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ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ
МИНАЛИЯ БРОЙ

На задача 1: След като въжето е дълго 15 м., то
половината въже е 7,5 м. Като се вземе предвид това,
че въжето е 2,5 м. над земята, се оказва, че колоните
трябва да са допрени една до друга, тъй като те са
високи 10 м., а половината въже плюс разстоянието
до земята е също 10 м.
На задача 2: 21 топчета.
На задача 3: Щом едната не е 5 ст., то другата
монета е пет стотинки.
На задача 4: Корабната котва.
На задача 5: Ако приемем езерото за куб, тогава
тръстиката, дълбочината и разстоянието до стената
образуват правоъгълен триъгълник със страни:
дълбочина - Х метра, дължина на тръстиката – Х+1
метра, разстояние по дъното до стената - 5 метра
(Х+1)2=Х 2+25. Дълбочината е 12 метра.
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ЧЕРВЕНО-БЕЛИЯТ БАСТУН
Е ОФИЦИАЛЕН ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК НА СЛЯПО-ГЛУХИЯ ПЕШЕХОДЕЦ
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
След почти 2-годишно настояване на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
(НАСГБ) пред Комисиите на Народното събрание, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и
Министерски съвет (виж публикуваното Съобщение в
бр.2 от 2012 г. на сп. „Звук и светлина”), внесеното предложение за ползването на червено-белия бастун като отличителен знак на сляпо-глухото лице, бе официално
прието от 41-то Народно събрание на Република
България на 26 юли 2012 г. и влезе в сила от обнародването му в Държавен вестник (ДВ) бр. 60 от 07.08.2012 г. в
Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за
движение по пътищата, чл. 116:
„Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила
от 07.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е
длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към сляпо-глухите, които се движат с червено-бял
бастун и към престарелите хора.”
Съгласно Наредбата за осигуряване на помощни технически средства (ПТС) на сляпоглухите членове на НАСГБ, червено-бели бастуни могат да бъдат предоставяни само на найнуждаещите се сляпо-глухи с комбинирани тотални или тежки зрителни и слухови увреждания, които са преминали курс на обучение през Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” и преподавателите са се убедили, че сляпо-глухия е обучен да
си служи с червено-бял бастун.
Желаещите да закупят червено-бели бастуни, могат да се обърнат към фирма
„Фори” – Габрово, която е включила червено-белия бастун в своя каталог:
„Фори” – Габрово
Офис и производствен цех:
Габрово 5300, кв. „Стефановци”, ул. „Георги Стефанов” 74
тел/факс: 066/ 80 51 96
моб. тел.: 0888 816730; 0888 816731 0896 737436; 089737437
моб. тел. цех: 0888 461071
ел. поща: fori1972@abv.bg
уеб-сайт: www.fori-bg.com
Дрогерия ФОРИ
Габрово 5300, ул. „Брянска” 5
тел: 066 80 31 85
моб. тел.: 0885 191415; 0887 876831

Публикувал информацията: Светлозар Парапанов
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В ТО - Варна

С ПОЛЪХ НА МОРСКИ БРИЗ
На 29 и 30 август 2012 г. в гр. Варна се проведе турнир по канадска борба, шах и спортна
табла за сляпо-глухи, организиран от обединен спортен клуб „Вихър” – Варна със съдействието
на Община Варна, която осигури финансовите средства, за което сърдечно благодарим.
В състезанието взеха участие отборите на: ОСКСГ
„Устрем” – гр. Добрич,
„Марица” – гр. Пловдив,
„Августа” – гр. Стара Загора и
НЦРСГ „Хелън Келър” – гр.
Пловдив.
Всички участници бяха
посрещнати радушно на ЖП гарата на гр. Варна и настанени в
средношколско общежитие.
Турнирът по Канадска
Отляво на дясно: Цонка Стоянова, Хасмик Варданян,
борба се проведе в 4 категории:
Калинка Ковачева и Емилия Стоянова - съдия (отзад)
жени до 65 и над 65 кг; мъже
до 80 и над 80 кг. – на 29.08.2012 г. на лява ръка, а на 30.08.2012 г. – за дясна ръка, като състезанията протекоха преди обяд от 10.00 ч. до 12.00 ч. На 29.08.2012 г. се проведе турнирът по
спортна табла – следобед от 13.00 ч., а на 30.08.2012 г., в следобедните часове след награждаването по канадска борба и спортна табла се проведе турнирът по шах. Получиха се следните резултати, като класирането се извърши по следния начин:
За златен медал бяха определени 10 точки; за сребърен медал 7 точки; за бронзов медал 5
точки.
1-во място – ОСКСГ „Вихър” – гр. Варна – 5 златни медала, 1 сребърен, 2 бронзови – 67
точки.
2-ро място – ОСКСГ „Марица” – гр. Пловдив – 1 златен, 6 сребърни и 1 бронзов – 57 точки.
3-то място – ОСКСГ „Августа” – гр. Стара Загора – 2 златни и 1 бронзов - 25 точки.
4-то място – ОСКСГ „Устрем” – гр. Добрич – 4 бронзови – 20 точки.
5-то място – НЦРСГ „Хелън Келър” – 1 сребърен за Али Неби и 1 бронзов за Недялка
Камбурова – 12 точки.
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КЛАСИРАНЕ ПО ШАХ:
1-во място ОСКСГ „Вихър” – гр. Варна
2-ро място ОСКСГ „Марица” – гр. Пловдив
3-то място ОСКСГ „Устрем” – гр. Добрич
4-то място ОСКСГ „Августа” – гр. Стара Загора
КЛАСИРАНЕ ПО СПОРТНА ТАБЛА
1-во място ОСКСГ „Устрем” – гр. Добрич
2-ро място ”Варна 2”– гр. Варна
3-то място ОСКСГ „Августа” – гр. Стара Загора
4-то място ОСКСГ „Вихър” – гр. Варна
5-то място „Хелън Келър” – гр. Пловдив
6-то място ОСКСГ „Марица” – гр. Пловдив
Докато преди две години мечтаехме за такъв турнир, а миналото лято реализирахме турнир
по канадска борба под формата на тристранна среща между отборите на: „Августа” – Стара Загора, „Марица” – Пловдив и „Вихър” – Варна, то през тази година мечтата ни се осъществи! Турнирът се проведе, според отзвука на
участниците, на много високо републиканско ниво. Убедително
доказахме, че канадската борба е
подходящ спорт за хора с увреждания. Безкрайно съм благодарен на
всички клубове, които се отзоваха
на поканата и взеха участие в турнирите, тъй като без тяхното участие не би било възможно провеждането им.
Изказвам благодарност на
всички състезатели от ОСКСГ
„Вихър”: Цонка Трифонова, Жулиета Михайлова, Стефка Мирева,
Величка Николова, Паруш ПарашОтляво на дясно: Али Неби, Ваньо Биячев и Кирил Дамянов
кевов, Тодор Стоянов, Ваньо Биячев, Станислав Парушев, Дяко Дяков, Димитър Тодоров, Димитър Ненов, Евгений Генчев, Митко
Демиров, Венко Атанасов, на оказалите ми съдействие: Станчо Добрев, Димитър Хинев, Емилия
Стоянова и Лидия Петрова, Коста Ангелов и Събко Събев, които бяха съдии на турнирите.
Изказваме благодарност за съдействието при провеждане на турнира към Славчо Аврамов –
Фондация „Съпричастие” и Христина Манева, Христо Шипанов, Мая Йорданова и Сдружение
”Прозорец към света” гр. Варна.
Турнирът бе увенчан с празнична вечеря до полунощ на брега на морето, сред шума на
вълните и полъха на морския бриз.

Ваньо Биячев
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В ТО - Шумен

ПО ШЛАГЕРНИТЕ ПЪТЕКИ НА ЛЮБОВТА
В средата на лятото на 2012 г. група „Еделвайс” беше поканена да вземе участие в празничния концерт по повод 8 г. от създаването на състав „Антица” и 14 г. от учредяването на ТО на
НАСГБ - Добрич, със съдействието на общината, под надслов „По шлагерните пътеки на любовта”.
Тъй като концертът щеше да се проведе от 16 ч., ние решихме да си направим среща с техните членове, с цел обмяна на опит между двете организации. С автобуса, отпуснат от кмета Красимир Костов, пристигнахме в 9 часа на ул. „Йордан Йовков” при Калинка Ковачева. Всички пожелаха да видят къде живее председателката и най-вече градинката, с която е известна. Това, което видяхме, надмина нашите очаквания и бяхме приятно изненадани. Та тя живее на пъпа на гр.
Добрич! След това се отправихме към клуба на организацията. Влязохме в малка, уютна стая с
подредени грамоти, купи, награди и медали от различни първенства, национални фестивали и др. изяви. Бяхме посрещнати от част от сляпо-глухите членове на
организацията и всеки носеше домашно
приготвени погачи, баници, сладкиши и
др. лакомства. Председателката на ТОДобрич разказа за създаването на организацията, за трудностите, през които са
минавали и минават, за създаването на
група „Антица” и т. н.
Ние също се включихме и разказахме подробно как е преминало нашето
тържество за 10-годишния юбилей на организацията. Председателят Янко Стайков подари от името на ТО - Шумен албум, в който да се запечатват със снимки по-важните моменти от живота на организацията, за да
останат за идните поколения. Пожела им още да бъдат все така активни и дейни.
Съвместно отпразнувахме Деня на целувката. Членове от Шумен и Добрич разказаха интересни и забавни случки за своята първа целувка в живота.
Проведе се викторина с интересни въпроси от живота на асоциацията. Излъчиха се найсексапилни мъж и жена. Шуменци бяхме поздравени с няколко песни и стихотворения – лично
творчество от ТО - Добрич.
Еленка Христова от Шумен поздрави всички присъстващи с песента „Канят ме, мамо, на
тежка сватба”. Повеселихме се, хапнахме от приготвените вкусотии и се отправихме към младежки център „Захари Стоянов” за концерта.
В него взеха участие група „Антица” от ТО - Добрич, група „Еделвайс” от ТО - Шумен, „Да
останем млади” – Хобисклуб” и още два пенсионерски състава. Всички се представихме много
добре.
Дадоха ми думата да разкажа за създаването на група „Еделвайс”.
Благодарихме на кметицата на община Добрич Детелина Николова, че с нейно съдействие
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се провеждаха три години Национални държавни първенства в гр. Добрич; на г-жа Динолова –
председател на журито през далечната 2007 г., че видя някакъв потенциал в току-що създадената
група „Еделвайс” и я класира на трето място; на кръстницата на групата – Калинка Ковачева.
Радваме се, че от оня августовски ден на 2007 г. започна нашето творческо и музикално израстване, точно от гр. Добрич.
Концертът беше закрит от група „Антица”. Както винаги тя се представи отлично и внесе
прекрасно настроение и емоции на всички в залата с песните си и изпълнението на тримата музиканти и най-вече на виртуоза на акордеона Станчо Пеев.
На ръководителите на съставите бяха поднесени цветя, а на групите – грамоти, картини и
почерпка.
Заместник-кметицата поднесе най-голямото отличие на фестивала в гр. Перник – статуетка
за цялостно участие на Калинка Ковачева.
Направихме си снимки и бяхме подобаващо изпратени с пожелание за нови срещи, но в
град Шумен.
За сетен път се уверихме, че добруджанци са най-прекрасните и топли хора с големи сърца
и най-добрите приятели.

Върбина Станкова

В ТО - Добрич

ДЕН ЗА ОЦЕНКА И РАДОСТ
И тази година, ние членовете на ТО на НАСГБ - Добрич се събрахме в клуб „Детелина”, за
да отбележим 15-тия рожден ден на Асоциацията. Залата беше препълнена с много хора с приповдигнато настроение, весели и щастливи от предстоящата среща. Председателката – Калинка
Ковачева, приветства присъстващите и разказа за пътя, изминат от основаването на НАСГБ до
сега. Тя благодари на учредителите – Георги Тончев, Добринка Тончева, Златка Ганева и Милка
Дженкова, която не е вече между нас. Тия наши членове присъстваха в ранното утро на 1997 г. в
Пловдив, за да сформират националното сдружение на хората с двойно сензорно увреждане. Отдадохме нужното внимание на човека, който не щади ентусиазъм и воля за развитие на организацията ни – Димитър Парапанов. Той продължава да ни ръководи и в това трудно време. Почетохме паметта на всички починали за този период.
След официалната част преминахме към отпразнуване на събитието. Териториалният съвет
бяхме подготвили викторина с десет въпроса във връзка с развитието на асоциацията. Всички
присъстващи се включиха активно в отговорите. Радостното е, че повечето отговаряха спонтанно
и вярно.
Впоследствие звучаха музикални поздрави. Тук се изявиха Златка Ганева, Димитър Кънчев
и Недялка Вълчева. Имаше и хумор, и стихове, изпълнени от Руска Иванова и Калинка Ковачева.
Заедно с рождения ден на НАСГБ, отбелязахме и християнския празник Успение Богородично. В нашата териториална организация имаме пет именички – жени носещи името Мария:
Мария Паскалева, Марийка Атанасова, Мария Костова, Мария Андреева и Мария Желева. На
всички тях връчихме скромни подаръци. Тържеството продължи с подходяща за повода трапеза.
Неусетно деня се претърколи. Заредени с положителни емоции, се прибрахме по домовете
си в късния следобед.

Калинка Ковачева
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В ТО - Пловдив

ЗДРАВЕЙ ПРЕКРАСНА ВАРНА!
По покана на ОСКСГ „Вихър” – Варна, пловдивските спортисти от ОСКСГ „Марица” на
27.07 срещу 28.08 заминаха за Варна с нощния влак. Сутринта на ЖП гарата ни посрещна Ваньо
Биячев, който беше подсигурил автобус за извозването ни до средношколското общежитие, в което веднага се настанихме. Сутринта се оказа ветровита и дъждовна и наистина бяхме радостни и
благодарни на Ваньо за бързото придвижване.
Към обяд слънцето проби облаците и нашата
група смело потегли към плажа. Някои се двоумяха, но после не съжаляваха, че са тръгнали.
Времето се оправи и стояхме до късно вечерта,
след което пеша се прибрахме и разучихме пътя до общежитието. Разходката ни дойде доста
добре след хубавия плаж и повдигна настроението ни, което се почувства на другия ден в
състезанията. На канадската борба пловдивчани спечелиха осем медала, от които: Кирил
Дамянов – сребърен на лява ръка и бронзов на
дясна ръка; Христо Христов – 2 сребърни на
лява и дясна ръка; Хасмик Варданян – сребърен на лява ръка и златен на дясна ръка; Димка
Дамянова – сребърен на дясна ръка и СнежанОтляво на дясно: Венцеслав Георгиев, Кирил
ка Кирчева – сребърен на лява ръка. В спортнаДамянов и Милко Кичуков – капитан на отбора.
та табла заехме отборно шесто място, а в шаха
извоювахме отборно второ място. Благодарим на нашите шахматисти: Милко Кичуков, Венцислав Георгиев и Кирил Дамянов, които успяха в голямата надпревара да отстоят това почетно място. Този път отборът ни беше в намален състав от осем човека, но се радваме, че успяхме да се
представим добре и да отсрамим ОСКСГ „Марица” – Пловдив.
Отправяме благодарности на варненци за отличната организация, за посрещането, за сполучливо организираното състезание, така че имахме време както да премерим сили, така и за
плаж, разходка и почивка. Неусетно минаха дните в закачки, смях и веселие. За кой ли път ще се
повторя, че това са мероприятия, чрез които ние, сляпо-глухите излизаме от домовете си, срещаме се помежду си, контактуваме и обменяме опит. Вярно е, че повечето от нас работят с компютри и комуникират с телефони, но съвсем друга е срещата очи в очи и живият досег с хората. Благодарим на Община Варна, за финансирането и съдействието при провеждането на това републиканско първенство. От година на година става все по-трудно отпускането на средства и затова
ние хората с увреждания искрено се радваме и благодарим на тези, които не ни забравят. Овации
за Ваньо Биячев и помощниците му за добре организираните турнири, за автобуса, който ни превозваше от едното място до другото, за времето, което успяваше да отдели на всеки един състезател и да отговори на всеки въпрос, отправен към него, за милото и приятелско отношение на варненци, които макар и конкуренти, не ни оставиха за минутка без внимание. Възхитена съм и радостна от новите запознанства и контакти и за всичко преживяно.
Искам не на последно място да поздравя Биячев за избора му на съдия по канадска борба –
Емилия Стоянова, която бе безкористен, коректен и безупречен съдийски рефер.
Благодарности и към персонала в общежитието, който поддържаше хигиена през цялото ни
пребиваване, дори ни разрешиха да останем и да си платим по още една нощувка, за да използваме плажа. Накрая си тръгнахме доволни и превъзбудени от преживяното в прекрасната ни морска
столица – Варна.

Снежанка Кирчева
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ЯВОРОВ ОБИЧАЛ СТРАСТНО ДОРА ГАБЕ
Пейо Тотев Крачолов-Яворов е най-известният от самоубилите се наши поети. Той е и един
от най-големите творци в българската литература. През 1905 г. Пейо Яворов се запознава с Дора
Габе. Тя е дъщеря на богатия чифликчия от Добруджа Петър Габе и може би малцина знаят, че
истинското й име е Изидора. Запознанството им става в Народната библиотека, където работи
поетът. Той редактира първите й стихове, някои дописва и внимателно поправя. Тя приема намесите на опитния си колега и по-късно тези стихотворения са включени в първата й книга
"Теменуги". По онова време Дора Габе е 17-годишна, много красива, следва френска филология в Женева и Гренобъл. Вече има публикувано стихотворение -, когато е едва на 12 г., в сп. "Младина".
Истинският й творчески дебют обаче са стихотворните цикли
в списанията "Мисъл", "Демократически преглед" и др. през 19051906 г. Яворов и Дора Габе общуват и чрез писма. Флиртът помежду им запалва и сърдечни чувства. Но колко силни и пламенни са
те? Има автори, които смятат, че не Мина и Лора, а Дора Габе е
голямата, изпепеляваща любов на поета. Литературният критик и
историк Стефан Памуков преди време откри писма, които доказват, че отношенията между двамата, меко казано, са били твърде
топли. Въпреки твърдението на Дора Габе, че Яворов никога не я е
целунал дори, техни съвременници имат много по-различно мнение. В едно от първите си писма до Дора, Яворов й задава многозначителния въпрос: "Вие знаете ли цената на душата си?" Смята
се, че Яворов го задава умишлено, той знае, че смисълът му ще остане загадъчен за нея. Към писмото има и следните стихове: Под
нежната омая на вечер замечтана и двамата ний горим! – не идвай чак при мен...
В едно писмо от 12 юни 1905 г. Яворов пише до Дора Габе: "Но вие знаете - моите чувства
към вас нищо не трябва да ви задължават. Онуй, което ще бъде угодно и приятно вам, ще е приятно и угодно и за мене – даже ако ми кажете да се обеся.” Яворов много тежко преживява решението на Дора Габе да замине да учи в чужбина. Пред приятели споделя, че изкарал мъчителна
безсънна нощ, след като тя му съобщава за заминаването си. Чувствал се не само предаден и
изоставен, но и с до кръв наранено сърце. На сутринта отива да се раздели с Дора в хотела й. Подарява й книга на Хайне, на която написва "На първата българска поетеса Дора Габе". Кореспонденцията им продължава и след като Дора Габе заминава да учи в Швейцария. В една литературна анкета поетесата разказва следното: "Заминах най-напред за Женева. Яворов продължаваше да
ми пише. И в Женева се намери един клюкарин – П.Р., който ходеше като сянка подире ми. И аз
го изпъдих. Тогава той направи интриги, такива мръсни интриги, че Яворов бе принуден да ми
напише много грубо писмо. Като получих това писмо, то ме разтърси цялата.” В инициалите Стефан Памуков разшифрова името на Петко Росен. (Това е псевдоним на българския писател, критик и деец на ВМОРО Петко Георгиев Чорбаджиев.) Като близък другар на Яворов по македонска линия Петко не можел да приеме, че скъпата на сърцето на поета Дора Габе общува и с други
мъже. Когато я пита какво липсва на Яворов, тя отговаря: "Такъв мъж аз не искам!" След години
в спомените си Дора Габе ще напише още: “Не ми хареса от пръв поглед: сух, чер, с коса над
веждите, очите му нямаха израз, защото го боляха. Само гласът му беше хубав. Не само хубав –
топъл, мек глас, който издава вътрешния чар на поета." Но това ще напише след години. А тогава
Петко Росен разказва всичко на приятеля си Яворов. Освен това Петър Габе, бащата на Дора, му
дава две писма на дъщеря му до него, в които тя не се изразява особено ласкаво за поета. "И така
се свърши. Човекът повече не ми писа", казва още в анкетата Дора Габе. Става дума за декември
1905 г. Стефан Памуков обаче открива картичка, която Яворов е изпратил на Дора за новата 1906
г., на която пише: "Днес е първият ден на новата година. Мене ме е страх да почна в лошо настроение против лице, на което тъй много доброжелателствувам. Като забравям миналото, прав или
крив, аз го прощавам изцяло." През първата половина на 1906 г. Яворов помества няколко сти-
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хотворения в сп. "Мисъл". В едно от тях пише: Душата ми е пуста: буря кратка помете всичко там... След години Дора Габе казва, че е гледала на "Затъмнение", "От други свят съм аз", "Душата
ми е пуста" и "Възход" като дневник на техните отношения. През
1907 г. Дора продължава обучението си в Италия. Тя идва от чифлика на баща си в Добруджа, за да си извади паспорт. Уговаря си
среща с Яворов в ресторант на ул. "Алабин". Преди той да дойде,
в ресторанта влиза висок и строен младеж с брада. Запознава се с
Дора с думите: "Аз се казвам Боян Пенев. Много исках да се запозная с вас, молих Яворов, но той не иска да ни запознае." После
сяда до нея на масата. Така започва техният роман, за който Яворов няма да им прости до края на дните си. Любовният триъгълник Дора Габе - Яворов - Боян Пенев трае кратко време. След това
Яворов отпада от него, мястото му ще бъде заето от Елисавета
Багряна. През пролетта на 1906 г. Яворов публикува стихотворението "Недей се връща", което може би е последното разчистване
Дора Габе като студентка
на сметките с Дора Габе: "Ти грееш в споменът на миналите дни,
мъртва навсегда! Мъртва навсегда. Като задочен отговор на това
писмо на Яворов може да приемем стихотворението на Дора Габе "Женска кръв". То е посветено
на Яворов и по изричното желание на поетесата е публикувано след смъртта й. За повечето изследователи на Дора Габе това писмо е най-убедителното доказателство, че Яворов е първият мъж в
живота й: Женска кръв… В книгата си "Книга за мъртвите ми приятели" Стефан Цанев разказва
как през 1964 г. в Чирпан Дора Габе за първи път признава за любовта си с Яворов. От сцената на
местното читалище тя прочита няколко писма на поета до нея, написани през 1905 г.: "Аз Ви
обикнах от първото виждане и се уплаших за Вас. Дора, колкото по-силно Ви обиквам, толкова
повече се чувствам длъжен да Ви направя едно предупреждение — додето съм с ума си поне! Вие
трябва да се пазите от мене, трябва да се пазите да не ме обикнете!" Дора Габе доживя 95 г., почина на 16 ноември 1983 г. Поетът Евтим Евтимов твърди, че до края на дните си тя имала
"страст към хубави мъже".
ЖЕНСКА КРЪВ
Кръвта, която съзидава
светове от нежност,
скръб и слава,
мисли за нощта,
болката от всичко,
ревността до смърт,
любовта езическа.
Езически да вярваш
и да криеш по езически
от всичко,
че обичаш...
А твойта сянка
идва и ме пита
нося ли от "болката"
в очите си.
Нали ти
на нея ме разпъна пръв!
Свещена и греховна
женска кръв...

Пенчо Ковачев
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ЛИВИЯ ДРУЗИЛА – РИМСКА ИМПЕРАТРИЦА – 29 Г. ПР. Н.Е.
Майка на император Тиберий, баба на император Клавдий, прабаба на император Калигула,
и прапрабаба на император Нерон. Обожествена е от император Клавдий.
Ливия Друзила е най-могъщата и почитана жена в цялата история на древен Рим, родена на
28 септември 58 г. пр. н.е. в семейството на Марк Ливий Друз Клавдиан и неговата жена Алфидия, дъщеря на Марк Алфидий Луркон от плебейско съсловие
– Трибун. По всяка вероятност е била втора дъщеря в семейството. През 42 г. пр. н.е. я дават за жена на Тиберий Клавдий
Нерон, който към този момент е на 43 г. Нейните баща и мъж
вземат страната на убийците на Цезар — Марк Юний Брут и
Гай Касий Лонгин, и воюват срещу Октавиан по време на
Гражданската война на либераторите. След битката при Филипи нейният баща е принуден да се самоубие. Мъжът й продължава да заема позиция срещу Октавиан, като в началото е на
страната на Секст Помпей, след това на Марк Антоний и брат
му, Луций Антоний. През 40 г. пр. н.е. семейството е принудено да бяга от Рим, опасявайки се от преследване от страна на
Октавиан. В началото Тиберий и Ливия се запътват към Сицилия, но после са принудени да търсят убежище в Гърция, вече
с малко дете на ръце. През 39 г. пр. н.е. Октавиан провъзгласяЛивия Друзила,
ва амнистия и Ливия и мъжът й се връщат в Рим. По това време
римска императрица
Ливия е бременна с втория си син Нерон Друз, който се ражда
в началото на 38 г. пр. н.е. Имало е слухове, че той е син на Октавиан, а не на Тиберий Клавдий.
Легендата гласи, че Октавиан се влюбил в Ливия от пръв поглед, още когато му е представена.
Така или иначе, той се развежда с втората си жена Скрибония в същия ден, когато тя му ражда
дете — Юлия Старша. И Тиберий Клавдий е принуден да се разведе с Ливия, която по това време
е бременна в 6-ия месец. На 14 януари Ливия ражда син, а на 17 януари, пренебрегвайки всички
традиционни условности (римляните не са можели да се женят в определен срок след развода си)
Октавиан и Ливия се женят. На сватбата присъства и нейния бивш мъж, като баща на децата й. В
момента на сватбата Ливия е на 19 г., а Октавиан на 24. След самоубийството на Марк Антоний,
Октавиан, приемайки името Цезар Август, става едноличен владетел на страната. Ливия винаги е
вземала голямо участие в държавните дела и е изпълнявала ролята на съветник и помощник на
Август. През 35 г. пр. н.е., когато Август й дава право самостоятелно да се разпорежда с финансите и да има свои клиенти, тя все още активно се занимава с политика, въвеждайки в политиката, достойни според мнението й хора. За своята политическа кариера са й били задължение много
хора, включително бъдещия император Галба и неговия баща Отон. Тъй като от брака й с Август
нямат деца, а единственото родно дете на императора е Юлия Старша, Ливия се стреми да обезпечи с власт своите деца. Тиберий става трети съпруг на своята доведена сестра Юлия, а Друз се
жени за любимата племенница на императора Антония Младша. През 4 г. Август признава Тиберий като свой наследник. Домогвайки се до висши постове и блестящо бъдеще за децата си, Ливия се стараела с всички сили да обезпечи техните позиции. Така, започвайки от 23 г. пр. н.е.,
един след друг умират или са убити всички, които са могли да претендират за права върху престола: Тацит директно казва, че смъртта на всички претенденти за престола лежи на съвестта на
Ливия, която по този начин разчиства място за своите деца. Същото казва и Дион Касий, само
Светоний не говори за участие на Ливия в тяхната смърт, но казва, че Август е избрал за свой
наследник Тиберий, поради простата причина, че повече достойни кандидатури нямало. Дион в
своите подозрения отива още по-далеч, твърдейки, че Ливия е отровила и самия Август през 14 г.
Но това не е потвърдено, нито от Светоний, нито от Тацит.

Общомедия
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РАЗКАЗ ЗА ЕДИН ТВОРЕЦ
Драги приятели, искам да ви разкажа за една неспокойна душа от нашата териториална организация Варна – Ганка Георгиева Параскевова. За човека, който даде нов живот и ентусиазъм
сред членовете и организацията доби нов облик. Предполагам, че много хора я познават, но за
нас варненци тя е най-добрият, талантлив и добронамерен човек.
Родена е на 27.04.1946 г. в гр. Варна. Завършила е
електротехникума в града. Трудовата си дейност започва,
като обрядчик към предприятие „Обредни домове” в родния си град, където работи 25 години. Освен със служебната си работа, като ритуалчик, тя е ръководила и културномасовата работа към предприятието. С нея се запознахме
на честването на 75-годишнината на члена на ТО на
НАСГБ – Варна – Тодор Ризов на 12.04.2009 г. в едно заведение. Там тя, със своя група изпълняваше ритуалномузикалната част на тържеството. След разговор с нея и
групата й, разбрахме, че Ганка е също с увредено зрение –
92% и е член на първа ТСО на ССБ гр. Варна. След направената й аудиограма се оказа, че има и увреждане на слуха.
През юни месец 2009 г. беше приета в ТО на НАСГБ и така започна нашата съвместна работа. В първа ТСО Варна
тя е член на УС, а при нас беше определена за художествен
ръководител на двата съществуващи певчески състава –
„Цвете шарено” – за народни песни и „Детелини” – за стари градски песни. С богат опит, знаеща и можеща, тя започна работа с желание и призвание. Освен, че организираше участието ни във фестивали, концерти и празнични мероприятия в нашия
културен дом на слепите и извън града, самата тя участваше в тях. Ганка Параскевова е и организатор и изпълнител, както в художествената самодейност, така и в спорта.
Награждавана е от НАСГБ със златни, сребърни и бронзови медали за пеене, за рецитиране
на собствено творчество и за изобразително изкуство. Не пропуска нито една наша изява на певческите ни групи – в Перник, Пловдив, Дулово, на фестивала „Листопад на спомените” в дома на
културата и на лятна сцена „Раковина” в гр. Варна.
Награждавана е в дуетно и солово пеене с медали, диплом за Лауреати на фестивала в гр.
Пловдив, също и със златен медал на фестивала на хората с увреждания през 2010 г. в гр. Перник.
Способна и контактна личност, умее да достига до сърцето и душата на всеки наш член. Умее да
убеди и приобщи към общата работа. Сърдечна, мила и добра, навсякъде около себе си пръска
светлина, радост и веселие.
Справя се отлично с всяка поставена задача във всяка ситуация.
Стреми се да бъде към всички внимателна и акуратна, иска да направи климата в организацията
по-добър. Отличен дописник е, нейните дописки се четат с интерес. Пише много емоционално,
картинно и завладяващо за всяко празненство. Организира и пише сценариите на много литера-
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турно-музикални и поетически композиции. Разпределя много удачно участието на всеки и само
с няколко репетиции се получава прекрасно изпълнение и представяне. Тя е изключително жизнена, енергична и талантлива.
С нея работата ни върви чудесно. На всеки празник с нови песни, сцени и хумор. Съчетава
всичко с подходящи музикални оформления.
За мене тя е изключително творческа личност, която отдава безрезервно и безвъзмездно
своите сили и труд за постигане главната цел, всички заедно да направим живота на хората с увреждания по-съдържателен и по-щастлив.
На фона на всичко казано от мен и много други, звучат напълно нелепо интригите и сплетните от завист на някои наши и външни бездарни личности, за нейната работа.
От все сърце й пожелавам още дълги години да работи за благото и щастието на всички в организацията.

Станчо Добрев

АЗ ИСКАМ ДА БЪДА

Аз искам и се моля моя
мъничък свят, в мен да
побера. Да обичам, да
копнея, такава е моята
душа.
Зная, че искам да бъда едно
ново начало без край. Света
да прегърна и тача, тъй
както душата ми знай.
Не искам да съм неспокойна и плаха,
Не искам да бъда кошута сама.
Искам да бъда и мога, с всички
горда, добра.
Искам моето слънце пак да ме грее.
Лъчите му огнени пак да блестят.
Да лумват пожари, и в тях да изгарям,
Нови мечти в мен да горят.

Ганка Параскевова
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ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
След 8-ми в. пр. Хр., по Егейското и Черноморско крайбрежие на Балканския полуостров
започнали да се появяват селища на елински колонисти. Първата тракийска държава оказала голямо влияние върху по-нататъшната история на нашите земи. Одриското царство се простирало
по горните течения на Марица и Тунджа до крайбрежията на Черно, Мраморно и Егейско море.
Първата му столица била Кабиле (Ямбол), а по-късно Севт 3-ти основал Севтополис (Казанлък).
При Ситалк, държавата се разширила значително, като били завоювани територии и на север от
Хемус (Стара планина), чак до устието на р. Дунав. Според Тукидид, владенията на одрисите започвали от Абдера при устието на р. Места и се разпростирали чак до устието на р. Дунав. В пределите на Одриското царство влизали и земите на други тракийски племена, които били покорени от Ситалк и му плащали данък. Поради това той бил наричан още "цар на траките". Ситалк
сключил мирен договор с атиняните в навечерието на пелопонеските войни, защото амбициите
му били да разшири границите на държавата в западна посока. Царят водил битка с трибалите, но
претърпял неуспех и не закрепил новите западни граници на държавата по естествения перпендикуляр Тимок – Струма. По това време Ситалк умрял, но не се разбира дали е загинал на бойното
поле или смъртта го настига в резиденцията му. На престола се възкачил Севт, известен като
Севт 1-ви. Известно е, че Севт е успял да поднови съюза с атиняните. През периода на неговото
царуване станало забележително увеличаване на данъците от всички варварски народи но и от
гръцките градове, над които властвали одрисите. Те достигали до 400 таланта в пари и се плащали в злато и сребро. Мощта на траките нараствала с пълна сила. Знае се, че той е събрал войска от
наемници гети и започнал военна кампания срещу атиняните на югоизток, в района на Тракийския Херсонес. Севт разгромил противниците си и завладял Кардия, но от този момент нататък
сведенията за тракийския цар се губят в писмената литература. С управлението на първите си
владетели Одриското царство застанало на прага на най-големия си разцвет, превърнало се в първостепенна военнополитическа сила. За пръв път държавната организация излязла смело на сцената на заплетените международни отношения на Балканския полуостров. Последният велик одрински цар бил Котис 1-ви (4 в. пр. Хр.). По време на неговото царуване Одриското царство постигнало своеобразен връх в политическия си живот. Според античните автори той заел престола
след преврат и влязъл в историята, като съюзник на Атина, дори получил почетно гражданство в
знак на приятелство. Далновиден и въоръжен с търпение, Котис не прибързвал с военните действия, защото по това време всички предимства били на страната на траките. Котис имал зад гърба
си няколко неуспешни опита за експанзия над елините. Тракийските войски нахлули в Тракийския Херсонес и този път без особени усилия го покорили. Преди да довърши Херсонеската офанзива, Котис бил убит от двама братя от Енос, под внушението на атиняните. След смъртта на Котис Одриското царство се разделило на три части. Настъпил период на децентрализация, на обособяване на нови или на странични държавни организации. Последвали години на упадък. Настаналите тежки времена за тракийския народ били използвани от македонския владетел Филип 2ри, който нахлул с войските си в Тракия. Одриското царство било покорено от новата
“суперсила” в античния свят – македонската държава на Филип 2 и Александър Македонски. Ала
новата империя на Александър била мимолетна. Държавата на одрисите укрепнала при управлението на Севт 3-ти и възроденото царство достигнало нов възход. Той бил силен владетел, поддържал голяма войска, строял непристъпни крепости и пръв започнал да сече монети със своя
образ. Одриското царство отново се превърнало в най-силната тракийска държава, като станала
най-сериозният съюзник на Атина и Спарта и накарала македонците да се съобразяват с мощта й.
По време на борбата си с Лизимах, тракийският владетел направил опит да настани свои гарнизони по черноморските градове. Те обаче се вдигнали на въстание, което той не успял да потуши.
След това събитие данни за одриския предводител Севт 3-ти не се срещат. След смъртта на цар
Севт 3-ти от север нахлули келтите и завладели част от тракийските земи. Скоро нашествениците
били прогонени, но тогава се появил друг, много по-опасен враг – римляните. Именно те били
основателите на първата, една от малкото могъщи империи, съществували някога – Римската империя.

Из Историята на Одриското царство
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ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ - СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Когато на 10 септември Народното събрание се събира на извънредна сесия, то одобрява
напълно всички мерки, които правителството на Петко Каравелов е взело до този момент. Това
не задоволява Каравелов и той поисква да се отпуснат десет милиона кредит за обявената мобилизация. И ако в подготвителния период и в самия удар на революционния акт, Петко Каравелов
няма никакво участие, то в укрепването и в събирането на плодовете от тоя акт, за отстояването,
налагането и признанието от Турция, от Великите сили и от съседите, неговото участие е огромно, тъкмо в тоя важен момент, когато се решава ще има ли въобще или няма да има Съединение.
Първоначалното намерение на БТЦРК е Съединението да се обяви на 15.09., но на 2.09. в Панагюрище започва бунт, овладян още на същия ден от полицията. Пред опасността страната да бъде
обхваната от разпокъсани спорадични бунтове, а ръководителите на заговора да бъдат арестувани, комитетът решава да ускори начинанието. Още същия ден представители на БТЦРК са изпратени в различни градове на областта, откъдето трябва да поведат бунтовнически групи към Пловдив, където да ги поставят под командването на майор Данаил Николаев. На 4 септември бунтовници, под ръководството на Чардафон, обявяват Съединението и установяват контрол над село
Голямо Конаре. На следващия ден правителството, начело с Иван Гешов, провежда консултации
с руското представителство в Пловдив с намерението, ако получи подкрепа от Русия, самото то
да обяви Съединението. Руският представител категорично отказва. На 5.09 няколкостотин въоръжени бунтовници от Голямо Конаре (сега – гр. Съединение) се придвижват към Пловдив. През
нощта срещу 6 септември частите, командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над
града и отстраняват правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Съставено е временно правителство, начело с Георги Странски, което малко по-късно е заменено от Комисарството в Южна България и е обявена обща мобилизация. След броени дни обаче Русия обявява своето недоволство, че акцията не е съгласувана с нея. Подкрепяна от Австро-Унгария, Сърбия на 2
ноември 1885 г. напада България. Започва Сръбско-българската война. След тридневни боеве
край Сливница на 5-7 ноември българите побеждават, а последвалият Букурещки договор от 19
февруари 1886 г. възстановява границата до Сърбия. Въпреки съпротивата на Русия и лично на
император Александър 3-ти, Съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез т.н. Топханенски акт на 24 март 1886 г. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов (Илия ефенди) и негов екип. От турска страна подписват
Кямил паша и Негово Величество Султанът. В договора успяват да се защитят принадлежността
на Бургас и областта към Княжеството, но се отнемат Кърджалийска околия и Тъмръшките села.
С подписването на договора България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация,
армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до Обявяването на
независимостта на България. Успешното Съединение на България е срещу руските интереси на
Балканите и то води до обтягане на българо-руските отношения и организирането от руска страна
на заговори и преврати в България. След успешната намеса и осуетяване на тези от страна на Стефан Стамболов, Русия скъсва дипломатическите отношения с България.

Из История на България
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ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ
(предложение на Ивалина Донова от София)
Продукти: 1 кг. чушки за пълнене, 200-300 гр. сирене или извара, а може и от двете по равни части, 1 ч.ч. олио, 2-3 домата, 2 глави лук, 2-3 скилидки чесън, чубрица, черен пипер, магданоз и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Измитите чушки се изтърбушват и се надупчват всяка поотделно с
вилица. За сместа разбиваме яйцата и към тях прибавяме натрошеното сирене или изварата, настъргания лук, счукания чесън и подправките с магданоза. Напълваме чушките с така приготвената смес и ги нареждаме в тава за печене. Настъргваме два три домата в зависимост от големината
им, слагаме олиото и разбъркваме добре, след което размиваме с малко вода и заливаме чушките.
Печем на 250 градуса.

РАЗХЛАДИТЕЛЕН ДЕСЕРТ
(предложение на Ивалина Донова от София)
Продукти: 1 кг. праскови, които се делят и сладолед.
Начин на приготвяне: Измиваме добре прасковите и ги разделяме на две половини. Махаме костилката и във всяка половинка слагаме сладолед. Така приготвените праскови се поднасят
за освежаване. Приятно освежаване!

ТИКВИЧКИ БЮРЕК
(предложение на Войка Димитрова от Шумен)
Продукти: 1 тиквичка, 100 гр. сирене, 2 яйца, 50 гр. брашно, копър, магданоз, черен пипер
и галета.
Начин на приготвяне: Тиквичката се обелва и нарязва по дължина. Запържва се в сгорещено олио. Сиренето се обърква добре със ситно нарязан магданоз и копър, прибавя се черния
пипер. Между две парчета тиквички се слага от сиренето. Получения сандвич се овалва в брашното, яйцето и галетата и се пържи в сгорещено олио.
БАНИЦА С ТИКВИЧКИ
(предложение на Светла Маринова от Добрич)
Продукти: 400 гр. точени кори за баница, 400 гр. тиквички, 200 гр. извара, 100 гр. сирене, 2
глави лук, 3-4 стръка копър, сол на вкус, 3 с.л. зехтин, за заливката – 2 яйца, 300 мл. кисело мляко
и 100 мл. прясно мляко, 1 ч.л. хлебна сода, 1 ч.л. зехтин за всяка кора.
Начин на приготвяне: Настъргваме на едро тиквичките. Леко осоляваме и след няколко
минути изцеждаме от сока. Добавяме натрошените сирене и извара и нарязания на ситно копър.
Лукът се запържва предварително в зехтина и се прибавя също към тиквичките. Приготвяме и
заливката от яйцата, млякото и хлебната сода. Намазваме правоъгълна тавичка обилно с масло и
покриваме дъното с две точени кори. Слагаме върху тях пълнеж, ръсим с малко мазнина и 1-2
супени лъжици от заливката. Така редуваме всички кори и плънка. Нарязваме баницата на желани форми и поливаме останалата част от заливката. Печем на предварително загрята до 200 градуса фурна около 40 минути.
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ЦИТРОНАДА
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
Продукти за 1 л.: 4 добре узрели лимона, 4 с.л. мед, 1 стрък прясна мента, кубчета лед, 800
мл. вода.
Начин на приготвяне: Изцеждаме сока на лимоните. Пасираме на дребно листата мента.
Смесваме меда с водата и накрая добавяме лимоновия сок и ментата. Сипваме кубчета лед в чаша
и се наслаждаваме на разхлаждащата и освежаваща цитронада. Продуктите могат да варират
спрямо вашите предпочитания.

ПАНИРАНИ ТИКВИЧКИ НА ФУРНА
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)
Продукти: 1 кг. тиквички, 2 яйца, 200 мл. прясно мляко, 100 гр. сирене, копър, брашно или
галета, за овалване.
Начин на приготвяне: Нарежете обелените тиквички на филийки. Посолете ги леко, оваляйте ги с брашно или галета и ги запържете в сгорещената мазнина. Наредете ги в тава, като ги
застъпите. Залейте с разбитите яйца, смесени с млякото и натрошеното сирене. Запечете до зачервяване. След изваждането от фурната ги наръсете със ситно нарязания копър. Поднесете с кисело
мляко и счукан чесън.

ЗАПЕЧЕНИ КРЕНВИРШИ
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
Продукти: 6-7 кренвирша, 3-4 яйца, 130 гр. кашкавал, 4-5 скилидки чесън, 60 гр. масло,
червен и черен пипер.
Начин на приготвяне: Наредете кренвиршите в тава. Сложете върху тях парченце масло.
Отгоре наредете ситно нарязания чесън, настъргания кашкавал, червения и черния пипер и ги залейте с разбитите яйца. Запечете ги в силна фурна.

ЛЕТНИ КЮФТЕТА ОТ ТИКВИЧКИ
(предложение на Руска Иванова от Добрич)
Продукти: 1 кг. тиквички, 250 гр. сирене, 2 яйца, 1 глава лук, 2 скилидки чесън, 5 с.л.
брашно, 3 с.л. кисело мляко, 3-4 с.л. олио, половин ч.л. сода бикарбонат, сол и копър.
Начин на приготвяне: Тиквичките се настъргват на едро. Изстискват се така, че водата да
се отцеди максимално. Настъргват се лука и чесъна, ако желаете може и морков. Добавяте яйцата, киселото мляко със содата и брашното. Замесвате кюфтетата с олиото и подправките. Идеята
е да се оформят добре. Ако се налага, добавете още брашно или съответно кисело мляко. Правят
се кюфтета и се нареждат върху тава, покрита с хартия за печене. Пече се до готовност в предварително загрята фурна.
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ИМУНИТЕТЪТ СПАДА ОТ ХРОНИЧНОТО НЕДОСПИВАНЕ
Безсънието, лошото качество на съня и хроничното недоспиване намаляват имунитета. Липсата на ползотворна почивка и най-вече безсънието могат изключително много да ви навредят и
да влошат сериозно и психическото, и физическото ви здраве. Хората, които не успяват да си починат и не спят достатъчно, придобиват множество вредни навици с цел компенсация на енергия
и калории – като наднормен прием на храна, кофеин, захар, никотин, алкохол и мног други. Но
храната не може да замести изцяло съня. А останалите неща, изобщо. Прекомерното умствено
натоварване води до безсъние, а безсънието – до поредица от проблеми.
Статистиките показват, че спорадичното лишаване от сън може да доведе до повишена възбудимост или еуфория или обратното – до потиснатост и липса на самочувствие. Също така в тези случаи често се наблюдават загуба на координация, липса на концентрация, дезориентация,
дори халюцинации. Хроничното лишаване от сън обаче е изключително вредно, защото се натрупва и води до преумора. Лъжовна е реакцията на организма в такива случаи – той ви се подчинява, когато се опитвате да го привикнете с повече работа и по-малко почивка. И си мислите, че
сте променили биологичния си часовник. Но всъщност, не сте. Самият организъм се адаптира
към наложения ритъм, но не се чувства добре. И рано или късно той реагира под някаква форма
със симптоми, които често не можете да асоциирате с това. Най-малкият проблем в този случай е,
че резултатът от работата ви не е толкова ефективен, защото не можете да се концентрирате добре. Регулярното недоспиване може да доведе до различни физиологични и психически проблеми
и заболявания – от липса на концентрация, нарушаване на съня или безсъние до вълчи глад, сърдечно съдови заболявания, затлъстяване, диабет, заболявания на храносмилателния тракт или
емоционални разстройства. Липсата на почивка рефлектира директно върху вниманието, паметта
и логическото мислене. А липсата на сън може да доведе до тежки психологически изменения
като маниакално-депресивни разстройства и шизофрения. Важно е не само количеството сън, но
и неговото качество. Честото прекъсване на съня например, може да наруши нормалната цикличност на процеса и изобщо да не се стигне до някои жизнено необходими стадии. Какво имам
предвид? Най-общо сънят се дели на 2 вида, които се редуват, докато спим: РЕМ (или сън с бързи
очни движения, абревиатура на рапид ай мувмънт) и НРЕМ (сън без бързи очни движения, абр.
на нон рапид ай мувмънт). Вторият има четири стадия, различаващи се помежду си главно по амплитудата и честотата на наблюдаваните чрез ЕЕГ вълни. Най-общо казано, сънят на здравия човек започва с НРЕМ фаза (и всичките и 4 стадия), последвани от РЕМ. Двете имат продължителност около 90-100 минути. След това започва нов цикъл и за цялата нощ организмът преминава
между 3 и 6 подобни цикъла – в зависимост от времето за наспиване, което е различно за всеки
човек. Любопитно и важно е, че вредните навици като тютюнопушене, висок прием на алкохол и
редовният прием на някои медикаменти например, лишават човека от РЕМ-фазата на съня. Алкохолът потиска и стадиите с висок праг на събуждане и затова е безсмислено да го използваме като средство за заспиване. Нещо, което мнозина правят, когато страдат от безсъние. За да имате
добър имунитет, е много важно да спите достатъчно и да си почивате, когато се почувствате изморени или отегчени. Отделете 5-10 минути, за да се разсеете, особено ако виждате, че работата
ви не върви. Ако можете – подремнете, дори и през деня. Така ще възстановите енергията си много бързо и освен че ще бъдете много по-ефективни, ще се чувствате значително по-добре и няма
да се разболявате толкова често.
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Съветите даде Милена Атанасова –
психолог и експерт по комуникации

НАГРАДИТЕ ДАРВИН СЕ РАЗДАВАТ ЕЖЕГОДНО НА
ХОРА, КОИТО СА ЗАГИНАЛИ ПО НЕЛЕП НАЧИН
♦

В Ню Йорк, Джулия Карсън починала от сърдечен удар. Поне така решили лекарите. Започнали да подготвят погребението. По време на опелото тя се свестила и попитала какво става. От шока дъщеря и починала на място.

***
♦

Вера Червак от Прага се хвърлила от третия етаж, заради слухове, че мъжът и е избягал с
друга. Тя паднала право върху любимия си, който се прибирал вкъщи. Тя се свестила в болница, а мъжът и загинал на място.

***
♦

В Ню Йорк човек бил бутнат от кола. Той въобще не пострадал, но последвал съвета на случаен минувач, който видял случката, да се престори на сериозно наранен и да потърси компенсация. Човекът легнал пред колата, която потеглила и го премазала.

***
♦

Армандо Пинели, 70 годишен италианец, дълго спорил със съседа си кой от двамата да седне на единствения стол, под сянката на една палма. Той спечелил спора, след което дървото
се стоварило върху му.

***
♦

Слоновете, както е известно, са доста големи животни и доста силни при това. Също така е
известно, че могат да бъдат лесно раздразнени, когато са уморени от тежка работа. 50 годишният Прават, бачкатор в дълбоката тайландска провинция, видял пет слона, изпълняващи циркови номера строени пред един будистки храм, в очакване на собственика си, който
бил влязъл вътре да помоли за разрешение за представление. Гениалният бачкатор решил да
нахрани единия от явно изгладнелите слонове със шепа захар, но в последния момент си
дръпнал ръката после пак си я подал, и пак си я дръпнал и така двайсетина пъти. Слонът леко се изнервил и просто го промушил със еднометровите си бивни..

♦

16 души от племе в Северна Гана си поръчали да им направят магия, която да ги направи
безсмъртни срещу куршуми. После един от тях предложил магията да бъде пробвана, друг
от племето взел една пушка, насочил я, стрелял и познайте – първият умрял. Ядосаните
приятели отишли при магьосника, който им обещал че магията му е безотказна, и го пребили, защото той отказал да им върне парите.

***

***
♦

Мъж от Алабама починал от ухапване от гърмяща змия. Изглежда, че той и негов приятел
играли на "народна топка за 2-ма", като вместо топка използвали змията. Приятелят – без
съмнение бъдещ кандидат за Наградите Дарвин, е настанен в болница...

***
♦

22-годишен американец бил намерен мъртъв след като се е опитвал да използва пипала на
октопод за бънджи скок от 21-метров железопътен мост. Според полицията във Феърфакс,
Ерик Барсиа, усукал бънджи-въже от пипалата, завързал единият му край за краката си, а
другият за моста, скочил и се размазал на паважа. Според говорителя на полицията, Ерик е
бил сам, тъй като колата му е била открита паркирана наблизо. Не можем да гадаем, дали
изплетеното въже би издържало теглото му, тъй като според експертизата, причината за инцидента е, че дължината на въжето е била по-голяма от разстоянието между моста и паважа...
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ПЕТ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА
ДА НАПРАВИТЕ ЗА СЕБЕ СИ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ!
Омръзна ли ви да правите едни и същи неща всеки ден, от вкъщи на работа, от работа вкъщи, час-два в кухнята, малко пред телевизора и хоп в леглото. А утре... същото.
За да разчупите малко рамката на ежедневието, да разнообразите режима си, предлагаме Ви
няколко изключително приятни за вършене неща, които ще ви зарадват.
Безплатни са, прости за изпълнение, а удовлетворението, което носят може да е наистина
голямо:
1. Ходете боси. Намерете мъничко време, ако не през работната седмица, то през уикенда,
излезте навън, свалете чехлите/сандалите и стъпете боси на тревата. Усетете всяко стръкче тревичка, как гъделичка нежно стъпалата ви. Отпуснете се и не отдръпвайте крака, дори да има роса
по тревата. Тогава усещането е още по-невероятно!
2. Хапнете си малко черен шоколад. Полезен е за сърцето, вкусен е, ще задоволи апетита ви
за нещо сладичко, а освен това доказано ускорява метаболизма. Едно-две блокчета черен шоколад на никого няма да навредят, а напротив, ще ви накарат да се усмихнете!
3. Изкарайте един цял ден навън. Откога на сте прекарвали целия ден навън? А времето минава бързо, лятото ще се изтърколи и вие ще останете без своята мечтана почивка. Направете това за себе си и един ден излезте сутринта, а прибирането нека е ча-а-к късно вечер, по тъмно.
Пийте кафе с приятели, вижте се с роднини, за които никога нямате време, разходете се в близкия
парк, прочетете книга на самотна пейка и изпийте едно капучино в някое ново и непознато кафене. Пошляйте се ей така, небрежно и лежерно, нека умът ви си почине от ежедневните задачки.
4. Изключете компютъра, телефона, телевизора. Прекарайте един ден без всякакви технологични джаджи, чиято работа е уж да ни помагат, но по-често ни пречат и досаждат. Изключете ги
и дайте почивка на мозъка си поне за няколко часа, без облъчване.
5. Лечебните свойства на музиката. Слушайте музика високо, високо и шумно. Помните ли
като тийнейджърка как надувахте главите на комшиите с високите децибели на уредбата? А защо
не си го припомните по-ясно, като "взривите" входа с няколко любими ваши песни. Ако не го
направите в неудобните часове между 14 и 16, не би трябвало да е проблем за съседите. А и да се
сърдят, ще им мине.

СОДАТА ЗА ХЛЯБ Е АЛТЕРНАТИВА НА ЦЯЛА ДОМАШНА АПТЕЧКА
Този доста “невзрачен бял прах” всъщност е способен да замени почти изцяло нашата домашна аптечка. При настинка в чайник се налива 1 чаша вода и се добавя 1 ч.л. сода. След кипването на водата в носа на чайника се поставя тръбичка от хартия (но не от вестник или списание) и
в продължение на 10-15 мин. се вдишва парата. За отхрачване два пъти дневно се пие на гладен
стомах половин чаша топла вода, в която е разтворена половин ч.л. сода и щипка сол. В медицинската практика 0,5-2 процентен разтвор на сода бикарбонат се използва за промивки и изплаквания при ринити, стоматити, ларингити, конюнктивити и т.н. За дезинфекция на лигавицата на устата при често появяващи се афти е полезно изплакването на устата след всяко хранене с разтвор
от сода (85 гр.), сол (85 гр.) и карбамид (2,5 гр.). Дисфункцията на стомаха, особено ако е свързана с нарушение на киселинността, е честа причина за главоболие. В подобни случаи е достатъчно
да се изпие 1 чаша мляко със стайна температура с 2 щипки сода. Тази смес неутрализира стомашната киселина и успокоява главоболието. За избавяне от мигрена всеки ден трябва да се пие
преварена вода със сода. През първия ден половин час преди обяд се изпива 1 чаша преварена
вода, в която е разтворена половин ч.л. сода, на втория ден – 2 чаши и т.н. до 7 чаши, след което
нормата се намалява всеки ден с 1 чаша.
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Млада адвокатка пледира в защита на подсъдимия, опитвайки се да убеди осемдесет годишния съдия в невинността му. Приключва речта си:
– И сега, господин съдия, моля, при произнасяне присъдата на клиента ми, да имате предвид и двете ми магистратури (като посочва бюста си), както и изключително дългият ми
опит в наказателни дела (сочейки дължината на бедрото си). Възрастният и късоглед съдия я погледнал изпод огромните си лупи и многозначително й отговорил:
– Мила колежке, за съжаление нито двете ви магистратури, нито дългият ви опит могат да
повлияят на стария член от закона с висящ параграф...
☺ ☺ ☺
Двама полицаи се зачели в едно табло пред кожно-венерологическия диспансер. Там съобщавали рисковите групи за заболяване от сифилис. На първо място – ТИР шофьори. На второ
място – артисти. На трето място – полицаи и т.н. Единият полицай попитал:
– Какво е това сифилис? Другият отговорил:
– Ей заради такива тъпаци като тебе, сме на трето място!
☺ ☺ ☺
Млада дама нервничи преди полет със самолет.
– Надявам се, че ще ни свалите на земята благополучно? – тихо пита тя пилота.
– Естествено, досега не е имало случай да оставя някой във въздуха!
☺ ☺ ☺
Мъж спечелил крупна сума от лотарията. Приятел го пита:
– А как се отнесе тъща ти към това?
– Направо умря от радост!
– Боже, толкова щастие наведнъж...
☺ ☺ ☺
Диалог:
– Ти кой си?
– Аз съм вълшебния джин, ще ти изпълня три желания.
– Ихаа, кеф...
– Хайде, казвай, че няма време.
– В общи линии искам: да хапна, да пийна от сърце с приятели и една много навита жена!
– Нямаш грижи! Сим-силадин!!! И готово: около него приятелите му викат "Горчиво!", а
той седи костюмиран на празничната маса с булката. Трябва да се мисли, какво си пожелаваш...
☺ ☺ ☺
Изпит в университета. Професорът пита:
– Въпрос за отличен – как се казвам?
Гробно мълчание сред студентите...
– Въпрос за много добър – какъв цвят е учебникът?
Пълно мълчание...
– Въпрос за добър – по какво сте на изпит?
От задните банки се чува приглушен шепот:
– Един лесен въпрос не зададе до сега!
☺ ☺ ☺
Мъж се прибира в къщи кьоркютук пиян. Решил да се прикрие от жена си. Чудил се какво
да направи и измислил, че ако чете книга тя няма да се досети нищо. Сяда в хола на дивана и почва да чете. Влиза жена му, поглежда го и казва:
– Е, кво .... пак ли си се насвяткал!? Колко можеш да изпиеш?!
– Кой това ма?! Не виждаш ли, че седя тука и си чета книга.
– Абе я затваряй тоя куфар и отивай да си лягаш, пияница такъв!
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ИЗМАМНИКЪТ
(Криминална загадка)
Герасимови имаха гости и, когато Стрезов позвъни, разбра, че е попаднал в неподходящо
време. Отвътре, от хола се чуваше весел разговор, тракане на чинии и една хълцаща магнетофонна мелодия, която явно придаваше модерен облик на тържеството.
Отвори самият домакин — доктор Видин Герасимов и по широкото му лице цъфна неподправена усмивка.
— О, наборе, здравей! — зарадва се Герасимов. — Какво те носи? Влизай, влизай!
Със Стрезов той беше не само съкооператор, но и съученик — бяха учили в един клас на гимназията.
— Аз по-късно, Видине... — смотолеви Стрезов — то е дребно... една рецепта. По-късно! И
понечи да си тръгне. Само че не можа, защото Видин Герасимов го хвана за ръката и се обиди не
на шега.
— Значи така, а? Само по работа? И няма да влезеш?
— Не, бе — заолравдава се Стрезов, — ама нали имаш гости! А пък на мен ми трябва само
една рецепта. За седалгин, че вече не го дават без рецепта!
Възможност за отстъпление вече нямаше. Герасимов почти насила го завлече вътре и шумно го представи на гостите си като “моя набор”, “съкооператор” и “начинаещ играч на табла,
когото обучава”. Последното предизвика взрив от смях и шумни коментари, докато Стрезов се
настаняваше на отрупаната маса. Гостите всъщност бяха само трима — едно семейство, кумове
на Герасимов, и един мъж към петдесетте, сдържан, изискано облечен.
— Другарят Дончев много пътува из чужбина, такава му е работата! — обясни Герасимов.
— Тъкмо ни разказваше за Белгия й Холандия! С маса хора се е срещал! Слушаме, другарю Дончев!
— Е, то повече няма и какво! — рече с малко престорена скромност Дончев. — Да знаех,
щях да донеса диапозитивите, да ви покажа Амстердам — столицата на Холандия. Такава, каквато я видях, с тези чудни канали, с тия домове, които се оглеждат във водата...
Стрезов се зае с шопската салата, а Дончев продължи да разказва. Амстердам изглежда много му беше харесал, а беше видял и интересни хора по повод на службата си. С тънко остроумие
описа срещата си с един министър, бързащ за заседание на правителството, прехвърли се на друга любопитна среща с писател, даже разказа анекдот из живота на известна актриса, посещаваща
за пръв път Амстердам. Стрезов едва даваше ухо и възможността да загуби сума време заради
една рецепта за седалгин не му се виждаше от най-приятните.
Когато Дончев, завладял думата напълно, се прехвърли към Белгия и заговори за уличното
движение и катастрофите в Брюксел, Стрезов се извини и стана. Герасимов се намуси, но нямаше
как — все пак човек може да има и работа! Изпрати го до вратата и докато пишеше на бланка рецептата, подхвърли:
— Виждаш ли го? Ходил по служба, ама и себе си не забравил!
— Как “не забравил”! — учуди се Стрезов.
— Ами как, накупил си части за магнета, едва го склоних да ми продаде нещичко и друго,
че моят магнет съвсем фалира!
— Ти познаваш ли този човек добре, Видине! — рече предпазливо Стрезов. — Мислех, че
ти е приятел... добър приятел.
— Ами, приятел... — вдигна рамене Герасимов — препоръчаха ми го, поканих го да видим
там с частите какво ще стане!
— Така ли? — каза Стрезов — Не ми се искаше да ти развалям настроението, Видине, но този Дончев лъже най-безсрамно! И нищо чудно да си е един измамник! Внимавай!
— Я гледай! — учуди се на свой ред Герасимов. — По какво съдиш!
По какво наистина?
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