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Най-хубавото кътче на света
е там, където знаеш, че те има –
в едно сърце, пребродило света
за теб – с една усмивка мълчалива...
~ АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ, Из “Земя на хората”

Най-хубавото кътче на света
е там, където някой те обича –
без клетви, обещания, цена,
без думи, във които да се врича,
а простичко и само от душа –
с едничка длан, която да те хване,
когато плахо стъпваш по ръба,
когато се подхлъзнеш, за да паднеш...
Най-хубавото кътче на света
високо над тъгата те отвежда
с еднинствен полет вечен – любовта,
по гривата на сбъднати съзвездия...
Най-хубавото кътче на света
е там – в една усмивка мълчалива,
въздъхнала в душата ти – душа,
в сърце, в което знаеш, че те има!

чева

Нели Ян

Земята по-продължително от всички книги ни учи да познаем
себе си. Защото тя ни се съпротивява. Човек открива себе
си, когато премери сили с някое препятствие. Но за да сполучи
в това, нему е потребно сечиво. Потребно му е ренде или плуг.
Когато оре, селянинът изтръгва малко по малко някои тайни
от природата и истината, която освобождава така, е всеобща. Тъй и самолетът, сечивото на въздушните линии, намесва
човека във всички стари проблеми.
Пред очите ми е винаги видението на моята първа нощ на полет над Аржентина — тъмна нощ, в която блещукаха, уединени като звезди, редките светлинки, пръснати в равнината.
Всяка от тях – сред тоя океан от тъмнини – сочеше чудото
на едно човешко съзнание. В онова жилище четяха, размисляха,
доверяваха си интимни неща един другиму. Там, в другото, се
опитваха може би да изследват пространството, изтощаваха се в пресмятания за мъглявините на Андромеда. Оттатък
се любеха. Далеч един от друг светеха в полето тия огньове,
които искаха някой да ги поддържа. Всички, дори най-скромните –
поетът, учителят, дърводелецът.
Но сред тия живи звезди колко много затворени прозорци, колко
угаснали звезди, колко заспали хора!... Трябва да опитаме да се
съберем отново. Трябва да се помъчим да се свържем с някои
от тия огньове, които пламтят далеч един от друг в полето.
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Безценните хора живеят красиво,
говорят спокойно, без думи – с очи,
в душата си крехка за всекиго имат
запазено късче любов и сълзи.
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Преглъщат безмълвно горчивите думи,
не съдят възмездно, прощават вини,
поемат достойно раними куршуми
и кръста си носят изцяло сами.
Тъгата си крият в землянките свои,
зад ведра усмивка, пленила света –
когато небето над тях се отвори,
тогава изливат плача си с дъжда.
Безценните хора са aнгели земни,
по-чисти от извор в планински недра,
в гърдите си носят рубини потребни,
наречени още – големи сърца.
Крилата им бели, с надежди обшити,
достигат Вселени в безкрайната шир,
във полета свой са единствено живи,
където намират в душите си мир...

из
.
.
.
а
р
о
х
е
т
и
н
н
е
Безц
Нели Янчева

Безценните хора са свята реликва,
прозорец към щастие в път и съдба –
спасителна глътка живот – неотпита,
причастие тихо в кресена сълза...
Безценните хора са мост към мечтите,
със вяра, с човечност, с любов укрепен –
щом тръгнеш по него, повярвай в звездите
и смело сбъдни своя миг съкровен...
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чете първия брой на изданието си “Vegan news”
>>

„НАЙ-СИЛНИЯТ ЧОВЕК
НА СВЕТА Е ТОЗИ,
КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ
ИЗПРАВИ САМ
СРЕЩУ НЕГО”
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Интервю на ДЖОРДЖ Д. РОДЖЪР от 15 декември 2002 г.
Превод от английски: КАМЕН БАНКОВ
със съкращения, виж цялото интервю на www.vegebg.org

Доналд Уотсън е основателят на Веганското общество
в Англия и практически родителят на думата веган.
Идва на този свят през далечната 1910 г. и си отива в
мир на преклонните 95 години, няколко месеца след
като ги навършва.
“ЛУПИНГ НА БЛАГОДАРНОСТТА”, ИЛИ ИСТОРИЯТА НА ЕДИН КОС
Джордж: Нека започнем с проверка на звуковото ниво, би ли казал
няколко думи като за начало?
Доналд: Преди да ми зададеш каквито и да е въпроси бих искал да
направя две кратки изявления, които считам за уместни. Първото
е, че аз, на солидната възраст от
92 години, говорейки като човек,
пазещ ярки спомени от Втората
световна война и дори отпреди
това, може би изглеждам като
един твърде овехтял говорител.
Но самият факт, че все още съм
тук, надскочил средната възрастова граница на живеене за повечето мъже в тази страна с близо
20 години, предполага, че в дългосрочния веганизъм се крие нещо –
още повече при факта, че все още
мога да се занимавам с всичките
си любими дейности. Или поне
с повечето от тях. Все още съм
в състояние да изкачвам планини
през хубавите дни, например.
Прекарах целия си дълъг живот на практика без болежки и
болести и без употребата на

каквито и да е лекарства, било
то конвенционални или алтернативни (дори без хранителни
добавки с изключение на тези,
които днес намират приложение в патентованите вегански
продукти като соевото мляко
и други), в резултат на което,
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надживявайки всичките си критици, сега съм дори по-пламенен
веган, отколкото бях в началото! И съм дълбоко убеден, че ние
сме на прага на нещо наистина
грандиозно! Не искам да превръщам този встъпителен коментар
в монолог понеже знам, че имаш доста въпроси към мен, но цялостното чувство, което изпитвам към
веганизма, е голяма благодарност –
по начина, по който аз го тълкувам. Това беше, което имах да кажа
по темата.
И да пристъпя към другия ми коментар, който бих искал да бъде
отразен. Мисля, че това е нещо
от огромно значение за всички
хора, които чувстват, че Човекът
трябва да осъществи по-тясна и
по-сърдечна връзка с останалата
част от Творението. В следващата история се разказва за една
дива птица, а случката се разви в
непосредствена близост до оранжерията, в която се намираме в
момента. Надявам се, че тези, които колекционират истории – необикновени истории за света на
животните и дори, бих добавил,
за тяхната благодарност към
хората, ще се съгласят, че тя заслужава място във всяка подобна
антология.
Скоро след като пристигнахме
тук, през 1951 г., фасадата на
тази тераса беше част от прекрасна непрекъсваща стена, опасваща тази и крайната къща. А в
средната вила, където се намираме сега (и която трябваше да продам, за да мога да покрия всички
разходи по преместването и т.н.)
живееше една пенсионирана меди-
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цинска сестра, която умираше от
рак. Тя попита мен и съпругата ми
дали имаме нещо против ако си
направи оранжерия, за да може
да прекара последните си дни под
слънчевите лъчи. Идеята никак не
ни се понрави, не искахме да изгубим прекрасния прав участък
стена на имота, но тъй като животът понякога изисква жертви, в
крайна сметка казахме: „Добре, давай – съгласни сме.” Тя си построи
своята оранжерия, но, струва ми
се, така и не се порадва на слънчевите лъчи – почина скоро след
това. Както и да е, оттук започна
същественото.
В деня, след като оранжерията
беше остъклена, аз плевях градината и внезапно попаднах на
мъртва птица – мъжки кос, чиито
полет по протежение на предната част на терасата изглежда бе
пресечен от новата, коварно невидима, стъклена конструкция. Погребахме птицата и не мога да си
спомня дали беше на следващия или
на по-следващия ден, но във всеки
случай много скоро след това заварихме край оранжерията още
един кос, само че този път женски –
кафяв на цвят. Лежеше на същото
място, не беше мъртъв, но в много тежко състояние: едното око
висеше навън, закачено за нещо
като миниатюрна тръбичка – висеше на три-четири сантиметра
от лицето. Предполагам, че болшинството хуманисти биха счели
за адекватно просто да отървем
малкото създание от предсмъртните му мъки, но аз и жена ми
никога не бяхме убивали каквото
и да е, затова занесохме птицата
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СНИМКА © DAVID FRIEL
в оранжерията, поставихме чинийка с вода и затворихме вратата,
така че вътре да не може да проникне хищник. Бяхме сигурни, че на
сутринта ще я намерим мъртва.
За наша огромна изненада обаче,
тя стоеше на крачката си, а окото
се беше прибрало обратно в очната кухина! Отворихме вратата
и птичката отлетя. Но това все
още не е краят на историята –
най-важният момент все още
предстоеше. Няколко дни по-късно
жена ми простираше дрехи на въжето, което стигаше до долния
край на моравата. Същата тази
птица прелетяла успоредно на
въжето и, минавайки покрай жена
ми, снижила полета си. Дороти
веднага ми разказа – смяташе, че

птицата бе запомнила какво сме
направили за нея и това бе едно
своеобразно „благодаря”. Но дори и
това не е краят, защото случката
се повтаряше периодично. Съпругата ми не простираше пране всеки ден, но когато го правеше, този
женски кос, който живееше някъде
из градината, се появяваше и изпълняваше своя малък „лупинг на
благодарността” прелитайки до
нея. Макар да знаехме, че птиците,
а и всички живи същества, притежават чувства, бе същинска новина за нас, че една птица, при това
дива, може да демонстрира признателност. Оттогава все се сещам
и мисля за това. Може би именно
нещо подобно е причината личности като свети Франциск да са
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имали толкова съкровена връзка
със създанията, сред които са
живяли. Струва ми се, че за да съм
отдал дължимото на историята,
това трябва да бъде отразено,
дори и в по-съкратен вид от текущото ми описание. Е, намираме се
на мястото на събитието! Беше
ето онзи прозорец там!
Джордж: Разкажи ми за семейството си.
Доналд: Баща ми беше директор
на голямо училище в близкото селище Денъби Мейн. Започнал е от
нищото – бил е бедно фермерско
момче, живеещо на три мили от
града, но с упорит труд и учение е
успял да се издигне до този пост,
струва ми се на около 30-годишна
възраст. Въпреки че беше добър
родител във всяко отношение,
той не отстъпваше от ортодоксалните си принципи за нищо.
Затова аз отраснах в семейство,
което сервираше месо на масата
си, ходеше на църква и което възпитаваше в морални устои децата
си (брат ми, сестра ми и аз). Учеха
ни, че никога не бива да крадем и да
прегрешаваме, но можем да ругаем,
ако така ни дойде отвътре, при
условие обаче, че чуем баща ни да
ругае преди това, което така и не
се случи.
Това в няколко думи е семейният
фон, с който отраснах. Бих могъл
да напиша цяла книга по темата, но кой ли би проявил интерес
към нея тези дни, когато хората
живеят ден за ден, постоянно притиснати от икономически
проблеми, опипвайки периодично
тук-там тялото си заради евен-
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туални натрупвания, които не би
трябвало да са там, поставяйки
под въпрос всичко традиционно,
особено що се касае до предписанията на религията като това
да бъдеш верен, честен и да имаш
добро име. Не знам дали по-нататъшните въпроси ще засягат
темата, но тя е слабо свързана
с веганизма, който, предполагам, е
основната тема в нашия разговор.
Джордж: Все пак би ли искал да
кажеш още нещо за своето детство?
Доналд: Ето една история – ще я
изложа съвсем накратко, за да не
ни отнеме целия следобед.
Предполагам, че съм бил едно от
милионите деца, отраснали в подобна на моята атмосфера. Един
от най-ранните ми спомени е как
прекарвах ваканциите в малката
ферма, където е роден баща ми.
Беше стопанисвана от баба ми и
нейния син Джордж, който бе по-големият син и като такъв се явяваше наследник на фермата. Първите
ми впечатления от тези ваканции бяха същинско блаженство.
Като дете, живеещо в града, да
бъда заобиколен от толкова много
интересни животни бе голямо преживяване. Имаше едър впрегатен
кон, който теглеше плуга. Имаше
един по-грацилен кон, който пък
теглеше двуколката – в онези дни
тя бе аналогът на съвременните
автомобили и превозваше баба
ми до местните пазарища, където продаваше произведените от
нея масло и яйца. Спомням си още
кравите, прасетата (овцете пък
не бяха във фермата – те живееха

в полето, отдалечени на стотици
ярдове), кокошки, петел, две котки, кучето на фермата – Роувър…
Всички тези създания бяха за
мен като врата към един нов
свят и всяко от тях имаше свое
специално място в него: едрият
кон дърпаше плуга; по-дребният
дърпаше двуколката и каретата, която бе по-голямо превозно
средство, способно да побере поне
половин дузина дами, запътили се
към пазара всяка събота, заедно
с тяхното масло и яйца. Кравите
даваха мляко, кокошките снасяха
яйца, а петелът пък беше един
доста ценен будилник – по онова
време обаче все още не осъзнавах
другата му функция!
Знаех, че овцете дават вълна, останал съм с наситено от блаженство впечатление от тях – особено след като баба ми позволи
да асистирам при правенето на
маслото. Обръщах буталото и
когато тя оформеше маслото на
малки рула, готови за пазара, като
ги поставеше върху парче плат, ми
позволяваше да развъртя малката
джаджа. Тя имаше някакви форми
на листа, гравирани на колелото,
които се отпечатваха върху рулцата масло. След това мътеницата бе поставяна в отделен съд,
смесвана с останалите отпадъци
от кухнята и заедно с едро смляно
брашно бе давана на прасетата.
Впрочем, цялата ферма и всички
нейни прилежащи постройки, както научих впоследствие, е била
създадена няколко поколения назад
във времето от мой праотец. Той
е имал шест дъщери, които са на-
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правили тухли от местна глина,
примесена със слама, и са ги изпекли на голям горски огън. Моят прапра-прадядо е проектирал всичко –
без разрешение за строеж, разбира
се, просто не е било нужно в онези
дни. Бих могъл да начертая схема
на фермата сега и, честно казано,
не бих могъл да открия недостатъци от гледна точка на функционалност.
Тоалетната беше старомодна работа. Бе изцяло от дърво, с издълбан в земята клозет и повдигната
секция, с два отвора на върха, плюс
една по-ниска, с три отвора – тя
бе предвидена за деца. Отпадъците, които се натрупваха там, биваха периодично изривани изотзад
от моя чичо Джордж, след което
наторяваше с тях даден сектор
от градината – не този, където
реколтата беше отглеждана в
момента, а такъв, който ще се
използва за тази цел през идните години. От екологична гледна
точка тази методика е доказала
ефективността си през вековете
в десетки хиляди малки стопанства, където, по мои преценки, три
четвърти от населението на тази
страна и вероятно на други, са
устроили живота си.
Така и не можах да поставя прасетата в цялата картинка – не
разбирах какво точно дават тези
животни. Всички други даваха по
нещо, изпълняваха някаква роля,
но не виждах какво биха могли да
правят те. А изглеждаха толкова дружелюбни същества – бяха
обикновено две на брой, винаги
радостни да ме видят и благодар-
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ни буквално за всичко, което им
се хвърлеше за ядене в кочината.
В крайна сметка настъпи денят, в
който нещата ми се изясниха.
Една сутрин слязох на долния етаж
за закуска и заварих баба ми заедно
с още две жени, които не бях виждал дотогава. Бяха погълнати от
някаква работа – загряваха огромно количество вода на огъня, тава
след тава. За какво ли беше всичко
това? След малко двама мъже пресякоха пътечката пред кухненския
прозорец, носейки нещо като рамкова подпора, с ръкохватки на всеки край, и я поставиха до кочината.
Не мина много време и едното от
прасетата срещна гибелта си. Никой не направи опит да ме задържи
настрана от сцената – аз просто
отидох там обзет от любопитство. Целият процес, от началото до
края, се е запечатал здраво в съзнанието ми, заедно с всички предсмъртни писъци на животното,
и то само на броени футове от
мястото, където стоеше неговото другарче. И тогава, когато прасето най-после издъхна, жените
излязоха една след друга от къщата, носейки кофи с онази вряла
вода и ощавиха тялото му – цялата му четина беше премахната.
Това, което ме шокира най-много,
наред с всичко останало, бе, че
моят чичо Джордж, за когото имах
високо мнение, участваше в касапницата. И може би именно това бе
повратната точка, в която реших,
че фермите, в комплект с чичовците, трябва да бъдат преразгледани и преоценени. Не бяха това,
което изглеждат на пръв поглед
в очите на малко, неинформирано
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дете. Оказа се, че цялата тази
идилична картина не е нищо повече от затворнически блок. Затворнически блок, където дните на
всяко същество продължават до
момента, в който то вече просто
не е необходимо на хората…
Мога да говоря още дълго за преживяванията ми във фермата. Помня как по време на жътва, когато
нивата трябва да бъде окосена,
хората обикаляха с косите си из
нея и ги разтваряха, за да разчистят пространството до плета,
така че конят, който тегли вършачката, да може да се движи без
да тъпче царевицата. И тогава се
появи комбайнът – чух, че имало
нова машина, която можела автоматично да групира стръковете
слама в снопи и да ги разхвърля
по полето. Моят чичо обаче не
бе достатъчно заможен, за да си
позволи подобен лукс, и затова бе
принуден да кара по стария начин.
И докато вършачката се движеше
в кръгове, смалявайки царевичното поле все повече и повече, фермерите постепенно прииждаха с
техните пушки и заставаха наоколо. Зайците, подплашени от безмилостното унищожение на прикритието им, се скупчваха в центъра на полето и когато усетеха, че
вече няма място за отстъпление,
се втурваха стремглаво напред и,
естествено, ставаха лесна мишена.
Списъкът не свършва дотук обаче –
ето още един аспект на идиличното семейство, който започна да
се руши в представите ми. След
жътвата сноповете царевица биваха нареждани на куп и фермерите насочваха всичките си надежди

към това да има ясно небе през
следващите два-три дни, така че
реколтата да не се намокри и да
не покълне. През това време тя
трябваше да бъде преместена под
навес възможно най-бързо.
Навесът се изграждаше върху
основа от стари дървесни клони
и дънери и когато най-накрая биваше завършен, започваха да го
покриват със слама – разбира се,
с много по-малко прецизност, отколкото се влагаше в една къща,
но в онези дни нямаше и пластмасови листове.
Та въпросният навес беше същински рай за мишките – предлагаше
им топлина, храна и защита от
хищници… или поне до деня на вършитбата. По това време те всички вече бяха създали потомство.
И тогава, докато сноповете царевица биваха разцепвани и хвърляни
във вършачката, всички присъстващи вземаха пръчки и започваха
да избиват мишките, скатани в
гнездата си.
Казвано ми е също, че в старите
дни едно от националните ястия в
селските райони е било пай с месо
от врабчета. А причината да бъде
толкова популярно именно там е,
че месото можело да бъде добито
с максимална лекота – достатъчно било само да се постави мрежа
около някоя сламена купчина и, изхвърчайки рязко, врабчетата били
убивани. Така се събирал нужният
брой врабчета за отрицателно
време. Историята продължава до
днес, до нашата модерна цивилизация. И ето как в една доста крехка
възраст стигнах до заключението,
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че ако искам да допринеса за човешкия прогрес, трябва да следвам
любимия на учителите лозунг:
„Винаги може по-добре.” Това бе
и положената основа за начало на
Веганското общество.
Е, разказах една малка част от историята, а тя продължава и след
завръщането ми у дома, където
живях цели 21 години. През цялото
това време не чух дори дума нито
от родителите си, нито от моите баба и дядо, нито от 22-мата
ми чичовци и лели, 16 братовчеди,
учителите ми или пък пастора относно каквито и да е евентуални
задължения към онова, което религиозните хора наричат „Божие
творение”.
Джордж: Значи това е било твоето детство. Би ли искал да продължиш и да ни разкажеш за юношеството си и навлизането ти в
живота на възрастните?
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“КОГАТО ВСИЧКИ ДРУГИ ТИЧАТ, ТИ ОСТАНИ НА МЯСТО”
Доналд: О, да. Това вече е изцяло
нова история. Когато бях на 14,
баща ми ме попита с какво искам
да се занимавам. Не отговорих
нищо – страхувах се да не го обидя, защото по-големият ми брат
завърши колеж и стана учител, а
за мен нямаше нищо по-вълнуващо
от това да изработвам различни
неща. Исках да стана дърводелец.
Отне ми доста време, докато
събера достатъчно кураж, за да
му го кажа. В крайна сметка, тъй
като и без това не се чувствах
на място в училищната среда, заминах чирак при чичо си, в малко
селце на три мили от града. Там
придобих задълбочен поглед върху
селския живот, който затвърди
всички мои предходни убеждения
относно връзката ни с останалата част от Творението.
Джордж: Всъщност, ти си се учил
за дърводелец, което на практика е
бил и твоят стремеж. Работил си
по професията си известно време.
Как и защо се преориентира към
преподавателска дейност в поксен етап от живота си?
Доналд: О, случи се съвсем просто! Когато бях на 21 години,
започнал реализацията си като
занаятчия, очаквах животът ми да
премине на фона на икономическата депресия, която беше в разгара
си в началото на 30-те. Милиони
хора останаха без работа. Тогава
разбрах, че дърводелците могат
да практикуват и като преподаватели без да ходят в колеж –
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добивайки квалификация чрез занаятчийските гилдии. Така че се
записах. Преминах съответните
курсове и взех първия си изпит,
даващ ми правото да преподавам
през следващите три години, през
което време се очакваше да взема
и финалния и да получа статута
на учител, завършил колеж. Не бих
казал, че въпросната задача представляваше трудност за мен, тъй
като бях натрупал различни знания през юношеството си. Доста
книги ми бяха минали през ръцете –
“Произход на видовете”, “Естествена история на Селборн” от Гилбърт Уайт, “Животът на един овчар” от Хъдсън, “Старият антикварен магазин” от Дикенс. Основният ми проблем беше математиката, но с малко повече усилие
успях да се справя и с нея.
Започнах работа като странстващ учител из Лестършир – преподавах във всички краища на графството, придвижвайки се с велосипед. Понякога дори тръгвах в 6.30
сутринта, за да успея да стигна до
отдалечени места като Ашби-дела-Зуче и замъка Донингтън, Шепшед, Хъгълскоут, Козби, Хинкли,
Силъбай… списъкът е доста голям.
Между другото, изисквах да ми
се плащат автобусни билети, за
което имах и пълното основание –
общата им стойност възлизаше
почти на половината ми заплата. След три години бях назначен
в ново училище в покрайнините на
Лестършир, където животът ми
стана много по-лек. Нещо повече,

работата толкова много ми допадна, че дори не си и помислях за
евентуално повишение. Не виждах
по-ползотворна работа от тази
да обучавам хилядите момчета,
които се изредиха през годините,
в дърводелското изкуство. Единствената промяна, която направих, бе да се преместя на същата
позиция тук, в Кесуик. А когато
станах на 60 години, се чувствах
толкова енергичен и дееспособен,
че не можех да се примиря с пенсионирането. Работих още три
години, след което започнах друга
работа в продължение на седем
години – развеждах туристически
групи, желаещи да изкачат скалистите склонове на Кесуик. В онези
дни нямаше такса (днес таксата е
пет паунда за обиколка, струва ми
се), а групите понякога наброяваха
близо седемдесет души. През лятото и есента изминавахме поне
500 мили. По мои преценки, превел
съм приблизително хиляда души.
Вероятно ликът ми присъства
из фотоалбуми в много части на
света.
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съм умирал, приемайки винаги, че
отново ще се събудя, но ще дойде
денят, в който това няма да се
случи. Мислех си, какъв върховен
триумф би било за някого, живял без бремето на болестите
и с напълно чиста пред закона
съвест, просто да си легне да
спи един ден или една нощ и да
не се събуди повече по начина,
по който го прави постоянно.

Джордж: Днес ти ставаш точно
на 92 години и 104 дни. На какво
приписваш този дълъг живот?
Доналд: О, на толкова ли съм?
Тази сутрин направих друга сметка, с помощта на моя калкулатор,
и изчислих, че съм живял почти 34
хиляди дни, поради което ме обзе
странна мисъл. Тъй като така или
иначе трябва да умра в следващите няколко години, мислех си, че
цели 33 600 пъти съм си лягал да
спя нощем и в известен смисъл
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Джордж: Хубаво е, че си живял
всички тези хиляди дни, но на какво
отдаваш дългия си живот? Дали
се дължи на това, че си веган, на
правилните родители или е просто късмет?
Доналд: Бих могъл да отговоря
по няколко начина, но нека започна
с това, че два пъти годишно посещавам един зъболекар в Бангор,
Северен Уелс. Живеехме там, грижехме се за моята етърва в продължение на три години и покрай
това завързахме приятелски отношения с този зъболекар – който,
между другото, е много способен в
работата си. Последния път, когато отидох на моя профилактичен
преглед, той ме попита дали имам
нещо против да попълня един формуляр.
Изглежда днешните стоматолози
трябва да бъдат много деликатни
по отношение на третирането на
пациентите, в случай, че това по
някакъв начин влиза в противоречие с евентуалните лекарства,
които те приемат. А формулярът
действително бе дълъг, съдържащ
куп въпроси от типа: “Боледували
ли сте някога от това, или от
онова, или от третото?”, на които аз систематично поставях отметката “не”, докато не достигнах края на списъка. Зъболекарят
погледна листа и възкликна: “Ще
ми се да имам повече пациенти
като теб! Как си го постигнал?” А
аз отвърнах: “Ами, дълга история,
но преди 57 години се ожених за
едно момиче от Уелс и тя ме научи
на една тяхна поговорка: Когато
всички други тичат, ти остани
на място. Изглежда оттогава го
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прилагам на практика.” Това сякаш
частично отговоря на въпроса,
гледайки как толкова много хора
са завлечени, поне от моя гледна
точка, в един самоубийствен водовъртеж. Те са си създали опасни
стереотипи, макар и да осъзнават,
че ги водят в задънена улица. И аз
съм твърдо убеден, че основната причина за смъртността
днес в тази и в още ред страни, е именно бавното самоубийство – това, че хората
прибягват към онези битови
пороци, които те, също както
и всеки медицински авторитет, заклеймяват като нещо
вредно – цигари, алкохол, нощен живот, разпуснати полови
отношения, безсъние, липса на
активна физическа дейност...
Наскоро направих списък, където
изброих дванадесет причини – първите, които ми хрумнаха... “Когато
всички други тичат, ти остани на
място.” В този смисъл, въпреки
че съм пътувал наистина много,
основно пеша или с велосипед, аз
съм останал на мястото през
всички тези години.
Разбира се, всичко друго вероятно
произтича от веганизма, тъй като
винаги съм считал, че най-голямата грешка на човечеството през
цялата документирана история, е
желанието да си наложи хищнически модел на мислене, което е в пълен разрез с естествените закони.
През далечната 1863 г., Т. Хъксли
издава книгата си “Мястото на човека в природата”, в която излага
всички различия между човека и месоядните животни и неговите анатомични и физиологични сходства

с човекоподобните маймуни.
Структурата на нашето тяло
и всички онези стомашни сокове,
обезпечаващи чудодейния процес
на храносмилането, принадлежат
на плодоядно същество. Двеста
години преди Хъксли, чиито труд
е може би един от най-значимите
в областта на медицината, Джон
Рей изказва почти същите идеи.
Така че ние разполагахме с изобилие
от убедителни, неоспорими дока-
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зателства, върху които да се уповаваме. И въпреки, че през 1944 г.,
когато малцината пионери все още
формирахме облика на това ново
движение, се чувствахме като
стъпили върху заледено езеро и се
питахме дали ледът ще издържи,
то днес, поглеждайки събитията
през изминалите 60 години, можем
уверено да заявим, че всички наши
надежди, наставления и амбиции са
били оправдани.

“НАЙ-СИЛНИЯТ ЧОВЕК НА СВЕТА Е ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ
ДА СЕ ИЗПРАВИ САМ СРЕЩУ НЕГО”
Джордж: Ти вече спомена, че си
станал вегетарианец още в младежките си години. Кое те подтикна към това решение и на колко
години беше?
Доналд: Всичко започна като новогодишно обещание през 1924-та.
Вероятно си чувал как всички казват, че новогодишните обещания
са напълно безсмислени, тъй като
никой не ги спазва така или иначе.
Е, можеш да ме цитираш като изключение на правилото, тъй като
от 1924 г. насам не съм консумирал никакво месо или риба. Колко
време е това – 78 години, нали?
Точно така, 78 години!
Джордж: Разбира се, ти си въвел
термина “веган” през 1944 г., или
20 години след съдбовното новогодишно обещание, макар, че ти
самият вече си бил такъв в продължение на две или три години.
Та, защо всъщност премина към
веганството?

Доналд: Година или две преди да
се формира Обществото, кореспондирах с много малко хора, пръснати надлъж и нашир. Лесли Крос,
който основа “Дружество за растително мляко”, бе мой много
добър приятел. Той почина сравнително неотдавна, малко след като
навърши 70 години, струва ми се.
В едно от писмата си, което ми
изпрати малко преди да умре, спомена, че като дете е паднал много
лошо от една порта. Лекарите не
са му давали почти никакви шансове и, според мен, ако животът
му бе кратък спрямо останалите
вегани, е твърде вероятно да се
дължи именно на този инцидент.
Лесли определено бе една от найизтъкнатите фигури на каузата
ни, а след като се пенсионира той
не преставаше да обикаля страната и да изнася своята лекция
“Мляко от човешка доброта”.
Всяка една лекция бе организирана
изцяло на доброволчески начала,
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поемаше сам всичките си разходи. Координираше Фрей Елис и
другите медицински лица, които
бяха заинтригувани от идеята за
създаване на растително мляко –
някои от по-ранните опити бяха
доста нескопосани!
Едва през 1965 г. друг мой много
близък приятел, Артър Линг, посветил почти целия си живот на
веганската кауза и акцентирал
върху млечните продукти, успя
да предложи на пазара приемлива
алтернатива на кравето мляко.
Оттогава той непрестанно развива този бизнес и, встрани от
управлението на фирмата “Пламил
Фуудс”, проявява голям интерес
към изхранването на пеленачетавегани. Напълно разбираемо, понеже ако дадена диета не съумява да
отгледа здрави деца, ние естествено трябва да потърсим причината за това и да я отстраним –
приемането на “не” за отговор
не е опция. Но сега, благодарение
на работата на Артър и много
други, достигнахме положението,
при което единственият безопасен начин за отхранването на
деца е чрез веган-диета, която
очевидно трябва да бъде съобразена с няколко добре установени
изисквания.
Ето защо “Пламил Фуудс” и някои
други патентовани веган продукти вече са подсилени с витамин
В12, който, въпреки безкрайно
малката нужда от него, е витамин,
който задължително трябва да
присъства в организма ни, а някои
хора са изгубили способността да
го произвеждат самостоятелно в
червата си. Смятаме, че след като
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В12 е веган продукт, който за
щастие се произвежда доста евтино, за разлика от някои модерни
“чудодейни лекарства”, то ние го
приемаме като неотменна част
от нашата нормална хранителна
дажба.
Колебая се да изтъкна конкретни
личности измежду всички хора,
дали своя принос към веган-каузата, но все пак, мисля, че това
трябва да бъдат Лесли Крос
и Артър Линг – те заслужават
да останат в летописите като
двамата най-бележити и най-предани нейни служители. Двоумя се
и дали да включа моето собствено име, бидейки бащата на това
Общество. Оставям на другите
да решат доколко моята работа е
била ползотворна, но, струва ми
се, тя трябва да е била такава, защото през двете години преди да
решим да създадем официално общество, аз на практика командвах
парада. Аз бях едновременно секретар, касиер, одитор и банкер. Не
че сме имали някакви особени финанси за управление – всъщност,
паричният поток доста често се
обръщаше в наша вреда. Спомням
си един случай – тъкмо бях отпечатал първото копие на “Веган
новини”, състоящо се от четири
страници, когато някой съвсем
неочаквано ми изпрати два паунда,
а това беше осем пъти повече от
вноската от пет шилинга, която събирах като годишна такса.
С тези два паунда излязох и купих
достатъчно копирна хартия, че да
мога да увелича обема на “Веган
новини” до дванадесет страници.
Четейки ги наскоро си мислех, че

те представляват нещо като
“Свитъците от Мъртво море” за
веган движението, понеже символизират самото зараждане на
идеята, случило се в онези трудни
времена. От получените отговори,
а това бяха хиляди писма, понякога
пристигащи по 30-40 на ден, у мен
се заформи чувството, че сме достигнали повратен момент и дори
да не бях основал Сдружението,
то някой друг щеше да го стори
много скоро вместо мен, макар
и под различно име. Направих запитване към моите читатели
относно името, вследствие на
което получих многобройни ексцентрични предложения, за които
някои от вас вероятно са чували.
Няма да ги изброявам сега, ще кажа
само, че в момент на вдъхновение
се спрях на думата “веган” – тя бе
моментално приета и с течение на
годините стана част от езика ни,
а днес присъства във всеки речник
по света, доколкото знам.
Джордж: Това са много интересни сведения относно ранните дни
на Сдружението. Ще ми кажеш ли
защо именно ти първи се отказа
от всички животински продукти?
Или, с други думи, стана веган преди самата дума да бъде въведена
изобщо?
Доналд: Ами смятам, че ако човек с
отворено съзнание и съвест следва дадена цел достатъчно дълго,
бивайки подложен на всичкия съпътстващ критицизъм, и ако психически е подготвен да посрещне
целия възможен критицизъм към
тази идея, рано или късно съпро-
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тивата към неговата борба с онова, което той възприема като злокобна традиция, бива прекратена.
Изглеждаше, че се изправям срещу света буквално собственоръчно, с нищо друго освен самонадеяното убеждение, че аз съм
прав, а всички останали грешат! Това е опасно състояние
на ума, но такова, че дори с течение на времето не може да
бъде сломено от никого.
Спомням си един от цитатите,
които ми дадоха нужната сигурност в онзи решителен момент,
когато се намирах в родилните
мъки на моята борба. Прочетох
някъде една мисъл на норвежкия
поет и драматург Ибсен: “Найсилният човек на света е този,
който може да се изправи сам
срещу него.” Тогава се замислих за начина, по който хората
биват обезличавани от традициите на техните култури и от
тази гледна точка си помислих,
че това действително е много
актуална мисъл.
Ибсен умира през 1906 г., четири
години преди аз да се родя – едва
ли е имало по-добър начин да се отплатя на този човек, изказал една
толкова велика истина, от това
да я прибавям като част от отговора на всеки възможен въпрос,
адресиран към мен.
Какво друго мога да кажа, освен:
“Добре казано, Ибсен!”
Джордж: В допълнение към това,
че си веган, предполагам също
така си и пожизнен въздържател
и непушач?
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“ФИЗИЧЕСКОТО НИ ТЯЛО Е ХРАМЪТ НА ДУХА”
Доналд: Опитвал съм вино, веднъж
опитах шампанско на една сватба
и честно казано ми се стори лошо
питие в сравнение с гроздов или
ябълков сок, но никога пък не съм
опитвал бира. Предполагам, че
мъжете в тази част на света,
които никога не са опитвали бира,
се броят на пръсти. Вероятно съм
спестил куп пари – и още толкова
данъци!
Джордж: Ти също така си бил,
струва ми се, морален опонент на
Втората световна война и по още
няколко етични въпроса. Бих искал
да те попитам относно всички
тези неща – едно по едно, разбира
се – каква е тяхната връзка с веганизма? Нека започнем с трезвеничеството, тъй като ти вече отвори дума за него. По какъв начин
се отнася към веганизма това да
бъдеш въздържател доживот?
Доналд: Не мисля, че това е пряко
свързано с етиката на веганизма,
особено откакто масово се произвеждат веган-вина, тоест такива,
които не са третирани с рибни
продукти, за да бъдат пречистени.
По-скоро се дължи на факта, че
пред очите ми са минали толкова много хора, чиито живот
е разрушен от алкохола. Почувствал съм, че това е хлъзгав
склон, на който нито един разумен човек не бива да стъпва.
Джордж: Можеш ли да коментираш по същия начин връзката между непушачеството и веганизма?
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Доналд: Винаги съм считал пушенето за нещо напълно безсмислено – човек с миниатюрно огънче,
излизащо от устата му. Не може
да се окачестви нито като храна,
нито като напитка и въпреки че в
онези дни все още нямаше солидни
медицински доказателства относно вредата му, не виждах как
вкарването на химически наситени
газове в дробовете би могло да
им бъде от каквато и да е полза.
Голяма част от лекарите пушеха,
всъщност един или двама даже са
ми казвали, че е полезно, тъй като
убивало микробите.
Е, днес всички тези глупости са
забравени и знаем, че тютюнът
е реален убиец, а разумните хора
стоят далеч от него. Моралът
изисква от нас дори нещо повече –
да не превръщаме околните в потърпевши. Понякога си мисля как
сега правим всичко възможно, за да
защитим децата от педофилите, а
все още е легално, фрапиращо легално, една бременна жена да пуши,
вкарвайки отровата в организма
на нероденото дете, вероятно
увреждайки го за цял живот.
Ако използваме религиозен израз, то трябва да приемем, че
физическото ни тяло е “храмът
на духа”. И като такъв, с него
не трябва да се злоупотребява
по никакъв начин. Всичките ни
усилия трябва да бъдат насочени към съхранението и правилното му хранене и въобще
към снабдяването му с всичко
необходимо, за да просперира и

да достигне възможно най-дълбока старост, така че каквато
и да е целта на живота, да можем да я осъществим с пълния
си потенциал.
Преди малко ми зададе въпрос
относно опонирането по съвест.
Бих искал да спомена, съвсем накратко, като цяло не е предмет на
това интервю, че вегетарианците
и веганите се оказаха в ужасно положение, когато започна Втората
световна война. Изправихме се
очи в очи със зловещ режим, екзекутиращ хората, които не бяха
напълно съгласни с нацистката
философия. Изтребваха евреите с
милиони. И ние бяхме заставени да
решим дали да се бием с това зло,
като единствена реална алтернатива да го надвием с надеждата,
че ще отстъпи място на нещо
по-добро – въпреки, че опитът от
предходните войни сочеше точно
обратното. Моята лична дилема

беше такава, че ако се запишех
доброволец и бъдех причислен в
някое подразделение, моментално
попадах под ударите на военния
закон. Да предположим например, че ме изпратят да работя в
кланица? Или пък някъде другаде,
където се счита, че трябва да изпълнявам безусловно заповедите
отгоре. Какво можех да направя
тогава? Отказвам да изпълнявам,
повдига ми се обвинение за неподчинение и получавам съответната
присъда, един Бог знае каква. Знаех
какво се случи с такива “неудобни”
типове през Първата световна
война – струва ми се, 307 от тях
бяха разстреляни! Мислех си, след
като Чърчил обяви, че няма да се
организира “лов на вещици” за моралните опоненти, то би следвало
да има място, където бих могъл да
работя в полза на нацията докато
трае тази криза, без да се налага
да убивам хора, които никога преди
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не съм срещал, и да почерням близките им. Дрезден например, един
от претърпелите бомбардировки
градове, даде 50 000 жертви само
при едно от нападенията и нямаше
друга възможност, освен телата
да бъдат трупани на купчини по
улиците и изгаряни. Моят голям
приятел Дъглас Елд, който беше
ревностен член на Лестърското
вегетарианско общество, чиито
секретар бях аз, беше толкова
потресен от зловещите истории
за делата на нацистите, че се отрече от пацифистката си позиция
и се присъедини. Беше мобилизиран
именно в бомбардировъчен екип –
един от хилядите доброволци,
които така и не се завърнаха...
Същата съдба сполетя и друг
член на моето вечерно училище в
Лестър, Клифърд Джинета. И моя
приятел от детските години, Харолд Плат. И моя братовчед, Джон
Смит – той пък имаше ироничната
участ да загине през последната
седмица от войната. Джон не беше
морален опонент на войната, нито
вегетарианец, той бе просто един
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от милионите, които платиха цената й.
Наистина бе ужасна дилема за човек с възвишени принципи да види
хиляди, милиони отнети животи.
Цялата идея звучеше толкова
налудничаво – че човечеството,
бидейки на тази степен на развитие, все още разрешава проблемите си по такъв зверски начин.
Но изглежда нямаше голям избор,
затова, след много размишления,
за добро или за зло станах CO
(вероятно се има предвид Correctional Officer – в наше време такъв
служител работи за рехабилитацията и социалното интегриране
на затворници – б.ред.). Условията,
които трябваше да изпълня, за да
получа тази привилегия, каквато
си беше де, се състояха в това
учителската ми заплата да бъде
намалена до два паунда седмично –
нивото на най-низшия член на въоръжените сили, като отделно ми се
осигуряваше храна и облекло. Заплащането ми във вечерното училище беше прекратено нацяло, тъй
като градският съвет на Лестър

прецени, че приетите условия ми
забраняват да получавам повече
от два паунда седмично. Е, като
един пестелив млад човек, вече бях
събрал 500 паунда, което си беше
солидна сума в онези дни. С тях и
с другите два паунда на седмица,
успявах да свързвам двата края
през войната без да натрупам
дългове. Продължавах с вечерното
училище, където никога не липсваха посетители. Много от мъжете
работеха на добри пари в “призрачните фабрики”. Това бяха заводи,
където се изработваха различни
машинни елементи, впоследствие
закарвани на други места и употребявани в сглобяването на танкове, оръдия и т.н. Никой не трябваше да знае какво точно се прави в
тези загадъчни фабрики, в случай,
че бъдат бомбардирани. Бе трудна
задача да се работи с всички тези
хора на стабилни заплати, а наред
с останалото имаше бежанци от
Лондон, както и двама души, изпратени на трудова терапия. Те
бяха спасени на прага на смъртта
в Бирма, при прословутата железница на смъртта. И честно казано
не съм виждал толкова съсипани
психически хора – едвам говореха,
трябваха им месеци наред, за да се
върнат към нормалния живот и да
започнат да изработват прости
предмети.
Участвах също и в Спомагателната противопожарна служба, където два пъти в седмицата бях задължен да дежуря нощем в Гренби
Хоулс, екипиран от глава до пети
с пълния набор огнеборски принадлежности, в случай на евентуална
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бомбардировка. За щастие така
и не стигнаха до нас. Всъщност,
бомбардировката на Ковънтри
е била предназначена за Лестър,
но Лестър, намирайки се в долина
с формата на чиния, обгърната в
мъгла през онази нощ, е изглеждал
като голямо езеро за пилотите.
Те са мислели, че летят над Суитлендския язовир. Ето как клетият
Ковънтри е понесъл ужаса, който
е бил подготвян за Лестър. А ако
планът не се беше объркал тогава,
можеше и да не водим днешния разговор... Историята е по-дълга, но в
общи линии това представляваше
моята дилема.
Джордж: Какво е отношението на
веганизма към твоите религиозни
убеждения?
Доналд: Моите никога не са били
особено дълбоки. Някои теолози,
доколкото знам, смятат, че Христос е бил есей. А ако действително е бил такъв, то той е бил и
веган.
Колкото и тъжно да звучи обаче,
съмнявам се, че можем да причислим нашия първосвещеник към
общността на веганите. Днес има
повече хора, събиращи се на неделен обяд без животински продукти, отколкото такива, които посещават англиканската църква за
сутрешната служба през почивния
ден. Нещата вървят в тази посока.
Също така считам, че англиканите би трябвало да ликуват при
новината, че някой все пак прилага
основополагащия принцип на Християнството – състраданието. Измежду всички онези хиляди писма,
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които получавах в годините преди
създаването на нашето Общество, не помня някога да е имало дори
едно, написано от студент или
университетски преподавател. По
онова време не повече от два процента от най-интелигентните
младежи постъпваха в университет. Мислех си: „С какво си имам
работа тук? Тези жизнено важни
два процента, върху които искам
да повлияя, дори не са заинтересувани от идеята!” Писмата
идваха от атеисти, агностици
и въобще хора, които нямаха отношение към религията. Може би
единственият свещеник, който се
захвана да напише книга по въпроса, беше Хоулмс Гор. А неговата
книга, озаглавена „Тези, които не
сме обичали” е наистина превъзходно четиво, свалям му шапка! Но
ако свещеник от дадено вероизповедание желае да се отличи, пред
него (в наши дни е редно да добавя
и „нея”) винаги стои отворената
възможност да се присъедини към
веган движението и наистина да
изрази фундаменталния принцип,
който отстоява в проповедите си.
Мисля, че бихме могли да отправим
призив към религиите: „Да, ако бъдещето принадлежи на някого, то
това са смирените люде, защото
агресорите ще се погубят сами, и
то съвсем скоро, при настоящото
положение на нещата.”
Джордж: В интерес на истината,
струва ми се, че би трябвало да ти
напомня за религиозни организации
като „Орденът на Кръста”, „Последователите на Пътя” – това са
все движения, чиято философия
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доста силно се доближава до тази
на веганизма.
Доналд: Когато бях в Лестър, работейки за Лестърското вегетарианско общество, имахме няколко члена от „Орденът на Кръста”, в
това число и нашият председател.
Посетих едно-две от събранията
им. Тод Фериър, техният водач, бе
посветил живота си на приобщаването на другите християни към
Учението и разпространяването
на Евангелието, но всички те бяха
вегетарианци – нямаше дори един
веган. Всъщност, като се замисля,
май по онова време аз бях единственият веган в цял Лестър. С
развитието на веганизма ние, или
по-точно някои от нас, осъзнахме,
че въпреки ефикасната роля на
вегетарианството като преходен
етап, който на практика всеки от
нас бе преминал, прекомерната
консумация на млечни продукти
представлява дори нещо по-жестоко от ортодоксалния начин на
хранене. Месото на едно едро животно като крава например стига
на един месоядец за година-две,
докато любителите на млякото
влизат в ролята на сукалче (каква
странна идея наистина) почти при
всяко ядене и в същото време претендират, че се борят за по-хуманен свят!
Аз все още съм член на Вегетарианското общество, всеки месец
пращам моята вноска от паунд
и половина чрез директен дебит
и поддържам контакт с движението. Дължа му го, защото започнах от него. Неимоверно много се
вълнувам от всяка новост и държа
да бъда информиран непрекъснато,

а наскоро бях доста приятно изненадан – по време на конференцията на Международния съюз на вегетарианците в Единбург менюто
е било изцяло веганско и делегатите просто не са имали друг избор.
Това е ярък пример за влиянието на
идеологията на веганизма. Малкото семе, което посях преди цели 60
години и върху което работят хиляди съмишленици оттогава, направи осезаемо присъствието си в
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един свят, жадуващ за избавление,
ако използваме религиозен израз
отново. Известната картина на
Холмън Хънт „Светлината на
света” изобразява Христос със запален фенер в ръка, загатващо, че
Християнството е единственият
възможен път. Е, ако е под формата, която есеите са познавали, ние
също бихме казали „да”. Холмън
Хънт е отправил универсално послание – веганизма!

“ТРЯБВА ДА СЕ ВСЛУШВАМЕ В ШЕПОТА НА ИНТУИЦИЯТА И ДА
ИЗЛИЗАМЕ ОТ ВСЯКА СИТУАЦИЯ ПО-СИЛНИ ОТПРЕДИ”
Джордж: Коя според теб е най-голямата трудност за веганите?
Доналд: Социалният аспект, предполагам. Контрастът с хранителните навици на околните.
Този проблем може да бъде решен
единствено чрез изграждането на
по-приемлив имидж за веганизма,
така че да започне да присъства
стандартно в къщите за гости,
хотелите – въобще навсякъде, където човек би могъл да отиде.
Джордж: А относно другата страна на монетата? Кой според теб
е най-безпроблемният аспект на
веганизма?
Доналд: Има може би едно голямо
предимство и това е чистата съвест. Съвестта трябва да бъде
вкарана като фактор в световното уравнение. Гузната съвест
е разрушителна за всеки, който
има участта да я носи в себе си.
Трябва да се вслушваме в шепота на интуицията и да излизаме

от всяка ситуация по-силни отпреди. Всеки път, когато мина покрай гробище и погледна редиците
надгробни плочи, се замислям каква
огромна и напълно излишна болка са
изпитали приживе всичките тези
хора. А колко рогат добитък, стада
овце и рибни пасажи са били пожертвани в името на житейския спектакъл на всеки от тях, без самите
те да предположат, че вършат нещо нередно, както казва Ланг.
Когато постъпих чирак, едно от
първите неща, които научих, бе
огромната разлика между якостта и жилавостта на дървото, започвайки от бавнорастящи дървета като дъба и стигайки до бързорастящите като смърча. Оттогава у мен се загнезди асоциацията
между бавнорастящите дървета
и бавнорастящите животни. Ако
принудим дадено животно, особено в незрелия му период, да увеличи
телесната си маса с неестествено темпо, неговите клетки ще
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бъдат по-големи, а плътта му
по-уязвима. Именно това се случва
с бебетата, приемащи мляко с повисоко съдържание на протеини
от майчиното. Виждаме едри бебета, които по-късно стават шестфутови тийнейджъри – тела, много по-големи, отколкото природата въобще е предвидила. Ще устоят ли тези тела, подложени на
противоестествения процес на
акселерацията, теста на времето? Като дъба ли ще бъдат или
като бора?
Аз не съм учен, всичките ми теории относно веганизма се градят върху моята съвест, здрав
разум и внимателно наблюдение на процесите в околната
среда, което много често ме е
поставяло в противоборство
с традицията. Спомням си един
от хилядите ми ученици, в ранните години на кариерата ми. Често,
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когато му кажех нещо, той ме
поглеждаше и отвръщаше: “Как
преценихте това, сър?” Питам се
докъде ли е стигнал в живота, сигурно е отишъл далеч. Това момче
не възприемаше наставленията
на учителя, той винаги търсеше
различна гледна точка, по-елементарно обяснение или пък по-солидно доказателство преди да се
съгласи.
“Как преценихте това, сър?” Никога няма да забравя това момче.
Джордж: Знам, че имаш сравнително голяма градина и няколко
кофи за тор. Каква роля заема градинарството в живота ти?
Доналд: Да ти кажа ли как започна
всичко? Винаги съм обичал да отглеждам различни неща. Считах
за магия да поставя едно такова
нещо в земята и да гледам ден
след ден как расте, при това един-

ственото ми задължение бе да го
наглеждам. Родната ми къща, една
от многото еднотипни в Южен
Йоркшир, имаше малък заден двор,
голям приблизително колкото
тази оранжерия. Беше заобграден
от тухли, поставени така, че да
формират зигзагообразен мотив,
както бе общоприето в онези дни.
Всяка година майка ми купуваше
пакет семена “Вирджиния” и ми
даваше да ги разпръсквам по периферията на тухленото ограждение. След седмица-две започваха
да поникват малки зелени филизи, а
малко по-късно, сякаш внезапно, се
появяваше и първото цвете. “Вирджиния”, както знаете, са малки
цветчета, които се продават в
много възможни варианти – бяло,
синьо, червено, вероятно и други.
Няма да забравя как изтичвах развълнуван в къщата, за да съобщя,
че първото цвете е цъфнало. Ето
така започна моето увлечение по
градинарството.
Така и не станах цветар обаче –
повече ме привличаше практичния
аспект на градинарството като
отглеждането на плодове и зеленчуци, особено чрез използването
на органична тор. Измежду многото ми приятели в Лестър
имаше млад мъж на име Том
Роулс, член на Вегетарианското общество, който бе развил
няколко теории. Една от тях
гласеше, че ако искаш нещо,
не трябва да насочваш вниманието си към набавянето на
нужните финансови средства, а
да си го представиш, да го визуализираш и, ако мисълта ти
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е достатъчно силна, то непременно ще се случи. Като практичен човек намирах тази идея малко
нелепа, но действително рисувах
в ума си моята бъдеща зеленчукова градина, точно до задната
врата, както и момента, когато
вече няма да се налага да прекосявам целия Лестър, за да стигна до
парчето земя, което един приятел
ми предоставяше на добра воля. А
когато реколтата узрееше, трябваше да тегля натоварената от
Търмастън количка четири мили,
от единия до другия край на Лестър. Бях ревностен почитател на
тази храна не само поради факта,
че не си я купувах – нали бях на два
паунда седмично. Правех тези разходки в продължение на 2-3 години
и тогава късметът ми се усмихна –
получих работа в Кесуик, едно от
най-прекрасните места на света
по мое мнение, в комплект с просторна къща. Всъщност, ние не
претендирахме за такава, искахме
голяма градина, но към къщата
спадаше и акър градина, състояща
се от морава, зеленчуков и овощен
парцел, оградени от двете страни.
Ето, че сбъднах мечтата си! Спомних си с благодарност за Том.
Бих искал да добавя още нещо към
коментарите ми относно религията. Моят пастор, чиито часове
по вероучение посещавах в младините си, веднъж ни каза: “Няма
нищо нередно в това да създавате
авторски молитви. Не се ограничавайте само с тези, дадени ви в молитвената книга. Ако искате ваша
собствена молитва, която да се
осъществи, просто я съчинете и
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започнете да я повтаряте толкова често, колкото считате за
необходимо.” Тръгнах си тогава
с наивната идея да направя мой
собствен списък с покупки. В онова време си мислех, че молитвата
е просто молба към по-висша сила
за изпълняване на нечии желания.
Една доста елементарна представа, която обаче голяма част от
хората все още поддържат. Те се
молят за онова, което им е нужно.
Но, така или иначе, такова ми бе
личното ниво на развитие за дадения момент – помислих си какво
точно бих искал да получа и съставих “списък с покупки”. Точките в
него бяха здраве, богатство, мъдрост, дълъг живот и щастие. Преди няколко години отново хвърлих поглед на въпросния списък
и отметнах всичко. Винаги, като
махнем недоброкачественото ми
детство, съм можел да се похваля с добро здраве. Нямам никакви
дългове, което определено си е
благосъстояние в тези дни. Що се
отнася до мъдростта, е, нека другите решат, но смятам, че поне
съм бил достатъчно мъдър, за да
избегна всички гибелни пороци на
обществото. Не всеки доживява
до 93-годишна възраст, затова
можем да я приемем за преклонна.
Какво обаче да кажем по адрес на
щастието? Това е може би найтрудното на фона на този зъл,
разяден от престъпност свят.
Проблемът сякаш е вездесъщ. Не
мога да възприема концепцията за
“Земя на щастието някъде много,
много далеч”, нито пък максимата,
гласяща, че злото може да бъде
надвито единствено чрез още зло.
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Трябва да се изправим срещу него
със средство, което никога преди
не е било прилагано – веганизма.
Никога не съм бил достатъчно
умен, за да съм атеист. Агностик
да, в много сфери от живота, където проблемите изглеждат спорни
или нерешими. Но никога не съм
бил в състояние да повярвам,
че Мирозданието може да възникне без участието на някаква
Върховна съзидателна сила и че
след Големия взрив, или каквото е стартирало целия процес,
еволюцията на естествения
свят е протичала без интелигентен водач, който да ръководи усъвършенстването на
простите форми. Не влагам
в това персонифицирани образи като беловласи старци с дълги
бради, издигнати в култ пророци
или пък деца, родени без наличието

на стандартния репродукционен
акт. Говоря за Сила от порядък
далеч отвъд нашето разбиране
и заедно с нея изплува една фрапираща мисъл, която аз лично не се
осмелявам да задълбоча твърде
много. Вероятно някои хора са
стигали до умопомрачение, опитвайки се да проумеят тази безграничност, тази вечност на времето
и пространството. Астрономите,
говорещи за край на Вселената,
са недалновидни – Вселената не
може да има край, винаги има още
нещо след всяка граница и така
до безкрай! И в тази безкрайност
ние може би ще бъдем принудени
да платим за всичките си грешки –
да поправим всичките си грешки,
причинени от нарушаването на
естествените закони. Ако набожните хора престъпят ръба на отвесна скала, ще полетят надолу.
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Тяхната набожност не може да ги
спаси от природния закон на гравитацията. Ако има аналогични
неотменими духовни закони, то
те също трябва да бъдат спазвани. Последствията от тяхното пренебрегване са също
толкова сурови, колкото и тези
от пренебрегването на физичните закони. Ние страдаме, ако
ги нарушим, и религиозността не
ни оправдава. Веганизмът ни предоставя един уникален шанс за постигане на хармония и това, което
се случва, надхвърля дори най-смелите ни мечти. Ако бъда попитан
как оценям прогреса на Веган обществото след 60-годишна борба
с труда на хилядите негови последователи тук и по целия свят, ще
отговоря само, че резултатите
надминаха очакванията ми...
Следващият въпрос?
(следва продължение)
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ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА
НОВОТО ВРЕМЕ

Интервюта взе
Текстообработка
НАДЯ БОГДАНОВА, ВАЛЕНТИН КРАЛЕВ, ДИАНА СТАТЕВА
Редакция РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

част 2

П О СВ ЕТ А .. .
ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ

Движение “Световен пакт на осъзнатостта”

архив фОНДАЦИЯ

ФОТОГРАФИЯ © АЛЕКСАНДРА ВАЛИ

СНИМКА ©
“Заедно – общуване за подкрепа и развитие“

~ МИХАИЛ КОСЕВ, пермакултурен дизайнер
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АЛЕКСАНДРА ВАЛИ

БИОДИНАМИЧНИ МЕТОДИ И ПЕРМАКУЛТУРА

Пермакултурата, като едно истинско екологично
движение, съзнава, че всичко е свързано и следва
природните закономерности. Тези закономерности са на
всяко ниво – например галактиката е с формата на
спирала и виждаш също спирала на палеца си...

БВО

ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ: Роден съм в Германия. Станах пилигрим – просител на
Любов. След това отидох в Индия и тогава бях изпратен в Южна Америка. Там се
свързах с много от местните хора и заедно изградихме много силно духовно приятелство. От това духовно приятелство се роди терминът “Инквашендун” –
означава всички хора по света да станат Пазители на майката природа. Това
е призвание за новото ни назначение, за
новата ни длъжност – в услуга на Божественото.
Всъщност местните живееха толкова скромно – както Махатма Ганди ни
учеше, че може да живеем и да имаме

устойчива околна среда, въпреки че имаме толкова модерен начин на живот. Тази
формула трябва да намерим
сега и аз съм част от това
усилие – да развием всички
тези възможности, а също
така и да живеем съобразно
с тях.
ПЕТРА КРУБЕК: Идвам от Германия и съм част от борда
на Германската асоциация
за пермакултура (ГАП). Занимавам се основно с организационни дейности към
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ПЕТРА КРУБЕК: Чували ли сте за
“permablitz” – това е, когато организираш малко събитие в своята
градина и каниш хора, които да
дойдат и да се учат от теб. Миналата година организирах “permablitz” събитие, на което показах как
се прави хугел култура. Бях много
приятно изненадана, че близо 20
човека дойдоха в моята малка
градина и ми помогнаха да изградя
"hugel bed". От една страна аз по-

МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: Не е задължително да се ходи до Австралия,
но аз го направих, защото исках да
видя най-старите системи и самото начало на пермакултурата.
В Европа също има прекрасни примери. Има мрежа от демонстрационни центрове “Land", което
е "земя" в превод. Има 350 такива
демонстрационни пермакултурни
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казах на хората как да го изградят
с големи дървени трупи и почва.
От друга страна те ми помогнаха с
изграждането, което за сам човек е
много работа. Взаимодействието
беше много добро, а след това отпразнувахме добрата работа със
супа и плодови сокчета. Цялото
това начинание ни отне само два
часа, а на мен щеше да ми отнеме
около два дни. Голям почитател
съм на този вид събития.

И У НАС.. .

Лийдс, Англия
асоциацията, като също така
преподавам на студенти по пермакултура в Германия. ГАП е основана през 1984 г. и скоро се навършиха 30 години от създаването й. От
10 години имаме и академични курсове по пермакултура за студенти, които искат да изучават тази
дисциплина по-обс-тойно. Искаме
да изградим мрежа от регионални
центрове в цяла Германия и тогава ще е много по-лесно да отидем в
основните или други училища и да
преподаваме пермакултура и как
се проектира устойчиво.

БВО

центрове в Англия. Англия е страната в Европа, която е с най-развита пермакултура. Там има един
много интересен проект за градско земеделие, който се казва
"Incredible Edible“, в който е въвлечена самата община. В Лийдс е базирана пермакултурната асоциация на
Англия – те са направили курс към
местната�����������������������
община.
����������������������
Общината впоследствие стартира един проект,
с който вместо да сади красиви
орнаментални растения по улиците, започва да сади красиви зеленчуци, за да се популяризира този
проект и, когато минеш покрай
такава градинка, да възкликнеш с
вдигнати ръце: “Vegetables!" (“Зеленчуци!”) В момента това е доста
популярна практика, която тръгва
от там и се разпространява в цяла
Англия – и други общини започват
да възприемат тази практика и
всеки, който минава, възкликва, че
има засадени в градините зеленчуци.

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Постоянно съм отворен към комуникацията – не ми пречи, не късам връзката с интернета. Ползвам го
определено и държа комуникация
не само с България дори, а си взаимодействам и с други земеделци
от чужбина.
Съвсем скоро очаквам една италианска група, която да ми дойде
на гости, а после аз ще отида при
тях, за да обменяме опит.
Направило ми е впечатление също
така, че австралийците достигат
много високи нива на био земеделието и се опитвам да вляза
в малко по-сериозен контакт с
тях.
Определено комуникацията е нещо, което е осмислило по-назад
в живота ми нещата – на нея
също съм се посвещавал неслучайно – учил съм ПР, занимавал съм се, писал съм статии,
така че това е нещо, което не
бих искал да загубя и няма да
загубя.

СВЕТЛА НИКОЛОВА: Всъщност проблемът е, че не всички био производители познават методите. Един
от типичните за България проблеми е, че много от земеделските
производители не са потомствени
земеделски производители. Те не са
получили основните знания за земята, а за да работиш с нея трябва да я познаваш, да я разбираш, да
я усещаш. Ако ти не я познаваш,
а само четеш какво е написано в
наредбата – разрешено-забранено –
нещата няма да се получат. Да,
може да успееш и да постигнеш
икономически резултати, но те
ще са на много висока цена, което
се отразява, разбира се, и върху
потребителите.
ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Систематизирана литература определено
се оказва, че трудно се намира –
поне при мен е така може би. Има,
но аз не съм попаднал точно на
нужното ми. По-скоро е един хаос
от информация, в която се ровиш,
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Бил Молисън, съпругата му Лиса (вдясно) и приятели
намираш нещо, от него закачаш
за нещо друго, търсиш отново...
Опитваш се чисто творчески да
стигнеш до нещото, което ти
търсиш.
МИХАИЛ КОСЕВ: Популяризацията
на пермакултурата е само в началото си. Тази философия е вкалена
в книга от двама австралийци –
Бил Молисън и Дейвид Холмгрен.
Последните няколко години пермакултурата премина през всички
континенти и се е адаптирала
леко. В България ние тепърва започваме да превеждаме, да адаптираме, да намираме правилните
думи, с които да се изразяваме,
макар че ако се запознаеш с някоя
баба на село, ще забележиш, че пермакултурата е тук. Парадоксът
е, че едно западно, чуждо знание
започва да навлиза в Европа, но то
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винаги е съществувало.
Нещото, което най-много ми харесва в пермакултурата е, че когато започнах да се обучавам в нея,
тя просто вадеше моите собствени мисли наяве. Аз ги знаех и ги
мислех тези неща, но когато ги
прочитах в книгата или някой
друг ми ги кажеше, те се затвърждаваха и сега вярвам повече в
тази кауза.
МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: В последната една година фондация "Заедно –
общуване за подкрепа и развитие“
ме поканиха като пермакултурен
дизайнер да се включа в един много
интересен проект, който съществува и се развива през последните
три години в България и се казва
"Вкусните биоградинки“.
Той работи в детски градини – работи с деца, родители, учители и

изобщо с местната общност
за развиване на градинки, в
които се отглеждат по биологично чист начин зеленчуци.
Децата проследяват целия цикъл на развитие на всяко едно
растение – от най-малкото
семенце до всеки един етап от
неговото развитие и впоследствие прибират семенцето в
една кутийка, в която има бурканчета. Този проект е много
интересен, защото има силно
социален аспект, тъй като
обединява много различни хора
на различни възрасти, които
имат изключително различни
занимания.
Пермакултурата всъщност
е много популярна с това –
тя много силно работи
и въздейства на социално
равнище. Тя свързва хора,
които имат много различни
занимания и ги обединява в
едно пространство, където
всички са близо до земята.
Отглеждат собствената си
храна и развиват почва, което е много основна тема
в пермакултурата – знаем, че в
момента тези аномалии (лято
2014) в България се дължат на
неправилно отглеждане на храната, на изсичане на горите, на
ерозия... Затова основен фокус
в пермакултурата е да научи
хората как да правят почва. Не
да орат, а да вдигат нивото на
градините, за да внасят различни природни елементи, обогатяващи с минерали и микроорганизми, които са нужни за
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едно растение, за да е здраво.
СВЕТЛА НИКОЛОВА: В България има
200 000 малки земеделски производители, които са на ръба на оцеляването. Все още са в статистиката
на Министерството на земеделието,
но са паднали драстично три пъти за
последните 20 години. Точно тези
стопански производители биха могли
да намерят пътя дори да не е за биото, но да намерят пътя за икономическото си оцеляване и да останат
на село, да могат да произвеждат за
себе си и за други, които да купуват
тяхната продукция. Това е една от
възможностите.

Дейвид Холмгрен 55
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ,
МЕТОДИ, ПРАКТИКИ ...

ПЕРМАКУЛТУРНИ ГРАДИНКИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ
СНИМКИ ©

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Земеделието и връзката с растенията е
едно постоянно учене, тъй като
средата, в която живеем, се променя дори с дни. Така че трябва
да си адаптивен, да виждаш нещата и дори малко по-отрано да
предугаждаш. Примерно, когато
искам да знам кога да очаквам
валежи, аз не гледам прогнозата за времето, а садя невен,
който е естествен барометър
и когато видя, че му се затваря
съцветието, това означава, че
в рамките на няколко часа ще
завали. Това ми е супер ориентир,
който вече в практиката се оказа,
че работи и ми дава някаква допълнителна информация.

архив фОНДАЦИЯ

“Заедно – общуване за подкрепа и развитие“

МИХАИЛ КОСЕВ: Устойчивото, или
sustainable на английски, трябва
да отпадне като наша реплика
и да навлезе възстановяването,
или regenerative, защото през последните 100-150 години ние като
човечество не се съобразяваме с
въздействието си върху природата. Имаме да наваксваме много –
на кредит сме с нашата майка
Земя и затова пермакултурата
създава етичната база, моралните устои, принципите, от
които можеш да си изграждаш
сам техниките спрямо твоята
ситуация. Дали си в град, дали
си работещ, дали си семеен, дали
си собственик или наемател или

нямаш земя, това няма значение,
защото пермакултурата може
винаги във всичко да се приложи,
като центърът й са трите етики:
грижа за земята, грижа за хората и
справедлив дял, т.е. връщане на излишъка. Имайки ги тези три неща,
това е голяма крачка напред към
пермакултурна система.
ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ: Модерното
общество следва принципа “повече, повече, повече”, за да бъде човек уж по-щастлив, но това води
само до повече бедствия. Нашата
философия е “да получаваме повече, като взимаме по-малко”.
Възможно ли е това?
МИХАИЛ КОСЕВ: Трите етики на английски език са назовани като Earth
Care, People Care and Fare Share. Самата идея се заражда и формулира
на английски език и затова има
даже рима – звучи като песничка.
Когато се превежда на български,
Грижа за земята и Грижа за хората е лесно, но справедливият дял
напомня на хората за времето на
“бай Тошо”. Това не е същото, не
означава всички да взимат по равно,
а е по-коректно да се каже връщане на излишъка. Тоест всеки елемент от системата, включително хора, животни и растения,
взимат това, което им е нужно и останалото го връщат – не
го задържат.
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В практически план един пример –
режеш зеленчуците за готвене, а
люспите ги изхвърляш на място,
където ще станат почва, за да
дохранят градината отново. От
човешка гледна точка, ако говорим
за хранене, всеки консумира колкото е нужно и връща излишното.
Идеята е, че не е за всички по равно
и затова не е равен дял. Идеята
е, че се дохранват във взаимност
нуждите на всички, тъй като пермакултурата действа не само на
практично ниво, но и на теоретично ниво. Важни са тези невидими
елементи, които биха подпомогнали екологичното движение и
на пермакултурата като цяло.
ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Лично аз
как работя – задавам си въпрос и
се опитвам да извлека от наличното цялостната информация, която ми трябва в различни аспекти
и сфери. Примерно сега имам едно
нападение от насекоми, казват се
“трипси” – оставиха зараза в почвата, от което следва едно посиняване на листата. То пък ми показва, че има забавяне в обмяната
на веществата и движението на
соковете в растението и от там
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започвам да си задавам въпросите защо..., защо..., защо...? Защо
се случват всички тези неща?
За да намеря правилния отговор,
отново чрез различни методи
стимулирам жизнената сила в
растението.
Забавянето на сока в случая става
от това, че няма правилна обмяна
на калия, на калиевите соли в растението, т.е. отговорът при мен
е, че първо трябва да премахна
трипсите и след това да намеря
начин да стимулирам точно тези
калиеви соли да се активизират
отново в растението.
Какви са подходите...
Тук ще намеся една книжка, издавана ‘28-ма година, но има една табличка, която съвсем спонтанно намерих и много ми допадна. В нея са
описани какви минерали и в какво
количество различните растения
съдържат. В случая аз търсех
растение, което е подходящо да
стимулира калиевата обмяна на
веществата и това се оказа кората от бреза. Дали ще проработи
на 100% не зная, затова се презастраховах. Другото растение,
което може да стимулира този
процес, е белият равнец. Тъй
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като в момента, в който трябваше да отреагирам, не разполагах с
такъв, използвах етерични масла
от бял равнец, които миналата година ми дадоха доста добри резултати. Самото етерично масло го
разтварям в спирт, за да може да
се получи тинктура, която впоследствие разреждам с вода и вече
се пръскат листата на растението. Тази година все още не го бях
прилагал, но миналата година даде
доста добри резултати.
По какъв начин обработвам самата кора – раздробих я и след това
я оставям да ферментира. Процесът на ферментация на брезата

все още не ми е много ясен. Наблюдавам я – тя ферментира вече
пети или шести ден, но предполагам, че ще й трябват поне още
толкова, за да завърши цялостния
процес и след това ще напръскам
растенията, за да стимулирам
движението на соковете в самия
домат.
Ако това не спомогне, ще ползвам
най-интересния и в момента може
би най-новия метод за земеделие,
т.нар. “метод на хомеодинамично
земеделие”. Базира се на цветята на д-р Бах, но в случая се правят извлеци, които се ползват за
растението.

Според Рудолф Щайнер доматът е
растение егоист и именно затова
реших да използвам собствените му цветове, от които да
извлека тази есенция, която днес
трябва да е готова, така че утре
възнамерявам отново да си напръскам доматчетата и да видя

какви ще бъдат резултатите в
това отношение.
А въпросната табличка, която
споменах, вече ми е помагала и помага за всичко останало. Малко е
стар езикът, но си е казано за различните растения – равнец, бреза,
лайка, ягода, овчарска торбичка... –
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изнесени са различните минерали,
като пепел, калий, натрий, вар (съединение на калция), магнезий, желязо, фосфор, сяра, силиций и хлор.
Когато наблюдавам някакъв процес, се обръщам към нея и търся
какви вещества са необходими на
почвата или на въпросното растение, като най-често засега използвам ферментацията като
метод, по който да ги добия. Фактически добивам едни органични съединения и алтернативи
на минералния тор, който се
използва в конвенционалното
земеделие.
СВЕТЛА НИКОЛОВА: В биологичното
земеделие не се използват такива
допълнителни добавки като азот,
фосфор, калий, за да се дадат тези
нужни за едно растение елементи.
Ние трябва да ги върнем по няка-
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къв начин в почвата и това са точно тези растителни отпадъци,
които може да компостираме –
те се превръщат в тор, с която
отново да върнем ценните вещества на земята. А вместо това
се изхвърлят до реката и тя се замърсява. Много хора по селата не
използват този начин на компостиране, т.е. всички растения, които са ненужни. Да речем, след като
се оберат картофите и доматите
тези растителни остатъци, които остават, те могат да ги слагат в компост, както листата от
дърветата и т.н. Тези, които са ме
учили на компостиране, наричаха
това черното злато на земята.
Когато отгледаме едно растение и го откъснем, ние отнемаме
хранителните вещества от тази
почва и по някакъв начин трябва да
ги върнем.

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: В момента
дори при всяко пръскане и поливане на растенията, които имам,
им пускам музика. Лично аз използвам нещо, което е създадено в
Австралия – основата е на високо
честотни звуци, които издават птиците принципно, в едно
допълнително съчетание обичайно с класическа музика. Ако
останат само високо честотните
звуци, става крайно дискомфортно за самия човек – докато в хармонично съчетание нещата определено се получават добре и дори
е приятно да работиш под влиянието на тази музика. Срещал съм
предположения, че музиката едва
ли не може да се използва за наторяване на растението и прочие,
но в изследванията се доказва, че
тя се явява като вид катализатор,
т.е. ускорява процеса на обмяна на
веществата, стимулирайки вътрешния живот на растенията.
Лично аз съм на мнение, че растения реагират на самото отношение към тях. Това също е доказано
по методите на Кирлановата
фотография – те разпознават и
реагират на различните хора, които се занимават с тях. Това предполага, че музиката също влияе, а и
аз самият постигнах добри резултати, които обаче не мога научно
да потвърдя, тъй като не успях
да сложа контролни растения без
музика. Просто облъчвам всички
и не мога да покажа конкретната
разлика.
МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: Друг принцип е следването на формите и
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закономерностите в природата. Формите в една градина може
да са спираловидни, кръгли, мандали, вълнички.
Има определен брой форми, които
ние забелязваме навсякъде – те
се повтарят в природата. Това
могат да са хексагони или пукнатините на кората на дървото.
В пермакултурния дизайн се
изучава много усилено какви
функции имат тези форми –
защо природата ги е създала,
защо те са направени по този
начин. Всъщност това са въпросните природни закономерности,
които всеки един дизайнер следва
впоследствие.
Например, както знаете в Нова
Зеландия има много земетресения,
тъй като има активни вулкани и в
един град като Крайстчърч много
често се залага на формата на
хексагона, защото това е най-стабилната форма в природата. Тя
има много функции, но основната й
функция е стабилност. Ако искаме
да създадем стабилност в една земетръсна зона, ще вложим в архитектурата й тази форма.
ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Има и една
много полезна книжка – ново издание, която открих – казва се “Градина без отрови”. Който иска да
се занимава със земеделие по този
начин, това четиво е задължително, тъй като са описани много
растения и много препарати, които могат да се направят от тях.
Не само препарати всъщност, но
и торове.
Другата полезна ми книжка се казва
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“Фитотерапия”. Фитотерапията
е лечение с билки. Обяснени са неща, които в по-модерната литература рядко ги срещам. За мен
е най-важно да схванеш принципите, базисите на тези неща, за да може след това със собственото си

въображение да прилагаш нещата.
То си е един вид творчество –
трябва да прецениш кое ще помогне да направиш желаното и
след това да видиш какво се получава. Затова казвам – всичко е
едно постоянно изследване.

СНИМКА ©

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МИХАИЛ КОСЕВ: В пермакултурата
не се държи само на продукцията.
Нито един пермакултурист няма
да погледне към едно дърво и да
види само ябълката – той ще види
листата, различните насекоми,
дървесината или цветовете, защото те имат лечебни свойства.
Тоест един пермакултурист никога не гледа на една ябълка само
като на ябълка. Когато говорим за
продукция, ние говорим и за почва –
колко почва съм изградил тази година, също какво е видовото разнообразие в градината, какво съм научил тази година. Като цяло пермакултурата произвежда повече за по-малко. Фокусът при
земеделците трябва да е про-
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цесът, а не продукцията. Забелязал съм, че земеделците, които
ползват химия и препарати, го
правят насила, защото трябва да
работят, трябва да произвеждат,
трябва да изкарват пари. Те не го
правят с удоволствие и затова
търсят лесния вариант. Фокусът
трябва да е започне от самото
семе и подходът, а продукцията е следствието – наградата,
а не целта.
ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ: Лъжа е, че
за изхранването на нарастващото
население по света са нужни все
повече обработваеми площи. Това
просто не е вярно! Ако хората
станат вегетарианци, майката

архив фОНДАЦИЯ
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“Заедно – общуване за подкрепа и развитие“

Земя може да изхранва 10 пъти
повече хора, отколкото би могло да се изхранят, ако същото
количество растителна храна
се използва за изхранване на
животни, с които да се хранят
хората. И тогава ще можем да
спрем унищожаването на Амазонските гори и да започнем да садим
отново дървета, за да имаме повече кислород, за да имаме по-здравословна околна среда. И това е,
ако само намалим яденето на месо
и промишлените животновъдни
ферми съответно. Трябва само да
си кажем: “Аз ще се храня с любов
към света.” Защото ако обичате
някого, не го убивате. Така че ако
се храните с любов и благодарите
на божествената природа за прекрасните неща, с които ни е дари-

ла – за плодовете и ядките чрез
дърветата и с толкова още неща,
ще си кажем: “Леле! Тази Земя
е толкова по-красива, отколкото
са ми казвали в училище!” Защото
Любовта е по-силна от всичко.
Ако всички хора започнат да приемат и изпращат тази любов, те
ще възприемат и света различно
и ще видим, че всичко което ни
се е струвало трудно, всъщност
е лесно, защото не искаме да нараняваме никой. Както Махатма
Ганди е казал: “Този свят има
предостатъчно за нуждите на
всички, но няма достатъчно за
алчността на никой.” Това е, от
което страдаме – човешката алчност. И решението е да уважаваме
даденото за нуждите ни, което ще
ни е достатъчно със сигурност.
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КАРТОФ
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!
АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Cортовете, които отглеждам аз, са:

смолянски картоф, който засаждам
от няколко години, а от една година
отглеждам и два стари български
сорта – розов и лилав картоф, взети
от една баба в близко до моето селище. Лилавите и розовите картофи
почти не бяха нападнати от колорадския бръмбар – явно не ги обича толкова или защото бяха до малините в
градината ми.
Подготовка на почвата и отглеждане:
~ започвам с окопаване на тревата
и ограпване на мястото, при необходимост може да бъде фрезовано;
~ засяването се извършва след 10
март, може и по-късно да бъде направено;
~ набраздявам с мотика плитка
бразда, като всички дребни картофчета с кълнове слагам на малко
разстояние едно от друго – около 5-6
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см, а по-едрите може и на 20-30 см
един от друго;
~ първата борба с вредителите започва още със засяването на грудките;
~ насипва се пепел от изгорени дърва по дължината на целия ред, на
тънък слой – действията на пепелта
са две: подхранване на растението и прогонване на колорадските
бръмбари;
~ редовете са два един до друг на
около 30-40 см или повече редове
до 5 броя един до друг и по-голяма
пътека между тях, около 0.80-1.00 м.
ред от ред;
~ след като стане височината на
стеблата 30-40 см, се слагат гнезда
с тикви в пътеките, които хем пазят
картофите от колорадски бръмбар,
хем после превземат мястото, за да
не остава голо;
~ калинките се хранят с яйцата на

колорадския бръмбар, но е добре
да се обхождат и на ръка да се отделят листенцата с яйцата, където се
виждат, и се събират в един буркан с
вода, който после се добавя в настойката, която се прави за пръскане;
~ пръска се с настойка от кукуряк
в една кофичка с метличка или
с пръскачка, но се прецежда през
марля течността за пръскачката (от
кукуряк корени и стебла се прави
настойка за 48 часа, 200-300 гр на
10 л вода);
~ може да бъдат пръскани с настойка от коприва за подхранване, а
също и с един чорап с пепел в него
от изгорени дърва да се опушват
листата – така бръмбарът ги отбягва;
~ при засушаване, картофите при
моя начин за садене е най-удобно
да се поливат с пръскачи (дъждуване).
Някои окопават картофите и ги зариват, аз само ги засаждам и плевя

на ръка в началото, после те се загушват заради гъстото засаждане и
трева не може да никне. След като
прегорят листата, картофите не ги
вадя веднага, а оставям мястото да
се превземе от тиквите и го плевя на
ръка тук-там от едрите лободи. Чак
септември месец ги изваждам. Не
бързам с изваждането им и от две
години съм по-доволен от това късно
вадене – първо, картофите стават
по-устойчиви и се запазват свежи до
късна есен; появяват им се кълнове
много по-късно и не се налага претриване посред зима, а по мое лично мнение стават и по-вкусни.
След изваждане, поставям картофите в щайги, които напълвам до
половината, и отнасям на проветриво място да изсъхнат добре, което
е важно за тяхното продължително
зимуване. Съхранявам ги в маза или
стая, в която температурата не пада
под нулата.
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ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!

АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Ч

ервеното цвекло се отличава от
останалите видове цвекла по вкусовите си качества и полезни свойства,
отглежда се изключително лесно и
е много трайно – издържа до пролетта. Два реда от около 10 метра
са достатъчни за цялото семейство,
така че не прекалявайте.
Подготовка и отглеждане:
~ почиства се земята от плевели и се
правят редове по два например, в
които се пускат семенца през около 5 см едно от друго – в началото на
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март, но може и по късно;
~ след като покълне на поне 5-10 см
височина, се окопава около него
и почиства от плевели, правят се
пътеки с талаш или суха трева и се
мулчира до самите растения, се
оставят няколко сантиметра чиста
почва около всяко;
~ предполагам, че се обичат с много растения, но поради голямата
си листна маса личните ми наблюдения са, че се обичат най-много с
моркова, затова може да се засади

ред моркови на около 30 см разстояние от реда с цвекло;
~ в цвеклото има специални вещества, които го пазят от повечето вредители – когато някакви насекоми ядат
от него се натравят и не повтарят;
тези вещества не са отровни за нас,
но ако пием сок от сурово цвекло
и поемем над 200 мл, може да ни
накара да се почувстваме замаяни,
затова е добре в такива случаи да
оставим сока за поне 2 часа в хладилник и те ще се разрушат;
~ не ми се е налагало каквато и да
е грижа, освен начална поливка, когато се е засушило, а растенията са
малки и тъкмо порастват, също от
време на време търгане на някои
упорити и силни плевели между тях
като щира, лобода или повитица
(това е едно малко увивно растение,
което ги мъчи при мен); когато насадим цвекло до други растения, веществата му пазят и тях, както морковите и много други в градините ни;
~ цвеклото може да консумира от
малко, листата също – затова аз
садя нагъсто и впоследствие разреждам и така си бера цяла година,
като махам най-нараслите и давам
път на малките;
~ в късна есен и дори през зимния

сезон може да бъде извадено и наредено в касетки в мазата, сухите
листа се изчистват добре и така
издържа до пролетта; друг вариант
за съхранение е ров със слама в земята или много дебел пласт слама,
поне около 30 см, директно върху
реда с цвеклото, зимно време само
разравяме и си вадим необходимото – така може да се прави и с морковите и вкусът на тези кореноплодни не се променя цяла зима – стоят
свежи и вкусни, докато тези в мазата
леко омекват и губят своята свежест,
поради загубата на влага;
Отдавам по-специално внимание
на това кореноплодно, като особено важен зеленчук за нашите градини и трапеза, като го нареждам
по важност с картофите, пипера,
домата и др., консумирани традиционно най-често. Осигурява ни
прясна храна, богата на витамини
и минерали, като се консумира не
само коренът, но и листата му. Добре е да се знае, че в цвеклото има
над 80 химични елемента и много
други полезни съединения като хлорофил в листата, спасява хора от
различни заболявания като анемия
или паразити в червата, защото
също е и антипаразитно.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!
АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Т

ова прекрасно кореноплодно,
от рода на слънчогледите, буквално самичко се гледа. Два вида е
– лилаво и бяло, аз лично отглеждам
лилавото и снимките са с него. На
вкус повече напомня на смола, докато бялата гулия е малко по-сладка
с подобен на алабаш вкус, но без
лютивината.
Подготовка и отглеждане:
~ тук ще отделим най-голямо внимание, защото при засаждането
много важно условие е да изберем
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най-правилното място в градината –
веднъж засадена, гулията си остава
там и отвъждането й е много трудно,
захваща се от парченце или люспа
дори от самата грудка;
~ най-добре е да се избере един
от ъглите на градината – най-добре
северния, но може също западния,
източния – зависи от разположението
на самата градина; (аз лично съм
избрал място в края на градината
ми в най-северозападната й страна,
където растението стига височина
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до 5 метра в добри дъждовни години
и ако бях избрал южната страна,
щеше да хвърля сянка над другите
ми насаждения);
~ земята се обръща, почиства се
от плевели и корени и се поставят
грудки или парчета от грудката на
около педя разстояние помежду им
и на дълбочина 15-20 см; така може
да заемете един квадратен метър
или повече, в зависимост какво количество ще консумирате;
~ заравнява се мястото и може да
се насипи с плодородна почва или
компост най-отгоре, както и да бъде
оградено с камъни, керемиди или
друго по желание за декорация, а
може и без да бъде ограждано;
~ същинският растеж на растението
започва след месец май, когато добре се затопли; расте доста силно
при наличие на влага, но и да се засуши, не умира – издържа на суша,
което го прави подходящо за определени градини с дефицит на вода;
~ в началото, докато растенията са
малки, е добре да бъдат почиствани
от плевели – поне веднъж годишно
се оплевява и леко окопава мястото,
като препоръчвам да бъде окопано
и мулчирано след като поникнат издънките;
~ започва да цъфти през месец септември; цветовете му са доста медоносни и се събират за чай, който
е полезен и ароматен.
~ изваждането на грудките за кон-
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сумация започва чак в късна есен,
когато листата и дръжките на растенията напълно изсъхнат, а най-вкусна е грудката след като мръзне през
февруари месец;
~ съхранение няма, стои си в земята
и се вади колкото е нужно; дори да
се показва над почвата при минус
20 градуса не измръзва, но ако живеете в град може да я съхранявате в
кофа с влажен пясък – ако изсъхне,
започват да гният;
Аз лично си я хапвам просто обелена или настъргана на салата. Може
да се добавя на печива, яхнии и супи –
сварена е доста вкусна и по-нежна
от картофа. Може също да бъде сушена в дехидрататор с люспата и да
се яде като чипс.
В миналото нашите прадеди са я
консумирали вместо картофа, като
впоследствие той я измества, но не
може да я замести.
Гулията има високо съдържание на
веществото инулин, разнообразие от
витамини и минерали, разтворими
фибри, които изчистват цялото тяло, а
се счита също, че успешно извежда
тежките метали от организма. Може
да бъде засадена в замърсени почви, но грудките не поемат тежки
метали и отрови – те остават чисти,
а всичко се абсорбира в стеблата и
листата на растението.
Според мен във всяка градина трябва да има това прекрасно, вкусно и
полезно растение.

71

издание на

ГЪБА КЛАДНИЦА

БВО

брой 18/2015
Зелени
и
цент
к
А

OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!

АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

когато се сушат за зимата, може
само без долната част, прикрепена
към чувалчетата;
~ чувалчетата се купуват от много
фирми, в зависимост от местоживеенето ви, а може да си поръчате
и направо мицел от Института по
ботаника, да си направите стерили-

М ного лесен и добър метод да си

огледа всеки тези гъби в къщи.
~ нужна е маза или стая, вкопана в
земята, в която да има прозорец със
светлина колкото 40-ватова крушка
от старите и постоянна температурата, но не по-ниска от 18 градуса;
~ нужен е пулверизатор или пръскачка с вода, а може и малка чиста метличка с кофа вода в помещението;
~ гъбите се ръсят с вода, колкото да
се намокри найлона, по веднъж или
два пъти на ден;
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зиран дървесен талаш (с пара или
с друго) и да го заразите с мицела,
също пънове и изгнили дървета са
подходящи – аз лично напълних една
каца с такъв материал, заразих я и
си набрах доволно гъби тази есен.
Отглеждам си от няколко години и
съм много доволен от резултата.

~ не се стои много време в помещението и не се пускат малки деца
там, защото гъбите отделят спори и
може дори стените в стаята да побелеят, когато ги пускат – не са отровни, но не е хубаво да се вдишват;
~ след честата поливка на чувалчетата идва и плододаването, като може
да е в интервал от две седмици до
месец, така че се заредете с търпение;
~ консумират се чашките без пънчета, защото са много жилави, но
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няколко начина
МИЦЕЛНИТЕ ГЪБИ
да спасят света

>>

щам големи затруднения, когато
спомена гъби пред някого – той
незабавно започва да мисли за портобело или магически гъби, очите
му се изцъклят и ме мисли за малко луд. Надявам се да сразя този
предразсъдък завинаги с настоящата презентация. Наричаме го
микофобия – ирационалният страх
от непознатото, що се отнася до
гъбите.

ПОРТОБЕЛО
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ензими, с които осейва скалите,
извлича калций и други минерали и
оформя калциеви оксалати. Кара
скалите да се ронят – първата
стъпка за създаването на почва.
Оксаловата киселина представлява две молекули въглероден диоксид, свързани заедно. Така че гъбите и мицелът поглъщат въглеродния диоксид под формата на
калциеви оксалати. И всякакви
други видове оксалати също поглъщат въглероден двуокис чрез
минералите, които се оформят и
извличат от скалната матрица.

ЛЕКЦИЯ НА
ПОЛ СТАМЕТС ЗА TED

O

бичам предизвикателствата, а
спасяването на Земята вероятно е
добро такова.
Всички знаем, че Земята е в беда.
Сега сме влезли в шестото голямо
измиране на тази планета. Често
съм се чудил дали ако имаше Обединена организация от организми,
иначе позната като "О, оо" (смях),
и всеки организъм имаше право да
гласува, дали щяха да гласуват ние
да сме на планетата!? Според мен
това гласуване се води в момента.
Искам да ви представя комплект
от микологични решения с използване на гъби и тези решения се
основават на мицела. Мицелите
са великите молекулни разгло-
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бители – почвените магьосници. Те генерират хумусните почви по сухоземните масиви на
планетата. Мицелът, от друга
страна, се просмуква навсякъде,
споява почвите като цяло, изключително здрав е. Той издържа натиск до 30 000 пъти повече от
своята маса. Както сме установили, има многопосочен трансфер на
хранителни вещества между растенията, подпомаган от мицела.
Така че мицелът е майката, която дава хранителни вещества от
елховите и брезовите дървета на
канадските ели, кедри и дъгласови
смокини, например.
Повечето от вас познават гъбите
портобело. И честно казано, сре-

Всъщност сме по-тясно свързани
с гъбите, отколкото с което и да
е друго царство. Група от 20 еукариотични микробиолози публикуваха преди две години труд, в който
се въвежда понятието опистоконта – супер-царство, обединяващо
животни и гъби в едно. Споделяме
едни и същи патогени.
МИЦЕЛЪТ СЪЗДАВА ПОЧВА
Повечето от вас може би не са
запознати с това, че гъбите са
били първите организми, дошли на
сушата. Дошли са на сушата преди
1.3 милиарда години, а растенията
ги последвали след няколкостотин
милиона години. Как е възможно
това? Възможно е, защото мицелът отделя оксалова киселина,
както и много други киселини и

ПЪРВОПРОХОДЕН и ОЧИСТВАЩ ВИД
Това е открито за пръв път през
1859г. Снимката е на Франц Хюбер
и е направена през 50-те години на
ХХ век в Саудитска Арабия. Този
организъм е съществувал преди
420 милиона години. Наречен е прототаксит. Прототакситът, в
легнало положение, бил висок около метър. Най-високите растения
на Земята по онова време били сигурно наполовина високи. Д-р Бойс
от Чикагския университет публикува статия в "Геологичен журнал" миналата година, твърдяща,
че прототакситът е гигантски
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фунгус, гигантска гъба. Можем да
предположим, че земният пейзаж
е бил нашарен с тези гигантски
гъби – навсякъде из повечето сухоземни масиви. И те съществували
десетки милиони години.
На гъбите не им е нужна светлина.
От Университет "Айнщайн" съвсем наскоро заключиха, че гъбите
използват радиацията като източник на енергия, точно както
растенията използват светлината. Така че изгледите гъби да
съществуват и на други планети,
според мен са предвидимо заключение.
Най-големият организъм на света е
в Източен Орегон. Не бих могъл да
го пропусна. Размерът му е 2200
акра. Размер 2200 акра, възраст
2000 години. Най-големият организъм на планетата е мицелен
килим, дебел една клетъчна стена. Как може този организъм да
бъде толкова голям и все пак да е с
дебелина една клетъчна стена, докато ние имаме пет-шест кожни
пласта, които ни защитават!?
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Мицелът, при подходящите условия, образува гъба, която изниква
с такава свирепост, че може да
троши асфалт. (Всъщност това
е присъщо изобщо на растенията,
има безчет примери – б.ред.)
Участвахме в няколко експеримента. Обединихме усилията си с
лаборатории "Бател" в Белингам,
Вашингтон. Имаше четири купчини, наситени с дизел и други петролни отпадъци. Една от купчините остана контролна, друга беше
третирана с ензими, трета с бактерии, а нашата купчина заразихме
с гъбен мицел. Мицелът поглъща
петрола. Мицелът произвежда ензими, пероксидази, които разбиват
въглеродно-водородните връзки. Това са същите връзки, които държат въглеводородите заедно. И
така, мицелът се храни с петрола,
а когато се върнахме след шест
седмици и всички покрития бяха
махнати, всички други купчини бяха
мъртви, тъмни и вонящи. Освен
нашата купчина – тя беше покрита
със стотици килограми гъби клад-

ници, а цветът й се променяше от
ъгъла на светлината. Създадените
от мицела ензими преработваха
въглеводородите в карбохидрати –
гъбени захари.
Някои от тези гъби бяха много
щастливи, много големи. Показват
колко много хранителни вещества
са успели да усвоят. Но се случи
нещо друго, което беше прозрение в
живота ми! Те отделяха спори, спорите привличат насекоми, насекомите снасят яйца, яйцата стават

ларви. После дойдоха птици, внасяйки семена, и нашата купчина
стана оазис от живот. Докато
другите три купчини бяха мъртви,
тъмни и вонящи... Последното изображение, което ни липсва, е как
цялата купчина става зелен хълм
от живот. Това са първопроходни
видове. Авангардни видове, които
отварят вратата за други биологични общности.
Като следваща стъпка изобретих
чували от зебло – поставя се мицел, заедно с всевъзможни дървесни отпадъци и може да пуснете
тези чували от зебло по протежението от ферма, която отделя
E.Coli например, или фабрика с химични токсини, и те ще доведат до
възстановяване на жизнената среда. Установихме замърсено място
в Мейсън Каунти, Вашингтон, и
видяхме драматично понижаване
на количеството колиформи. За
48 до 72 часа три вида гъби
намалиха количеството колиформ бактерии 10 000 пъти.
Помислете за последиците! Това е
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метод за протекция на околното
пространствено, който използва
отломките след бури и тайфуни...
а може да ни се гарантира, че бури
ще има всяка година.
ИЗТОЧНИК НА
ЕСТЕСТВЕНИ АНТИБИОТИЦИ
Гъбите са много бързи в растежа
си. Те произвеждат силни антибиотици. Не обичат да гният от
бактерии, затова най-добрите ни
антибиотици идват от тях. След
като отделят спори, обаче, все
пак и те гният. Но ви обръщам
внимание, че серията от микроби,
появяващи се по гниещи гъби, са
от основна важност за здравето
на гората. Те дават на дърветата
възможност да израснат, които
от своя страна създават полетата от наноси, хранещи мицела.
Тази гъба особено привличаше интереса ни с времето. Това е съпругата ми Дъсти с една гъба, наречена Fomitopsis officinalis – агарикон.
Това е гъба, специфична за старата гора. Описана е за пръв път от
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Диоскорид през 65 г. сл.Хр., като
лечение срещу охтика. Тази гъба
расте в щата Вашингтон, Орегон,
Северна Калифорния, Британска
Колумбия. Сега се смята за изчезнала в Европа. Изключително рядка
е. Нашият екип излиза 20 пъти
в старата гора миналата година
и открихме един-единствен образец, за да можем да започнем отглеждане. Според мен запазването
на генома на тези гъби в старата
гора е абсолютно жизненоважно
за човешкото здраве.
Участвам в програма на Министерството на отбраната на САЩ,
наречена "Биощит". Представихме
над 300 образеца от гъби, сварени в
гореща вода, както и мицел, събиращ извънклетъчни метаболити.
Имаме три различни разновидности гъби агарикон, високо активни
срещу вируси на едра шарка. Според д-р Ърл Керн, експерт по едрата шарка от Министерството
на отбраната (МО) на САЩ, всички
съставки, които имат индекс на
селективност две или повече, са

активни. Такива с 10 или повече се
смятат за силно активни. Нашите
разновидности гъби бяха в обсега
на високо активните. Може да
прочетете изявление, прегледано
от МО, ако потърсите в Google
"Стаметс (Stamets) и едра шарка
(smallpox)". Или може да отидете
на NPR.org и да слушате интервю
на живо.
Насърчени от резултатите, естествено преминахме към грипните вируси. Имаме три различни
разновидности гъби агарикон, силно активни срещу грипни вируси. При цифрите за индекса на
селективност срещу едра шарка
виждаме десетките и двайсетиците... А сега – срещу грипни вируси – в сравнение с контролите
с рибавирин имаме изключително
висока активност. А използваме
естествен екстракт в рамките на
същия дозаторен прозорец като
чист фармацевтичен продукт.
Опитахме го срещу грипни вируси
А – H1N1, H3N2 – както и грипни
вируси В. После опитахме смеска и в
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смескова комбинация го опитахме
срещу H5N1 и получихме индекс на
селективност много по-голям от
1000. (Аплодисменти.)
ЕСТЕСТВЕН ИНТЕРНЕТ НА ЗЕМЯТА
Тук виждаме гъба, която отделя
спори. Спорите покълват, мицелът се формира и отива под земята. Само в един кубичен инч почва
може да има повече от осем мили
от тези клетки. Стъпалото ми
покрива приблизително 300 мили
мицел.

Следват фото-микрографии от
Ник Рийд и Патрик Хики. Забележете, че с израстването на мицела
той покорява територия, а после
започва мрежата. От много години
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е парадигмата, която виждаме из
цялата Вселена.

работя със сканиращ електронен
микроскоп, имам хиляди електронни микрографии и когато се
взирам в мицела, осъзнавам, че
той представлява съвкупност от
мембрани за микрофилтрация.
Ние издишваме въглероден диоксид, както и мицелът. Той вдишва
кислород също като нас. Но това
тук по същество е увеличена тъкан на бели дробове. Представям
ви една концепция, че мицелите са
удължени неврологични мембрани. А в тези кухини се формират
микрокухини и докато се сливат с
почвите, те поглъщат вода. Това
са малки кладенци. А вътре в тези
кладенци започват да се формират микробни общности. И така
гъбестата почва не само устоява
на ерозия, но създава една микробна вселена, осигуряваща възхода
на множество други организми.
Аз пръв предположих, в началото
на 90-те години на ХХ век, че мицелът е естественият Интернет
на Земята. Като го погледнем, той
е силно разклонен. И ако има един
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счупен клон, много бързо, заради
пресечните възли (интернет администраторите може би ги наричат горещи точки), се намират
алтернативни пътища за канализиране на хранителни вещества и
информация. Мицелът е чувствителен. Знае, че си там. Когато вървиш през дадена местност, той
отскача след стъпките ти и се
опитва да грабне отломки. Затова
смятам, че измислянето на компютърния интернет е неизбежно
следствие на доказан преди това
успешен биологичен модел. Земята е изобретила този интернет в
своя собствена полза, а ние, като
върховия организъм на тази планета, сега се опитваме да отпускаме
ресурси, за да защитаваме биосферата. Ако продължим по тази
ос, тъмната космическа материя
се подчинява на същия мицелен архетип. Смятам, че материята поражда живот, животът става отделни клетки, отделните клетки
стават низове, низовете стават
вериги, веригите – мрежа. И това

ЕСТЕСТВЕН НАЧИН
ЗА БОРБА С "ВРЕДИТЕЛИ"
Заинтересувах се от ентомопатогенни гъби – такива, които убиват
насекоми. Къщата ни беше унищожавана от дървояди. Затова
отидох на сайта на Агенцията
на САЩ за защита на природата, а
те препоръчваха проучвания с група гъби от вида metarhizium, които
убиват дървояди, както и термити. Отрасълът бе похарчил над
100 милиона долара специално за
места с примамки, за да попречи
на термитите да изядат къщата
ти. Но насекомите не са глупави и
избягваха спорите, когато се приближат, затова морфирах културите в неотделяща спори форма.
Взех чинийка от куклата Барби на
дъщеря ми, сложих я точно където
група дървояди правеха купчини
отломки всеки ден в моята къща
и дървоядите бяха привлечени от
мицела, защото няма спори. Дадоха го на царицата. Седмица по-късно нямах никакви купчини дървени
стърготини.
И тогава... деликатен танц между
вечеря и смърт: мицелът е консумиран от мравките, те се мумифицират и от тях изскача гъба. А
след отделяне на спори, спорите
се разпръскват. Така че къщата
вече не е подходяща за нашествие.
Значи има почти постоянно решение за повторното нашествие на
термити.
И така, получих първия си патент
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срещу дървояди, термити и огнени мравки. После опитахме екстракти и виж ти, можехме да
насочваме насекомите в различни
посоки. Това има огромни последствия. После получих втория си
патент... а той е голям. Нарича се
патент Александър Греъм Бел.
Покрива над 200 000 вида. Това е
най-разрушителната технология,
на която някога са ставали свидетели, ми казваха ръководители от
пестицидната индустрия. Това
би могло напълно да преобрази
производството на пестициди
по цял свят. Под чадъра на тази
концепция може да се съберат 100
докторанти, защото хипотезата ми е, че ентомопатогенните гъби преди отделяне на
спори привличат същите насекоми, иначе отблъсквани от
тези спори.
КУТИЯТА НА ЖИВОТА
И така, измислих Кутията на живота, защото ми трябваше система за доставка. Добавя се почва,
добавя се вода, има микоризал и
ендофитни гъби, както и спори на
гъбата акаригон. После семената
се осиновяват от този мицел. Тогава се слагат семена от дървета
тук вътре и в крайна сметка се
отглежда потенциално цяла гора
със стар растеж от една картонена кутия.
Искам да преосмисля системата за
доставки и употребата на картонени кутии по света, така че те да
станат екологични отпечатъци.
Ако има подобен на YouTube сайт,
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където да може да качвате, бихте
могли да го направите интерактивен, разпределен по местоположение, където хората да могат да
се събират и чрез сателитни системи за изображение, чрез Virtual
Earth или Google Earth бихте могли
да потвърждавате, че въглеродни
кредити се отделят от дърветата, които идват чрез Кутиите на
живота.
Може да се вземе картонена кутия
от обувки, да се добави вода, царевица, боб, тиква и лук. Развил съм
това за общностите от бежанци.
Жена ми каза, че ако аз го мога,
всеки го може. Взех няколко съда и в
крайна сметка отгледах градина за
семена. После се събират семената, а после се жъне градината от
семена. После се събират ядките, а
после са нужни само няколко ядки...
Добавям мицел, а после инжектирам царевичните кочани. Три царевични кочана, никакво друго зърно...
Започват да се формират много
гъби. Твърде много тегления от
въглеродната банка и първата
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популация от гъби (горе) ще бъде
закрита. Гъбите се прибират, но
вижте какво се случва в долната
част на кочана. Много е важно, че
мицелът е превърнал целулозата
в гъбични захари. Мислех по въпроса как бихме могли да разрешим
енергийната криза в тази страна и
измислихме Еконол.
ЕКОНОЛ
Генериране на етанол от целулоза, като се използва мицел за
посредник... и се получават всички
ползи, които вече ви описах. Но да
се премине от целулоза към етанол е екологично неинтелигентно,
а мисля, че трябва да сме екологично интелигентни във връзка
с поколението от горива. Затова
изграждаме въглеродните банки
на планетата, обновяваме почвите... това са видовете, към които
трябва да се присъединим. Според
мен ангажирането на мицелите
може да помогне за спасяване на
света. Много благодаря.
(Аплодисменти)
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