЯМР върху монокристал на калциевия хидроксиапатит,
разположен в силно магнитно поле,
което се променя по една от осите
на монокристала. По такъв начин
може да се постигне съгласувано
действие на изключително голям
брой кубити. <...> За съжаление от
техническа гледна точка реализацията в този вариант засега е неосъществима, тъй като е необходимо
да се създават високи градиенти на
магнитното поле – от степен 106
Гаус/см. Понастоящем технически
постижимите градиенти са от порядъка на 104 Гаус/см.
/стр. 267-269/

*

Според много учени, които работят
в сферата на квантовите компютри,
резултатите от научните разработки ще се доближат до стадия на
серийното производство някъде
към 2020 г. По това време вече трябва да са достигнати върховете на
съвременната полупроводникова
технология, тъй като и в момента
ширината на пътечките, по които
се разпространява електрическият
сигнал в компютърния процесор е
около 100 атома. <...>
Днес вече има фирми, които гледат
в перспектива и се ориентират към
съчетаване на основната си дейност с

99

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + ОТКРИВАТЕЛСТВО

100

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + ОТКРИВАТЕЛСТВО

101

^

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + ОТКРИВАТЕЛСТВО

квантовия компютинг. В Санта Барбара (Калифорния, САЩ) е основана и първата търговска компания –
Quantumatics, която декларира сфера на дейност в областта на квантовите изчисления. Quantumatics
планира да постигне печалби там,
където преди е доминирала изследователската и академична дейност.
Начело на фирмата е физикът Джовани дела Роса. Той има вече опит
в създаването на компании с високи
технологии – през 1980 г. основава

Н

КвантовиЯт

компютър

У НАС

веждите. С Третото си око богът на
съзиданието Вишну вижда през завесата на времето, а богът на разрушението Шива може да унищожава
цели светове. Всевиждащото око е
дарило боговете със забележителни
способности: хипноза и ясновидство, телепатия и телекинеза, както и
с възможност да черпят знания направо от Космическия разум.
Много хора посвещават целия си
живот, за да си възвърнат изгубените някога божествени способности.
Една от първостепенните им задачи е да активират Третото око. За
това са им нужни дълги години на
духовно търсене и практики. Найстранното е, че тези хора наистина
придобиват психически и паранормални способности.1 /стр. 283-284/

Тук е добре да се отбележи, че по-важна е цялостната еволюция на човека, която естествено
да доведе до активиране на вложените у нас възможности, защото преждевременното събуждане на по-висшите у нас центрове води до неправилна, неуместна, неефективна и т.н. употреба на силите и в крайна сметка полученото сега се губи в следващите животи – именно,
защото не е било резултат на цялостното еволюционно израстване. Логично, нали! – б. ред.
1
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а пръв поглед между елементарната база на квантовия компютър и езотериката няма нищо общо.
Но в действителност има пряка
връзка, която е не само интересна, а
дори смайваща. Много от вас вероятно са чували, че в човешкия мозък
има един малък орган – епифизата,
наричана още шишарковидно тяло.
Смята се, че точно това е “Третото
око”. <...> Според древните вярвания и традиции Третото око е символ на боговете. То им позволява
да виждат цялата предистория на
Вселената, да предсказват бъдещето и безпрепятствено да надникват
във всички кътчета на света. Индуистките и будистките божества
обикновено се изобразяват с Трето
око, разположено вертикално над

Edios – първата компания в Италия,
специализирана в компютърната
графика. По повод на новите си
планове, споделя: “Искам да създам
първото поколение квантови компютри – машините, които ще могат
да се използват и за изчисления, и
за развитието на физиката. Физиката трябва да навлезе по-навътре
в изучаването на света на квантово
ниво и за тази цел няма друг поподходящ инструмент от квантовия
компютър!”
/стр. 279/

Шишарковидното тяло и мозъчният
пясък – нашият квантов процесор?

Като начало, нека обясним какво
представлява хипофизата. Санти
описва шишарковидната жлеза по
следния начин:
“Шишарковидното тяло (korpus pienale)
представлява конусовидно образувание с дължина 6 мм и 4 мм диаметър.

То е свързано в предния си край с междинния мозък чрез специално образувание, наречено повод (habenula).
Тази жлеза се нарича още епифиза.
Шишарковидното тяло е разположено в улея, формиран от двете горни
хълмчета на трихълмието на средния
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мозък, непосредствено под мазолестото тяло. Епифизата е обвита плътно
от меката обвивка на главния мозък.
Habenula се разклонява и образува
две пластини, които са разделени от
шишарковидното тяло. Долната пластина прилепва към задната му част,
а горната продължава към предната
като ляга плътно върху горния епител.
На мястото, където долната пластина се допира до зрителния хълм, тя
се удебелява и образува гънката на
епифизата (stria medullaris thalami).
Това уплътнение представлява сноп,
усукан от влакната на сводестия стълб и
средното влакно на обонятелния тракт.
Между мозъчните гънки в задния край
има напречна спойка – commissural
habenularum, чиито влакна са частично кръстосани и достигат до ядрото
на зрителния хълм. Вътрешността на
шишарковидното тяло се състои от
затворени фоликули, заобиколени от
израстъци съединителна тъкан. Фоликулите са пълни с епителни клетки,
смесени с калциеви зърна, наречени
още мозъчен пясък (acervulus cerebri).
Калциевите зърна се срещат и в повода на епифизата и около съдовите
снопове.
Функцията на шишарковидното тяло не
ни е известна. Декарт предполага, че
епифизата е седалище на Духа. Влечугите имат две шишарковидни тела –
предно и задно. Задното е закърняло,
а предното образува рудиментно (неразвито) “циклопско” око. При новозеландския гущер гатерия то е силно
изпъкнало на темето, има неразвита
ретина и очна леща и дълго камшиче
с нервни влакна. Епифизата на човека
вероятно е хомологична (има същите
функции) на задното шишарковидно
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Предполагам сте обърнали внимание, че според това определение шишарковидната жлеза
съдържа много ситен пясък, за
чиято роля съвременната наука не знае почти нищо. Чрез
изследвания е установено, че
при децата до 7 годишна възраст
това вещество липсва; то липсва и
при слабоумните, и въо-бще при
всички, които страдат от някаква
форма на умствено разстройство.
В същото време окултистите знаят, че този пясък е ключът към
духовното съзнание на човека.
Той е свързващото звено между
съзнанието и тялото.
Елена Блаватска пише в “Тайната
доктрина”: “Този пясък не трябва да
се пренебрегва <...> и само този знак
за вътрешното действие на шишарковидната жлеза не позволява на учените
да я класифицират като напълно безполезен и атрофирал орган – остатък
от съществуващата преди и напълно
пометена по-късно анатомия на човека в един неизвестен момент от неговата еволюция. Този “пясък” е доста
загадъчен и води до задънена улица
изследванията на всички материалисти.” По-нататък тя добавя: “С малки
изключения този «пясък», или златисто
оцветен конкремент, се открива при
хората чак след като са навършили
7 години. Глупците имат много малко
такива calculi, а при идиотите по рождение те напълно липсват. Моргагни,
Грейдинг и Гам са били мъдри хора от
своето поколение и до днес си остават такива, тъй като са единствените
физиолози, които правят връзка между тези calculi и ума. Поради факта,

че те липсват при децата, старците и
умствено изостаналите, изводът, че са
свързани с ума, става неизбежен.”

В едно свое писмо до доктор Авсеев,
Елена Рьорих пише: “Какво е Рингсе?
<...> Вие, разбира се, знаете за онова
светещо вещество, подобно на пясък,
което се наблюдава на повърхността
на шишарковидната жлеза на възрастния човек и което напълно липсва
при децата под 7 години и вродените
идиоти, а също и в дълбока старост.
Този пясък е същото онова тайнствено вещество Рингсе, или утайката на
психичната енергия. <...> Утайките на
психичната енергия могат да се открият в много органи и канали.”

Милдън и Керингтън в книгата си
“Проекция на астралното тяло”
пишат: “В мозъка има един особен
орган – шишарковидната жлеза, която
все още не е изучена, макар че на
Изток отдавна се знае, че тя е пряко
свързана с всички окултни явления.
Днес много от западните и източните
специалисти по психични явления признават, че шишарковидната жлеза има
не само физиологично значение, а е и
свързващо звено между физическия
и духовния свят. Свами Бхакта Вишита казва: “Шишарковидната жлеза е
тяло от нервни тъкани, намиращо се
почти в центъра на черепа, точно над
горния край на гръбначния мозък. Тя
има форма на малък конус и е сивочервена на цвят. Разположена е пред
малкия и е закрепена за третия мозъчен хълм. Съдържа голямо количество
твърди частици, които приличат на песъчинки и са известни под името «мозъчен пясък». Наречена е така заради
нейната форма, която наподобява
шишарка. Източните окултисти твърдят,

че шишарковидната жлеза, със специфичното устройство на нервните
си клетки и малките зрънца мозъчен
пясък, е тясно свързана с волевото
предаване и приемане на ментални
вибрации.”
/стр. 284-287/

*

В своя статия Паничев и Гулков
развиват хипотеза, според която
мозъчният пясък в епифизата
е водещ център и носител на
информационната
холограма
в организма на човека и другите
високо развити животни. Това
вече много се доближава до понятието за квантовия компютър
и до физиката на сплетените състояния. В началото на тази книга
аз споменах, че холографската
теория може да служи за добра качествена илюстрация на физиката
на квантовата информация. Но ако
трябва да бъдем малко по-точни, авторите разглеждат мозъчния пясък
като “живи кристали”, изпълняващи главната роля на управляващ
център. С развитието на жизнената
дейност, тези “живи кристали” постепенно обрастват с органо-фосфорно-калциева обвивка, тоест
вътре в епифизата, където средата
е пренаситена с калциеви и фосфатни соли, те се трансформират
постепенно в агрегати на мозъчния
пясък. Необикновените информационни свойства на мозъчния
пясък, забелязани при опитите
на Голубев, според авторите на
статията свидетелстват, че в тях
остава записана цялата информация за организма.
Днес биохимиците вече знаят каква
е структурата на мозъчния пясък.
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Големината на песъчинките обикновено е от 5 мкм до 2 мм и по форма те често приличат на плод от
черница – тоест не са овални, а леко
назъбени. Съставени са от органична основа – колоид, който се смята
за секрет на панеалоцитите и съдържа калциеви и магнезиеви соли,
предимно фосфати. Чрез метода на
рентгенокристалографския анализ
е доказано, че солите на калция в
дифрактограмите на епифизата са
аналогични с кристалите на хидроксиапатита.
В поляризирана светлина мозъчните песъчинки демонстрират двойно пречупване на
лъчите и образуват “малтийски
кръст”. Оптичната анизотропност показва, че кристалите на
солните утайки на епифизата
не са кристали с кубична сингония (симетрия на кристалите).

Благодарение на наличието на
калциев фосфат песъчинките
флуорисцират със синьо-бяла
светлина, ако бъдат изложени на
ултравиолетови лъчи, също както и капките колоид. Същата
синя флуорисценция има миелиновата обвивка на нервните
стволове. Обикновено солните
утайки имат формите на пръстени –
отделните им пластове се редуват
с пластове от органично вещество.
Засега учените не знаят нищо повече за т.нар. “мозъчен пясък”.
И така, най-интересното е, че
този “пясък” съдържа в състава си калциев хидроксиапатит!
Точно той се смята за един от
най-подходящите кандидати за
физическа основа на квантовия
компютър! Това съвпадение е поразително и най-вероятно не е случайно.
/стр. 288-289/
Египетското Всевиждащо око

Централната зона на
реален мозъчен разрез

Епифизата

106

Квантовият компютър У НАС – асемблиране
Компютърът в главата на човека
е квантов, с всички произлизащи
от това следствия. Затова тук има
пряка връзка с езотериката – тя
се базира върху приложенията
на квантовите свойства на този
компютър (нелокални корелации, “психическа енергия”). Човек има възможност да използва
“вълшебните” нелокални свойства на сплетените състояния
на кубитите на своя квантов
компютър. Изглежда, че всички
езотерични практики означават
всъщност, че ние се опитваме
да “превключим” своя мозък от
класически в квантов режим на
функциониране. <...>
От теоретичните основи на квантовата механика следва, че за появата
на допълнителни квантови корелации са необходими взаимодействия

от класически тип. Тоест, за да може
душата ни да осъзнае себе си и да се
развива по-нататък, тя трябва да
има своя материална основа – своя
проводник в материалния свят.
Много е вероятно този проводник
да са кристалите на хидроксиапатита в мозъчния пясък, изпълняващи ролята на физическа основа на
квантовия компютър у нас.
Между другото, при изследване с
ултразвук на човешкия зародиш,
шишарковидната жлеза се вижда
още на 49-ия ден от неговото зачатие – горе-долу по същото време,
когато може да се установи и неговия пол. На първо място природата започва да създава процесора
на нашия бъдещ квантов компютър, върху който по-късно се
наслагва и цялата негова “кутия”.
Формирането започва на фините
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квантови нива и ако говорим за
реинкарнация, точно в този момент
става “улавянето” на квантовия астросом (астралното тяло) за поредното му превъплъщение. Според
будистките представи жизнената
сила на един мъртвец има нужда
точно от 49 дни, за да може да встъпи в следващо превъплъщение!
Непосредствено след раждането на
детето неговият квантов компютър
е все още чист. Той не разполага с
различните програми, които ни помагат да се ориентираме в материалния свят. Пък и самият компютър
като устройство все още не е готов
за използване – неговото окончателно “асемблиране” не е завършено.
Така е и във физиката на квантовата
информация – всички взаимодействащи системи са свързани с нелокални корелации, но това все още
не ги прави квантови компютри.
За да се получи такъв, необходимо
е кубитите да бъдат организирани,
за да стане възможно с тях да се
манипулира избирателно, да се извършват логически операции и да
се получават резултати. Същото е и
с детето – отначало то е по-близо
до финия свят, в неговата епифиза
все още няма кубити, с които то
да изпълнява логически операции.
Мозъчният пясък и кристалите на
хидроксиапатита като физически
носители на кубитите се формират
постепенно с израстването на детето, когато то започва да овладява
менталните конструкции и логическите операции. Следователно мнението на окултистите, че мозъчният
пясък представлява напластяване на
психическа енергия е твърде вярно,

108

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + ОТКРИВАТЕЛСТВО
а гледната точка, според която епифизата е свързващо звено между
душата и тялото (седалище на душата) звучи съвсем разумно.
Този извод се потвърждава и от
следния цитат, взет от книгата на
М.П.Хол: “Малкото дете живее предимно в невидимите светове. Неговият
физически организъм все още се
управлява трудно, но детето успява да
осъзнае себе си и да бъде активно (в
някаква степен) в онези светове, с които го свързват отворените двери на
шишарковидната жлеза. Постепенно
физическият му организъм поглъща
някои от проявите на неговото висше
съзнание и те кристализират под формата на ситен пясък, който откриваме
в тази жлеза. Преди съзнанието да навлезе в организма, в тази жлеза няма
никакъв пясък.”

Според терминологията на квантовия компютинг шишарковидната жлеза се явява физическия
носител на кубитите на нашия
квантов компютър. С негова помощ ние се ориентираме в плътния предметен свят, но тъй като
това е квантов компютър, ние
можем да “надникваме” и във
фините нива на реалността. След
смъртта на физическото тяло
необходимостта от материален
носител на кубитите отпада –
вече няма нужда да възприемаме
плътните планове на реалността и
затова можем спокойно да оставим плътните кубити в телесните си останки. Затова пък тяхното квантово “копие” продължава
да съществува, отнасяйки със
себе си всичко създадено в материалния свят. За възприемането

на фините нива на реалността са
достатъчни само фините структури и в този случай за “физическа” основа на нашия квантов
компютър служат квантовите
ореоли на плътните допреди
това кубити. Съзнанието продължава да функционира почти
на същия принцип, но е локализирано само на квантовите нива
на реалността – там вече има друг
“мозъчен пясък” и други “кристали на хидроксиапатита”.
Мозъчен пясък имат не само хората, а и животните. Но техният
квантов компютър явно е по-примитивен и с по-ниска версия “операционна система”. /стр. 289-291/

*

В рамките на предлаганата хипотеза би било интересно да анализираме и един друг въпрос: какво става с
човек, чиято епифиза е отстранена?
Такива операции се правят, когато в
нея се открие злокачествен тумор.
Какво става с тези пациенти след
операцията? Сблъсквал съм се в
интернет с описания на случаи,
когато след отстраняване на
епифизата хората изпадат в така
нареченото “би-състояние”. Ето
едно такова описание: 2
“Наблюдавал съм много нервохирургични пациенти с оперирана епифиза
вследствие на тумор. Те класически
демонстрират виртуално би-състояние, при което живеят едновременно
и в сънната реалност, и в будната. Те
живеят в ярко изразено състояние на
сънуване и на будуване и могат да
редуват тези състояния на съзнанието.
Проведените тестове показват, че ориентацията на тези пациенти в нашата
2
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действителност малко се отклонява от
нормата и може да се стори доста
странна на някой случаен наблюдател. Любопитното е, че тези пациенти
имат силно фиксиран втренчен поглед и едва доловимо движение на
очите. Още по-любопитно е, че когато
се придвижват в тази реалност, изминавайки определено разстояние, те
се преместват на същото разстояние
и в другата реалност. Един господин,
на когото помагах да стигне до банята,
се спря на средата на коридора и известно време не можа да продължи
нататък, защото в другата реалност
той се намираше на конни надбягвания и според него мястото, на което се
намирахме в момента бе границата
на състезателната пътека. Останахме
неподвижни докато пътят не се освободи от бягащите коне, които можеха да
ни стъпчат.”

Мога да сравня това състояние
с работата на повреден квантов компютър, който е изгубил
способността си да изважда от
суперпозиционното състояние
подходящата картина на възприятие, поради което отделните
картини остават наложени една
върху друга. В същото време човешкият организъм е една доста
стабилна система и много от неговите основни функции се дублират,
затова отстраняването на епифизата не води до тотално изключване
на квантовия компютър (съзнанието ни тук). Кристали на хидроксиапатита има не само в епифизата,
но и в тъканите около нея. Изобщо,
в човешкия организъм има доста от
този елемент. Освен това квантовият калъп на епифизата остава на

q
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същото място и е все така свързан
посредством нелокални корелации
с останалите части на системата, които продължават да функционират.
Затова нашият квантов компютър
не се изключва, а продължава да
работи и само от време на време
прекъсва, но симптомите на “бисъстоянията” потвърждават квантовата хипотеза за суперпозицията
на състоянията на възприятие. По
аналогия с квантовия компютър, това “прекъсване” може да
се представи по следния начин:
ние правим квантови изчисления, но не можем да получим
резултата, не можем да го деко-
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херираме върху твърди кубити
и да видим какво се е получило.
Твърдите кубити просто ги няма –
епифизата е отстранена и резултатът не може да се пренесе върху материален носител, не може
да бъде “прочетен” от другите
материални структури на мозъка
като информация за възприемането на заобикалящите ни
материални предмети. В най-добрия случай на мястото на епифизата остава нейният квантов
ореол – фина енергийна структура, и мозъкът “чете” информацията оттам, но няма възможност
да различи фината “призрачна”

реалност от истинската – и двете
картини на възприятието са от
фината структура. Мозъкът не е в
състояние да различи тази, която
е от материалния свят, тъй като
няма материални носители на
тази информация, от които тя би
могла да се прочете. /стр. 298-299/

Квантовият компютър
У НАС – активиране
Един интересен вариант за управление на квантовия компютър в
главата ни е методиката на школата
на Бронников за включването на
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“биокомпютъра”. Това представлява въобразяването на своеобразен
монитор, който може да се включи
към квантовия компютър в главата
на човека и позволява да се управляват неговите квантови ресурси.
При това, върху “вътрешния екран”
може да се проектира мислено
дори обикновен интерфейс от типа
на работния екран на Windows
с иконки за отделните програми –
както се прави на традиционния
персонален компютър. <...>
В обичайното състояние на нашето съзнание ние използваме
само класическите ресурси на
компютъра в главата си. Но можем да използваме и квантовите
ресурси. Начините и вариантите
за активирането им са много.
“Биокомпютърът” по Бронников е
само един от тях – възможно найтехнологичният и близък до обичайното ни отношение към компютъра. Ако се запознаем с конкретната методика за неговото активиране
и практическото му ползване, ще се
убедим, че работата на биокомпютъра в случая е свързана с епифизата в централния мозък.
Първият етап изисква да се придобият устойчиви навици за формиране на концентрирано натрупване
на енергия в областта на опашната
кост, последвано от издигането
й нагоре по гръбначния стълб
и изхвърлянето на този поток от
енергия през очите (упражнението е
наречено “Енергийно изхвърляне”).
След това се включва екрана за вътрешно виждане, както следва:
“На ученика се предлага да затвори
очи и да си представи (да оформи
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мислено) бяла точка на тъмен фон,
да разгърне тази точка в хоризонтална
линия, а след това да разгърне линията вертикално като екран. В началото
всички операции се изпълняват под
диктовката на учителя. На следващите занятия, при командата “Включи
биокомпютъра!”, учениците изпълняват
стъпките за включване на екрана самостоятелно. Процесът на включване
не трябва да отнема повече от 3-5 секунди. След приключване на работата
с екрана, той се изключва в обратния
ред. Децата обикновено много лесно
се справят със задачата. Възрастните
се затрудняват повече, а някои изобщо
не могат да го включат, което свидетелства за една сравнително слаба
умствена активност или за наличието
на непреодолими психологически бариери и настройки.
След като екранът се появи, чрез въображението е възможно насетне да се
създават и анимират върху него ярки
картини, да се изписва необходимата
ни информация и т.н.”

“Енергийното изхвърляне”, за
което стана дума по-горе, е необходимо за формирането на бялата точка, за включването на
монитора и на биокомпютъра
като цяло. Възходящият енергиен поток представлява пусковият
механизъм, или копчето, което
трябва да се натисне, за да бъде
подаден сигнала за активиране.
И така, за да преминем към квантов режим на работа, трябва да
формираме поток от енергия,
който да се задвижи нагоре по
гръбначния стълб (което прилича на издигането на огнената
змия Кундалини в индийската
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Кундалини йога). Тъй като епифизата се намира над горния край на
гръбначния стълб, може да се каже,
че я поставяме във външно поле.
Тук има аналогия с методите на
ЯМР и в частност с практическата
реализация на квантовия компютър, когато квантовият процесор (в
експеримента на Айзък Джуан – епруветката с течност) се поставя във
външно магнитно поле. Обаче аналогията с ЯМР не свършва до тук.
Обърнете внимание на следващия
откъс от споменатата вече книга на
Менли Хол:
“Хипофизата е отрицателен полюс,
но играе важна роля в духовното съзнание. <…> Притежавайки женска полярност, хипофизата играе ролята на
постоянна изкусителка. В египетските
митове Изида, която притежава качествата на хипофизата, подбужда с прелестите си бога на слънцето Ра (който
символизира шишарковидната жлеза)
да й каже тайното си име и накрая той
наистина го прави. Съответният физиологически процес заслужава да бъде
разгледан по-подробно.
Хипофизата започва едва доловимо
да свети. От нея започват да излизат
слабо проблясващи светлинни пръстени, които постепенно изгасват с отдалечаването си от жлезата. Според
степента на духовното си развитие,
което се обуславя от степента на вникване и разбиране на законите на Вселената, пръстените, пулсиращи край
хипофизата стават все по-ярки. Разположението им не е центрирано – те се
изтеглят към онази страна на хипофизата, която е по-близо до третия хълм
и там се разширяват, като образуват
елегантни параболи по посока на
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шишарковидната жлеза. Постепенно,
с усилването на потока, те все повече
се приближават до дремещото око на
Шива, като оцветяват шишарковидната
жлеза в златисто-оранжев цвят и леко
я разлюляват. Под въздействието на
нежната топлина и сияние на хипофизата, божественото яйце започва
да трепти и да се движи – извършва се
величественото тайнство на окултното
разгръщане.
Шишарковидната жлеза е свързващо
звено между човешкото съзнание и невидимите светове на природата. Всеки
път, когато сводът на хипофизата се
докосва до тази жлеза, човек получава
конкретен проблясък на ясновидство,
но за да се постигне истински съгласувана дейност на тези два органа,
са необходими дълги години самоотвержена подготовка от специфичен
характер.”

Най-учудващото тук е, че това
всъщност е класическата схема на
ЯМР! Много често за наблюдение на
магнитния резонанс се използва допълнително променливо магнитно
поле, насочено перпендикулярно
към постоянното външно поле. Линията, която съединява хипофизата
и епифизата минава доста близо до
плоскостта, перпендикулярна на
линията на гръбначния стълб. По
този начин хипофизата играе ролята на макарата, която е перпендикулярна на външното магнитно поле в
класическия ЯМР.
/стр. 292-295/

*

В заключение на тази глава бих
казал следното: смятам, че квантовият компютър, над създаването на който днешните учени
се трудят толкова усърдно, отдавна е реализиран от природата
и съвсем успешно функционира
в нашия мозък. Това, че тук могат
да се направят много аналогии и
явни паралели никак не е случайно. До скоро не е било възможно да
се осъзнае това обстоятелство, нереално би било и да се установи подобно съответствие, тъй като ние на
практика не сме имали още никаква
идея какво представлява квантовият
компютър. <...>
Така физичните изследвания, насочени към създаването на квантовия
компютър, хвърлят светлина върху
една от най-примамливите и интригуващи тайни на нашето битие
и ни помагат да намерим отговор
на въпроса какво представлява съзнанието и по какъв начин функционира то. <...>

Съзнанието на човека е в състояние да установи контрол над
квантовия режим на работа на
своя биологичен компютър и да
се научи да го управлява с всички
произтичащи от това магически
(в широкия смисъл на думата) последствия и прояви. /стр. 306-307/
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Ефект на кухинните структури

иха степна вечер. Медно-червеният
диск на Слънцето вече се е докоснал
до далечния мъглив хоризонт. Да се
връщам в къщи е късно – задържах
се покрай своите занимания с насекоми и се готвя за сън; добре че в
манерката е останала вода и имам
противокомарен спрей, който е
много нужен тук: на стръмния бряг
на соленото езеро се въдят в несметно количество тези досадни
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кръвопийци. Случката се развива
в степта, в Камишловската долина –
останка от бившия мощен приток
на Иртиш, превърнал се заради разораването на степите и изсичането
на горите в суховата долина с наредили се във верига такива солени
езера.
Безветрено е – даже тревичка не се
поклаща. Над вечерното езеро се
мяркат патешки ята, чува се под-

свирването, което издават бекасите.
Високият бисерно чист небосвод се
е надвесил над затихващия степен
свят. Колко е хубаво тук, на воля!
Устройвам се за нощуване в самия
край на урвата, на една тревиста полянка: постилам си наметката, слагам раницата под главата; преди да
си легна, събирам малко изсъхнали
дарадонки, струпвам ги вблизост,
запалвам – и романтичният, незабравим аромат на този син дим
бавно се разстила над заспиващата
околност. Разполагам се на простоватото си ложе, с наслада изпъвам
изморените си нозе, предвкусвайки
още една – а това не ми се случва
често – прекрасна степна нощ.
Синият дим тихо ме пренася
в Страната на Приказките и сънят
настъпва бързо: ставам ту мъничъкмъничък, с размерите на мравка, ту
огромен като небето на длъж и шир
и тук вече се очаква да заспя; но
защо днес тези очевидно нездрави
изменения в размерите на тялото
ми са толкова необичайни и силни? Ето, към тях се добави нещо
ново: усещане за пропадане – като
че ли изпод мен са дръпнали този
висок бряг и аз падам в неизвестна и
страшна бездна!
Изведнъж забляскаха някакви сияния и аз отварям очи, но те не изчезват – танцуват по сребристото вечерно небе, по езерото, по тревата.
Появи се рязък метален вкус в устата – като че ли съм си сложил езика
на полюсите на мощна батерия. Добави се и шум в ушите – отчетливо
се чуват двойните удари на сърцето
ми. Изобщо, какъв ти сън!
Става ми страшно: сам, в безлюдна-

та степ, при “омагьосаното” езеро...
Да си събирам бързо партакешите
и – по-далече от тука. Но любопитството взима връх: какво става все
пак? Може да е от изпаренията на
водата и тинята? Спускам се ниско,
под урвата, сядам край водата на
един голям къс глина. Гъста сладникава миризма на гниещи водорасли
ме обвива отвсякъде като че ли съм
на кални бани. Седя пет, десет минути – няма нищо неприятно, изглежда като добро място за спане,
само дето тук, в ниското, е влажно.
Качвам се обратно – същата история! Върти ми се главата, отново
галваничен вкус в устата и като че
ли теглото ми варира – ту съм невероятно лек, ту, напротив, тежъктежък; отново започнах да виждам
разноцветни светлини...
Непонятно – ако това наистина
беше патогенно място, не би растяла тази гъста трева тук, нависоко,
и не биха гнездяли тези едри земни
пчели, с чийто килийки стръмната
глинеста урва е буквално изпъстрена – а аз се готвех да спя точно
над тяхното подземно селище, в недрата на което, естествено, е пълно с
тунели, камери, личинки, какавиди,
които са живи и здрави!
Нищо не ми стана ясно и недоспал,
с натежала глава, рано сутринта –
Слънцето още не беше изгряло, се
понесох към Исилкул.
Същото лято ходих на Омагьосаното Езеро още четири пъти, по различно време на деня и в различни
климатични условия. Към края
на сезона пчелите ми се разлетяха
наоколо в несметни количества,
събирайки и пълнейки килийките
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си с кой знае къде намерен яркожълт цветен прашец – с една дума
чувстваха се прекрасно. Което не
можеше да се каже за мен: на метри от урвата, над гнездата им – цял
букет от неприятни усещания, на
пет метра – нищо... И пак недоумявам – защо именно тук се чувстват
отлично и животни, и растения, и
тези пчели, гнездящи в такава изобилност, че цялата урва е покрита с
дупки като швейцарско сирене, а на
места направо шуплеста като гъба
сюнгер!
Откритието дойде много години
по-късно, когато пчелното селище
в Камишловската долина загина:
обработваемите площи настъпиха
към самия край на урвата, която
от това се срути и сега там няма
нито пчелни жилища, нито трева
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– заменени от огромно гадно сметище. Останаха ми само шепа стари
глинени пачки – отломки от тези
гнезда – с многочислени мънички
килийки. Клетките бяха разположени гъсто една до друга и напомняха напръстници или по-скоро
гърненца с плавно стесняващи се
гърла. По броя на светлите пръстени по коремчетата им аз вече знаех,
че тези пчели се отнасяха към вида
Четирипоясен галикт.
На работната ми маса, отрупана с
прибори, мравешки жилища, скакалци, колбички с препарати и още
сума ти предмети от всякакъв род, се
намираше и широка съдина, пълна с
тези парчета шуплеста глина. Трябваше да взема нещо и протегнах
ръката си над дупчестите отломки.
И се случи чудо: над тях неочаквано
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почувствах топлина! Докоснах бучиците с ръка – студени; над тях –
явно усещане за топлина. В добавка,
появиха се в пръстите ми усещания –
някакви неизвестни по-рано за мен
тикове, спазми, “подръпвания”. А
когато преместих съдината с гнездата към края на масата и си наведох
лицето над тях, усетих същото, което и на Езерото – като че ли главата
ми се удвоява, тялото ми пропада
някъде надолу, в очите ми избухват
светлинки, в устата – електрически
вкус, леко гадене... Сложих отгоре
им картон – нищо не се промени.
Капак от тенджера – като че ли
не съществува и това “нещо” си
минава директно през преградата.
Трябваше незабавно да се изучи
явлението. Но какво можех да направя в къщи, без каквито и да било
измервателни уреди?!
В изследването на гнездата ми се
притекоха на помощ сътрудници
от различните институти на нашето
академично градче. Но, за жалост,
приборите не отчетоха нищо – нито
най-чувствителните термометри, нито регистраторите на ултразвук,
нито електро- и магнитометрите.
Направихме най-прецизен химически анализ на тази глина – нищо
особено. Мълчеше и гайгеровият
брояч... Обаче ръцете, обикновените човешки ръце – и не само
моите! – определено долавяха над
килийките ту топлина, ту нещо
като хладен полъх, ту мравучкане,

ту тикове, ту някаква гъста, като
желатин, среда. При някои ръката
им натежаваше, при други като че
ли нещо я изтласкваше нагоре; на
трети им изтръпваха пръстите и им
се схващаха мускулите на предмишницата, виеше им се свят, обилно се
отделяше слюнка...
Подобни явления предизвикваше и
сноп хартиени тръбички, гъсто заселени с пчели-листорези. Във всяко тунелче от снопа се помещаваше
плътен ред многослойни чашчици
от обрезки от листа, захлупени с
огънати – също от листа – капачета; в
чашките – копринени овални пашкули с личинки и какавиди. Предлагах на хора, незнаещи нищо за
откритието ми, да подържат дланта
или лицето си над гнездата на листорезите и всичко записвах подробно. Резултатите от тези необичайни
експерименти можете да намерите
в моята статия “За физико-биологичните свойства на гнездата на
опрашващите пчели”, публикувана
в трети брой на “Сибирски вестник
за селскостопанска наука” от 1984 г.
Там е дадено и кратко физическо
обяснение на това удивително явление.
Ползвайки за мостра пчелните
гнезда, сглобих няколко десетки
подобия от пластмаса, хартия, метал, дърво... и се оказа, че причина
за всички тези особени усещания
е не някакво си там “биополе”, а
размерите, формата, количеството
и взаиморазположението на кухините, образувани от всевъзможните
твърди тела. Както и преди – организмът чувстваше, а уредите мълчаха... Наричайки откритието ефект
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Гнездо
на оси.
на кухинните структури – ЕКС, аз
усилено продължавах и разнообразявах опитите, а Природата непрестанно ми разкриваше съкровените
си тайни една след друга.
Оказа се, че в зоната на действие на
ЕКС забележимо се подтиска действието на сапрофитните почвени
бактерии, на различни видове гъби,
покълването на пшеничени зърна;
изменя се поведението на микроскопичните подвижни водорасли;
появява се светлоизлъчване от личинките на листорезите, а възрастните пчели са много по-активни в
това поле и работата по опрашването я приключват с две седмици порано. (Сапрофитни организми са
тези, които се хранят с мъртви растения.)
Оказа се, че ако порестата структу-
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ра се премести на ново място, то
човек ще усети ефекта на КС не
веднага, а след няколко секунди или
минути, като на предишното място
остава следа, или, както на шега я
нарекох, “фантом”, доловим с длан
след часове, а понякога и месеци.
Оказа се, че полето на ЕКС отслабва
с отдалечаване от източника не постепенно, а на слоеве от невидими,
но ясно осезаеми “обвивки”.
Оказа се, че животни (бели мишки) и хора, попаднали в зоната на
действие даже на силно ЕКС, след
известно време привикват към него,
адаптират се. Няма как да бъде
другояче – нали навсякъде сме заобиколени от многобройни големи и
малки затворени пространства, решетки, клетки – на живи и мъртви
растения (включително и наши соб-

ствени клетки); мехурчета на всякакви материали и вещества с порообразна структура; от обикновени
стаи, коридори, зали; пространства
между детайлите на устройства, машини, между дърветата, мебелите
и зданията...
Оказа се, че “стълбът” или “лъчът”
на ЕКС действа най-силно на живата тъкан тогава, когато е насочен
в посока, противоположна на Слънцето, а също и надолу, към центъра
на Земята.
Оказа се, че в такова поле часовниците понякога “мамят” – както механичните, така и електронните – индикация, че то влияе и на Времето.
Оказа се, че всичко това е проявление на Вълните на Материята – вечно изменящи се, вечно подвижни,
вечно съществуващи; че за откриването на тези вълни физикът Луи
дьо Бройл още през 20-те години на
миналия век е получил Нобелова
награда и че тези вълни се използват в електронните микроскопи.
Оказа се... оказаха се много неща,
които ще ни отведат към физиката
на твърдите тела и елементарните
частици и към квантовата механика,
тоест далече от главните герои на нашето повествование – Насекомите.

*

Ако се съмнявате във всичко това,
посетете музея по агроекология
край Новосибирск, където можете
да видите и проверите всичко сами.
Там, в музея, стои винаги действащ
клетъчен болкоуспокоител. Всеки,
сядащ на него – под кутия, в която
се намират няколко рамки от празни пчелни пити, почти сигурно след
няколко минути ще почувства нещо

(какво именно, напишете ми, ще ви
бъда благодарен), а който го боли
глава, след броени минути ще се
раздели с болката – поне за няколко
часа. Моите болкоуспокоители
успешно се прилагат в различни
части на страната – не съм пазил
откритието си в тайна. Излъчването ясно се долавя с ръка, ако
я поднесем с дланта нагоре към
кутията с питите, която може да е
от хартия, шперплат или най-добре – от поцинкована ламарина с
плътно запоени краища.
В началото разсъждавах така: хората си имат работа с медоносната
пчела от хилядолетия и никой не
се е оплакал от нещо неприятно,
идващо от тях, с изключение на случаите, когато пчелите жилят. Подържах рамка с пита над главата си –
работи! Спрях се на комплект от
шест рамки. Ето я цялата история
на това, в общи линии, така просто
откритие.
Съвсем другояче действа старо
гнездо на оси, макар че размерът и
формата на клетките му е сходен с
пчелния. Тук има една съществена
разлика – материалът, от който са
направени килийките, за разлика от
восъчните пити, е по-рехав и порьозен – това е хартия (между другото
хартията първо са я изобретили осите, а не хората – изчоплят стари дървесни влакна и ги смесват със слюнката си), стените на питите са много
по-тънки от пчелните, разположението и размерът на клетките също
са различни, а и външната обвивка,
също от хартия, е от няколко слоя с
пространство между тях. При мен
са постъпвали сведения за няколко
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из глава V, “Полет” – част втoра
Находката

такива гнезда, оказващи много неблагоприятно въздействие, когато са разположени вблизост до жилищни помещения. А и изобщо, повечето многоклетъчни устройства и обекти, притежаващи силно изразен ЕКС,
в първите минути или часове действат на хората
не особено благотворно – питите на медоносната пчела са едно от малкото изключения от това правило.
Що се отнася до подземно гнездящите пчели, то да
“знаят” за ефекта на кухинните структури на тях им
е жизнено необходимо – на първо място, за да не се
натресат пчелите-строителки на съседно гнездо при
изкопаване на нова галерия, а да го заобиколят отдалеч. Иначе цялата пчелна колония, пронизана от пресичащи се дупки и канали, просто може да се срути.
Второ, не трябва да се допуска корените на растенията –
а те, както знаем, са способни да разрушат сграда – да
прораснат вътре в градежа. И съответно на отстояние
няколко сантиметра от пчелната структура корените
спират да растат или се отклоняват встрани, чувствайки
близостта й. Това нагледно се потвърди в многочислените ми опити по покълване на пшеница в зоната на действие на ЕКС, сравнявайки ги с контролните зърна, покълващи при същата температура, влажност и светлина – на снимките и рисунките се вижда как прорастъците в опитната партида загиват или се отклоняват в посока, противоположна на полето.
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Оказа ли се в крайна сметка, че стоя на пътя на
още една тайна?! Точно така.
И отново ми помогна случаят и по-точно – моите
приятели насекомите.
И отново се занизаха безсънни нощи, несполуки,
съмнения, намиране на липсващи материали,
повреди, даже аварии... А да се посъветвам няма
с кого – ще ми се подиграят, ако не и по-лошо...
Но смея да ти споделя, читателю: щастлив е този,
на когото му работят що-годе нормално главата,
очите и ръцете – а ръцете трябва да са умели,
майсторски! – и радостта от Творчеството, дори
и неувенчано с успех, повярвай ми, е далеч посилна от получаването на диплома, медал или
патент.
Съдете сами по откъса от работните ми дневници, обработен, разбира се, за тази книга и затова
силно орязан и опростен.
... Зноен летен ден. Хоризонтът се къпе в синьолилава мараня; над полята и сечищата – гигантският небесен купол със застинали под него пищни облаци. Те като че ли са разпрострени върху
огромно прозрачно стъкло и затова долната им
страна изглежда като отрязана с нож, а горната
е така ослепително осветена от Слънцето, че поглеждайки ги се налага да примижваш с очи.
Аз летя на триста метра от земята, ползвайки за
ориентир едно далечно езеро – светло продълговато петънце в трепкащия мираж.
Под мен са се ширнали полета, засадени с различни култури: ето тази – синьо-зелената, това е овес;
беловатите правоъгълници с някакво необичайно
нежно блещукане – елда (гречка); точно под мен –
люцерново поле в познатото зелено, което се
доближава до “умерено-зелен кобалт” на боичките за рисуване; пшеничния зелен океан вдясно е с по-плътен цвят, или както художниците
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се изразяват – оттенък, и напомня
боичката, обозначавана като “окис
на хрома”. Всяка от тях е с различен
цвят и взети заедно наподобяват гигантска палитра, която се носи-носи
бавно назад...
Между полята и сечищата се вият
пътечки. Те се включват в черни пътища, които от своя страна се точат
към главния път, още недостъпен за
погледа ми, но зная, че ако летя вдясно от езерото, ще се покаже: ясно
очертана светла ивица без начало и
край, по която бавно пъплят автомобили – миниатюрни като детски играчки.
Купестите облаци над мен хвърлят
живописни сенки по земната повърхност – най-тъмни над сечищата, а над полетата – в различни оттенъци на синьото. Сега съм точно
в една от тези сенки; увеличавам
скоростта – това ми е много лесно
да направя – и излизам от нея.
Малко се накланям напред и чувствам как оттам, отдолу, откъм
напечените от Слънцето земя и растителност, духа топъл плътен вятър –
не страничен както на земята, а по
необичаен начин носещ се отдолу
нагоре. Физически усещам гъстия
плътен поток, силно ухаещ на цъфтяща елда – разбира се, този поток с
лекота ще вдигне дори едра птица,
ако тя просто си разпери крилете –
орел, жерав или щъркел. Но мен
не ме държат във въздуха издигащи
се въздушни маси – аз нямам крила; в полета съм стъпил на малка
квадратна платформичка, малко
по-голяма от седалка на стол, със
стойка и две ръкохватки, за които се
държа, а ми служат и за управление
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на апарата.
Фантастика? Ами, как да ви кажа...
Черновата на тази книга направи двегодишна пауза, без да бъде
добавен и ред, защото щедрата
и древна Природа, пак чрез моите
приятели насекомите, изведнъж
ми откри Нещо по обичайния за
нея маниер – тактично и с финес,
но бързо и убедително. И цели две
дълги години Находката не отслабваше въздействието си върху мен,
макар че “усвояването” й, както ми
се струваше, вървеше стремително.
Но винаги е така – когато си се захванал с нещо ново и интересно, ти
се струва, че времето лети двойно
по-бързо.
Светлото петънце на степното езеро
вече се приближи и увеличи, а зад
него и шосето с ясно различими видове превозни средства по него. Тази
автомагистрала върви успоредно на
осем километра от железопътната
линия и ако се вгледаш по-внимателно, се виждат допълнителни детайли от структурата й. Време е да
обърна на двайсет градуса в ляво.
От земята съм невидим, не само заради разстоянието – даже при много нисък полет почти не хвърлям
сянка. Но все пак, както след време
узнах, хората виждат нещо в тази
част на небосвода: или светла топка,
или диск, или нещо, подобно на
вертикално или наклонено облаче
с отсечени краища, движещо се, по
думите им, някак си “необлачно”.
Някои наблюдавали “плосък непрозрачен квадрат с размер един
хектар” – може би това е била илюзорна проекция на платформата на
апарата ми? По-голямата част от

хората не виждат нищо и аз засега
съм доволен от това – знае ли човек
какво може да последва – още повече, че до момента не съм установил
от какво зависи видимостта или
липсата на такава. И затова признавам, че в това си положение старателно избягвам да се срещам с хора,
поради което заобикалям отдалече
градовете и селата, а пътищата пресичам с висока скорост, убеждавайки се първо, че няма никой по тях.
В тези екскурзии, за читателя без
съмнение фантастични, а за мен
вече превърнали се в рутина, аз се
доверявам единствено на тях – показаните на тези страници мои приятели – насекомите, и първото практическо приложение на Находката
ми бе, а и все още е, ентомологично –
да изследвам скътани местенца,
да ги запаметявам в съзнанието
си, гледайки отгоре и да намирам
нови, неизвестни за мен още обиталища на буболечки, нуждаещи се от
охрана и спасение.
Уви, природата веднага ми постави
жестоките си ограничения като в
нашите музеи, например – гледай
колкото искаш, но да се фотографира е забранено. И тук същото, че ако
не и по-лошо: не ми се затваряше
блендата, а взетите филмови ленти –
една в апарата и една в джоба – се
оказваха тотално осветени. Не се
получаваше и да нахвърлям някоя
рисунка: почти през цялото време
и двете ми ръце са заети – мога да
освободя само една, но за не повече
от две-три секунди. Да се рисува по
памет след полета остава единственият вариант при подходящи условия след приземяването, но макар

да имам художествени заложби,
зрителната ми памет, за съжаление,
не е моята сила...
Този тип летене съвсем не прилича
на това, което изпитваме по време
на сън. И не е толкова удоволствие,
колкото работа – понякога доста
трудна и рискована: не размахваш
свободно криле като птица, а стоиш
като изтукан; ръцете ти са вечно заети; на няколко сантиметра от теб
се намира граница, деляща “това”
пространство от “онова”, външното... Невидима е тази граница, но
много опасна. Всичко това засега
е достатъчно нескопосано и моето
творение напомня... болничен кантар. Но всяко начало е трудно!
Между другото, освен фотоапарата,
часовникът ми също правеше големи проблеми, а може би и с календарното време се случваха странни
неща, макар и рядко: спускам се
на някоя поляна и я заварвам леко
несъответстваща на сезона – някъде седмица напред или назад от
нормата. Да се направи сравнение, обаче, за да се установи със
сигурност, нямаше начин. Все пак
беше достатъчно, за да допусна, че
освен в пространството, се движех
и – о, чудо – във времето! Засега
обаче единственото доказателство,
че многофункционалният ми “кантар” може би е и машина на времето е, че часовникът по време на полет ту избързва, ту изостава, но след
приземяване цепи секундата. Ето
защо по време на тези пътешествия
избягвам хората – ако се окаже наистина, че освен на гравитацията
апаратът влияе и на Времето, тук
могат да настъпят непредвидими

125

СП. ЕНТУСИАСТ 7/12 + ОТКРИВАТЕЛСТВО

Как и защо
достигнах
до тази Находка
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шестващият го стадий. Тя бе жива –
пипнеш я и тя шава с коремчето
си. За огромно мое съжаление след
една седмица загина и изсъхна.
Най-добре се лети – без кавички – в
ясни летни дни. В дъждовно време е
доста трудно, а кой знае защо зимата пък съвсем не се получава. Но не
заради студа – бих могъл да усъвършенствам апарата, съобразно условията, или просто да сглобя друг, но
през студения сезон за ентомолог
като мен няма никаква работа, за да
си правя труда.

Летателният “болничен кантар” на Гребенников.

усложнения от нарушаване на неизвестни за мен причинно-следствени
връзки. А с такова нещо шега не
бива – някой може сериозно да пострада! Основанията ми да допусна
такива мисли са следните: насекомите, които съм поставил в колбички, епруветки и други вместилища
и съм взел с мен от “там”, мистериозно изчезват! Един път епруветката в джоба ми беше станала на
сол; друг път в стъклото се получи
овална дупка с оцветени в кафяво
“хитинови” ръбове – виждате я на
снимката. Нееднократно чувствах
през тъканта на дрехата си в зоната
на джоба нещо, наподобяващо на
електрическа вибрация или триене –
навярно точно в този момент са ставали изчезванията на малките ми
пленници. Само един път взетата
буболечка остана в хранилището
си, но това не беше възрастният екземпляр на паразитиращ бръмбар
с бели пръстенчета по мустачките,
а неговата... какавида – тоест, пред-

През лятото на 1988 год., разглеждайки под микроскоп хитиновите обвивки на насекомите,
перестите им мустачета, уникално фините по структура
криле на пеперудите с преливащи се като на дъгата цветове
и други подобни патенти на
Природата, се заинтересувах от
необикновената структура на
един по-едър детайл. Това бе
една изключително правилно
подредена композиция, като
че резултат от работата на някоя сложна и прецизна машина по специален проект и чертеж. На мен ми се струваше, че
тази многоядрена, несравнима с
каквото и да е структура, едва
ли имаше някакво отношение
към украсата или здравината
на детайла.
Нищо подобно, дори слабо наподобяващо този необикновен
и удивителен строеж, не бях наблюдавал до този момент нито
при други насекоми, нито в
останалата околна среда, нито
пък в техниката или изкуството. Поради това, че бе обемно
многомерен, да го възпроизведа с рисунка или фотография
досега не ми се е отдало. Защо й
е на буболечката нещо такова?
Още повече, че тази структура –
в долната част на крилата – не
се открива никога, освен при
полет, когато на практика е
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Първи полети

невъзможно да бъде наблюдавана.
Започнах да подозирам, че това
може да се окаже ни повече, ни помалко, вълнов излъчвател, притежаващ ефекта на кухинните структури. В онова наистина благодатно
лято насекоми от този вид имаше в
изобилие и аз ги ловях по нощите,
използвайки за примамка светлина. Нито преди, нито след това не
бях наблюдавал такова нашествие
от рояци, та дори и на единични
екземпляри.
Сложих аз едно парченце на стойката на микроскопа от тази извита хитинова пластинка, за да разгледам
още веднъж строежа й при силно
увеличение. Полюбувах се за сетен
път на работата на природния ювелир и без някаква съзнателна причина сложих с пинцета отгоре върху пластинката още една като нея
– със същите необикновени ядрени
образувания от едната й страна.
И стана тя една! Парченцето се
отскубна от пинцетата, повися няколко секунди над това, което беше
закрепено към микроскопа, завъртя
се малко по часовниковата стрелка,
придвижи се – по въздуха! – надясно, завъртя се отново, този път
наобратно, заклати се и чак тогава
бързо и рязко падна на масата. Читателят едва ли има представа какво
почувствах в този момент...!
Идвайки на себе си, свързах някол-
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ко такива парченца с тънка нишка;
това ми се отдаде с големи усилия, и
то само след като ги поставих вертикално. Получи се едно такова многослойно хитиново блокче. Сложих
го на работния плот. Върху него
не можеше да падне дори такъв
сравнително тежък предмет като
канцеларско кабърче: нещо, някак
си, го отхвърляше нагоре, а после и
настрани. Аз прикрепих кабърчето
над мойто блокче – и тук започнаха
да се случват невъобразими, невероятни неща (например, за някакви
кратки мигове кабърчето просто изчезваше!), които ми дадоха да разбера: никакъв вълнов излъчвател не
е това, а нещо съвсем Друго!
И отново бях завладян от изследователски дух, и отново започна да ми
се мержелее пред очите, а предметите наоколо губеха своите очертания. Аз обаче, макар и с усилия, се
взех в ръце и след два часа успях да
продължа работата си.
От този случай всъщност започна
всичко.
Много още, разбира се, трябва да се
осмисли, провери и изпита. Аз, естествено, ще разкажа на читателите
някои тънкости от функционирането на апарата ми – за принципите
му на движение, разстоянията, височината, скоростта, екипировката и
за всичко останало, но това ще стане
в следващата ми книга.

Доста нелеп, крайно опасен полет
осъществих през нощта на 17-ти
срещу 18-ти март 1990 г., без да дочакам сезона и без да си дам труда
да намеря безлюдна местност.
А нощта – вече ми бе ясно – е найрискованото време от денонощието
за тази работа.
Проблемите започнаха още преди
да излетя. Блокпанелите в дясната част на носещата платформа
заяж-даха и трябваше да ги поправя на момента, но не го свърших.
Издигнах се направо от улицата
на нашето академично градче, безразсъдно предполагайки, че в два
часа през нощта всички спят и никой няма да ме види. Издигането
като че ли започна добре, но след
няколко секунди, когато вече бях на
сто метра над земята и къщите, със

светещ тук-там прозорец, останаха
под мен, се почувствах зле – като
че щях всеки момент да колабирам.
Тук трябваше да прекратя полета
и да се приземя, но не послушах
разума си и толкова по-зле, защото някаква мощна сила ми изт-ръгна управлението от ръцете и неумолимо ме затегли по посока на
големия град.
Теглен от тази внезапна, непод-даваща се на контрол сила, пресякох
втория кръг девететажни блокове
от жилищната зона на градчето
(те са разположени в две огромни –
по километър в диаметър – окръжности, в средата на които са
пететажните, където живея и аз),
прелетях над едно заснежено, нешироко поле, пресякох косо шосето, което свързваше градчето ни
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висока, но нямаше вятър, който да ми просвистява покрай ушите. Силовата защита на
платформата с блокпанелите бе “изрязала”
от пространството невидим лъч, блокиращ
притеглянето на платформата към земята,
но без да оказва въздействие върху мен или
въздуха, който е около и над мен. Това води,
както аз си мисля, до “разкъсване” на пространството пред мен и “слепването” му обратно, зад мен. Именно това трябва да е причината за пълната или частична невидимост
на апарата, както се бе случило неотдавна над
Затулинка. Но защитата от притеглянето е
регулируема, макар и не напълно: наклониш
ли си напред главата веднага чувстваш едно
с Новосибирск, после Северо-Чемския жилищен район и пред мен се
въздигна – бързо при това – тъмната грамада на Новосибирск. Почти
веднага се оказах в съседство с един
“букет” от заводски комини, много
от които, помня добре, здраво бълваха пушеци – работеше нощната
смяна... Трябваше спешно да се измъквам някак си.
Овладявайки положението с огромни усилия, едва-едва успях да пренастроя аварийно блокпанелите.
Движението по хоризонтал започна
да се забавя, но сега пък отново ми
стана лошо, което при полет е абсолютно недопустимо. Чак на четвъртия опит успях окончателно да спра
и увиснах над Затулинка – заводският квартал на града. Зловещите
комини продължаваха методично
и върло да ми димят току под носа
ми. Отдъхвайки си няколко минути – ако необичайното висене над
осветената ограда на някакъв завод
може да се нарече отдих, и с облекчение убеждавайки се, че “злата
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сила” е изчезнала, аз се заплъзгах
обратно, но не в посока на моето
градче, а надясно, към Толмачов – за
да прикрия следите в случай, че някой ме беше забелязал. И примерно
на половината път от летището, над
някакви тъмни нощни поля, където
явно нямаше жива душа, обърнах
рязко по посока към дома.
На другия ден, естествено, не можах да стана от леглото. Новините
по медиите бяха за мен повече от
тревожни. Заглавия от рода на
“НЛО над Затулинка” и “Отново
пришълци!” явно говореха за това,
че полетът ми е бил засечен. Но
как? Едни описвали феномен като
светещо кълбо или диск, като много
от хората са виждали не една топка,
а... две!

*

При следващия си полет поех на запад. Под мен се движеха в обратна
посока разноцветните правоъгълници на полята, сечищата с причудливи очертания и синкавите сенки
на облаците. Скоростта ми бе доста

завихряне като от насрещен вятър,
носещо осезаем аромат ту на жълта
комунига, ту на елда, а понякога на
смес от различни цветя, растящи по
тучните сибирски поляни.
Оставих Исилкул далече вляво и
плавно се снижих над автомобилния път, след като се убедих, че съм
невидим и за водачите, и за пътниците, и за работещите в полетата: от
мен и платформата не пада сянка,
освен в много редки случаи. Ето, в
края на една горичка три момчета
беряха ягоди – намалих скоростта и
реейки се като Карлсон, “който живее на покрива”, прелетях спокойно
покрай тях. Никаква реакция – все
едно наистина съм невидим. Освен
че нищо не видяха, нищо и не чуха –
при такъв принцип на движение –
на “разтварящо” се пространство?! –
апаратът не издава и най-малък
звук, понеже въздушно триене не
съществува.
Пътят ми бе дълъг – не по-малко
от четиридесет минути от Новосибирск. Умориха ми се ръцете, които

не можех да отделя от “кормилото”,
а после умората се пренесе и в цялото ми тяло. Налагаше се през цялото време да стоя в поза “мирно”, а
неудобството се усилваше от това,
че за да не изпадна от платформата,
се бях вързал за нея... Мога да летя и
по-бързо, но се опасявах – моето пособие, сглобено на две на три, е все
още в твърде аматьорски стадий.
Отново нагоре и направо... Ето,
показаха се познатите ориентири –
оранжевите летви на оградата на
Резервата, който – как минава времето само! – съществуваше вече
двайсет години.
Колко пъти съм спасявал тази своя
първа рожба от неприятности и
бюрократи, от самолети с химикали за разпръскване (да, и това ми
е минало през главата), от пожари и
от много други злодейства. Но жива
е Страната на Буболечките и процъфтява! Невероятна радост обзе
душата ми, вследствие на което се
разделих и с умората, заличена от
усещането, което предизвиква у мен
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на приземяване да не взимат нито прашинка;
всички детайли на устройството да се правят
максимално здрави; при тестове и работа да
се избягва близост с далекопроводи, селища,
транспортни средства, струпвания на хора
– най-подходяща би била някоя отдалечена
горска поляна, максимално далеч от обитаеми постройки. В противен случай в радиус
от няколко десетки метра могат да се случат
– и се случват – явления от типа на полтъргайст: “необяснимо” местене на предмети,
включване или изключване (дори излизане
от строя) на електроуреди и електроника. Нямам обяснение за тези явления, но изглежда
че са следствие от играта с Времето – работа

този малък къс земя. Само седем
хектара, но цели двайсет години
тук не се се разтъпкват насам-натам
хора, не се коси, не се пасе добитък.
Почвеният слой на места се увеличи с четиринайсет сантиметра и се
появиха не само отмрели някога
насекоми, но и изчезнали растения
като пурпурната скорцонера, чиито
едри цветове изпълват сутрин въздуха с аромат на шоколад. Обхванат
от порив на радост аз рязко “дадох
газ” и се устремих като стрела право нагоре.
И ето я цялата под мен – Исилкулия, страната на моята младост,
съвсем не такава като на картите с
надписи и означения, а жива, безкрайна, пресечена от тъмни и причудливи островни сечища, облачни
сенки, отчетливо светли петна на
езера и най-сетне – от огромния
земен диск, който с всичко по него
ми се струваше още по-огънат (причината за тази илюзия така и не ми
се е изяснила).
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*

Ама какво правя аз – пред мен лети
самолет! Бързо убих скоростта,
обърнах и започнах да се спускам.
Мярна ми се мисълта (а трябва да се
каже, че въпреки отчайващите технически и физически неудобства,
в “падащ” полет въображението се
изостря): нищо чудно, ако от пет
милиарда души на планетата аз не
съм единственият, направил подобно откритие, и летателни апарати,
основани на същия принцип, отдавна вече да се правят и изпитват –
както проектирани в конструкторски бюра, така и самоделки като
моя.

*

Съветвам тези, които, изучавайки
насекомите, започнат да майсторят и
изпитват гравитоплан (между другото, убеден съм, че без насекоми
такова откритие не може да бъде направено): да летят само в ясни летни
дни; да не се издигат много нависоко и да не ходят надалеч; от точката

деликатна и като цяло коварна.
Помните ли – писах по-горе за това,
че насекомите, взети “там” и пренасяни “тук” в епруветки, изчезваха, а
в епруветката, ако тя изобщо оцеляваше, се образуваше отверстие?
Оказа се, че тези отверстия приличат много на дупчиците в стъклата, които неизвестно откъде се
появяват в помещенията, понякога
в редица като от автоматен откос,
по прозорците на няколко поредни
етажа; отвън дупчицата има размер
3-5 милиметра, отвътре се разширява конусообразно в зависимост
от дебелината на стъклото до 6-15
милиметра. Някои дупчици са стопени по краищата си или оцветени
в кафяво – точно както се получаваше, когато транспортирах насекоми
по време на полет в колби. Изглежда, че този вид полтъргайст – дупки
в стъкла – не се предизвикваше от
кратко съществуващи миниатюрни
кълбовидни мълнии, както си мислех по-рано, а от различни видове

частици, изтървани по невнимание
при изпитания на апарати от моя
вид. Снимките на тези отверстия,
публикувани тук, са документални и
са направени от мен в научния център на академичното градче край
Новосибирск. Мога да ги покажа
на всеки желаещ; те се появиха в
периода 1975-1990, но нито една от
тях няма връзка с моите експериментални полети, освен може би с
последния.
Част от описанията на НЛО – убеден съм в това – имат отношение
към платформите, блокпанелите и
други големи детайли на апарати,
които конструкторите, случайно
или нарочно, са изхвърлили извън
предела на активното си поле на
действие; тези отломки могат да
нанесат немалко вреда на някой,
в най-добрия случай да породят
серия от невероятни истории и
най-нелепи съобщения в медиите,
нерядко съпроводени от “научни”
коментари.
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>>

Виктор Гребенников

Защо
Защо не разкривам сега същността
на своята находка? Първо, защото
за доказателства са нужни време и
сили. Не разполагам нито с едното,
нито с другото. Зная го от горчивия
опит по “пробутването” на предишните ми находки – в това число и
очевидното явление на Ефекта на
кухинните структури, в реалността
на което читателите без съмнение
трябва да са се убедили. А ето как завършиха дългогодишните ми опити за научно признание на ЕКС:
“По-нататъшната кореспонденция с
Вас по заявката за издаване на патент считаме за нецелесъобразна.”
Аз познавам тоз-онзи от големите
клечки в науката и съм уверен, че
ако попадна при някой такъв чичко,
сглобя си апаратчето, стъпя на него

134

в поза “мирно” и се зарея из пространството, то стопанинът на кабинета не само няма да реагира, а може
и да заповяда да ме изхвърлят.
Хайде, младежи, по-бързо идвайте на смяна на тия вкаменелости,
моля ви!
Втората причина за моята “стеснителност” е по-обективна. Само в един
вид сибирски насекоми аз открих
тези антигравитационни структури.
Не казвам дори разреда, към който
принадлежи това насекомо – то като
че ли е на границата на измирането и
тогавашният му бум на числеността
беше вероятно локален и единичен
случай. И така, ако аз укажа рода и
вида му, къде е гаранцията, че разни
разбирачи – поназнайващи малко
биология авантюристични натури –
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няма да се юрнат по поляните, за да
изловят може би последните екземпляри на това Чудо на Природата,
без да се спрат пред нищо, за да постигнат целта си. Все пак тя е твърде
примамлива, нали?
Мога да се обзаложа. Да, ама не,
хитреци такива: нека всичко, разказано дотук си остане за вас чиста
фантастика, а самата Природа тази
загадка няма да ви разкрие – както
се казва, имате още бая хляб да изядете; да изтръгнете тайната насила
също няма да стане – гаранция за
това са няколкото милиона вида насекоми, живеещи по Земята.
Надявам се, ще ме разберат онези,
които биха искали незабавно да се
запознаят с находката просто от интерес, без никакви користни цели –
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мога ли сега да постъпя иначе, когато на карта е поставено спасението
на цялата жива Природа?
*
Не толкова отдавна ние, хората, сме
започнали да летим: отначало на
въздушни балони, а после на самолети; днес мощни ракети ни носят
към други небесни тела... А утре?
А утре ще полетим към други звезди със скоростта на светлината, но и
тогава една съседна галактика, като
мъглявината Андромеда, ще бъде
още недостижима. И все пак Човечеството – при условие, че заслужи
званието Разумно – ще разгадае
много загадки на Мирозданието,
ще премине и тази граница. Тогава дори най-далечните ъгълчета на
Вселената ще станат мигновено до-

стижими.
Всичко това ще се случи, защото е
дело на Разума, Науката, Техниката... но въпросът е в това кое е поценно сега за човечеството – едно
съхранено, голямо колкото човешка
длан, обиталище на насекоми или
самоделен апарат с размерите на
дипломатическо куфарче, притежаващ невероятни технически
характеристики?
Задавам този въпрос на теб, читателю, и хубавичко помисли, преди
да дадеш умния си и обоснован отговор.
Погледнете тези снимки. Това,
в общи линии, представлява тази
простовата джаджа в работно и в
изходно положение. Гъвкавият кабел вътре в управляващия лост предава движение от лявата ръкохватка
към гравитационните лопатки.
Сгъвайки и разгъвайки ги извършвам издигне или спускане. Веднъж,
приземявайки се бързо, в режим на
свободно падане, лявата ръкохватка
изхвърча и за малко да се пренеса в по-добрия свят, но не само че
не се разбих, а даже не почувствах
и удара – платформичката издълба
в пасището – добре че не беше на
шосето – доста дълбок кладенец,
в началото вертикален, а после издигащ се в посока, противоположна

на Слънцето. От този фантастичен
тунел в земята се измъквах дълго,
барабар с платформата и не без
травми. Големи проблеми ми създаде самата дупка, защото нямаше
никаква изкопана пръст или земя!
Наложи се да проявя немалка доза
изобретателност, за да я замаскирам – видима от пътя, тя би предизвикала много въпроси, а отгоре на
това можеше и да подпали чивиите
на разни, страдащи от излишно любопитство, следотърсачи.
Подобни кладенци – също без изкопен материал и също прокопани
надолу и встрани – се образуваха
неочаквано на 24 октомври 1989-та
година в полята на Хворостянски
район, Куйбишевска област – за тях
разказа подробно “Комсомолска
правда” от 6-и декември същата
година. Така че, както изглежда,
не съм сам. И май че изобретявам
колелото...
*
Не зная дали те убедих, читателю, че подобни неща много
скоро ще бъдат достъпни практически за всички, но Живата
Природа, която ако не спасим
спешно и без която няма да има
живот за човечеството, може да
стане недостъпна поради... пълното й отсъствие!
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Летящият пашкул

Не искам обаче да оставя никого
със съвсем празни ръце и дарявам
на изследователите друг природен
патент, също свързан с Движението
и Гравитацията. Физиците твърдят:
да се създаде превозно средство
без опора е невъзможно. С други
думи апарат, напълно изолиран от
окръжаващата го среда, няма нито
да тръгне, нито да полети. Изключение остава само барон Мюнхаузен,
изхитрил се някога да се измъкне
сам за косата си от блатото...
Това се случи през 1981-ва година
край Новосибирск, когато изучавахме ендомофауната на люцерната
– нейните опрашители и вредители.
Бродейки из полето, с резки движения на сакчето “косях” наляво-надясно, а после съдържанието му –
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насекоми, листа, цветя, хванали се в
обръча – прехвърлях в тъмна кутия,
към която беше прикрепен стъклен буркан-душемор. Този жесток
метод за изучаване на насекоми на
полето – засега единствен по рода
си – уви, беше мое задължение, за
което ми плащаха от Института по
земеделие и обработка на селското
стопанство.
Тъкмо бях готов да хлопна капака
на смъртоносното приспособление
и да хвърля вътре парче памук, напоено с хлороформ, когато вниманието ми беше привлечено от едно
подскачащо светло пашкулче. То
беше овално, на вид доста плътно
и непрозрачно. Най-вероятно причината за странното му поведение
бе някое насекомо от камерата за
смъртници – не може пашкул да
подскача сам! Но той, опровергавайки напълно предположението
ми, подскочи отново съвсем сам,
удари се в стъклената стена на съда и
падна на дъното... Бре!

Наложи се да жертвам улова
– изплашените гадинки с радост се
хвърлиха към свободата, а аз изолирах странната твар и я скрих в отделна епруветка. У дома я разгледах
под микроскоп – нищо особено,
пашкул като пашкул – на дължина
три милиметра, на ширина – един
и нещо. На пипане стените му бяха
твърди, каквито и трябваше да са.
Пашкулът подскачаше енергично,
когато го осветяваше – или нагряваше – Слънцето. Скоковете му
достигаха трийсет милиметра на
дължина, и, което е още по-удивително – цели петдесет милиметра
на височина! Доколкото можах да
забележа, пашкулът летеше равномерно, почти без да се кламбучка,
макар че за да се убедя, трябваха
високоскоростни снимки. Без съмнение, механичното му движение се
предизвикваше от личинката или
какавидата на насекомото вътре, но
как именно ставаше това, нямаше
начин да се види.
Избързвайки, ще кажа, че от пашкула изскочи ихневмонов паразит
от вида Батиплектес анурус, полезен с това, че личинките му паразитират върху вредителя по люцерната – дългоносия фитономус. На
“летящия” пашкул му се е полагало
да попадне в крайна сметка в някоя
прохладна цепнатина в земята –
в моето сакче той се е хванал, изглежда, по време на някой от своите
“полети”.
Слагах пашкула върху стъкло
и внимателно го разглеждах отдолу: може би личинката някак си го
натягаше преди скок и рязко го отпускаше? Нищо подобно – никакви

признаци от натиск, а той напето
се изстрелваше, независимо от положението, в което го поставях.
Имаше още един много тънък момент: от равно и хлъзгаво стъкло
отскачаше не вертикално, а под
наклон! Аз измерих траекторията –
35 милиметра на дължина и 50 –
на височина, което означаваше, че в
скоковете си той надминаваше своя
ръст трийсет пъти!
Хм... Да лиша тази летяща капсула
от опора, така че да няма от какво
да се оттласква? Добре, но как? Ами
така: да я сложа върху слой от рехав
памук! Речено-сторено. Разнищвам
едно памуче – получи се облаче
с размиващи се мъгливи краища.
Внимателно слагам пашкула върху
“облака”, поставям го на слънце
и с нетърпение започвам да чакам:
нали ударът, ако се нанася от обитателя по долната стена на пашкула,
принуждавайки го да се изтласка
от опората, сега не би трябвало да
проработи – ще бъде туширан от
нежните памучни влакна, и, хипотетично, пашкулът няма дори да
трепне.
Да, ама не: изведнъж откритието
ми дръпва рязко нагоре, без да потрепне и косъмче от импровизираната основа, и по обичайния за
него си начин – нагоре и настрани.
Измервам дължината на скока – 42
милиметра, тоест, всичко си е в нормата. Насекомото, сигурно, е направило своя удар не по долната, а по
горната част на пашкула, или във
всеки случай е правело нещо, което
да приведе капсулата в движение.
Ако трябва да съм честен, изпитвам вълнение в момента, пишейки
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тези редове – тогава, през 81-ва,
не виждах нищо свръхестествено в
скоковете на моя пленник, тъй като
знаех, че съгласно физиката няма
и не може да има безопорни движещи се тела. Ако мислех иначе,
щях да развъдя няколкостотин от
тези паразитчета и да ги изследвам с
всичките му салтанати.
А сега дайте да пофантазираме
малко и да си представим, че на
батиплектеса му се прииска изобщо да напусне Земята. Възрастният
крилат екземпляр няма да може поради изтъняването на атмосферата
в горните й слоеве. По друг начин
стоят нещата обаче при личинката
в пашкула. Ще направи тя един петсантиметров вертикален скок, а тъкмо преди да започне да пада – още
един скок, и още, и още, и ако пашкулът беше напълно херметичен –
имам предвид да разполага с достатъчен запас от въздух за пилота –
то какво би й попречило тогава да
напусне пределите на атмосферата
и постоянно да увеличава скоростта
си? Ами нищо!
Ето в какво се състои съблазнителната, невероятна ценност на безопорните двигателни апарати, набедени,
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уви, за непостижима фантазия.
Даже и неспециалист трудно може
да си представи: какво толкова прави една миниатюрна личинка, че
вместилището й подскача на пет
сантиметра? Това просто не е възможно – тя, обаче, си скача...
Физиците казват: “Това е извън пределите на науката” понеже “противоречи на законите на природата”.
Обаче Батиплектес анурус си няма
и най-малката представа за мнението на физиците. Не са имали и
опитните видни биолози, написали
честно на 26-та страница на академичния класификатор на насекомите в Европейската част на СССР
(том 3, част 3): “Пашкулът подскача
в резултат на резки движения на личинката вътре в него.” С една дума,
действащ – и изпитан! – образец на
безопорен двигателен апарат предоставям на читателя – развъждай
личинки, конструирай, майстори
и приятно пътуване! Побързай
обаче. На вредителя по люцерната
– фитономуса – е обявена широкомащабна химическа война, която
“мъдрото” човечество може и да
спечели. Само да не стане така, че
с мръсната вода да изхвърли и бе-

бето: унищожението на бръмбара
Фитономус вариабилис гарантира
изличаването от фауната на планетата паразита Батиплектес анурус
– той се размножава само чрез този
вид дългоноси бръмбарчета и без
тях просто заминава в небитието.
А предложенията по биологическа
борба с вредителите по сибирските полета – с използване на такива
паразити и други ендомофаги –
ръководителите на селското стопанство категорично отхвърлят. Аз
се сражавам с тях вече двайсет години, а успехите ми са като на Дон
Кихот при битката му с вятърните
мелници... Но може да се разбере
и позицията на Властимащите –

как да затворят скъпоструващите
химически заводи!? А и какво ги е
грижа тия аграрници за някакво си
подскачащо буболече, заради което
на всичкото отгоре не бива да ръсят
люцерната с отрова?
Бързайте, биолози, инженери, физици, защото ако победи Химията,
и тази Тайна ще бъде погребана вовеки веков, а разбира се и кой знае
какви още, свързани с нея, Тайни!

*

Пазете този свят – древната и удивителна Вселена на Насекомите,
безкрайна и уникална съкровищница на Тайните на Мирозданието! Пазете го! Много и всички
умолявам за това.
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ЖИВАТА ВОДА –
как да си направим сами

Ч

етох неотдавна материали за
това как се облъчват с гама-лъчи
множество от храните, които консумираме всеки ден. Успокояващо
се твърди, че йонизиращото облъчване е безвредно за нас и единствено микроорганизмите (както
и дребните буболечки) измират,
което позволява по-дълготрайното
съхранение на продуктите. А сред
одобреното за такива процедури
влиза почти всичко: месо, яйчен
прах, морски деликатеси, пресни и
сушени плодове и зеленчуци, семена, билки, лекарствени препарати…
Въпросът е в това, че ние по никакъв
начин не можем с просто око да различим облъчените от обикновените
храни – нужна е скъпа апаратура, за
да се установи.

Пoдготвил: РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

Точно по същия начин засега нямаме как да различаваме пречистена
и енергетизирана на фино ниво
вода от замърсена – “мъртва”, да
кажем. В не една лаборатория по
света обаче се правят проучвания,
замервания, експерименти, за да
се установи наистина ли може да
има качествени енергийни разлики.
И както се продава минерална, така
може да се срещне да се продава
вече и т.нар. “структурирана” вода –
каквото и да рече това (макар че
формулировки не липсват). Същественото в случая е, че молекулите й се групират очевидно различно при различни въздействия.
“Хората не знаят, че при изключването
на светлината водата се променя.
Нейната структура реагира подобно
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нервна система на всяко дразнение” –

гласи едно от твърденията в руския
научно-популярен филм “Великата
тайна на водата”. А ако искаме вода, която дезинфекцира изключително ефикасно, достатъчно е да
я държим в сребърни съдове или
поне да пускаме чисто сребро в нея.
Друга информация, на която попаднах, разказва за екип в Петербург от
лабораторията за медико-биологични технологии в промишлената
и морската медицина. Там провеждали многогодишни експерименти с
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вода от различни източници, на която е четена молитвата “Отче наш” и е
осенявана с кръстния знак. Резултатите показали значително намаляване на златистия стафилокок
в пробите – от 7 до 1000 пъти – и
промяна в оптическата й плътност. И макар на изследователите
може би много да им се е искало
да установят, че кръстният знак и
молитвата действат сами по себе
си, все пак се оказало от реално
значение това дали осеняващият
“свещенодейства” (тоест вярва

в положителното въздействие и
излъчва тази настройка от себе
си) или извършва действието машинално, разсеяно, без да влага
мисъл и чувство. Това вероятно
показва, че не е важна толкова
“буквата” в една молитва, колкото излъчваната от човека
психична енергия. Така че можем
да “зареждаме” своя вода чрез
каквото си искаме, стига да е достатъчно целенасочено и въздействащо, за да е и ефективно. Например с любима музика.

В една публикация на биофизика
Игнат Игнатов намираме да се
споменава, че размразената вода е изключително “активна”. “Размразената вода има стимулиращ
ефект и се използва с успех при възстановяване на болни след операции.

Учени от Кралския медицински институт в
Стокхолм съобщават за успешно лечение на диабет с размразена вода” – се

казва в публикацията. Счита се, че се
наблюдава този ефект, защото в размразената вода има по-малко водородни атоми от изотопа деутерий,
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Богатите на селиций камъчета са приоритетно
черни, затова се препоръчва да ходим на “черни”
плажове, които имат наситено селициево излъчване.
на очите с чиста студена вода. Тази
процедура е полезна абсолютно за
всички, безопасна е и ако се извършва
правилно, е много ефикасна. Не трябва
да се използва водата от крана. Тя
може да бъде филтрирана (следете за
своевременното сменяне на филтъра)
или преварена, но в този случай ви
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които от своя страна по-трудно
преминават през клетъчната мембрана.
В интервю за bulpress.net пък д-р
Мариана Тодорова споделя от своя
опит: “Става дума за промиването

препоръчвам да сложите в нея силициеви
камъчета, които можете да купите от
аптеката. Силицият не само очиства,

но и структурира водата, дори ако тя
постъпва директно от водопровода, а
това е много полезно за очите…”

След като по-напред в темите на
броя се запознахме с това как да си
направим пирамида за домашно
ползване, тук е мястото да отбележим и че експериментите на изследователите показват недвусмислено – престоят на вода в пирамида я
пречиства и енергизира, превръща

я в ефикасно лечебно и козметично
средство. Богомил Герасимов в книгата си посвещава няколко страници специално на този въпрос, от
които можем да цитираме за запознаване няколко реда:
“Авторите, които изучават пирамидната
енергия и нейните приложения, не пропускат и водата. Всички отбелязват, че

водата, освен че притежава много
други качества, сред които е и липсата на вкус и мирис, абсорбира пирамидната енергия, сама се превръща в
енергоносител и може напълно да за-

мести пирамидата. Няма съществени
различия между авторите по въпроса
за способността на водата да получава, да задържа и след това да отдава
благодатната пирамидна енергия.
Съществува известно разминаване по
времетраенето и количеството на водата, необходимо за адекватното й енергизиране в пирамида. Тот и Нилсен отбелязват, че количеството вода зависи от
големината на пирамидата. Те смятат, че
пирамидата трябва да е достатъчно голяма и половината от съда с вода да стига
до височината на царската камера,
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тоест до 1/3 от височината на пирамидата. Един литър вода изисквал престой
в пирамида най-малко 24 часа преди
ползване. Най-прецизни и търсещи за
всичко експериментални доказателства
са Салас и Кано, които препоръчват
като идеален срока от 7 до 15 дни. В пирамида с височина до 25 см според тях
може да се енергизира до половин литър
вода. За своите експериментални цели
те използват пластмасов бидон от 10 л в
пирамида с височина 75 см.”

Това е може би една от най-лесните
“рецепти” за енергизиране на вода,
при условие, че вече сме си направили труда да се снабдим с пирамида, разбира се, а като че ли най-сериозната (да се надяваме не само по
сложност и трудоемкост :), на която
аз лично съм попадала, е описана от
квантовия физик Владимир Зеланд
в книгата му “Създател на реалността”. Цитирам почти дословно:
“Налейте в 5-литрова емайлирана тенджера вода от чешмата, оставете я да
престои и я кипнете на огъня. След това
бързо я охладете в студена вана. Това
е първият стадий на структуризация на
водата. Тя вече е една степен по-полезна от просто преварената.
Сетне пуснете в тенджерата 5-7 камъчета черен силициев двуокис (от
аптеката), покрийте с марля и я оставете два дена. После внимателно я
прелейте в друг съд, като изхвърлите
долния слой от 2-3 сантиметра, защото силициевият двуокис поема патогенните микроорганизми и чуждите
химически елементи. Тази вода вече
притежава лечебни свойства. Още
повече, тя е структурирана и наситена със силиций – най-необходимия
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микроелемент, при липсата на който
в организма не се усвоява почти никой
от всички останали.
Получената вода поставете в камерата на хладилника (добре опразнена,
почистена и измита, разбира се, преди това :р – б.ред.). Щом на повърхността и по стените се образува ледена коричка, я прелейте в пластмасов
съд и отново го поставете в камерата.
Изхвърлете леда, като по този начин
изхвърляте тежката вода. Тя съдържа
изотопи на водорода деутерий и тритий, замръзва при температура 3°С и
вреди на организма.
Последното замразяване трябва да
извършите в пластмасовия съд, защото емайлът на тенджерата може да
се напука. Когато две трети от водата
замръзне, пробийте дупка в леда и излейте от съда незамръзналата – тази
“саламура” съдържа всички нежелани примеси. Остава да почакате ледът
да се стопи при стайна температура.
Ще получите разтопена вода с найвисоко качество, която се нарича протиева, защото е изчистена от тежките
изотопи.
И най-сетне, ако имате магнитен кръг
или магнитна фуния, прелейте водата
през тях, за да укрепите още повече
структурата й. Получената вода притежава лечебни свойства – изчиства организма и при дълготрайна употреба
лекува от редица заболявания.”

Единственият проблем на тази
“жива вода” е, че срокът за съхранението на свойствата й е ограничен
в рамките на около седем часа. Но,
както завършва Зеланд:

“Такава вода не ще си купите
отникъде и за никакви пари.”
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