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Приоритети
СИМВОЛИКАТА НА ЧЕРВЕНО-БЕЛИЯ БАСТУН
Колко често виждате пешеходци с бастун и автоматично приемате, че те са слепи? Ако видите човек с напълно бял бастун, това означава, че е сляп или с увредено зрение. Пешеходците с
червено-бял бастун обаче са лица с комбинирано увреждане на зрението и слуха.
В повечето страни, този символ на сляпо-глухите хора, вече се разпознава добре, но в други
страни, все още трябва да се работи в тази посока, за да бъде постигната желаната информираност в широката общественост.
В България, съгласно закона за движение по пътищата от 7 юли 2012 г., червено-белият бастун е официален отличителен знак на сляпо-глухия пешеходец.
За съжаление обаче, все още много сляпо-глухи у нас споделят, че докато са навън и се
придвижват със своя червено-бял бастун, имат големи затруднения, защото повечето хора не са
запознати със символиката на този отличителен знак на сляпо-глухотата. Ето защо е важно да си
припомним какво означава червено-белият бастун.
Много сляпо-глухи избират да използват червено-бял бастун, за да им помогне да се ориентират в заобикалящата среда, както и за да уведомят и информират другите хора, че са сляпоглухи и може да им трябва малко повече време, за ориентиране и вземане на решения, особено,
ако не са запознати със средата около тях.
Червено-белият бастун има две основни дължини, които човек със сензорна загуба може да
използва. Бастунът с пълна дължина е най-разпространен и се използва като помощно средство
за ориентиране, придвижване и мобилност. Символните бастуни са много по-къси и се държат
близо до тялото, за да покажат наличието на комбинирано увреждане на слуха и зрението.
Ако сте шофьор или просто участник в движението, и виждате пешеходец с червено-бял
бастун, моля, не забравяйте, че сляпо-глухите хора може да не могат да ви чуят, така че не бибипкайте с клаксона на колата и не крещете. Освен това, трябва също да се има предвид, че сляпо
-глухият може да премине с по-бавно темпо. Помнете, че това е за неговата собствена безопасност, затова, моля, бъдете търпеливи!
Червено-белите бастуни са сред нас! Нека ги пазим!

Статията подготви:
Елена Атанасова
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Полезна информация
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЛУХА
И СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ
Трябва ли да плащам за тест на слуха ?
С направление от личния лекар може да си направите изследване на слуха при всеки специалист „Уши Нос Гърло“. Почти всички големи Центрове по слухопротезиране правят такива тестове безплатно и без такова направление.

Каква е цената на слуховите апарати?
Един слухов апарат може да струва от около 400 до над 2000 лева. Въпреки това, съществуват редица възможни източници, от които може да получите финансова помощ, като застраховка
или от Социалното министерство.
Чрез Общинската Дирекция социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, можете да получите пълно или частично финансиране за слухови апарати. Тази
финансова помощ не е обвързана с финансовото ви състояние и дали сте здравно осигурен. Трябва да имате дългосрочна загуба на слуха, която изисква използването на слухов апарат. За повече
информация, се обърнете към Дирекция социално подпомагане по местоживеене или най-близкия
слухопротезен център.

Как работят слуховите апарати?
Всички слухови апарати работят по едни и същи основни принципи. Миниатюрен микрофон улавя звука, усилвателна схема прави звука по-силен и малък говорител доставя усилен звук
до ухото ви. Слуховите апарати се различават по стил и технически характеристики.

Наистина ли помагат?
След като започнете да носите слухов апарат ще отнеме известно време за да свикнете с него. Вие ще трябва да пренасочите слуха си към звуците, които сега чувате за пръв път от дълго
време. Може веднага да забележите известно подобрение, но е възможно да отнеме няколко седмици, докато сте в състояние да получите максимална полза от новия слухов инструмент. Търпение и постоянство е ключа към успеха. Вашият слухопротезист ще работи с вас, за да се направят
корекции и да се получат най-добрите настройки. Вие ще бъдете инструктирани да практикувате
слушане в различни среди. С известна практика скоро ще намерите вашия начин да станете щастлив и удовлетворен потребител на слухов апарат.
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Какво ще стане, ако слухът ми се влоши след покупката на слухов апарат?
С технологичния напредък в слуховите апарати и съвременните технологии, слуховите апарати могат да бъдат препрограмирани за да отговарят на променящите се нужди.

Трябва ли да купувам батерии или да презаредя своя слухов апарат?
По-голямата част от слуховите апарати днес работят с батерии за еднократна употреба. Все
пак, има някои модели, които използват вградени акумулаторни батерии. При закупуване на слухов апарат чрез помощта на Дирекция социално подпомагане вие имате право на 20 броя безплатни батерии веднъж годишно.

Колко време отнема получаването на слухов апарат?
Тестът на слуха, избирането на подходящ за вас слухов апарат и неговата настройка отнемат около един час. Ако сте избрали вътреушен (ITC) модел слухов апарат, производството му
може да отнеме от 3 дена до 1-2 седмици в зависимост от модела и производителя.

Трябва ли да се носи слуховият апарат през цялото време?
За да можете да се възползвате максимално от слуховия си апарат, той трябва да се носи
толкова често, колкото е възможно. Все пак той трябва да бъде свален, когато спите. Освен това,
слуховите апарати по принцип не са водоустойчиви, така че те не трябва да бъдат носени, ако са
изложени на риск да бъдат намокрени (напр. при къпане или плуване).

Какво ще стане, ако се счупи или повреди моят слухов апарат?
Производителят предоставя гаранция две години с покупката на всеки нов слухов апарат.
При закупуването му с помощ от Дирекция социално подпомагане имате право на един безплатен ремонт в извън гаранционен срок.

Статията подготви:
Елена Атанасова
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ПЕНЬО БОМБЕТО – СТРОИТЕЛЯТ НА
ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА
Пеньо Атанасов Колев, познат още като Пеньо Бомбето, е
човекът със заслуга Паметникът на свободата на връх Свети Никола (публично популярен като Шипка) да съществува такъв, какъвто го познаваме днес.
Главният герой на този разказ е роден на 2 юни 1902 година
в село Дралфа, Търговищко. След завършването на III прогимназиален клас в село Кръшно той започва да помага на баща си по
строителни обекти. Фактът, че неговият баща е работил заедно с
прочутия майстор Кольо Фичето показва, че младия Пеньо има
пред себе си един пример, който да следва. По това време той си
купува бомбе, с което става известен в цяла Дралфа и оттам идва
неговия прякор.
По време на военната си служба е зачислен в трудовия набор в Шумен при инж. Харалан Стоянов. От него се научава да разчита планове и усвоява тънкостите на строителството, поради което е наричан от колегите си Инженерина.
Съвместната работа с архитектите Станчо Белковски и проф. Иван Данчов му дава възможност да се сдобие с документ за майстор-предприемач. Благодарение на него той може да ръководи строежи с обща стойност на строителните работи до 5 млн. лева.
Успешната му работа по моста на река Струма при село Студена, фабриката на строително
дружество „Циклоп“ край Горнобанското шосе на София, катедралата и учителския институт в
Шумен правят името на Колев популярно и уважавано. Именно затова не е изненада, че през
1928 година старият му познат арх. Данчов и инж. Минчо Заяков се обръщат към него със специална молба.
Още по време на Учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари – 16 април
1879 година) се взима решение за изграждане на паметник на българския опълченец, почитащ
епопеята на връх Шипка. Години наред идеята остава нереализирана, а когато се пристъпва към
нейното изпълнение, екипът на майстор Илия Мъглов (родом от селцата край гара Царева ливада) бързо се разбягва заради лошите атмосферни условия.
На няколко пъти Строителният комитет, в който влизат арх. Данчов и инж. Генчо Скордев,
обявява търг за продължаването на строежа и след като кандидати така и не се появяват, първият
се сеща за Бомбето. По това време Колев и неговите хора тъкмо завършват строежа на почивната
станция на пощите до двореца Евксиноград. След като приема предложението, Колев си спомня:
„Гледам: паметникът само до костницата изкаран и отгоре една бетонна плоча, армирана с
желязо. А пък горе един студ, един силен вятър. Викам си: „Пеньо, имало е защо да напуснат хо-
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рата туй място“. И си мисля как да откажа, усуквам го, значи. Добре ама касиерът на комитета
Киров влезе в един окоп, целуна тревата и заплака. Той беше опълченец, с такава една хубава
брада досред гърдите, ще е имал тогаз 75 години.
Чудя се: „Бре, какво му стана на тоз човек?“ Отивам две-три крачки към него. А той се изправи, прегърна ме и каза:
– Майсторче, виждам, че си млад и че имат доверие в теб. Земи го, каза, да го изкараш, като
баща ти се моля! Да го видя, че тогаз да се отвори земята да ме прибере. В тоя окоп бях ранен,
мойта и кръвта на другарите ми е текла по тая трева, заради България…
Сякаш мравучки ме полазиха. Рекох си: „Хората кръвта си тук са давали, пък аз да се плаша
от вятъра. Не, ще го направя.“
Началото обаче е трудно – Пеньо Бомбето събира работници от село Шипка и каменоделци
от Дряново, но след като виждат какви са условията, те веднага го изоставят. Строителят обаче
не се отказва и наема 14 каменоделци от Габрово, на които плаща предварително и те му се отплащат с усърдна работа. За нуждите на строежа са закупени две биволски коли от Севлиево, които пренасят тежките камъни.
Точно когато работата потръгва се появява още една трудност – пясъкът, който е каран от
Мъглиж и Емина не достига. За щастие в близост до върха се намира подходящ материал и така
проблемът е решен.
Не липсват и куриози – в един момент чертежите за строежа биват изядени от едно магаре,
което оставя само изображението на бронзовия лъв. В друга ситуация пък мечка подгонва строителите, които се затварят в землянка и тъй като вратата се отваря само навън, им се разминава
само с уплахата.
След тригодишна упорита работа паметникът е готов и на 26 август 1934 година става тържественото му откриване. На него присъстват цар Борис III и министър-председателя Кимон Георгиев. Държат се прочувствени речи, а архитект Атанас Донков и скулпторът Александър Андреев получават държавни отличия.
Никой не споменава името на Пеньо Атанасов Колев. Обиден, той години наред не се качва
до Паметника на свободата, който е изградил със собствените си ръце.
Едва след Втората световна война успява да се радва на творението си и често допълва екскурзоводите по време на обиколките на връх Свети Никола (тогава наричан Столетов).
Пеньо Бомбето умира през 1987 година в Попово и макар подвигът му често да е наричан
„Втората Шипка“, той си отива от този свят забравен от мнозина. Наша е отговорността да си
спомняме за този работлив и достоен българин, донесъл гордост на цял един народ.

Източник: www.bulgarianhistory.org
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ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
1-ви ноември е познат на малки и големи в България като Ден на народните будители. Кои
са тези личности, с какво е известен денят и защо този ден е специално предназначен, за да ги
почете? Нека научим повече за този национален български празник.
Какво представлява празникът Ден на народните будители?
Денят на народните будители е създаден като знак на уважение и благодарност към българите, изиграли важна роля в просветителската дейност на страната ни и в оформянето на националната ни идентичност. Това са просветители, книжовници, борци за свобода и други, чиито
имена са останали в историята на България заради любовта им към родината и посвещението им
за благото на народа.
Кои са народните будители?
Списъкът с народните будители е дълъг и включва имената на бележитите българи Паисий
Хилендарски, Неофит Рилски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Христо Ботев, Георги Раковски, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Любен Каравелов и
много много други.
Нещо повече, този списък е отворен и в него постоянно се прибавят хора – наши съвременници, които изграждат със собствените си неуморни усилия нашето общество и нас като личности. Това са хора-просветители като нашите учители, които са отворили ума и сетивата ни към
славната българска история и към родолюбие.
История на празника: Откога се чества в България?
Първият път, когато българите празнуват този ден, е през 1909 година, като честването му е
в Пловдив. Денят на народните будители започва да се чества официално с указ на Борис III през
1923 година, като за официален празник е обявен 1-ви ноември. В продължение на над две десетилетия след това българите отбелязват Деня на народните будители – до 1945 година, когато той
е забранен и отменен. След периода на комунизма, народното събрание възстановява честването
му през 1992 година, когато 1-ви ноември е обявен за неучебен ден и за празник на заслужилите
българи, към които са причислени и учителите.
Как днес се празнува 1 ноември?
Денят на народните будители е отбелязван всяка година с тържествена церемония пред
Президентството в София, когато почетният строй на Националната гвардейска част бива приет
от президента на България. На този ден се издига националният трибагреник, след което се провежда специална среща между държавния глава и дейци на науката, общественици, ръководители на културни институции, хора, работещи в сферата на културата, изкуството и образованието.
В много галерии в страната на този ден са организирани специални изложби, посветени на
народните будители, а малките деца участват в конкурси, целящи да предизвикат интереса им
към този прекрасен български празник.

Източник: www.vivus.bg
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НАЙ-МИСТЕРИОЗНИТЕ И ЗЛОВЕЩИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ
Сигурно сте чували страховити разкази и легенди. Разказвани вечер край огъня, някои истории те карат да настръхваш от ужас. Но въпреки това, хората от край време си разказват такива
истории. Навсякъде по света има местни легенди, такива има и в България. Още преди да е имало
книги, предаването на истории било, чрез устна реч. Така се е формирал фолклорът. От дума на
дума, разказвачът можел и да промени историята, затова се случвало друг да я знае по друг начин.
Преди време хората повече са вярвали на всичко казано, особено въздействащи са били
страховитите истории. Те са всявали респект и страхопочитание към хора или места. Днешните
хора от малко неща може да се изненадат или изплашат. Много от страховитите легенди са обяснени с научни факти и така изгубили своята мистика. Все пак в България има няколко мистериозни места, които са съхранили своята страховита сила. Легендите за тях все още са живи и въпреки многобройните изследвания, те все още са забулени в мистерия. Нека да видим кои са те!
Дупката в Царичина
През 1990 г. по все още противоречиви причини, в село Царичина, започнали тайни разкопки, организирани от Генералния щаб на Българската армия. Говорело се, че причина за започване
на разкопките била информация от екстрасенса Елисавета Логинова. Според нейните твърдения,
извънземни сили й диктували послания. В тях и се казвало, че в селото е закопано първото човешко същество живяло някога на планетата ни. Не минало много време и разкопките били преустановени, а дупката в Царичина капсулирана. Какво са открили или не, засега се пази в тайна и
достъпът до дупката е ограничен. Това само разпалва повече мистерията около нея и доказва, че
там има нещо необикновено.
Написани са много книги и научни доклади за дупката в Царичина без да дават ясни отговори за нея. Жителите на селото твърдят, че това място излъчва някаква необяснима енергия. Дали
е масова психоза или наистина мястото е мистично?
Прокълнатата къща в село Мусачево
На около двадесет километра от София, се намира село Мусачево, а в него има една необитаема къща, със зеещи празни прозорци. Местните жители твърдят, че колкото и каквито брокери
да са се опитвали да я продадат, така и не са намерили желаещ да я купи. И причината не е цената, наричат къщата за 1 лев, защото през последните години висяла обява с невероятно ниска цена, но въпреки това никой не я искал. Какво кара хората да не желаят къща, толкова близко до
столицата, при това съвсем евтино?
Според една легенда под къщата има турско гробище, а според друга, там е заровено прокълнато имане с жълтици. Говори се, че преди много години, семейството, което е построило къщата, мистериозно измряло. Същото се случило и със следващите собственици, а след това и още
веднъж. От тогава минали десетки години, но никой все още не смее да влезе в имота.
Село Шишенци
Във видинското село Шишенци има около 120 жители, като 80% от тях са със сини очи. В
това няма нищо необикновено, но от това което разказват жителите, могат да те побият тръпки.
Старите хора твърдят, че нощем в селото се чуват странни звуци – гласове на жени, мъже и деца
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и звуци от тъпани. Според местна легенда, преди много време сватбари от съседното село тръгнали към Шишенци. По пътя ги нападнали татари и избили всички. Но не намерили покой, гласовете им останали да бродят и до днес.
Местността „Седлото” в Странджа
През 1981 г., в горите на Странджа планина била намерена карта от необработена животинска кожа, изписана с неясни знаци. Смятало се, че старинният чертеж бил турски и по неизвестни
причини попаднал в ръцете на прочутия местен иманяр Мустафа. Очевидци твърдят, че иманярът
занесъл картата на Людмила Живкова, която по онова време била председател на Комитета за
култура. Тя се заинтригувала от чутото от Мустафа. Според твърденията му, картата описвала
място в местността “Седлото”, намиращо се между странджанските върхове Голямо и Малко
Градище. Там била погребана египетската богиня-котка Бастет.
Тя говорила с много археолози, но повечето били скептични. Така картата била занесена на
Ванга. Тя казала следното: „Много, много отдавна дошли по вода хора от Египет. Те били високи
и стройни, с черни коси, носели маски на лицата си и били облечени с нещо подобно на нашите
кукери.” Ванга потвърдила, че картата сочи място, на което има гроб на жена, държаща жезъл от
извънземна материя. Пророчицата предупредила в никакъв случай да не ходят на това място и да
не копаят, защото е много опасно.
Това не спряло Людмила Живкова и с помощта на Кръстю Мутафчиев, организирали тайна
експедиция. Участниците в разкопките, твърдели, че мястото е заредено с особена енергия, както
и за странни сияния в нощта на 5 срещу 6 май, всяка година. Сиянията образували фигури на
мъж и жена.
Какви са резултатите в тази експедиция остава загадка. Но малко по-късно същата година
Людмила Живкова мистериозно умира. След смъртта й, експедицията веднага е прекратена. През
1982г. започнал закрит съдебен процес срещу Кръстю Мутафчиев, който бил осъден на 20 години
затвор. Няколко години по-късно починал. Мъртви са и всички участници в експедицията. Местните жители продължават да твърдят, че виждат сиянията и мястото излъчва странна енергия.
Дяволският мост
Днес село Дядовци, което се намира след Дяволският мост е напълно изоставено. Местните
хора твърдят, че мястото е мистериозно и разказват странни легенди и истории. Според една легенда, дълго време никой не можел да построи мост над буйната река Арда. Млад и амбициозен
майстор приел предизвикателството. Самият Дявол му разкрил тайната, как да построи моста, но
му поставил условие: За да бъде мостът вечен, трябвало да изобрази лика на Сатаната, който
трябвало да бъде едновременно видим и невидим.
В друга легенда се разказва за мома от село Дядовци, която искала да се спаси от турците,
като сложи край на живота си, скачайки от моста. Когато преследващите я турци стигнали до
моста им се привидял самият дявол. Конниците ужасени се втурнали в обратната посока, а момата останала невредима.
Много хора наистина изпитват страх и никога не биха припарили до подобни места, но други, с авантюристичен дух търсят точно такива, за да се изправят пред предизвикателствата.

Източник: www.iskamdaznam.com
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Хоризонти
ДА ГОВОРИШ...
ПОДСВИРКВАЙКИ УНИКАЛНИЯ
„ПТИЧИ ЕЗИК” НА ЕДНО ТУРСКО СЕЛО
Понякога думите са малко, затова в речта включваме и други звуци. В турското село Кушкьой хората си говорят като подсвиркват. Оказва се, че се разбират перфектно, но езикът е пред
изчезване. Дойче веле разказва за
застрашеното изкуство на подсвиркването.
В селището Кушкьой на Черно
море селянките застават на покрива и
подсвиркват на съседите си отвъд
долината. Разбират се перфектно, но
все по-малко хора владеят тази своеобразна комуникация.

вори със съседите си по покривите именно на този език.

Кушкьой означава „птиче село”. То има 400 жители, разположено
е в планините край брега на Черно
море и е родина на прастария птичи
език. 65-годишната Кадън Бебек го-

В къщата на Бебек са дошли доста съседки, за да разкажат за застрашения език на подсвиркването. Всички смятат, че модерното време е причина все по-малко от местните жители да владеят птичия език.
„Преди го знаеше всеки - предците ни, дедите ни. Баща ми, майка ми, братята и сестрите ми
– всички можеха да говорят птичия език. Сега имаме телефон и езикът изчезва. Младите хора
казват, че свирукането им се струвало нелюбезно. Могат да научат птичия език, но заминават за
града. Затова и не учат езика”, разказва Кадън Бебек.
През лятото внуците ѝ се връщат от града в селото. Кадън Бебек се опитва да ги учи на птичия език. Но ваканцията не стига - за толкова малко време не става.
„Преди със свирукане викахме съседите на помощ. Не се налагаше да ходим навсякъде.
Подсвирквахме оттук и отсреща ни разбираха”, спомня си Бебек.
Старата традиция на селяните от Кушкьой бавно отмира, поради което от ЮНЕСКО са
включили птичия език в своя списък за нематериалното културно наследство. Жителите на селото се надяват на финансова помощ и са основали училище за изучаване на птичия език.
„Някои го научават веднага. На други им трябват седмица – две. Докато се изсвирят първите свързани думи, минават два месеца. А трябва и талант”, обяснява учителят по птичи език Сереф Башкан.
Ерен Чъндък е голямата надежда на селото за запазването на традицията.
„Тези като мен, които проявяват интерес, са малко. Другите казват, че езикът е безполезен.
Но според мен е много ценен”, казва Чъндък.
Учените смятат, че птичият език е на изчезване. Но интересът към неговата своеобразна
традиция нараства отново далеч извън пределите на Турция.

Източник: www.btvnovinite.bg
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БЪЛГАРСКИТЕ АБСУРДИ И КУРИОЗИ НА ХХ ВЕК
Софийското море
Софийското море е напълно реална инициатива, част от държавната строителна политика
през 50-те години на 20 в. Мечтата на партийния вожд Вълко Червенков за корабоплавателен канал между Павлово и Панчарево, задължава всеки столичанин да копае на обекта в почивни или
дори работни дни. И това абсолютно безумие продължава близо десетилетие, раждайки анекдоти
за крокодилите в софийски води и лопатите, които се превръщат в гребла. В един момент се оказва, че ако каналът бъде напълнен, ще залее града и започва втора част на трагикомедията - зариването на морето. Драгалевци, Симеоново или Дървеница не стават пристанища, а софиянци никога не успяват да се оправдаят, че са закъснели за работа, защото параходът им не е дошъл навреме.
България - 16-та република на СССР
Предложението България да стане 16-та република на Съветския съюз не е просто куриоз, а
най-позорният политически акт през изминалото ни столетие - по същество доброволен отказ от
държавен суверенитет, без аналог в световната история. На пленум на ЦК на БКП през юли 1963
г., Тодор Живков заявява: „У мен има една идея от няколко години. Да аргументираме необходимостта от създаването на по-тясна връзка между съветската и нашата икономика, в перспектива с
нейното сливане. И по-нататък политическо сливане. Суверенитетът нашият народ го разбира да
има за ядене, да живее." Тези думи не се нуждаят от коментар. Разбира се Хрусчов ужасено отхвърля безумното предложение, Съветска република България остава само на теория, но националният позор и подигравката с паметта на поколения борци за свобода и независимост, ще остане да тежи върху цялото ни историческо развитие.
Похитените тленни останки на Чаплин
Да похитиш тленните останки на славен покойник, за да искаш откуп от роднините му, е
идея странна и отвратителна, а пък участието на наш сънародник в изравянето на тялото на Чарли Чаплин е един от най-срамните български куриози през изминалия век. На 1-ви март 1978 г.
българинът Ганчо Ганчев, в съучастие с поляка Роман Вардас, се захващат да реализират чудната
си идея да изровят тялото на великия артист от гробището край Корсие сюр Веве, Швейцария.
Дъждът се лее из ведро, ковчегът тежи 240 килограма, но нашето момче и полският му колега са
в завидна физическа форма и се справят с лекота. Веднага след това се свързват с вдовицата на
Чаплин - Уна, за да и поискат откуп от половин милион швейцарски франка. Тя не проявява особен интерес към гробищната оферта, но по настояване на полицията поддържа контакт с пишман
-злодеите и те скоро са заловени, за да ни накарат да се срамуваме в национален мащаб.
Заводът „Червена могила" - Радомир
Чудовищният, необятен завод „Червена могила" е индустриален гигант, абсурден донякъде
по своя замисъл, но най-вече по изразходени средства и нулева функционалност. Замислен да бъде комбинат без аналог в цяла Европа, за издигането му в многокилометров радиус, през 80-те
години са отделени милиард и половина лева, а в него е предвидено да работят около 20 хил. души, далеч повече от цялото население на Радомир. Строежът му буквално изцежда родната икономика, напънала се да бъде рекордьор в индустриализацията, а това, че така и никога не започва
да функционира, окончателно го превръща в свиден паметник на абсурда.
Тайната вечеря на политбюро
Тайната вечеря на Леонардо да Винчи е шедьовър на световното изобразително изкуство, а
пък Тайната вечеря на Политбюро е шедьовър на глупостта през българския 20 в. Невероятният
соц-кич от мистериозен автор е точно копие на оригинала, с малката подробност, че мястото на
Исус е заето от партийния лидер Тодор Живков, апостол Йоан е Людмила Живкова, а случайно
или не предателят Юда е Милко Балев. Особено впечатляват детайлите - сянката на човек от
Държавна сигурност между родните Филип и Матей - Пенчо Кубадински и Добри Джуров; чашката и луканката пред Петър Младенов; пистолетът и бозата пред Джуров; буркана кисело мляко,
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бонбонките тик-так и тоблеронът пред Андрей-Първозвани-Луканов; цигарите „Стюардеса" пред
Кубадински; обелката от банан на пода и спящото куче; и не на последно място - висящият от
тавана микрофон, който подслушва разговора.
Делото „Антонов"
Сътворяването на т.нар. „българска следа" в атентата срещу папа Йоан Павел ІІ, психическото и физическо съсипване на един невинен човек и очернянето на България пред света, е абсурден пример за цинизма на политическото противопоставяне в епохата на Студената война. На 13ти юли 1981 г., турският терорист Мехмед Али Агджа прави опит да убие главата на римокатолическата църква. Година по-късно за съучастие в атентата е арестуван и представителят на
БГА Балкан Сергей Антонов. „Българската следа" се раздухва от световните медии, в затвора Антонов е подложен на изключителен тормоз и подлаган на експерименти с психотропни вещества,
които завинаги влошават психическото му състояние. През 1986 г. българинът е освободен поради липса на доказателства, а по-късно самият Агджа признава, че „българската следа" е измислица на италианските тайни служби.
Информационното затъмнение за Чернобил
Информационното затъмнение за Чернобилската авария у нас е класически абсурд от тоталитарната ни действителност през 20 в. и класическо престъпление срещу обществото, отговорността за което се разми като радиационен дъжд на първомайска манифестация. Най-тежката ядрена авария в света се случва на 26-ти април 1986 г., а на 1-ви май радиационният облак достига
и България. Вместо да се вземат всички възможни средства за намаляване на зловещите последствия от катастрофата, отговорните фактори гузно мълчат, докато черният дъжд се изсипва върху
щастливите трудещи се на манифестацията по повод 1-ви май. Населението в цялата страна весело хрупа отровните пролетни зеленчуци, като единствените, които взимат мерки са членовете на
Политбюро. България е на пето място по степен на замърсяване в Европа, но на първо по поета
доза радиация, именно заради престъпното информационно затъмнение.
Шегата на „Ку-Ку" за АЕЦ-Козлодуй
Мирен ефирен ден на 22-ри декември 1991 г. По Българската телевизия се излъчва любимото студентско предаване „Ку-Ку", когато изведнъж редовният ефир прекъсва и започва да тече
изнервящото съобщение, че „в Козлодуй не се е случило нищо страшно". От Дуранкулак до Петрич се понасят ужасени писъци, защото свикналият да чете между редовете телевизионен зрител
е напълно убеден, че атомната електроцентрала е избухнала и радиационният облак вече поглъща
и техните населени места. В същото са убедени световните телеграфни агенции като Ройтерс,
Франс Прес, ZDF и много други, които бързат да разпространят сензацията. А пък то - шега на
екипа на предаването „Ку-Ку", в духа на Орсън Уелс, в никакъв случай не невинна, но великолепно направена и отлично демонстрираща колко е неподготвена държавата за катастрофа от подобен мащаб. Скандалът е оглушителен, а дали някой успя да си направи изводите - вече е съвсем друг въпрос.
Неразкритите досиета на ДС
Онова, което се случи или по-скоро не се случи с досиетата на българските граждани, свързани с Държавна сигурност, съвсем закономерно се нарежда сред забележителните абсурди на
изминалото столетие, продължаващо и до ден днешен. За разлика от останалите държави от бившия социалистически блок, у нас възможността за равносметка, покаяние и освобождаване от
порочните структури на тоталитарното минало се превърна в машина за изнудване и разчистване
на лични сметки. Архивите на ДС останаха затворени, а голяма част и унищожени, странни списъци се появяваха и изчезваха, а мрежата на Държавна сигурност продължи да си функционира
безнаказано и мощно. Така и никой не разбра какво точно съдържат легендарните архиви, каква е
разликата между шпионин и доносник, а досиетата си останаха просто инструмент за рекет всъщност точно това, заради което са и създадени.

Източник: www.dariknews.bg
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Полезни съвети
ДЕСЕТ СЪВЕТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
ОТ СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ КНИГИ
Има една стара книжка.
Казва се "Народен домашен
лекар" и има рецепти за всичко. От какво да правиш, ако
глътнеш игла, до как да се
спасиш, ако те ухапе змия
или имаш куршум в тялото.
Тук е и рецептата срещу депресия и хипохондрия или
както се нарича в книгата
"кривонеделна меланхолия".
Има дори рецепта как да си
направим пломба на зъба!
Наред с всички останали рецепти има и 10 съвета за запазване на здравето, както на хората,
така и на домашните животни. Явно нямаме голяма разлика!
А ето ги и самите съвети!
1. Главата трябва да се приучи на студено още от младини до старост.
2. Краката да се пазят от студено, защото заболяват и се появява ревматизъм - слаб и остър.
3. Стомахът да не се претоварва с много и трудносмилаема храна.
4. Да се пази всеки от нечист въздух и нечиста вода.
5. От пренатоварване с тежка работа, защото убива силата на човека и води до смърт.
6. Сън, ядене и пиене - умерено.
7. Никой да не се поддава на нерви и яд, това докарва смърт.
8. Безумна любов да се отбягва, защото предизвиква преждевременна смърт - шанкър, сифилис и други.
9. Да се пази умерен ред в женитбата.
10. Всеки да си избира работа според силите.
Интересна подробност за автора на книгата - Йеромонах Неофит Калчев е, че е лекувал
труднозарастваща рана на Васил Левски и го е спасил. Лекува и втората съпруга на Цар Фердинанд - Елеонора Каролина Ройс, която не успяват да излекуват, доведените за целта немски професори, но Неофит успява. За тази си заслуга е награден от царя с голям златен кръст с 14 сапфира. Този кръст по-късно му носи доста неприятности, но това е една друга история.
В резултат на неговите лечителски способности е бил много търсен от хората, но това му
спечелва и много врагове. Гилдията на лекарите и фармацевтите в следосвобожденска България
завежда 67 дела срещу него. По 58 е оправдан, но по другите са му наложени различни глоби. Негови съвременници пишат, че българите са унижили лечителя така, както и турците не са го унижавали.
Последните години от живота си Йеромонах Неофит Калчев прекарва в Преображенския
манастир във Велико Търново.

Източник: www.gnezdoto.net
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Кулинарни рецепти
КАРТОФИ СЪС СМЕТАНА, КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ,
ШУНКА И КРЕНВИРШИ

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 1,5 кг картофи, 3 кренвирша, 200 г шунка, 6-7 кисели краставички, 200-300 мл
готварска сметана, 200 г сирене, половин ч.ч. прясно мляко, половин връзка магданоз, сол - на
вкус, половин ч.л. чесън на прах.
Начин на приготвяне: Картофите измивате и сварявате. След като изстинат, ги обелвате и
нарязвате под желаната от Вас форма. Аз ги нарязах на кубчета.
Шунката също нарязвате на кубчета, а кренвиршите и киселите краставички на колелца.
Магданоза измивате и нарязвате на ситно (можете и дръжките да нарежете).
В подходяща тава изсипвате всички нарязани продукти, подправяте със сол и чесън.
Разбивате сметаната с прясното мляко и изсипвате при картофите. Натрошавате сиренето от
горе и обърквате добре всички продукти.
Запичате за 20-30 мин във предварително загрята фурна на 180-190 ° C .
Може да се ползва, както за гарнитура, така и за основно ястие.


СОЛЕНА БАНИЦА С КЕКСОВО ТЕСТО

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 1 пакет кори за баница (аз използвах Фамилия), 1/2 ч.ч. олио за намазване на корите при навиване.
За плънката: 4 яйца, 400 г сирене, 1/2 ч.ч. олио, 1 ч.ч. брашно, 1/2 кофичка кисело мляко,
1 ч.л. сода за хляб.
За намазване: 1 яйце, 50 г масло (нарязано на малки парченца), сусам - бял и черен.
Начин на приготвяне: Продуктите за плънката се разбиват добре и накрая се прибавя и
сиренето.
Вземат се корите. Всяка кора се намазва с малко олио, наръсва се с плънката и се завива на
руло. Нарежда се в кръг в намазнена тава.
След като всички кори са навити и наредени, баницата се намазва с разбито яйце, разпръскват се парченцата масло и се наръсва с двата вида сусам.
Пече се на 220-230 ° C , като не е задължително фурната да е загрята.
Когато е готова нашата вита баница, се изважда и се завива с кърпа, за да се задуши.


СОЛЕНИ ПРЪЧИЦИ С КОРИ ЗА БАНИЦА

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 8-10 броя фини кори за баница, 2 яйца XL, 4 с.л. с връх извара, 160-200 г кашкавал, масло или зехтин за поръсване и намазване, 2-3 щипки сол.
Начин на приготвяне: Разбийте в купа двете големи яйца, смесете с изварата, солта и към
тях настържете кашкавала. Плънката трябва да е плътна, яйцата да се попият от другите продукти. Разстелете корите върху леко навлажнена кърпа, за да не изсъхват най-долните, тъй като могат да се начупят при навиване. Разрежете на две.
Всяка половинка кора поръсвайте с мазнина и слагайте равномерно по лъжица от плънката.
Завивайте на плътна тънка пуричка и подреждайте в тава, покрита с хартия за печене.
Солените пръчици с кори за баница намажете със разтопено масло или зехтин и пъхнете в
загрята на 180 ° C фурна.
Печете до златист загар около 12 минути. Аз пека на два пъти, защото оставям разстояние
между тях, хубаво да почервенеят от всички страни и да са хрупкави. Ако са плътно залепени,
този ефект няма да се получи и ще изглеждат по-скоро като баница.
Когато соленките са готови ги оставете да изстинат, ако успеете да им устоите.
Хрупвайте за закуска или по всяко време. Може да ги съчетаете и в компания с различни
разядки.
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Кулинарни рецепти
КАРАМЕЛИЗИРАНИ РЕБЪРЦА НА СКАРА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)

Продукти: 500 г свински ребра, 1 с.л. меко краве масло, сол, черен пипер, 1 с. л. подправка
за скара Пикантина, 1 равна с.л. мед, 1 ч.л. горчица.
Начин на приготвяне: Свинските ребра се нарязват на парчета. Намазват се с маслото. Добавят се сол, пикантина, черен пипер, горчица, мед. Объркват се хубаво и се оставят за 2-3 часа в
приготвената марина за месо, а може и цяла нощ.
Пекат се на загрята скара. Малко преди да се свалят от скарата, се намазват леко с мед и се
запичат до карамелен загар. Получават се разкошни ребърца на скара!


СПАНАЧЕНА ТОРТА

(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)

Продукти:
За блатовете: 4 яйца, 2 ч.ч. брашно, 2 ч.ч. захар, 1 бакпулвер, 1 пакетче ванилова захар, 1
ч.ч. олио, 200 г пресен или замразен спанак.
За сиропиране: 1 ч.ч. прясно мляко, 5-6 капки ром.
За крема: 500 мл сладкарска сметана, 3-4 капки ром, 100 г кокосови стърготини.
Между блатовете: 2 банана, 10 ягоди + за украса.
Начин на приготвяне: Спанакът се пасира с олиото до получаване на хомогенна смес,
която добавяме към вече разбърканите яйца и захар. След това добавяме по малко от пресятото
брашно, заедно с ванилията и бакпулвера.
Разделяме сместа на три равни части (за три блата). Може да изпечем и един цял спаначен
блат за торта, който нарязваме на две или три части, след като изстине.
Печем на предварително загрята фурна и на вентилатор на 160 градуса до готовност.
Крема си приготвяме, като разбиваме сметаната на сняг и добавяме 3 - 4 капки ром и
кокосовите стърготини (може и друга есенция).
Напояваме всеки изстинал блат със студено мляко, в което сме добавили 5 - 6 капки ром, но
(не трябва да се сиропират много, тъй като блатовете са леко влажни).
Между блатовете на тортата слагаме от крема, както и парчета ягода и банан. По желание,
може да изрежете леко краищата на блатовете и да ги минете през блендер или на ренде, а с
трохичките да украсите вкусната спаначена торта.
Да ви е сладко с тази изненадващо вкусна спаначена торта!


ПЪЛНЕНИ ГЪБИ ПОРОТБЕЛО С БЕКОН И МОЦАРЕЛА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)

Продукти: 7 гъби Портобело, 1 пакет моцарела, 200 г бекон, 100 г кашкавал, сол, черен пипер, магданоз - за украса.
Начин на приготвяне: Започваме като измиваме много добре гъбите Портобело. Внимателно отстраняваме пънчетата им.
Нарязваме на средно големи парчета бекона и съвсем набързо го запържваме.
Нарязваме си на дребно моцарелата и настъргваме кашкавала.
Когато сме готови, пускаме фурната да се загрява на 180 градуса, отгоре и отдолу. През това време започваме с нареждането на гъбките.
Върху хартия за печене, нареждаме гъбките, след това слагаме първо бекона, после моцарелата, а най-отгоре кашкавала.
Печем пълнените гъби за 15 минути и декорираме с магданоз.
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Здраве
КОРОНАВИРУС, НАСТИНКА ИЛИ ГРИП.
КАК ДА ГИ РАЗЛИЧАВАМЕ?
На пръв поглед симптомите на смъртоносното заболяване, причинявано от новия коронавирус, са същите като при грипа. Затова е важно да можем да ги различаваме, пише Дойче веле.
Типичните за коронавируса симптоми са температура, суха кашлица, загуба на обоняние и
вкус. Понякога се проявяват и задух, болки в мускулите, умора и отпадналост, главоболие, възпаление на белите дробове. Рядко заразените имат и разстройство - то се среща най-често при децата.
Нетипични симптоми са: хремата и болките в гърлото, които са характерни за възпаление
на горните дихателни пътища. Хора, които имат хрема и кихат, по всяка вероятност са хванали
настинка или грип.
Тъй като новият коронавирус засяга предимно долните дихателни пътища, заразените страдат най-вече от суха кашлица, задух и/или пневмония, но нямат възпалено гърло.
В много от случаите заразяването с новия вирус протича без всякакви симптоми. Инкубационният период може да продължи до 14 дни. Специалистите препоръчват да не се прилага самолечение и при съмнение за заразяване да се посети специалист. Лекарят може да изпрати проба
от слюнката в лаборатория, която да провери за какъв тип вирус става дума.
Вирусите, включително и новият коронавирус, се предават по въздушно-капков път или
при контакт със заразена повърхност. Затова най-добрата превенция е да стоите далеч от хора,
които са заразени, да миете ръцете си редовно и задължително със сапун и след това да използвате хартиени кърпи за еднократна употреба. При струпване на повече хора на едно място, спазвайте дистанция и носете маска. А затворените помещения трябва често да се проветряват. В крайна
сметка дистанцията, маската, проветряването и добрата хигиена предпазват и от пренасянето на
грипни вируси и други инфекции.
Грип или настинка? Какви са разликите?
Лекарите понякога изпитват затруднения да направят разлика между обикновената настинка и грипа.
Една настинка най-често започва с дразнене в гърлото, хрема, а след това се появява и кашлица. Болният може да има малко повишена температура, главоболие и отпадналост.
Истинският грип обаче поваля човека изведнъж. Появяват се главоболие и болки в ставите,
суха кашлица и дрезгавост, болки в гърлото, висока температура, често придружена с втрисане.
Човек е толкова отпаднал, че не може изобщо да стане от леглото, няма никакъв апетит и е в състояние да спи постоянно.
Обикновената настинка преминава за няколко дни, а симптомите отшумяват след около
седмица. Истинският грип обаче е по-продължителен, той изкарва болния от строя за минимум
една седмица, а понякога и за по-дълго.
Германската комисия по ваксинациите препоръчва ежегодната противогрипна ваксина, особено на онези, които са изложени на повишен риск от усложнения. Става дума за хора над 60 години, хронично болни от всички възрасти, бременни жени и обитатели на старчески домове. Лицата, които са в постоянен контакт с много хора, също са изложени на по-висок риск: медицински персонал и служители в институции, които обслужват много хора.
Кога са нужни антибиотици?
Повечето настинки, както и грипът, се причиняват от вируси, срещу които антибиотиците
не помагат. Антибиотиците поддържат защитната система на организма. Те убиват бактериите и
ограничават разпространението им, като атакуват клетъчната стена или метаболизма на болестотворните микроорганизми.
Използването на антибиотици е наложително, ако бактериите вече са навлезли в организма
и са започнали да се размножават. Това може да предизвика възпаление или трайно увреждане на
вътрешните органи. Възпаленията на белите дробове, на сливиците, на пикочния мехур или на
мозъчната обвивка обикновено са причинени от бактерии. В тези случаи прилагането на антибиотик е наложително.

Източник: www.vesti.bg
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Технологии
"ЛЕГО" ПУСКА НА ПАЗАРА ТУХЛИЧКИ
С БРАЙЛОВАТА АЗБУКА
Компанията "Лего" обяви, че
пуска на пазара тухлички с брайловата азбука. Уникалните тухлички
бяха представени преди повече от
година като част от пилотен проект,
но сега от "Лего" обявиха, че започват реални продажби.
От сайта на компанията става
ясно, че първоначално комплектите с новите тухлички ще се продават в Бразилия, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Великобритания и САЩ, но целта на "Лего" е до началото на 2021 година те да са достъпни в общо 20 страни и на общо 11 езика.
Новите комплекти ще включват над 300 тухлички с азбуката на
страната, в която се продават, цифрите и някои математически и пунктуационни знаци, а идеята е те да могат
да се използват, както от незрящи и
сляпо-глухи деца, така и от деца без
проблеми със зрението. На сайта на
компанията вече са публикувани и десетки идеи за игри с новите тухлички.

Източник: www.dnevnik.bg
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Усмивки
ВИЦОВЕ

След секс той пита:
– Знаеш ли кой е написал “Кама сутра”?
Тя, отегчено:
– Не, но знам, кой не я е чел.



Сър Джон звъни в бридж клуба и оставя следното съобщение на останалите трима: "Тази
вечер имам среща с една дама, ако мога – няма да дойда, ако не мога – ще дойда.".



Вчера експерти прегледаха пътищата в България и решиха, че трасето е твърде тежко
за да бъде включено в... ралито "Париж – Дакар!"



Двама бягат по улицата и мъкнат торби с пари. Полицията ги гони. Единият вика на другия:
– Казах ли ти аз – като забогатееш, веднага започват проблемите...



Петров си помисли, че новата му приятелка може да се окаже жената, за която е мечтал. Но
след като порови в нейните вещи и намери униформа на медицинска сестра, на камериерка и на
полицайка, реши, че ако тя не може да се задържи на една работа, не е за него.



– Скъпи, дебела ли съм?
– Не си.
– Кажи ми го на ушенце.
– Не си дебела.
– Кажи ми го на другото!
– Наистина ли ще ме караш да обикалям?!



– Тате, тате... защо жените не са ходили в казарма?
– Абе... ти представяш ли си майка ти с калашник?



– Какво работиш?
– Супервайзър на логистичен терминал....
– Аха, значи хамалин.



– Скъпа, да си ми виждала костенурката? Няма я в аквариума.
– А, навън е с децата. Чупят орехи…



Блондинка се опитва да завърже разговор със симпатичен мъж в градския транспорт:
– Интересно ми стана къде работите?
– Инженер съм, правя жироскопи.
– О... Аз пък въобще не вярвам в зодии и тем подобни измислици!



– Защо искате да се разведете със съпругата Ви?
– Като се скараме, почва да ме замерва с тенджери и тигани.
– И откога така?
– Откакто сме женени – вече петнайсет години.
– А защо чак сега искате развод?
– По-рано не ме уцелваше.
Вицовете са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
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Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ"?
Уважаеми читатели,
Публикуваният текст към играта „Кой съм аз?“ в брой 9 на сп. „Звук и светлина“ се отнася
за Стефка Костадинова – българска лекоатлетка, световна рекордьорка в скока на височина. Отговорилите правилно са: Добринка Неделчева от с. Малчика, Елица Йосифова от Велико Търново, Снежанка Кирчева от Пловдив, Донка Вълнеева от Пловдив, Върбина Станкова от Шумен,
Иванка Христова от Левски, Силвия Дацин от с. Орешак, Кирил Дамянов от Пловдив, Диана Делчева от Харманли и Димитър Станев от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие!
***
А ето и текста за настоящия брой:
Родих се през 1822 г. в град Сливен, в семейството на занаятчия. Първите си шестнадесет
години прекарах в родния си град, посещавайки гръцко училище. Баща ми беше много беден, така че през 1838 г., сам заминах за Търново, където учих около шест месеца, като в
същото време и слугувах. Оттам заминах за Букурещ, където учих около година и половина при учителите братя Христиди. След като Захари Княжески ми съобщи, че руското
правителство отпуска няколко стипендии за българите, заминах за Одеса. За пътуването
ми помогна Димитър Диамандиев от Сливен.
Благодарение на отпуснатата ми стипендия, за три години завърших околийското
училище в Одеса. След това постъпих в семинарията, която завърших за шест години, и
през 1850 година се върнах в България.
От 1850 до 1858 година учителствах в Сливен. Едновременно с това участвах в борбата за църковна независимост и новобългарска просвета. Дори основах и читалище в
родния си град. Пишех и разпространявах патриотично–революционни стихове и песни,
призоваващи към борба за освобождение от турска власт. С тях подбудих в цяло едно поколение стремеж към борба за свобода и така подготвих почвата за Априлското въстание. Песните, макар и да не бяха публикувани, бързо се разпространиха из българските
земи. Подхващането им от будната учителска и революционна интелигенция, от ученици и непокорни млади хора беше явен израз на бунтовно настроение. Това обаче предизвика ненавистта на туркофилските и гъркоманските среди, които извършиха покушение
над мен. Това ме принуди да се преместя да учителствам в Ямбол като главен учител до
1861 година. През 1861 г. Сливенската община ме повика отново в Сливен, където станах
главен учител и учителствах до 1871 г. През същата година ме избраха за делегат от Сливенската епархия на Първия български църковно–народен събор в Цариград при изработването на екзархийски устав. След завръщането си от Цариград, учителствах още около 3 години, като след това напуснах сам, поради проблеми със зрението.
Макар и полусляп и болен, аз съм и един от хората, които посрещнаха руските войски при идването им в Сливен на 17 януари 1878 г., където изнесох пламенна реч на руски.
Горд съм, че дори и днес, тъкмо моите песни звучат по улиците при всеки израз на
недоволство!
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Занимателна страничка
ТЕСТВАЙТЕ ЛИЧНОСТТА СИ ПО МЕТОДА НА ДАЛАЙ ЛАМА

Далай Лама е казал следните думи: "Човешкият мозък е като чадър - работи най-добре, когато се отваря.”
Затова той съставя един прост, но изключително верен тест, разкриващ истинската личност
на човека.
Всъщност тестът е наистина кратък – състои се само от 3 въпроса.
За да надникнете отвъд недрата на своето подсъзнание, трябва да отговорите на следващите
въпроси.
Нека започваме:
1. Подредете долните животни съгласно собственото си разбиране:
а) крава
б) тигър
в) овца
г) кон
д) свиня

2. Напишете по една дума, която характеризира всяко едно от долните понятия (например
куче – приятел, котка – глезла и т.н.):
а) куче
б) котка
в) плъх
г) кафе
д) океан
3. Посочете по един ваш близък човек на всеки от долуизбраните цветове. Не правете повторения и не забравяйте – само по една личност за всеки цвят:
а) жълт
б) оранжев
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Занимателна страничка
в) червен
г) бял
д) зелен
Идва времето и на резултатите:
1. Това са вашите приоритети в живота:
КРАВА: означава кариера.
ТИГЪР: означава гордост.
ОВЦА: означава любов.
КОН: означава семейство.
СВИНЯ: означава пари.
2. Характеристиките на животните:
Описанието за КУЧЕТО характеризира вашата личност.
Описанието, което сте посочили за КОТКАТА, характеризира вашия съпруг (съпруга) или
вашия спътник в живота.
Описанието за ПЛЪХА, характеризира личността на вашите неприятели.
Описанието, което сте направили за КАФЕТО, показва вашето отношение към секса.
Описанието за ОКЕАНА характеризира собствения ви живот.

3. Цветовете, които сте обвързали с важни за вас хора:
ЖЪЛТ: Това е някой, когото няма да забравите.
ОРАНЖЕВ: Този човек можете да смятате за най-добрия си приятел.
ЧЕРВЕН: Някой, когото наистина обичате.
БЯЛ: Вашата душа близнак.
ЗЕЛЕН: Някой, който ще запомните за цял живот.
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