Из

философски трактат

ЗА ЕДИНСТВОТО на Доброто и Злото
Които слушат мъдрите беседи
и с праведниците дружат в Праяга,
потапят се на любовта в потока
и вкусват плодовете й веднага.

Веднага чапла щъркокрака
на лебед става. Също всяка
одрезгавяла врана тука
започва сладостно да гука.
Не бива никой на това
да се учудва. Не мълва,
а пример очевиден скрит е
в общуването със добрите.
Отшелниците най-велики
като Агастя и Валмики
ведно с премъдрия Нарада
доставили са ни наслада
да ни разкажат, че каквото
достигнали са, обществото
от люде честни и добри
могло е да им го дари.
От всички твари земноводни,
от всички твари небосводни,
в света подземен или горен,
подвижни или пък на корен —
ако ли някой притежава
богатство, мъдрост или слава,
дължи ги, слушайте, и трите
на дружбата си със добрите.
Не може друго го доведе
дотам. Това самите веди
го казват, а и сам светът
не знае по-различен път.
Без дружбата с добрите няма
познание. А пък без Рама
не ще успеят да открият
добрият кой е, кой е злият.
Другарството с добрите бърже
цъфти и плод цветът му върже:
цветът е следваният път,
а съвършенството — плодът.
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И злият щом се събере
с добри, потегля на добре.
Така желязото на злато
преобразява се, когато
докосне камъка параса.
Обратно — своята украса
от добродетел съхранява
почтеният дори тогава,
когато жребият го тласне
в среда от люде най-опасни,
тъй както змията си пази
в главата скъпите елмази.
Когато Брама бог и Вишну
и Шива мъчат се излишно
ведно с великите поети
и пак остават невъзпети
добрите както подобава,
за мене пък какво остава?
Нима ще смогна да опиша
достойните за участ висша?
Търговецът на зеленчук
по бисерите е неук.
Покланям се в нозете на добрите,
добри към неприятел и към брат
еднакво, както цветето еднакво
на двете ноздри дава аромат.
Приятели на всички живи твари,
смирено кланям се на вас, добрите.
И моля се като детенце чисто
с любов към Рама да ме надарите.
Но и на злите също правя
поклон. Сега ще ви разправя
каква е тяхната природа.
Не стават зли зарад изгода,
а просто ако се навреди
на близки или на съседи,
това ги радва без причина.
Така добрата месечина
я скрива злият демон Раху.
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Приличат на Сахасрабаху
хилядоръкия, когато
рекат да спъват дело свято.
Тълпата им хилядоока
следи на другите порока.
С души-мухи разнасят гадост
по маслото на чужда радост.
Язвителни като огньове.
Гневът им змия ще отрови.
И както богът Кубер властва
над най-големите богатства,
така у злите е хазната
на греховете по Земята.
Ах, лошите са туй, което
в небето е звездата Кету:
кръжат доброто да закрият.
То по-добре ще бъде злият
от сън да се не вдига заран,
тъй както прави Кумбакарън.
Не би им даже дожаляло
да жертват собственото тяло,
ако ли мъртво би могло
на другите да стори зло.
Така градушката в полето
погубва хляба, след което
се разтопява без следа.
Покланям се на злите, да:
че имат както Шеша — змеят —
уста хиляда и умеят
да кажат всеки недостатък
в просторен разказ или в кратък.
Покланям се на тез, които
като митическия Приту
със десет хиляди уши
са чули кой къде греши.
Покланям им се, че приличат
на Индра: тъй ги радва бичът
от мълнии — слова жестоки,
и също са хилядооки
подобно Индра, като гледат
пороци има ли съседът...

4

БВО

брой 16/2014
Зелени
и
цент
к
А

Избират лошите порока.
Избират нравственост висока
добрите. Туй са океани
бездънни. За да ги обхване
умът ни и оттук нататък
да пъди злото без остатък,
преумножавайки доброто,
за тях разказвам тук.
Едното и другото създал е Бог.
А добродетел и порок
били са после назовани
със имената си в Пурани
и Веди, но и те ни учат
(а те на мъдростта са ключът),
че в тоя свят, роден от Брама,
добро и зло отделно няма,
а шестват слети или редом
по смисъл Божи и неведом.
Любов — омраза; ден и нощ;
красив и грозен; мил и лош;
висока каста — каста ниска;
един потиснат — друг потиска;
небесен жител — жител земен;
богат и просяк; бог и демон;
амрита — спиртно питие;
божествен дух и битие;
Лакшми — и вещица убога;
реката Ганг, река на Бога
и редом с нея Карманаша
от ада влачи тор на каша;
съседства сухата пустиня
с река обилна бистросиня;
браминът с милосърдни нрави
съсед е на колач на крави;
небето с ада са съседи.
Премъдрите свещени веди
от тая смесица велика
за наша сладост отделиха
и са написали с перо
кое е зло, кое добро.
Творецът мъдро ни е предоставил сами доброто да открием ние…
Из книга първа “ДЕТСТВО”
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Рамаяна

Познанието — туй е сабя,
но мъчно мога да я сграбя
и развъртя в десница мъжка,
защото, братко, няма дръжка.
Комуто отдаде се мечът,
не могат да му се изпречат
ни бог, ни демон — все победи
ще жъне. Но премъдри Веди,
а и Пурани казват, братко,
доколко туй се случва рядко.
А вярата на всички дава
спасение. Дори тогава,
когато те не са вървели
към него, а към грешни цели...
Достъпна е за всички хора,
а знанието — за избрани.
Тъй както всяка твар се храни
и вътре огън преварява
храната, вярата такава
приятна топлота разлива
в душата, за да е щастлива…
Из книга седма
“ПОСЛЕДНА”
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“ОБЛАКЪТ АТЛАС”

... всичко е свързано ...

“Животите ни не са само наши. От люлка до гроб с други хора
сме свързани както днес, така и някога. И с всяко престъпление,
и с всяко добро деяние раждаме своето бъдеще.”
~ Из филма

ОБЛАКЪТ АТЛАС
(CLOUD ATLAS)
САЩ, 2012

АКТЬОРИ
Том Ханкс
Холи Бери
Хю Грант
Сюзан Сарандън
Джим Броудбент
Джим Стърджис
Дона Бае
Бен Уишоу
СЦЕНАРИЙ И РЕЖИСУРА
Лана и Анди Уашовски
Том Тиквер
ПО ЕДНОИМЕННИЯ РОМАН

на ДЕЙВИД МИЧЕЛ, 2004
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илмът започва с края на последната история, а те са общо
шест. Всяка история си има своя
протагонист – нарушителят на
“естествения ред” на нещата. Той е
белязан с родилен белег във формата на комета – тоест звезда, оставяща следа, диря след себе си...
В последния разказ дълбокото минало на човечеството ни – в лицето на тотемни вярвания и канибализъм – се срещат с необозримото
бъдеще на технологичен напредък и
фактологични знания за заобикалящия свят – в лицето на изглеждащите като инопланетяни “провидци”. Протагонистът Закри от
тотемното племе сънува критични моменти от миналите истории,
в които е срещал любовта на този

Автор РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА
си живот – провидката Мероним.
Още с въвеждащите кадри именно
Закари хвълря мост към първата
история, в която протагонист е
Адам. И миналото аз на Закри се
запознава с Адам на морски бряг,
който някога е бил “банкетна зала”
на канибали. Тогавашният той изрича думите, които ще отекнат
във вековете като превратна, но
устойчива истина:

“Слабите са храна за силните”...

Твърде заплетено, нали? Но веднага ще ни посрещне прологът
на протагониста в третата история, тоест на редактора-писател Кавендиш: “Макар богатият
ми опит на редактор да ме кара
да презирам ретроспекциите, скоковете в бъдещето и тем подобни
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мероним

кавендиш

УРСУЛА

тинтири-минтири – вярвам, драги
читателю, че проявиш ли още мъничко търпение, ще откриеш, че сред
тази лудост всъщност има логика.”
И тази логика на филма е брилянтна
в многопластовите си идеи и послания, които вдъхновяват, дори и
да не забележим всички връзки и
препратки в поднесената виртуозно смислова и визуална плетеница.
Остава единствено тъжният привкус, че въпреки отделните личностни развития и дори митологизирани във вековете саможертви, чо-

вечеството като общност не се
развива – повтаря едни и същи грешки отново и отново (както Луиза
Рей ще констатира), макар и в различни епохални контексти. Краят
му, така да кажем, не се вижда, но
очевидно това не бива да натежава
в личния избор – защото “Каквото
и да направиш, то няма да е нищо
повече от капка в океана”, ще каже
блюстителят на “естествения ред”
Хоръкс, при което протагонистът
Адам ще отвърне “Но какво е океанът, ако не множество от капки?!”...

Хоръкс
Адам

Автор ОГНЯН МИНЧЕВ, www.webcafe.bg
Наскоро ми попадна HBO GO – приложението за онлайн гледане
на филми с огромна библиотека. Напоследък Холивуд рядко
влиза в дълбочината на нещата, затова първият филм, който
поисках да гледам, е “Облакът Атлас”. На второ гледане:

“ОБЛАКЪТ АТЛАС”

или секстет1 за човешката свобода

“А свободата... е в истината, че всички ние сме едно цяло.”

Д

~ Из филма

опускането, че самотата, лишеното от смисъл ежедневие, господството на посредствеността
и злото са непреодолими, се нарича
отчаяние. Всички ние, които живеем
в отчаяния свят на разединението
и рутината, имаме нужда от светлина. Светлината е вярата, че животът ни има смисъл отвъд оцеляването и ежедневната битка за
насъщния. Понякога тази светлина
идва при нас с разцъфналото дър-

во или с прелитащата над дома ни
птица. Понякога – с усмивката на
непознатия минувач по тротоара.
Много често – с естествената радост и обичта на собственото ни
дете...
Понякога светлината идва при
нас като поетична приказка –
притча за смисъла на човешкия
живот. Филмът “Облакът Атлас”
е такава приказка. Шест различни
епохи, шест паралелни сюжета

Секстет е музикален термин, обозначаващ ансамбъл от шестима музиканти,
респективно инструмента, или музикално произведение за такива. – Б.ред.
1
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изграждат посланието – старо
като света, но винаги вълнуващо,
когато човек го преоткрие в собствения си житейски път: осмислянето на битието е възможно
само отвъд рамката на личния
интерес, личната изгода, отвъд
крепостта на личния аз. Смисълът идва тогава, когато човек
разбере своята изначална обвързаност с другите хора – в миналото,
в настоящето и в бъдещето.
“Облакът Атлас” е многоцветна
панорама на човешки съдби, разпънати във вечната битка между

отровата на корабния доктор.
Сатанинска е матрицата на реалността в града–антиутопия Ню
Сеул, чиято тоталитарна пирамида започва от дъното на човешкото унижение – производство
и употреба на човешки клонинги в
качеството им на био-роботи без
собствена идентичност и воля. Тук
нагледно се представя извечната
цел на злото – да унищожи човешката свобода, да заличи напълно
възможността за човешка личност, проявена чрез свободна воля.
Но злото има и забулено – хитро,
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Предавателят на островния връх

разтваря се като лотос, за да излъчи сигнала си към космоса

стария джорджи
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доброто и злото. Злото има три
лица. Наблюдаваме откритото лице на злото в сатанинския план на
корабния лекар Хенри Гууз да отрови младия Адам Юинг на път от
тропически остров към Сан Франциско. Целта на престъплението
е грабеж. Аргументацията – законът на джунглата: “Слабият е
храна за силния.”
Злото се проявява и като философия на статуквото. Робството,
унижението и страданието са
част от “естествения ред на нещата” – поучават робовладелците
в обкръжението на младия Юинг,
който се присъединява с младата
си съпруга към движението на аболиционистите.
Юинг дължи живота си на черния
роб Аутуа, който го спасява от

закри
прикрито лице. Това е лицето на
Стария Джорджи, демонът на малкия островен свят от 24 век, където племе безмилостни канибали
застрашава самото съществуване на малкото селище потомци на
оцелелите от глобалната ядрена
катастрофа.
Джорджи не убива и не оковава, той
съблазнява със страх – страхът
на самотния човек в един враждебен свят. Той кара островитянина
Закри да се скрие, когато людоедите колят неговия шурей. “Пусни
въжето”, убеждава Джорджи изплашения Закри, когато островитянинът трябва да подпомогне
“провидката” Мероним в мисията й
да достигне островния връх. Виждаме демона Джорджи и в ролята
на блюстител на религиозното

тесногръдие.
Страхът да не нарушиш табу
е древна преграда пред човешката
еволюция към едно възстановено
вселенско съзнание. Сонми – символът на човешкото освобождение, се употребява от демоничната сила като тотем – богиня на
рутината и подчинението.
Личността на Сонми фокусира идеята за човешкото освобождение,
която осмисля посланието на
“Облакът Атлас”. Самата Сонми
е клонирана с изричния замисъл да
няма личност – тя носи съдбата
на безропотен биоробот. Бунтът
на Сонми е тържество на човешката свобода, която стои в основата на мирозданието. Свободата
тържествува в оличностяването
на Сонми. От безмълвен сериен
номер тя се превръща в символ на
свободния човек.
Сонми се освобождава от страха.
След това тя разбира, че смисълът
на новопридобитата й личност е
да се посвети – да се пожертва за
свободата на другите.

Тогава и смъртта се превръща
просто във врата – врата към
един друг свят на безсмъртие. Този
свят принадлежи само на тези,
които са избрали да осъществят
свободната си лична воля в мисия
за служение на другите хора по
техния личен път към свободата. А
свободата... е в истината, че всички ние сме едно цяло.“Истината ще
ви направи свободни.” (Йоан 8:32)
Човекът носи Божията искра на
вселенската идентичност. Завръщането към единството, напуснато след Сътворението, е обещанието, което осветява трънливия
път на човека през битието на
разделение и конфликт.
Човекът носи разделението в самия себе си. Той носи спомена и
жадува за всемогъществото на
вселенското единство. Но подобно
на Сизиф, човекът се опитва да
постигне триумфа си чрез... самозатваряне, разделение, противопоставяне. Злото може би не е
субстанция – то е примитивизмът и лъжата на разделението
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“ОБЛАКЪТ АТЛАС”
тъжната мелодия на живота

Автор ТОНИ МИХАЙЛОВ

ФИЛМЪТ ЗА КАВЕНДИШ

сонми-451
капитан чанг
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в материалното битие на човека.
Не съм чел по-синтетично представяне на тази дилема на човешкото съществуване от “Проектът Атман” на Кен Уилбър.
Уилбър е консултант на филмовата продукция “Облакът Атлас”.
Лековатите интерпретации на
филма свързват американския
философ преди всичко с идеята за
прераждането: филмът е изграден
върху шест епохи – шест сюжета,
в които героите се прераждат. Някои – за да повторят своите роли
от минали съществувания, други –
за да вървят напред.
Злодеят корабен лекар се превръща в островитянина Закри –
един добър човек, достигнал звездите. Разбира се, прераждането
е спорна – религиозна и езотерична – теза, която ще поражда
подозрения, че “Облакът Атлас”
е анти-християнски сюжет. Не го
чувствам по този начин.

“Облакът Атлас” е поетична приказка за пътя на човешкото освобождение. Една оптимистична приказка за неунищожимия потенциал
на човешката душа да се стреми
към доброто, светлината, свободата. Напразни са опитите да бъде
поругана тя – включително и чрез
оковаването й в тялото на безличен клонинг – сериен номер.
Самоосвобождението, оличностяването на Сонми е притчата за
победилия човек. Човекът победил
страха. Човекът победил разделението и конфликта между себе си и
другите. Човекът победил смъртното подозрение за своята нищета и за трагичната мимолетност
на своето съществуване.
“Облакът Атлас” ще ви вдъхнови –
стига да търсите тази надежда
за себе си и за любимите си хора.
Ако търсите просто някаква занимавка, за да изпиете по бира
преди лягане – наистина, по-добре
сменете канала.

се странно. Дори не знам
Чкояувствам
е точната дума. Не мога да се

сетя, не мога да мисля. Очите ми
са широко отворени. Не забелязвам
какво се случва около мен. Сякаш
съм в безтегловност. Изпитвам
болка. Трудно поносимо е да чуеш
истината, която те е било страх
да изречеш. Съгласни сте, нали?
Чувствата крещят, душата ви се
бунтува. Сблъсквате се със своя
кошмар, изправяте се срещу себе
си и водите битка, която предварително сте загубили. Сигурно
се чудите защо започнах така
директно, импулсивно и необмислено. Ще ви отговоря. Бях в друга
Вселена за два часа и половина.
Вселена, чиито език говоря. Необятен и нов свят, чието страдание
споделям. Той е причината да наруша стандартната си форма на
структурирано писане, поради невъзможността от такава. Говоря
за “ОБЛАКЪТ АТЛАС”. Това не е
филм, след който да седна вкъщи,

да мисля и да напиша мнението си.
Никак даже. Това е шедьовър, който провокира, обладава, разчленява, преструктурира и преобръща
мисленето ти. Просто грабваш
най-близкия лист и започваш да
изливаш емоциите си. Причината
е една – преживяният катарзис.
Сладката болка от това, което сме. Нищожната надежда за
това, което искаме да бъдем...
Не виждам смисъл да се задълбочавам в сюжета. Той трябва
да се преживее. Нужно е сами да
се потопите в тази уникална по
рода си приказка. Просто думите
не стигат да пресъздам блясъка
на “ОБЛАКЪТ АТЛАС”. Изящна
изработка. Блестящо актьорско
присъствие.
Минало и бъдеще се срещат в действителността, а тя е покъртителна. Как ще се чувствате, ако
от вас зависи съдбата на цялото
човечество? А ако разберете, че
съставките на храната ви сте самите вие? Бихте ли се жертвали,
за да промените всичко това?
Каква тежест и болка, а сме само
хора. Идваме, пребиваваме, отиваме си. За това ужасно кратко време ни се дава шансът да направим
нещо велико. Толкова велико, че да
си струва потъването в земята
на сенките. Умопомрачително...
Величествен филм. Наистина заслужава престижни награди. Излязох от киносалона променен, безмълвен, докоснат. Сякаш всичко, касаещо живота ми, бе пренаписано.
~ www.cinebum.eu
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“ОБЛАКЪТ АТЛАС”

~ Т. КАВЕНДИШ

Пресичаме и кръстосваме старите си дири като фигуристи.
КАРТА НА ИСТОРИИТЕ В ЕПИЧНОТО ПЪТУВАНЕ НА ДУШИТЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО
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ВЪСТАВАНЕ СРЕЩУ “ЕСТЕСТВЕНИЯ” РЕД НА НЕЩАТА
РОБСТВО, ДИСКРИМИНАЦИЯ
НА ЖЕНИТЕ, ИЗМАМА
ИСТОРИЧЕСКА ДРАМА, Тихоокеански острови 1849
Първата история е разказана чрез тихоокеанския
дневник на адвоката Адам Юинг.
ХОМОФОБИЯ, ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ
ЗВЕЗДЕН РОМАНС, Кеймбридж 1936
Втората история е разказана чрез писмата на
музиканта Робърт Фробишър до приятеля му
Сиксмит.
ГЕРОНТОФОБИЯ, НАСИЛИЕ
ФАРС, Лондон 2012
Третата история е разказана чрез ръкопис
на трилър за журналистката Луиза Рей и
разследването й за саботаж на ядрена централа.
ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ПРИРОДАТА, ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ ТРИЛЪР, Сан Франциско 1973
Четвъртата история е разказана чрез мемоарите
на редактора-издател Тимъти Кавендиш, които
после са филмирани.
БИОИНЖЕНЕРНО РОБСТВО,
ЧОВЕКОЯДСТВО, КОНСУМАТОРСТВО
АНТИУТОПИЯ, Нео Сеул 2144
Петата история е разказана чрез записания от
служителя Архивист разговор със Сонми, преди
да бъде екзекутирана.
СТРАХ, ПРИМИТИВИЗЪМ,
МЕНТАЛНО РОБСТВО
ПОСТ АПОКАЛИПТИКА, Хавайски острови 2321
Шестата история е разказана край вечерен огън
от вече възрастния Закри на внуците около него.

“Да съществуваш, значи да възприемаш. И
за да опознаем себе си, трябва да погледнем
през очите на другия. Природата на безсмъртния ни живот лежи в последствията
от нашите слова и дела, които отекват
като мощна вълна във вечността.”
~ Из Посланието на Сонми

издание на

своето отражение в историята
на бъдещето. “Не исках да бъде
напразно минало времето ми там,
затова историята от бъдещето е в
Корея” – споделя Мичъл.

*

АНДИ
ЛАНА УАШОВСКИ

“ОБЛАКЪТ АТЛАС”
любопитно около проекта

Всичко започва от Натали Портман...
“Облакът Атлас“ е създаден по
роман на Дейвид Мичъл от 2004 г.,
за който самият автор казва, че
е абсолютно невъзможен за филмова адаптация. Романът включва
6 различни истории, разпрострени
времево в период от около 600 години, написани в различни литературни жанрове и с шест различни
главни герои.

*

Когато авторът Дейвид Мичъл
създава “Облакът Атлас“, той
включва девет истории, но впоследствие ги съкращава до шест,
за което си решение споделя: “Кол-
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кото повече разказваш, толкова
повече нараства рискът да стане
скучно.” Първоначално историята
в книгата трябвало да започне от
XII век в Китай с разказ за поета
Ли Бай Латер. Също така имало
идея за съвременна история за корейски рапър. Мичър дори пътувал
до Корея, за да направи проучване
по въпроса. “След това осъзнах, че
вече имам история за надарен млад
музикант” – казва авторът, имайки предвид историята за Робърт
Фробишер. И така, за да не е пълна
загуба пътуването му до Корея,
неговото проучване там намира

Всичко около филма “Облакът Атлас“ тръгва от... Натали Портман.
Докато снима филма “В като
вендета” (2005), Натали Портман
е напълно погълната и обсебена
от новия роман на Дейвид Мичъл –
“Облакът Атлас“. Актрисата дава
книгата на сценариста и режисьора на “В като вендета” – Лана
Уашовски, която е най-добре позната на зрителите с “Матрицата“ –
трилогия, която създава заедно
със своя брат Анди. Лана се влюбва в романа и веднага го споделя с
Анди. Скоро след това брат и сестра Уашовски молят свой близък
приятел – сценариста и режисьора
Том Тиквер – да прочете романа на
Мичъл. Тиквер взима книгата със
себе си по време на ваканцията,
на която отива, и малко по-късно
звъни на Лана по средата на нощта, за да подпишат договор и да
започват работа.

*

За да се превърне в един цялостен
филм, Лана Уашовски наема къща
в Коста Рика и заедно с Том Тиквер започват да обсъждат как да
сглобят шестте странни истории
в една цялостна картина. За да си
представят всичко, те създават
цветни карти с различни сцени и
случки от книгата и започват да
ги нареждат, подреждат и пренареждат. Така, докато “играят“ със
структурата на самата история и
шестте отделни линии в нея, сценарият започва да се оформя.

*
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Том Ханкс всъщност не горял от
желание да участва във филма.
Уашовски и Тиквер го убедили по
време на разговор в неговия офис,
като насочили темата към романа
на Херман Мелвил “Моби Дик“, който Ханкс четял тогава.
След дълга и продължителна дискусия за романа Лана Уашовски
посочила постера на филма “2001:
Космическа одисея”, който висял
на стената и казала: “Моби Дик
и Космическа одисея взети заедно –
това е, което искаме да направим.”
“Участвам!” – отсякъл колебаещият се до този момент Ханкс –
“Кога започваме?“ Той бил първият
актьор, който подписва участие.

*

Някъде по средата на подготвителния процес преди снимките режисьорите осъзнават, че могат да
отидат още по-далеч в желанието си да изразят основната идея
на романа за взаимосвързаността,
използвайки едни и същи актьори през всички периоди. И така,
повечето актьори изпълняват
множество роли и части – много
често различни по тип, пол, възраст и раса. Например Холи Бери
играе бяла жена в една от историите и стар корейски доктор
в друга. Няма по-доволен обаче
от Хю Грант, който обяснява, че
се е влюбил в историята от пръв
поглед, намира я за брилятна и в
същото време е пленен от идеята
да изиграе вожд на канибалите.
Всъщност, всички актьори изключително много се вдъхновяват от
идеята да участват във всяка от
шестте истории по един или друг
начин, но за режисьорите е повече
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от ясно, че преди всичко трябва да
има някакъв смисъл и да се връзва
с останалото. “Всички актьори
искахме да сме едновременно и в
шестте разказа – разказва Джим
Стърджис. – Но Лана, Анди и Том
не ни позволяваха да се включим
само заради идеята да бъдем вътре, трябваше да има нещо, което
да свържат с останалото. Точно
това беше гениалното.” Идеята на
режисьорите е не просто да вкарат актьора в сюжетната линия,
но и да бъде по начин, който се
вплита в пътуването на душата
му. В тази връзка промени се правят непрекъснато, така че да се
напасне пътуването на душите.
Например образът на д-р Овид от
2144 година, изигран от Холи Бери,
трябвало да бъде пресъздаден от
Том Ханкс. Бери разяснява: “Първоначално Том трябваше да бъде
д-р Овид и докторът трябваше да е
жена. И после, някъде по средата на
историята, Лана, Том и Анди казаха: Не, ти трябва да бъдеш Овид,
заради пътуването и развитието
на твоята душа.” Том Ханкс добави: “Аз не бих могъл.“

*

Създаването на всеки един от
героите е дълъг и дори малко
мъчителен за актьорите процес.
На разположение са два екипа от
професионални гримьори. Всеки
актьор трябва да мине през тридневни манипулации като слагане
и махане на грим, преобличане
и проби. “Ако бяхте влезли в този
момент, щяхте да видите шест
или седем версии на един характер! –
споделя Том Ханкс. – След това, заедно с двамата оглавяващи гримьорните екипи, избирахме кой точно
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вариант да остане и да развием.“
Отделно има и два специални екипа
само за контактни лещи.
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Тримата режисьори се засичат заедно на снимачната площадка само
един ден. За да заснемат шесте
различни истории, Том Тиквер и
Уашовски разделят филма наполовина – Тиквер прави 1936, 1973 и
2012 години, а Уашовски създават
1849, 2144 и 2321 г.
Според Холи Бери огромната разлика в стиловете на Уашовски и
Тиквер по отношение на заснемане
на филма се състои в следното:
“Том Тиквер говори, преди да снима, а Лана и Анди първо снимат, а
после говорят за изпълнението ти
и какво са видели. Добавят своето
мнение и го правим пак. Имат различни стилове на работа, но някак
си и тримата притежават една
цялостна визия. Бяха напълно ясни
по отношение на това какъв филм
правят и как трябва да изглежда.“

вождът на
канибалите

*

Холи Бери мислела, че ще я уволнят след втория ден от снимките.
Още в началото тя чупи пет кости
в крака си. “Наистина мислех, че ще
ме заменят с някой друг – казва тя. –
Седнах на леглото си, вдигнах крака
нагоре и получих обаждане, че Том,
Анди и Лана искат да дойдат и да
поговорим. Помислих си, че най-вероятно ще ме изпратят обратно и
ще кажат: Обичаме те, но прекалено много хора са ангажирани с това,
прекалено много графици и разписания трябва да следваме, затова ще
повикаме Анджела Басет или някой
друг. Но те казаха: Обичаме те и
искаме да останеш! Ще измислим
как да сработим нещата!”

стария
джорджи
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СОНМИ-451
кафенето папа сонг

Вивиан Еърс: Това чух в съня си, онази нощ, когато дойдох в стаята
ти. Тази музика чух в главата ми. Някак съм я предал и на теб.
Робърт Фробишер: Работя по нея от седмици. Подозирам, че сте я чул
и сте я вплел в сънища си. Кръстих я секстет “Облакът Атлас”.
Вивиан Еърс: Това очевидно е плод на съвместната ни работа.
Робърт Фробишер: Вярвам, че “Атласът” е едничкото ценно нещо
в живота ми. И знам, че никога нямаше да го създам, ако не Ви бях
срещнал. Написах цели фрагменти от “Атлас”, представяйки си нас –
срещащи се отново и отново в различни животи и епохи...

Заради екстравагантността си
и експерименталния дух, който
носи, сценарият и проектът на
филма “Облакът Атлас“ били
отхвърлени за финансиране от
много студиа. Продуцентските
компании не вярвали, че някой ще
стои три часа да гледа “това“. В
крайна сметка, бюджетът на про-

дукцията, който възлиза на 102
милиона долара, е финансиран от
независими източници, като поголямата част от сумата реално
е дадена от режисьорите Лана
и Анди Уашовски. Това превръща
“Облакът Атлас“ в един от найскъпите филми на независимото
кино за всички времена.

робърт
фробишер

вивиан
ЕЪРС

Вивиан Еърс: Чух мелодия, момче! За виола. Бързо! Намери молив! Чух

я в съня си – намирах се в кошмарно кафене. Имаше ослепително
осветление, но бе под земята, без изход. И сервитьорките... Всички
имаха едно и също лице. Чуваше се и музика, непозната за мен до
този момент. Тя започваше... Започваше... Преди миг я чувах толкова
ясно. Загубих я...
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Оливия
Уайлд
Автор РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

Оливия Джейн Кубърн (Уайлд)
е американска актриса, родена

в Ню Йорк (САЩ) през 1984 г. –
в семейство на потомствени
писатели и журналисти. Баща й
Андрю, чичовците й Александър
и Патрик са журналисти, майка й
Лесли освен това е и продуцент
на телевизионното предаване
“60 минути”, леля й Сара е писателка, а дядо й Клод е знаменит
ирландски новелист и журналист.
Още в прогимназията Оливия
избира за свое артистично име
фамилията Уайлд (от Оскар
Уайлд, който също е ирландец)
в чест на писателския корен на
рода си. Когато семейството
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й се премества в Дъблин, тя записва школа по актьорско майсторство.
От 2003 г. насам участва в множество телевизионни и филмови
проекти, сред които са сериалите “Ориндж каунти” и “Д-р Хаус”,
както и хитовите фантастични
екшъни “Торн: Заветът” (2010) с
Джеф Бриджис, “Дилъри на време” с Джъстин Тимбърлейк (2011),
“Каубои и извънземни” (2011) с
Харисън Форд.
През 2013 г. се сгодява за актьора Джейсън Судейкис и през април тази година им се ражда син –
Отис Александър.
Оливия Уайлд е вегетарианка от
12-годишна.
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Когато снима филмът Butter (излязъл 2012 г.), Уайлд се запознава с
Алисия Силвърстоун, която също
е част от актьорския състав и е
веган. По време на снимките се
оказва доста сложно снабдяването с вегетариански ястия, тъй
като местните (в Луизиана) поставят под въпрос дори патриотизма ти, ако не хапваш от тяхното свинско. Тогава Алисия спасява
положението като готви рецепти
от книгата си “The Kind Diet: A Simple Guide to Feeling Great”.
Така Алисия помага на Оливия да
стане също веган.
По повод на преживяванията си
по пътя на веганството Оливия
споделя: “Да си веган не всякога
е лесно и достъпно начинание, но
това е начин на живот и ми помага
като човек да се чувствам наистина

добре, както и физически да изглеждам по-добре. Кожата ми се освежи и
енергията ми се повиши.”
През 2010 г. Уайлд е избрана от
PETA за Най-сексапилна вегетарианка на годината сред популярните личности. Оливия освен това е
активист и част от управителния
съвет на организацията “Артисти
за Мир и Справедливост”, чиято основна дейност е да подпомага образованието и здравното обслужване на деца от бедните прослойки
на Хаити и в Южна Калифорния.
През 2013 г. тя се появява и във
видео от кампанията на Гучи “Камбанен звън за промяна”, чиято цел
е набирането на средства и повишаване на информираността във
връзка с проблемите на жените по
света по отношение на образование, здраве и справедливост.

ОЛИВИЯ УАЙЛД
за веганството
“Освен желанието
ми да бойкотирам
промишленото
изтезаване на
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животните, аз се
чувствам и някак
по-щастлива с
растителния режим на
хранене, а сигурно и
едно хиляда пъти
по-енергична.”
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Р

оденият във Вашингтон през месец декември 1948 г. популярен американски актьор Самюъл Лирой
Джаксън се присъедини към все
по-увеличаващия се списък на знаменитостите, променили начина
си на хранене, избирайки да изключат всички животински продукти
от менюто си.
Той израства в четвъртия по големина град в щата Тенеси – Чатануга, където е отгледан от майка
си и нейното семейство. Самюъл
успява да види само два пъти баща
си, който живее отделно и умира
от алкохолизъм. Като малък страда от заекване, което преодолява
като развива афинитет към псувните. В младежките си години се
занимава активно с движението
на чернокожите ученици.
Джаксън завършва колежа Морхаус в Атланта (Джорджия) през
1972 г., където първоначално се
записва да следва морска биология,
но по-късно пренасочва интереса
си към актьорската професия. За
да посещава театрални класове
се налага да ходи в колеж Спелман,
където среща бъдещата си съпруга – актрисата ЛаТаня Ричардсън.
Те сключват брак през 1980 г., а
две години по-късно се ражда дъщеря им Зоуи.
След колежа Самюъл започва да
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Автор ЕВЕЛИНА ЧАКЪРОВА

Самюъл Джаксън
стана веган, за да
“живее вечно” ;)
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изнася със своята трупа представления в Ню Йорк. По това
време има късмета да се запознае с актьора Морган Фрийман, с
когото стават близки приятели,
и с бъдещия режисьор Спайк Лий,
който го кани да участва в първите му филми. Самюъл получава
второстепенни роли в някои от
най-известните филми на 90-те –
“Добри момчета”, “Треска в джунглата”, “Джурасик парк” и “Истински роман”, но пробив в кариерата
си бележи с втория филм на режисьора Куентин Тарантино – “Криминале”, където играе ролята на
Джулс, редом до Джон Траволта,
Ума Търман, Брус Уилис и др. Тази
роля носи на Джаксън номинация
за “Оскар” за най-добра поддържаща мъжка роля и награда БАФТА за
най-добър актьор в поддържаща
роля (1995).
Три години по-късно Джаксън печели награда “Сребърна мечка“ за
най-добър актьор във филма “Джаки Браун”. Участва в още много
други големи холивудски продукции, някои от които са “Умирай
трудно 3“ (1995), “Междузвездни
войни: Епизод 1 – Невидима заплаха“ (1999), “Трите хикса 2: Следващо ниво“ (2005), “Железният
човек“ (2008), “Капитан Америка:
Първият отмъстител“ (2011) и

Самюъл
Джаксън
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1

Виж повече за
д-р Колдуел Еселстън
и неговите изследания
в брой 11/2014 на
сп. “Зелени акценти”:
“Животинските продукти и ракът”. – Б.ред.
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“Робокоп“ (2014). Самюъл Джаксън
е и основна част от филмовата
вселена на Марвел, като е имал
роли в шест от филмите по комикси, създадени от компанията.
Макар, че в своята кариера актьорът е бил изяждан както от динозавър, така и от акула, през август миналата година (2013) той
решава да изключи всички храни с
животински произход от менюто
си. Откакто променя начина си на
хранене и става веган, Самюъл се
чувства и изглежда по-добре от
всякога: “Чувствам се страхотно.
Имам много повече енергия отколкото имах преди. Спя по-добре.
Харесва ми, че изглеждам по-добре
в дрехите си. Не страдам толкова
много от спазми и схващания. Правя
упражненията си по-добре. Мисля,
че циркулацията на кръвта ми се
подобри”, признава 65-годишният
актьор.

На въпроса как се справя с тежките снимачни дни, Самюъл отговаря, че новият му хранителен
режим му помага: “Просто се опитвам да живея вечно. ;) Опитвам се
да довърша поетите ангажименти
с Марвел. ”
Актьорът разкрива, че вдъхновението за промяна е почерпил от
признатия хирург и гуру на веган
храненето – д-р Колдуел Еселстън
и филмът, в който участва: “Вилица или скалпел“.1 “Четох книгата на
д-р Еселстън, ходих да разговарям
лично с него и жена му”, обяснява
Джаксън в интервю с Нел Алк от
Екорази.
С цели 18 кг по-слаб и видимо
изпълнен с енергия, холивудският актьор Самюъл Джаксън
е поредната знаменитост, която доказва колко добре влияе
храненето с изцяло растителни продукти.
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Природна
фотография !
Сладурковци ;)

Сл а ду р к ов ц и ;)
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АЮРВЕДА

Автор ЮРИЙ КОВАЧЕВ

www.sites.google.com

НАУКАТА ЗА ЖИВОТА
НА ДРЕВНА ИНДИЯ
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Думата “Аюрведа” се състои от
два корена – “Айр” и “Веда”: “Живот”
и “Знание”. Буквално се превежда
като “знание за живота”.
Това е древна медицинска система, включваща не само начини за
лечение с много широк спектър, но
и профилактика в най-общ смисъл.
Заради своята комплексност, Аюрведа е по-скоро наука за живота,
защото не се ограничава с чисто
медицинска материя. Освен строго медицинските раздели, като
хирургия, токсикология, психотерапия, педиатрия, вътрешни заболявания и т.н. има и раздел, за
който много рядко се споменава
на Запад. Това е частта с магии,
заклинания и мантри. Аюрведа ни
съветва и как да живеем, за да се
предпазим от заболявания. Това
включва начин на хранене, упражнения, изчиствания на тялото и ред
други неща, помагащи на човек да
запази своето здраве.
Има много предания за възникването на Аюрведа и всички те сочат
към наистина древни времена.
Едно от преданията е за Брахма
(Създателят на нашата Вселена),
който дал това знание на Дакша
Праджапати – родоначалникът на
всички живи същества на Земята.
Двамата братя Ашвин и Кумари
изучили Аюрведа от Праджапати
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и започнали да лекуват боговете,
хората и животните. Веднъж те
излекували Индра (царят на боговете) и той пожелал да изучи
Аюрведа от тях. От своя страна
Индра обучил мъдреците Кашяпу,
Муни Атрея и Бхарадваджа. Така,
знанието се предавало устно от
учител на ученик, което е традиционен метод на обучение и до
днес в Индия.
През вековете тази наука се е
разпространявала по Земята и се
е трансформирала. Така са възникнали тибетската и древногръцката медицина, които са много близки до концепцията на индийците
за Трите доша. Плиний Старши
в своята “Естествена история”
споменава даже за няколко вида
Питта доша (черна и бяла жлъчка),
разделя също храната и билките
според вкусовете. В персийската медицина добавят и степени
на проявление на вкусовите качества.
В днешно време, благодарение на
огромните възможности за обмяна на информация, Аюрведа вече
не е екзотично понятие. Съществуването на центрове по Аюрведа
в Западния свят доказват на практика онова, за което се говори в
самата Аюрведа и което отдавна е
истина за Изтока.
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вашият тип

ДОША И ХРАНЕНЕТО
Вата доша

48

Санскритският термин “Вата” идва от глагола
“ва”, който означава “нося”, “движа се”. Нарича се още и
“Ваю” – вятър. Вата доша има и пет поддоши – Прана
ваю, Удана ваю, Вяна ваю, Самана ваю, Апана ваю. Вата
е принципът на действието и отговаря за всичко в
тялото, свързано с движение – нервни импулси, кръвта по кръвоносната система, отделителните процеси и т.н. Вата доша обитава долната част на тялото,
корема с дебелото черво, което означава, че запекът
и разстройството са под нейно влияние. Под въздействието на Вата доша са хората с възраст над 50
години. В денонощието времето от 2 до 6 ч. сутрин и
от 14 до 18 ч. след обяд е също под нейно управление.
Есента, когато е студено и ветровито, Вата доша
доминира. Вата е образувана от елементите Етер
и Въздух. Затова тя е студена, лека, подвижна, лесно
променяща се. Оттук и лесното излизане от равновесие на Вата доша. Добрата новина е, че и бързо може
да бъде възстановена. Това става като се използват
противоположните на Вата доша качества – топло
и влажно. Хората с изявена Вата доша са обикновено
с тънка костна система, слаби и високи или ниски на
ръст. Суха кожа – особено в студено и ветровито
време – бързи, насечени движения и походка. Умът е
лесновъзбудим, постоянното мислене за разни неща
често им носи безсъние. Заради бързия си ум те са
много схватливи, лесно виждат същината и реагират мигновено. Притежават развито въображение и
фантазират с лекота. Имат способността лесно да
печелят пари и бързо да ги харчат. Спестовността не
е тяхно качество.
Хората с водеща Вата доша трябва да избягват студени храни и напитки, сухи неща – чипс, солети, сушени плодове. Сушените плодове трябва да са накиснати. В студено и ветровито време по възможност
да ограничат излизането си навън. Да си направят
режим на деня и да го следват, за да не се поддават
на поривите си да вършат хаотично и импулсивно нещата. Следването на тези простички изисквания ще
помогнат на хората с изявена Вата доша да бъдат в
балансирано състояние, да имат по-спокоен сън, да са
по-организирани и по-здрави.
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Съединението на елементите Огън и Вода дава тази
доша. Често е наричана “Огнената доша”, въпреки че в образуването й участва и Вода. Питта идва от санскритската
дума за “грея”, “загрявам”. Това е огненото начало в тялото
и има пет субдоши, наричащи се Агни (“огън”) – Пачака Агни,
Раджака Агни, Садхака Агни, Бхраджака Агни, Алочака Агни.
Производна на Пачака Агни е Джатара Агни – това е храносмилателният огън, ферментите, аминокиселините – всичко
онова, което разгражда храната в тялото. Горната част на
корема, областта на тънкото черво, е местообитаването
на тази доша. В “Чарака Самхита” се казва, че продължителният живот, издръжливостта, красивият цвят на лицето,
устойчивостта срещу заболявания, топлината на тялото...
се дават от Агни, ако той не е приглушен или не гори твърде
силно. Тази доша в денонощието управлява часовете от 10 до
14 ч. и от 22 до 02 ч. Лятото е под нейно влияние, както и зрялата възраст при хората. Питта управлява способността да
опознаваме и възприемчивостта ни. Излязлата от равновесие Питта се проявява като гняв, раздразнителност, агресия, ненавист, осъждане и критикуване на всичко наоколо.
Хората с водеща Питта доша са с хармонични, атлетични
тела, правилни, привлекателни черти на лицето. Не променят
рязко теглото си. Кожата им е топла и не понася слънцето –
трудно прави загар. Лесно се потят и това може да е причина за леко киселия мирис, идващ от тях. Характерен признак
за Питта е ранното оредяване и побеляване на косата. Имат
проницаетелни очи и често не могат да търпят силна светлина. Зъбите може да имат жълтеникав цвят. Хората с Питта конституция са енергични, действени натури, с изявени
лидерски, управленчески, организационни качества. Обичат
реда, подредеността. Привличат се от риска, но пресметнатия риск. Притежават състезателен характер. Обичат разкоша, лукса и харчат пари за бижута и скъпи подаръци.
Когато Питта нараства и излиза от равновесие, тази енергичност прераства в деспотизъм, експанзивност – на всяка
цена да е тяхното, непокрито самочувствие, горделивост,
заядливост и неоснователна взискателност към останалите. Сприхавост и гняв. Агресия. За да не излиза от равновесие
Питта доша, не бива да се прекалява с лютите храни, киселия и
соления вкус, силно подправените ястия. При увеличена Питта да се използват охлаждащи напитки на ментова основа,
айрян, кисело мляко. Подправки като кориандър, мента, резене, джоджен. Основно правило за хората с Питта доша е умереност във всичко. Никакъв алкохол и тонизиращи неща.
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каfа доша
Кафа доша е образувана от съединяването на елементите Вода и Земя. Тези
елементи придават на дошата плътност,
влажност, гладкост, тежест, устойчивост,
мекота. Името “Кафа” идва от санскрит,
от корените “Ка” – “Вода”, и “Пха” – “пищно
израстване”, “разцъфтяване”. Тя също има
пет поддоши – Кледака Кафа, Аваламбака
Кафа, Бодхака Кафа, Тарпака Кафа, Спешака
Кафа. Под влиянието на Кафа са часовете
от 2 до 6 ч. сутринта и от 14 до 18 ч. Зимата, бебетата и децата са също под нейно
влияние. В тялото Кафа доша контролира
областта на гърдите, шията и главата. Натрупването на секрети в синусите, бронхите и стомаха е Кафа проблем.
Кафа доша е най-устойчивата от всички
доши. Хората под нейно влияние по-рядко
посещават лекар, по-трудно се разболяват и
самата доша трудно излиза от равновесие.
Тя е отговорна за лимфната и ендокринната система, смазването на тялото, секрецията, здравината на костите, силната
памет. Хората с изявена Кафа конституция
имат плътно тяло, гладка кожа, гъсти коси,
големи и красиви очи, здрави зъби. Притежават дълбока, устойчива вяра, любвеобилни
са, състрадателни. Когато Кафа е излязла
от равновесие, това води до увеличаване на
телесното тегло, хормонални нарушения,
диабет, оттоци, болести на горните дихателни пътища, нарушение на микроциркулацията на кръвта, алергии, астма, слабост
при събуждане, мързел, сънливост. На психическо ниво, любвеобилността се превръща в силна привързаност – до болезненост.
Силно развито желание за притежание,
алчност, скъперничество. Заради своята
неподвижност е трудно да се вкара Кафа
в равновесие и са необходими упорити усилия. В случай на увеличена Кафа обикновено
се прибягва до диети, увеличаващи Питта
доша – загряващи и изсушаващи.
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ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
НА ПОДПРАВКИТЕ В

АЮРВЕДА

Автор КЛАУДИЯ УОРД
с коректура и редакция по

~ www.indianshopsokoni.blogspot.com

зползвайте изобилие от подИ
правки и билки в готвенето. Те са
сърцето и душата на вашата кухня,
не само защото могат да превърнат едно обикновено ястие в наслада за вкусовите рецептори, но и
защото притежават силни лечебни
свойства. Имат високо съдържание
на антиоксиданти, предпазват от
рак, намаляват холестерола и кръвната захар, подобряват паметта,
изчистват токсините, подобряват
храносмилането и още повече – те
са неустоими, защото добавят

вкус и цвят към храната ни.
Поръсете малко прясно смлян черен пипер на салатата си и това
ще ви помогне за по-лесното усвояване на хранителните вещества.
A щипка куркума във вашата супа
добавя не само цвят, но и работи
като отличен антиоксидант. Комбинирани в правилните пропорции,
подправките внасят своето комплексно действие в ежедневното
хранене. Те са ключът към укрепване на Агни – храносмилателния
огън, метаболизма.
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КОРИАНДЪР

карамфил

черен пипер

индийско
орехче

кимион

Куркума
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ЧЕРЕН ПИПЕР
Пиперът помага за преноса на
хранителни вещества към мозъка.
Тъй като мозъкът съдържа над
50% мазнини, той се подхранва от
висококачествени мазнини. Прясно
смлян пипер задушен със зехтин
или гий се препоръчва за подхранване на мозъка. Пиперът е силен
стимулант на храносмилателната система, обаче има много силно загряващо действие и не влияе
добре на Пита, затова трябва да
се ползва с мярка. Пиперът помага
при стомашни проблеми и неговата основна съставка пиперин подсилва имунитета, функциите на
сърцето и бъбреците.
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КУРКУМА
Златната подправка на Изтока
носи красота, добро здраве и късмет на тези, които я ползват.
Активната съставка куркумин
в куркумата е противовъзпалителна и многообещаваща, защото
възпалението и окислението са
причина за много болести като
Алцхаймер, Паркинсон и някои
видове рак. Разпространението
на Алцхаймер и някои видове рак
имат най-нисък процент в Индия
сравнено с целия свят. Куркумата
блокира разрастването на кожния
рак и инхибира разпространението
на рака на гърдата и белия дроб.
Едно изследване от 2004 г. показало, че добавянето на куркумин към
Таксол (често предписван хомеопатичен медикамент против рак на
гърдата) подсилва действието на
лекарството като прави терапията по-малко токсична и по-мощна. В
Индия куркумата се смесва с горещо мляко за укрепване на костите
и лечение на травми. Последни про-

учвания посочват ролята на куркума за намаляване на мазнините и
действието на подправката като
антиоксидант в забавяне на стареенето. Използването на куркума
с черен пипер увеличава силата си
2000%.
КАРДАМОН
Древните гърци, римляни, араби
и египтяни са използвали много
често тази подправка, за която
е установено, че е афродизиак и е
използвана широко за приготвяне
на любовни елексири. Прибавен към
мляко, кардамонът неутрализира
слузообразуващите му свойства
и детоксикира кофеина в кафето.
Служи също за прочистване на
синусите, стимулира правилната
работа на сърцето и ума.
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усвояването на други подправки и подобрява функцията на черния дроб.
Кимионът се ползва за лечение при газове, киселини,
подуване на корема, болки
в стомаха и успокояване
на чревния тракт. Също за
лечение на безсъние, настинки, треска и увеличава
произвеждането на мляко
в млечните жлези на кърмещи майки. Има и силни
антиоксидантни и
противоракови
свойства.

КОРИАНДЪР
Това е подправката с най-силно
охлаждащо действие от всички.
Значително подобрява храносмилането. Зърната от кориандър
помагат за усвояването на други
подправки. Те стимулират секрецията на инсулин и по-ниски нива
на кръвната захар, имат противовъзпалителни и понижаващи
холестерола свойства.
КИМИОН
Кимионът е ароматна, затягаща
подправка, която много помага
на храносмилателната система,
чисти организма от токсини и се
ползва за стимулатор на половите органи. Кимионът рядко се
ползва в Западната билкова медицина, изместен от кима, който има
много подобни свойства. Въпреки
това, широко се използва в Индия, където се смята, че улеснява

Още за...

КУРКУМА, www.kulinarno.bg

Куркумата е антисептична и е естествен антибиотик. С нея успешно
се лекуват рани, като поръсените места хващат по-бързо коричка и не
оставят белези. Може да се използва и за заличаване на стари белези.
При диабетиците понижава нивото на кръвната захар, затова може да
се приема профилактично и от хора, които не страдат от болестта, но
обичат да си хапват сладкиши и десерти. Куркумата пречиства кръвта и
подпомага работата на черния дроб. След лечение с антибиотици, тежък
стрес, претърпяни оперативни интервенции, за да се възстановят ензимите в тялото е добре всеки ден да се пие айран с куркума – в 200 мл.
разбито кисело мляко с вода се слагат 3-4 щипки от подправката.

55

издание на

БВО

брой 16/2014
Зелени
и
цент
к
А

СМИНДУХ
Семената от сминдух горят мазнините и подобряват абсорбирането на
хранителни вещества. Намаляват кръвната захар и точно затова много
помагат при диабет тип 2. Tе са полезни за разтварянето на мазнини в
черния дроб. Пресните листа от сминдух са натурална и природна суперхрана заради благоприятното си влияние при метаболизма на мазнините, здравето на костите, регулиране на кръвната захар, а също и поради
техните свойства за борба с рака. Сминдухът често се използва като
тоник и антикоагулант. Помага за облекчаване на храносмилателни разстройства. Стимулира изхождането, поради високото си съдържание
на целулоза. Използва се и за проблеми с косата, като плешивост или
преждевременно побеляване.
ИНДИЙСКО ОРЕХЧЕ
Подобрява абсорбирането на хранителни вещества, най-вече в тънките
черва, и се препоръчва за незадържане на урината. Това е една от най-добрите подправки за успокояването на съзнанието и ума. Отлично средство при разстроен стомах – дори съвсем малко да се настърже от едно
орехче, успокоява стомаха изключително бързо. То има халюциногенни
свойства, затова го приемайте наистина в умерени количества.
ДЖИНДЖИФИЛ
Ефективно средство срещу слабо кръвообращение, кашлица, настинки,
грип, артрит, главоболие, сърдечни заболявания и лошо храносмилане.
Известно е, че облекчава гадене, повръщане и морска болест. Джинджифилът също е мощен антиоксидант и противораково средство,
може дори да помогне за лечение на Алцхаймер. Той съдържа мощни противовъзпалителни съединения, наречени гингероли. Смята се, че тези
вещества намаляват болката при хора, страдащи от остео- или ревматоиден артрит и подобряват тяхната подвижност, когато консумират
джинджифил редовно. Опитайте да дъвчете парченце пресен джинджифил или да пиете чай като настържете малко.

индийско
орехче
канела
черен
пипер

куркума

анасон

Карамфил

блатен
аир

джинджифил

Кардамон
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КАНЕЛА
Канелата регулира кръвната захар и триглицеридите, подобрява когнитивните функции и паметта. Предотвратява хъркането. Активните
й съставки не се унищожават от топлината. Изследвания доказват,
че само половин ч.л. на ден може да понижи LDL–холестерола. Канелата
има регулиращ ефект върху кръвната захар, който я прави много полезна за хора с диабет тип 2. В някои изследвания показва забележителни
резултати в борбата с гъбични инфекции. Друго изследване доказва, че
канелата редуцира разпространението на левкемията и лимфонмните
ракови клетки. В проучване на Копенхагенския университет на пациентите е давано по половин лъжичка канела с една лъжичка мед всяка
сутрин преди закуска и се оказало, че лечението с канела значително облекчава артитните болки след една седмица, а след месец движението
става безболезнено.
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КАРАМФИЛ
Карамфилът е особено ефективна подправка при подпомагането на Агни
(огъня на храносмилането и обмяната на веществата: Аюрведа). Той не
вреди на Питта. Това е силен афродизиак и дезинфекцира лимфните възли. Той има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и може да
попречи на всякакви токсични външни фактори да тровят тялото, както
и да намали вероятността от поява на рак по храносмилателния тракт.
РЕЗЕНЕ
Резенето е подправка с охлаждащо действие. Според Аюрведа, резенето
е изключително полезно за храносмилането. Резенето премахва и отстранява слуз и мазнини от храносмилателния тракт и е природен и
натурален апетайзър. В Индия дъвченето на няколко семена от резене
след ядене, е много често срещано явление. Помага при газове, лошо храносмилане, лениви черва и слабо храносмилане при подрастващи и деца.
Успокоява нервите и предотвратява стресови състояния.
ШАФРАН
Известна като афродизиак подправката шафран укрепва цялото тяло,
има особено силен ефект върху репродуктивните органи и е била използвана за подобряване на плодовитостта. Добре е да се използва по време
на менопаузата и при проблеми с менструацията. Прочиства кръвта, подобрява кръвооросяването и подържа нормалната функция на женската
репродуктивна система, както и метаболизма в човешкия организъм. Регулира черния дроб и далака. Помага при астматични състояния и бронхиални и белодробни проблеми, намалява възпаленията и укрепва сърцето.

58

БВО

брой 16/2014
Зелени
и
цент
к
А

БОСИЛЕК
Има избистрящо и цялостно вдъхновяващо действие върху съзнанието.
Също така има влияние върху имунитета и почистването в областта на
гърдите, белите дробове и гръдния кош. Ако имате настинка и кашлица,
сложете пресни листа от босилек във вряла вода и пийте като чай през
деня.
ЛИСТА ОТ КОРИАНДЪР
Листата от кориандър са много добро средство за детоксикация на организма от тежки метали. Болница в Япония съобщава наблюдение върху 100 пациента, отровени с тежки метали. Най-неочаквано, без видима
причина, един ден всички пациенти започнали да отделят тежки метали
през уринарния тракт. Докторите потърсили обяснение и причина за явлението. Оказало се, че в болницата има нов готвач, който преди всяко
ядене сервирал супа и я подправял с “виетнамски магданоз”, което всъщност са листа от кориандър! Всички тежки метали били изчистени от
организмите на пациентите, включително живак и олово. Листата от
кориандър трябва да са много пресни и свежи. Те съдържат натурален
антихистамин, витамин C и био-флавоноиди, които намаляват алергични реакции, като сенна хрема. Високото съдържание на био-флавоноиди
могат, също така, да помогнат при хемороиди и разширени вени.
ЛИСТА ОТ КЪРИ
Подобряват работата на стомаха и тънките черва. Те се прибавят директно към храната или под формата на сок с бътърмилк (нещо като
мътеница) и е добре да се консумират към края на всеки обяд или вечеря.
Смята се, че яденето на 10 добре смлени пресни листа от къри всяка
сутри за 3 месеца е превенция срещу диабет. Те могат да лекуват диабет и при затлъстяване, поради свойството си да топят мазнините.
Смята се, че пресните листа от къри намаляват лошия холестерол и
повишават добрия. Редовният прием на листа от къри се счита за превенция и срещу преждевременно побеляване на косата.
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ЛЮЦЕРНА
Тази билка има стипчив и леко горчив вкус. Тя има анти-вата и антикафа свойства и противовъзпалително действие. Много полезна е за
отстраняване на токсини от дебелото черво. Люцерната е естествено
болкоуспокояващо средство и може да се използва при заболявания като
ишиас. Чай от люцерна може да се приема вечер преди лягане при артрит,
ревматизъм, колит, язви и анемия.
КЪДРАВ ЛАПАД (Rumez crispis)
Тази билка е много известна в Америка. Тя има анти-питта свойства. Слабително средство е, очиства кръвта и има противовъзпалително действие. Ето защо се използва при артритни оплаквания за облекчаване на
болките, чувствителността и зачервяването на ставите. Чаят е особено
ефикасен при дерматити, кървящи хемороиди и инфектирани кожни обриви
на шията, гърба и подмишниците. Корените му са много полезни за външно приложение при язви, кожни инфекции и зле заздравяващи охлузвания.
Понеже повечето активни съставки на подправките са ароматни, е
добре да се купуват подправките
на цели зърна (семена), вместо на
прах. Когато подправките се мелят промишлено, те губят много
от ароматните си компоненти докато стигнат до дома ни и продължават да губят важни съставки с
течение на времето. Семената или
зърната може да се мелят непосредствено преди приготвянето
на ястия с тях. Може да използвате кафемелачка и кухненски робот
за целта. Хаванчето също върши
чудесна работа.
За да извлечете най-добрите им

качества, подправките трябва да
бъдат подложени на висока температурна обработка непосредствено преди консумация. Трябва да ги
сотирате или изпечете на тиган
без мазнина преди да ги сложите
в ястието. Мастноразтворимите
компоненти на подправките се
освобождават, когато те са задушавани в масло. Това е причината,
поради която не е препоръчително
да се консумира куркума или други
подправки просто като хранителна добавка. Най-добрият начин да
се възползвате от техните лечебни свойства е да ги добавяте
към готвените ястия.

КАЙЕНСКИ ПИПЕР
Тази подправка е лютива и гореща. Често се използва при готвене. Тя
разпалва огъня на храносмилането и е добро апетито-възбуждащо
средство. Ускорява кръвообращението и действа потогонно. Подпомага
изпразването на дебелото черво, унищожава глистите и паразитите.
Добро средство при настинка, кашлица и задръстване. Може да бъде използван вътрешно като се поставя в капсули. Приемането на 2 капсули
2-3 пъти дневно спомага за разтварянето на кръвни съсиреци. Подходящ
е при вата и кафа заболявания, но не и при питта заболявания. Намалява
тежестта на храната, прави я лека, вкусна и добре смилаема. Добра подправка за леща и сирене.
ЛЕНЕНО СЕМЕ
Лененото семе се препоръчва като слабително, отхрачващо и премахващо задръстването с бронхиална секреция средство. Ако вечер се изпива
една чаша чай от ленено семе, изпразването на червата сутрин ще бъде
по-лесно. Това ще спомогне и за отделянето на слузта заедно с изпражненията. Това просто домашно средство облекчава запека, раздуването
и дискомфорта в коремната област. Лененото семе дава енергия на тялото, помага при астма и хронична кашлица.
СИНАП
Синапът е много лютив, горещ, остър, проникващ и мазен. Разпалва
агни и неутрализира токсините. Трябва да се употребява предпазливо,
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защото може да предизвика увреждане на питта. Действа обезболяващо, намалява мускулните болки. Може да се приготви лапа от стрит
на прах синап и вода. Тази лапа не трябва да се поставя непосредствено
върху кожата, за да не предизвика повърхностно изгаряне. Поставя се
в кърпа, която се наляга върху кожата при болки в ставите и гръдния
кош. Синапът може да се използва и за загряващи бани и компреси при
мускулни крампи. В малка кърпа се завързват семена и се слагат в съд с
гореща вода. В тази вода се потапят ръцете и краката, за да се отпусне
мускулатурата.
Синапът може да се използва при лошо храносмилане, подуване на корема и при общо неразположение, дължащо се на нарушено храносмилане.
Затопля се сусамово масло. Когато се сгорещи, се добавят две щипки
семена от синап, чесън, лук и зеленчуци. Пържените зеленчуци стават
така по-леки и добре смилаеми.

сладък
корен
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СЛАДЪК КОРЕН (Сладник)
Тази билка има сладък и леко стипчив вкус и естествено отхрачващо
действие (експекторант). Почиства устната кухина, стимулира слюнкоотделянето и увеличава секрецията в стомашночревния тракт. Има бактерицидно действие. Дъвченето на парченце сладък корен почиства устата и зъбите и ги предпазва от разрушаване. Използва се и за облекчаване
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на настинки и
кашлица. В тези случаи се приготвя чай от сладък корен, който подпомага отхрачването. Сладкият
корен е също еметик (предизвиква повръщане). Две до три чаши силен
чай от сладък корен предизвиква гадене и повръщане.
Това подпомага отстраняването на излишната слуз, натрупана в стомаха. Изхвърля се и излишната слуз, причиняваща задръстване в гръдния
кош. Много ефикасен антидот при пептични язви и гастрит (възпаление
на лигавицата на стомаха). Лечебно масло от сладък корен се използва
при диабет, бронхит, настинки и често повтарящи се астматични пристъпи.
Гхи със сладък корен може да се прилага външно върху рани. Септични
(гнойни) или лошо заздравяващи рани се повлияват много добре от компреси с него. Редовното приемане на гхи със сладък корен (половин чаена
лъжичка дневно), помага за овладяване възпалението на пептични язви на
стомаха. Сладкият корен е много ефективен антидот и при възпаление
на жлъчния мехур. Чаша чай от сладък корен, изпита след хранене, подобрява храносмилането и премахва запека.
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готу
кола
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КОРЕН ОТ БЛАТЕН АИР
Тази билка е гореща и проникваща. Използва се като отхрачващо
средство и като еметик. Корените от аир имат много лечебни
свойства. Те могат да се прилагат
през носа под формата на прах
(като енфие), за да облекчат настинка, възпаление на околоносните синуси и на свързаното с тях
главоболие. Може да предизвиква
кихане, което очиства дихателните пътища. Използува се също
при лечение на хронична кашлица
и астма. Корените на аира разширяват бронхите и премахват
задръстването в гръдния кош.
Лековитото масло от аир може
да се втрива в лигавицата на носа
и се използва външно за масаж при
вата и кафа нарушения. Масаж
с такова масло намалява напрежението и болката в мускулите,
предизвиква чувство на свежест.
Стимулира кръвообращението и
храненето на мускулната тъкан.
Според Аюрведа аирът е и противогърчово средство – може да се
използва при епилепсия. Той въздейства на по-висшите мозъчни

функции и на мозъчната тъкан.
Спомага за разширяване на съзнанието и за проясняването му. Корените от блатен аир могат да се
използват и за подобряване на паметта. За тази цел сутрин и вечер
се приема прах от корен на аир – по
една щипка с четвърт до половин
чаена лъжичка мед. За да стимулирате развитието на интелекта на подрастващо дете, загрейте златна нишка и я прокарайте по надлъжната ос през средата
на корена. След това го стрийте
и смесете с майчино мляко. На
детето се дава половин до една
чаена лъжичка от сместа. Това ще
го предпази и от кафа-нарушения.
Корените на аира освен това са
най-добрият антидот срещу вредното токсично действие на марихуаната върху чернодробните и
мозъчните клетки. Ако към марихуаната се добави малко прах от
корен на аир, това напълно ще неутрализира токсичното действие
на дрогата. На практика корените
на аира могат да неутрализират
страничните действия на всички
халюциногенни средства.

ГОТУ КОЛА
Листата на това растение изглеждат като двете мозъчни полукълба. То въздейства на мозъчната тъкан и е много ефективно
средство за развитие на паметта
и интелекта. Готу кола стимулира мозъчната тъкан, като по
този начин повишава способностите за разбиране и възприятие.
Основното действие на готу кола
е насочено към ума и по-висшето
съзнание. Приемането на чаша чай
вечер преди лягане осигурява здрав
сън и бодрост след събуждане.
Готу кола премахва последиците
от стреса и успокоява ума. На санскритски това растение се нарича
брахми (Brahma означава Космическо Съзнание). Това растение подпомага протичането на енергия
между лявото и дясното мозъчно
полукълбо. Готу кола премахва задръстването (деконгестант) и се
използва при заболявания на синусите. За очистване на слуз се използва под формата на прах. Приема се по четвърт чаена лъжичка с
мед сутрин и вечер.
РИЦИНОВО МАСЛО
Това средство действува слабително. То е достатъчно безвредно, че да се използва дори при лечение на кърмачета (майката трябва
да потопи пръста си в рициново
масло и да даде на детето да смуче). При хроничен запек трябва да
се изпие 1 супена лъжица от него
с чаша чай от джинджифил. Този
тоник неутрализира токсините,
премахва газовете и запека.
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Рициновото масло е и антиревматично средство, понеже има
естествено болкоуспокояващо и
слабително действие. Чаят, приготвен от корените на рицина, се
използва при лечението на много
вата-заболявания като артрит,
ишиас, хронични болки в гърба и
мускулни спазми. Чаят има противовъзпалително и антиартритно
действие. Премахва задръстването със секрети, ефективен е при
лечение на подагра.
АСАФЕТИДА
Това е смола от дърво. Разпалва
агни, отстранява токсините и облекчава болки. При ушни болки се поставя малко парченце Асафетида,
обвито с памук, в слуховия проход.
Изпаренията облекчават болката.
Тя е добро отхрачващо и естествено слабително средство. Щипка
смола, добавена към готвена леща,
подпомага смилането й. Подпомага
изхвърлянето на газове от дебелото черво, облекчава спазми.
СОДА ЗА ХЛЯБ
Добавянето й при готвене на нахут или фасул ги прави по-лесно
смилаеми и ускорява сваряването.
Тя също е антиацид (противокиселинно средство). Чаша топла вода с
щипка сода и сок от половин лимон
намалява киселинността и газовете, подобрява храносмилането.
Половин чаена чаша сода към топлата вана, стимулира кръвообращението и прави кожата мека.
Содата облекчава кожни инфекции,
копривни трески и кожни обриви.
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ЛУК, ЧЕСЪН И ТЕХНИТЕ ЛЮСПИ
ценни качества
Автор в-к ХАРМОНИЯ и СВЕТЛИНА

П риродата ни е осигурила всич-

ко, което ни е нужно за здравето.
Ето какво ни разказва Иван Егоров за едно невероятно природно
богатство в широк спектър –
люспата на лука. “Ако знаехте
какво изхвърляме, когато белим
лука, никога не бихме постъпили
така! Моята баба имаше прекрасни
коси, които като шапка украсяваха главата й, и никога не е имала
пърхот, тъй като я миеше с отвара от люспите на лука. И боя за
коса не е нужна. А самата отвара
се приготвя много просто: шепа
люспи се заливат с чаша вода, след
като кипне водата се варят за 5-
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10 минути и отварата се оставя
настрани да изстине до приятна
температура. Майка ми пък вареше супа, като използваше лука с
люспите. Освен, че супата придобива апетитен оттенък по този
начин, тя става и значително пополезна, благодарение на веществата в лучената люспа.
Много е полезно при варенето на
чай да се добави и щипка лучена или
чеснова люспа.
Като служител в Института
по биоорганична химия, аз разбрах колко много полезни и ценни
свойства има този “отпадъчен”
продукт.
продължава на стр.68
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ЧЕСЪН
Твърди се, че чесънът е раджас (тежка и заземяваща храна) и не би
трябвало да се приема от хора, които се занимават с духовни практики.
Чесънът възбужда сексуалната енергия и не се препоръчва на стремящите се да се въздържат от полов живот. Независимо от тези противопоказания, чесънът е подходящ при вата заболявания. Действа газогонно. Стимулира смилането и резорбцията на хранителните вещества
в червата и е добро подмладяващо средство. Поради загряващото му
действие е полезен в дъждовния сезон и през зимата. Облекчава болки в
ставите. Чесънът обаче не е подходящ за хора с подчертана питта изява, защото е лютив и загрява.
Това растение притежава антиревматично действие. Може да се употребява при суха кашлица. Изключително ефикасен е при главоболие,
дължащо се на заболяване на околоносните кухини, също при болки или
шум в ушите. При ушни заболявания се капват 3-4 капки чесново масло
денем или преди лягане се поставя по-голямо количество във външния
слухов проход и се запушва с памучен тампон. На сутринта болката ще
е изчезнала. Чесънът помага и при зъбобол. Чувствителните зъби или
болният венец могат да се масажират с чесново олио. Пресният чесън
има анти-вата и анти-кафа свойства.
ЛУК
Лукът е силно дразнещо средство, лютиво и ароматно. Той действа загряващо, когато се приема вътрешно. Неговите пари съдържат амоняк,
който дразни очите и предизвиква отделяне на секрети от носа и очите.
Лукът възбужда сетивата. Подобно на чесъна той е раджастична храна
и следователно не се препоръчва на хора, които се въздържат от полов
живот с цел духовно развитие. Ако човек има чувството, че е замаян или
че ще припадне, вдишването на изпаренията от разрязан лук бързо ще
му помогнат. Лукът ще облекчи острите епилептични припадъци, ако
се вдишват изпаренията му или се сложат капки от лук в очите. Висока
температура и предизвикани от нея гърчове могат да бъдат повлияни
като суров настърган лук се увива в кърпа и се налага на челото или на
корема. Половин чаша пресен сок от лук с две чаени лъжички мед, приет
вътрешно, е ефикасно средство при астма, кашлица, спазми, гадене и повръщане. Това средство помага и за унищожаването на чревни паразити.
Чист сок от лук помага на певците да възвърнат гласа си. При болки
в ставите може да се приготви лапа от една глава настърган лук, разбъркан с половин чаена лъжичка куркума и половин чаена лъжичка къри.
Засегнатите стави се намазват с нея. Лукът снижава нивото на холестерол и добре тонизира сърцето.
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Люспите съдържат вещества, които тонизират сърдечната дейност, повишават имунитета, спомагат за отхрачване, служат като
слабително, пикочогонни са, също –
спазмолитични, антисептични, противоракови и т.н. Хипертониците всеки ден могат да пият чай
от лучени люспи, за да регулират
кръвното си налягане. Отварата
спомага и за изхвърляне от организма на излишен натрий и хлор.
Ето, вече шест години минаха,
откакто аз се избавих от спазми в
крака. Мъчих се страшно, особено
през нощите. Спаси ме лучената
люспа. Правите си лучена отвара
и след като извадите люспите,
получената златиста напитка пиете вечерта преди заспиване.”
И така – защо лучената люспа е
толкова полезна?
Изследванията показват, че в люспите на лука и чесъна се съдържат
4% антиоксиданти: бифлавоноидкверцетин. Натуралното, биологично активно вещество се отнася към групата на витамин Р. То е
рутинен агликон. Това забележително вещество е свързано също и
с ябълките. Те, наред с лука, чесъна
и зеления чай, се считат за основен източник на кверцетин. А тъй
като кверцетинът, по една или
друга причина, е нужен на голяма
част от нас в повишени дози, то
той трябва да се набавя от всички
тези източници по възможност
ежедневно.
Доктор Аткинс смята кверцетина за най-доброто антихистаминно средство и го предписва на
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пациенти, страдащи от различни
форми на алергия. На голяма част
от лекарите кверцетинът е известен като средство за профилактика на съдовите заболявания.
Счита се, че при хора, поемащи
много кверцетин, е значително
понижен рискът от инфаркти и
инсулти, както и вероятността
от образуване на тромби.
Ако се вземе късче от люспа чесън и се погледне под микроскоп,
ще се видят кубични кристали на
кверцетин, опаковани на редове.
При люспите на лука са игловидни
бледо-жълти кристали, облицовани на редове по продължение на
жилките на люспата. Това е много
важно, тъй като кверцетинът
е антиоксидант, а в такъв кристален вид той е по-ефективен. На
това се основава и неговата роля
на биологичен часовник. Докато
е активен и не пропуска кислород
към сърцевината за растеж на луковичката чесън или лук, те не покарват. Намират се в покой. Затова отварите от люспите на лука
и чесъна не бива да се пазят дълго.
Добре е да се използват веднага.
През 1996 г., в списание Clin. Cancer
Res. (1996, 2, 659), е публикувана
статията на Д.Р. Фери и съавтори “Първата фаза на клиничните
тестове на флавоноида на кверцетина: фармакокинетиката и
доказателството за инхибиране
на тирозин in vivo”, в която е показано, че кверцетинът притежава
наистина уникалното свойство
за възстановяване в раковите
клетки на функциите на гена р53.
Именно мутациите на гена р53,
са отговорни за възникването

на 50-60% случая на новообразувания. Реабилитирайки ген р53,
кверцетинът спомага за лечението на рак на млечната жлеза, на
простатната жлеза, на дебелото
черво, на белите дробове, на мозъка, на лимфосаркомата, на лимфогранулематозата (болестта на
Ходжкин).
Доказана е и противовирусната
активност на кверцетина, което
позволява използването му за профилактика и комплексна терапия
на редица вирусни инфекции. При
определени нива на постъпване
в кръвта, кверцетинът намалява
скоростта на изпускане на хистамин и др. биологично активни
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вещества от мастните клетки,
базофилите, неутрофилите и макрофагите, оказвайки им същия този противовъзпалителен ефект.
Освен това забавя възпалителните процеси, чрез участие в метаболизма на мастните киселини, образувайки определени ферменти.
В резултат се понижава генерирането на левкотриените, които
притежават 1000 пъти по-силно
възпалително действие, отколкото хистамина, и могат да провокират развитие на бронхиална астма, язвен колит, редица кожни заболявания като атопичен дерматит, псориазис и др.
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ПАСТА и ЗЛАТНО МЛЯКО от КУРКУМА
за здрави стави, чист черен дроб
и силна имунна система
www.svoizbor.com

ДРЕВНА АЮРВЕДИЧНА РЕЦЕПТА
Свойството да се свързват ефективно хистаминът и хистаминоподобните вещества позволява
антиоксидантът успешно да се
прилага в комплексна терапия на
различните артрити, на ревматизма, хроничната “червена вълчанка”
(лупус еритематозус), сенна хрема и други алергични заболявания.
Антиоксидантът възпрепятства
образуването на язви и кръвоизливи на стомашната стена и червата, предизвиквани от външни
дразнители; нормализира функционирането на нервната, имунната и
ендокринната системи.
Кверцетинът понижава пропускливостта на капилярите и увеличава
резистентността на съдовата
стена, разширява съдовете, понижава тонуса на гладката мускулатура, притежава спазмолитично
свойство.
Той предпазва липопротеидите
с ниска плътност от окисляване,
намалявайки вероятността за
натрупването им в стените на
артериите и цялата съдова система. Нормализира артериалното
налягане при невроциркулаторна
дистония, при коронарна болест
на сърцето, при стенокардия. Уве-
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личава активността на фагоцитите, Т- и В- лимфоцитите, повишава
продукцията на антитела, което
намалява проявата на вторичен
имунодефицит, заболеваемостта
от остри респираторни вирусни
инфекции: облекчава адаптацията
към хипоксия на децата, често
боледуващи от остри респираторни вирусни инфекции. Спомага
за ускорено зарастване на раните
при пародонтоза, ерозивно-язвени
заболявания на слизестата обвивка на устната кухина и горните
дялове на червото, гнойно-възпалителните заболявания на меките
тъкани, предизвикани от приемането на нестероидни противовъзпалителни средства. Влияе на процесите на ремоделиране на костната тъкан. Противодейства на
злокачествения растеж на клетките при левкемията и тумора на
млечната жлеза, рак на дебелото
черво, яйчниците и ендометриума.
Ползотворен е в комбинирано лечение на изгаряния и измръзвания.
Работи за забавяне на процесите
на стареене.
И така, преди да изхвърлите лучената или чеснова люспа – помислете за ползите й! ;)

издание на

Автор МАРТИНА ИВАНОВА

Златно мляко, или паста с куркума, е названието на древния
лек, завещан от Аюрведа. Според предписанията, ако консумираме тази лечебна напитка всеки
ден, ще имаме здрави стави. Ако
пък страдаме от каквито и да било
заболявания и болки в ставите, то
тази напитка обещава бързо възстановяване на здравината, гъвкавостта на сухожилия, връзки, стави. Не е нужно да си варите бульон
от кокали на умряло животно, за
да доставите на тялото си така
необходимите вещества. Ето че
има и вегетариански, хуманен и
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цивилизован начин да се погрижим
за ставите си. А древната наука
Аюрведа се е доказала през вековете като мъдра, безценна система
от знания, която укрепва всички
фини и плътни тела на човека.
Куркумата е много популярна
подправка в Индия. Корен, изсушен и стрит на прах, с наситено
жълто-оранжев цвят – тя е неизменна част от много индийски
гозби. Стотици са изследванията
на много научни институти в цял
свят, доказали лечебният ефект
на куркумата. Редовната й употреба се свързва с изцелението на

различни видове рак, алцхаймер,
различни “нелечими” инфекциозни
заболявания.
Но в този конкретен случай ще
разгледаме нейното действие като мощен детоксикиращ агент,
който пречиства кръвния поток,
изчиства черния дроб и възстановява добрите му функции. Черният дроб е изключително важен
орган – той е естествен филтър
за тялото ни – през него с кръвния
поток минава ежедневно голямо
количество токсини и вредни вещества, които съзнателно, или не
допускаме в тялото си.
С помощта на куркумата можем
ефикасно да изчистим черния дроб
и кръвта.
Освен това тази рецепта е изключително добра за хора, които
страдат от различни форми на артрит, болки в стави и сухожилия,
тендовагинит. Също контузии на
рамената, проблеми с колената, с
лактите. Артритът и подобните
му състояния са всъщност възпалителни процеси, които протичат
в тялото. Болката, която изпитваме, идва именно от това възпаление. Златното мляко е добро и
при кожни заболявания.
Можете да намерите различни вариации и прочити на тази рецепта
онлайн, но ние определено се доверихме на тази тук. Действието й е
доказано през годините.
ПАСТА – приготвяне
Уверете се, че използвате наистина чиста вода. Забравете за тази
от чешмата. Нека бъде изворна,
минерална или преминала процес
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на обратна осмоза. Можете да използвате допълнително и зеолит, с
който да пречистите водата и да
я наситите с лечебните му детоксикиращи свойства.
Взимате половин чаша вода и я загрявате в метален съд (канче, или
малка тенджерка) на умерен котлон. Добавяте четвърт чаша куркума (или 3 с.л. с връх) като разбърквате непрекъснато. Можете
да усилите котлона. Внимавайте с
куркумата, защото оцветява изключително силно и едно опръскване може да лекьоса завинаги
новата ви бяла блуза. Ще се получи една гъста паста – хомогенна
смес. Дръжте сместа на котлона в
продължение на 7-11 минути, като
продължавате да разбърквате.
Ако ви се стори, че сместта става
прекалено суха, може да добавите
още малко вода, за да запазите
сочната, плътна консистенция.
Зависи колко често ще използвате
пастата от куркума – веднъж или
два пъти на ден. Това количество
ще ви стигне за около две до три
седмици. Не дръжте пастата повече от 14 – 21 дена, защото ще
започне да придобива неприятен
горчив металически вкус и миризма – просто ще се развали. Така
приготвената паста се съхранява
в хладилник, в стъклен буркан или
купичка с похлупак, в продължение на 2-3 седмици. С тази паста
можете да приготвяте златно
мляко, може да я хапвате с кисело
мляко или дори да я консумирате
директно. За хора, които имат сериозни болки, се препоръчва да консумират лъжица, лъжица и половина на ден (супени лъжици). След
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3-4 дена прием се усеща сериозно
намаляване на болката. Ако при
проблеми със ставите прилагате
редовно тази паста и паралелно
с това мажете проблемните места с магнезиев гел, гарантирано
ще имате видимо подобрение още
първата седмица! А дългогодишни
травми и болезнени състояния могат да бъдат изцелени докрай с попродължителен и редовен прием
и мазане с магнезий.
ЗЛАТНО МЛЯКО – приготвяне
В зависимост от вкусовите предпочитания, взимаме половин, или
цяла чаена лъжица от готовата
паста. Вкусът е леко горчив – някои хора не го понасят лесно, а за
други е много вкусно. В оригиналната рецепта се добавя краве
прясно мляко, но в зависимост от
предпочитанията и хранителния
режим, към който се придържа
човек, може да се използва козе
мляко (то няма този краен ефект
на слузообразуване и киселинна реакция, които имат другите животински млека – по-лесно усвояемо
е от организма), соево мляко, бадемово, оризово и прочее ядкови млека. Може да си направите и микс
от различни видове млека.
Добавяме приблизително две чаши
прясно мляко към лъжичката пас-
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та, отново в тенджерка или канче.
От получената смес вече виждаме
защо наименованието на лечебната напитка е “златно мляко”.
Разбъркваме хубаво, докато се
разтвори добре пастата и получим равен златен цвят на напитката. Може да прибавим всякакви
подсладители по наш вкус – агаве,
кленов сироп, стевия, мед, петмез.
Така полученият микс се загрява
на умерен котлон и се вари 4-5 минути. Когато поизстине добавяме
около половин или една лъжичка
бадемово, сусамово или друго нерафинирано масло. Това олио играе
ролята на “смазка” за ставите.
Маслата са полезни и за кожата,
за косата, за очите и дават така
необходимите добри мазнини за
организма ни. И воала – имаме си
вкусно и полезно златно мляко!
Отново напомням, че ако не ви се
занимава да си приготвяте мляко,
може да ползвате пастата от
куркума за директна консумация
в мюслита, кисело мляко, шейкове
и смутита, със сокове, със супи –
развихрете фантазията си и вижте кой е най-добрият вариант
за вас. Важното е, че имате нов
и много мощен коз, който ви гарантира здраве, дълголетие, силна
имунна система, здрави стави,
чист черен дроб. А болестите ще
ви заобикалят отдалече.

ВКУСНА
ПАЛИТРА
С
ГРИЛОВАН
ПАТЛАДЖАН
И
РАЗЛИЧНИ
ТОПИНГИ
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ПРИГОТВЯНЕ
Патладжаните се срязват на
2 половини и след това на тънки
правоъгълни парчета. Ако искате, след нарязването на “филии”
може да потопите парчетата
патладжан в дълбока купа със
студена, подсолена
вода за
20 минути. След това извадете,
отцедете и подсушете с домакинска хартия. През това време
пригответе “боичките”, според

Рецепта и фотографии
БИАНКА ЙОВЧЕВА – БЕТИ
ПРОДУКТИ
за листите за рисуване

* 2 средни патладажана
* зехтин
* сол
за четките

* сламки за сок

* стръкове розмарин
Стръковете розмарин
почистих от листенцата, като
на върха оставих няколко. Във
всяка сламка сложих по 2-3
стръка розмарин.
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продуктите, които имате у дома.
Аз имах долу изброените.
Фурната се пуска на грил. В тава,
покрита с хартия за печене се
нареждат парчетата патладжан,
напръскват се със зехтин и леко
се посоляват. Поставя се тавата
на най-горна позиция, точно под
реотаните. Пече се на отворена фурна до леко зачервяване
– около 3-4 минути. Обръщат се и
отново се пече за 2-3 до 4 минути.
Наблюдавайте да не прегорят.

po t.co m

за боичките

* бяло – заквасена сметана
* светло жълто – домашна
майонеза

* слънчево жълто – сгъстено

пюре от жълти домати и
жълти чушки, пасирано с малко
зехтин и сол
* доматено червено – сгъстено
пюре от червени домати,
пасирано със зехтин и сол
* маслинено зелено – песто от
рукола, орехи и зехтин
* черно – домашна маслинова
паста от пасирани черни
маслини с малко аншоа, стрък
зелен лук и скилидка чесън
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