АКЦЕНТИ

В

сички сме чували, че трансплантациите у
нас са малко, че животът на очакващите
присаждане е истински кошмар... и все
пак друго е да погледнеш истината в очите и
да потърсиш причините. Оставяме да говорят
хората от двете страни на прераждането –
очакващи и получили нужния орган. Даваме думата
на лекарите и на фактите – от медицинска,
етична, религиозна гледна точка... За да се убедим,
че трансплантирането на органи наистина е
първият безспорен начин човек да продължи да
живее и след смъртта.

ЖИВОТ НАЗАЕМ
В ТЕМАТА НА ДЕКЕМВРИЙСКИЯ БРОЙ: -1 = +8 –

32 стр.

Д-р Марияна Симеонова: Човек може да е донор и над 90 – 40

стр. Лица и сърца – 44 стр.

ВСИЧКО Е
ВАКУУМ!

ГОЛЕМИТЕ
МАЛКИ ХОРА

Доц. Дзанев предлага
впечатляваща теория, според
която принципите на малкото
и голямото, на духовното и
материалното, на квантовото
и относителното могат да
се обединят, а в основата
на всичко е вакуумът. До
момента никой учен не е успял
аргументирано да го обори.

Джуджетата съвсем не
са само при Дядо Коледа
– има ги в толкова много
митологии. За тях разказват
древните автори, а
медицината вече познава
повече от 200 причини за
ограничения ръст. Един
предколеден текст за
малките хора с големи сърца.

РОЗМАРИ

18 стр. НАРЕЧНИЦАТА
Розмари Де Мео заминава за
Италия при своя съпруг, но...
започва да вехне, нещо не е
наред. Съдбата я отвежда
при родопска баба, която
я посвещава в тайните на
добрата магия и буквално я
спасява. Една история за корена
и защо е важно да го пазим
здрав и жизнен.

64 стр.
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Абонирай се
и вземи ПОДАРЪК!

лева

САМО
ТОЗИ
МЕСЕЦ

Направете и вие своите чудеса с помощта на специалния подарък от
Списание 8 и д-р Димитър Тенчев! Първите 200 наши читатели, които си
направят едногодишен абонамент за Списание 8 след 8 декември 2013 г.,
ще получат като подарък книгата „Wishpin“. Сбъднете мечтите си!

Как да се абонирате:
• През www.spisanie8.bg
Плащате през системата ePay
или по банков път

• През „ДОБИ ПРЕС“
Платете сумата по банков път:
„ДОБИ ПРЕС“ ЕООД, сметка: Прокредитбанк,
IBAN: BG71PRCB92301004347010,
BIC: PRCBBGSF
Пратете данните си на dobi@dobipress.bg
или издиктувайте на тел. 02/963 30 81, 02/963 30 82
• Срок на абонамента
• Име, фамилия и точен адрес (пощенски код, населено място,
жк, ул., №, бл., вх. или ПК, телефон, имейл)
• Номер на превода

• През „Български пощи“ ЕАД
• Каталожен номер 1693

• През РП

При абонамент за 12 месеца получавате карта за отстъпки:

5% от биомагазини „My organic market“; 10% в екокъщи „Азарея“ - Троян, www.azareiya.com; 10% от книгите на издателство „Нова
епоха“; Между 3% и 7% от пътуванията на „Зиг Заг“, www.zigzagbg.com; 25% за антични френски мебели „Сапарѓ“ - София, бул. „Я.
Сакъзов“ 14; 10% за бижу от шоурума на VELMAR; 15% за месечни карти на Йога Дивали, www.yogadiwali.com; 10% за очила в оптика
„Наталия“, ул. „Граф Игнатиев“ №19; 25% при функционална компютърна диагностика в Център за квантова медицина www.kvantmed.com;
Карта за отстъпки от веригата Galdini; 10% в магазин за цветя „Цветно“, www.cvetno.beletage-bg.com; 15% от курсове по изкуства
в „Майсторилница Sgrafito“; 5% в „IdeaVita“ - www.idea-vita.com; 15% в книжарница „Оксиарт“; 5% в ресторант „Gurkha“, www.gurkhabg.
com; 5% в аптека „Фини“ - Централни хали; 5% в магазини „Стената“ - www.stenata.com; 10% в магазин „Himalaya“, бул. „Христо Ботев“ 21; 15% за месечните събития в InSighting център за личностно развитие - www.insighting.eu; 10% в „Магайа“ - център за йога и
практики - www.magaya.org; 5% в Еste wet&dry cleaning salon - esteclean.bg.

НАУКА
Ако някой ти каже, че имаш вакуум в главата, няма да му се зарадваш. Във вакуума няма
нищо. Ако човек се зачете в идеите на физиката от последните години, ще се учуди,
че всичко, което познаваме и виждаме около нас, е едва 5% от Вселената. Останалото
са тъмната енергия и материя... тоест пак няма нищо. Ами ако не е вярно? Ако това
непознато огромно нещо е вакуум, но той не е „нищо“? Това е основата на нова теория,
създадена от българин, която успешно попълва празнотите - вакуума в днешната физика. В случай че той се окаже прав, ще трябва да се пренаписват учебници...

Според теорията
на доц. Дзанев,
която обединява
спорещите
позиции
във физиката
и обяснява дори
паранормалните
явления

Всичко е
Савина Раднева, Георги Караманев
графики Христо Донев
18
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ТЕМАТА
НА ОСЕМ

Живот
назаем
Защо българите пазим
сърцата си от споделяне

С

ънят безкрай, когато се измъкнем от бренната черупка... От
времето на Шекспир не се е родил друг майстор на стиха, който
да е описал по-точно това, което
очаква един ден всички ни, макар
да не обичаме да говорим за него.
И някак символично, според много от историците, ейвънският бард умира именно навръх
рождения си ден.
Никой не иска да мисли за смъртта и ако ви се
струва странно да ви занимаваме с тази тема в
навечерието на най-светлите празници, причината
е, че през тези дни човек е най-склонен към съпричастност... Какво ни чака отвъд, е друга тема. Но
има един-единствен начин доказано да продължим
да живеем на този свят и след смъртта. Като
дарим органите си.

Георги Караманев
снимки Добрин Кашавелов, Владимир Мачоков
30
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TAЙНИ
ОТ МИНАЛОТО
Духът на Коледа отново е тук! С него идват не само приповдигнатото настроение,
ароматът на сладкиши и борови връхчета, но се прокрадва и един позабравен детски
приказен свят, в който подаръците не идват прозаично от моловете, а изпод звучните чукчета на джуджета и елфи, верните помощници на Дядо Коледа. Но дали малките
ръстове съществуват само там? Дали пръснатите из легенди и митове джуджета,
гноми, елфи, пиксита, домовои са плод на човешкото въображение?

Големите
малки хора
Джуджета с безброй имена шестват
в легендите по цял свят, над 200 причини
могат да доведат до дребния ръст
Мария Бончева

Щ

е се впуснем в
митологичния
свят, слагайки
очилата за
необременено детско виждане, ключ към
дверите на приказното. Защото
светът на малките се простира отвъд третото измерение, в
етерното пространство, което
се допуска да съществува паралелно с нашето материално.
След това ще махнем приказ54
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ната лупа, за да се върнем в „реалността“. Защото в нея, навред
по Земята, също е пълно с малки
хора. През вековете и днес съдбата ги е белязала с благословията и прокоба да бъдат различни.
Тези, с които се срещнахме,
носят голяма душа, красив интелект и не малко воинска сила, за
да се справят в един свят, който
не им е по размер.
Добре дошли в света на
малките хора! Наведете се ни-

ско, ниско на влизане, за да не си
ударите главата!
Джуджетата или елфите, помощници на Дядо Коледа, се смята, че са се появили в тази си
роля първо през 1850 г. в коледна
приказка на известната Луиза
Мей Олкът, която дори остава
неиздадена. Историитe за малки
на ръст същества обаче идват
от всички краища на света от
незапомнени времена – от северноамериканските индианци

МОЯТА НЕВЕРОЯТНА
ИСТОРИЯ

Розмари
Наречницата

Приказка за вещата родопска баба,
същината на магията
и силата на българския корен
Ганета Сагова, снимки Владимир Мачоков

64
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ПО НОВИ
ПЪТЕКИ С

В капана
на времето
Малка етнографска група
все още пази автентични
традиции благодарение
на съзидателната сила
на... бабите
Георги Караманев
снимки Владимир Мачоков
74
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ИСТИНАТА ЗА...

Пътеводител
на роднинския
стопаджия
Или кой кум, кой сват,
кой на булката брат

(

+

Ако мъжът на дъщерята на съпругата на сина на дъщерята на
дядо ви ви е син, то каква ви е неговата балдъзка? Какво е шуробаджанащина знаем, но кой ни се пада шурей и кой - баджанак
– не. До неотдавна нe е било така, днес огромните родови събирания като че ли са безвъзвратно запратени в нафталина. Ще се
качим на машината на времето и ще се отправим из дебрите на
семейните взаимоотношения. Може пък да ви хареса и след това
да върнете в речника си думи като бабалък, сватанак и калеко...
Георги Караманев

На Бъдни вечер
82
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)

Тази космата гъсеница си е направо вредна, ако
бъде изядена от повечето птици, защото съдържа
токсини. Единствено кукувицата не се впечатлява от
яркооранжевия цвят и хипарската прическа, и то защото е
устойчива на химическата атака.

скрий!
Лудешки шарени или абсолютно
невидими. Багрите на
животинския свят изумяват
със своята еволюционна
мъдрост и логика
текст и снимки Димитър Йорданов
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87

TВОЯТ
KOСМОС

Йоги
във
въздуха
На метър над земята асаните
церят умората и раздвижват
„задрямалите“ мускули
Савина Дзанева
снимки Владимир Мачоков

Влизаш в стара сграда в центъра на София, изкачваш се по мрачно стълбище, за да попаднеш в найслънчевия и весел апартамент в столицата. Това
е студио „Дивали“, където те посреща с лъчезарна
усмивка летящият йога Людмил Дренски, познат на
всички като Люси. Чудите се какво е летящ йога?
Много просто: не сме попаднали в обикновено студио, в което сядаш на шалте на земята и започваш
да потъваш в себе си на фона на релаксираща музика. А трябва отново да се качиш на люлка и като
малко дете с повечко смелост и авантюристичен
дух да се залюлееш в най-различни пози.
96
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Н

о преди да се качим
на люлката, нека се
запознаем с Люси.
Малко за него и
здравословните му
неволи ви разказахме в темата
за витамин В12 в брой 10/2013 г.
на Списание 8. Люси се занимава
с йога от 20 години, от толкова
е и вегетарианец. От 10-годишен
спортува какво ли не – минава
през гребане, фитнес, редовно
кара колело и прави преходи в
планината. Той е дипломиран йога
инструктор, лицензиран преподавател по лечение с прана и
супербрейн йога по системата на
мастер Чоа Кок Сюи. Но не само:
ако имате тревоги около техниката в дома си, опъвайки крак за

Жълтата подправка като че ли е събрала в себе си най-ярките слънчеви лъчи и е готова
да ги предаде на почти всяко ястие на вашата трапеза. Основната съставка, която
придава цвета на кърито, е позната от хилядолетия, но едва напоследък и науката потвърждава: куркумата е не само подправка, а и естествено лекарство. А в списъка със
здравословни проблеми, срещу които се изправя, попадат наднорменото тегло, болки,
причинени от различни проблеми. Има мощен антибактериален ефект, прочиства черния дроб и е доказана профилактика срещу някои видове рак.

Слънчева
подправка
Едно от най-тачените източни растения –
куркумата, помага в отслабването, предпазва
от възпаления и рак и прочиства тялото
Светлин Петров, снимки Thinkstockphotos

Куркума на прах - натурална, без консерванти.
Приемайте два пъти на ден - сутрин и преди лягане.
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