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Робърт Мелило
Авторът на све-

товния бестселър 
„Откъснати деца“ 

дойде в София, за да 
представи книгата 
си и да поговори за 
своя опит и изслед-

вания. 
Д-р Мелило е специа-
лист по неврологич-
ни заболявания при 
деца и дава изцяло 

нов поглед към про-
блеми като аутизъм, 

дислексия, обсе-
сивно-компулсивно 

разстройство. 

50 стр.

Филип К. Дик
Едва ли има друг 
автор, толкова 

експлоатиран от 
Холивуд в безкрайни 
вариации и теми. И 

все пак Филип К. Дик, 
култовият писател 

фантаст, е много 
повече от просто 

„златната кокошка“ 
за американските ки-
наджии. В книгите си 
той рисува света, в 

който живеем, много 
преди да се е случил, 
с плашещо точни и 

сурови краски...

36 стр. 

Милан Христев
Българските села 

винаги са живели свой 
собствен живот, 

далеч от суматоха-
та, движейки бавно, 
но уверено и мъдро 
напред крачките на 

историята. А какво е 
бъдещето им, когато 
днес са на втори план, 

изоставяни, заста-
ряващи, забравени...? 

Фотографът дава 
своя изразителен 
отговор през без-
пристрастния си 

обектив. 

90 стр.

ЗА ТВОЯ КОСМОС

AKЦЕНТИ

„Букви“ на над 7000 г.

Свикнали сме да се гордеем с буквите си по много поводи... 
но ето че дойде ред да поговорим за нещо съвсем ново и 
почти революционно. Възможно ли е първата човешка 

писменост да се е родила по днешните български земи? Дали 
многобройни артефакти от древността не говорят за това, 
че и критското писмо, и глаголицата произхождат от древни 
знаци, които все още не познаваме добре? Представяме ви про-
вокативните, но и напълно обосновани отговори на Александър 
Мошев и Павел Серафимов - Спароток.

12 стр.
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44 МОЯТА НЕВЕРОЯТНА 
ИСТОРИЯ
Свободен в затвора 
Една впечатляваща 
трансформация с Фалун Дафа

50 ИНТЕРВЮ
Д-р Робърт Мелило: Всяко дете 
заслужава шанс за велик живот

58 НОВА КЛЕТКА
Епидемията хашимото

62 ЗДРАВЕ
Защо имаме най-лошите
зъби в Европа
Интервю със стоматолога
Деан Александър

68 АДРЕНАЛИН
Дон Балон
Да се издигнем над проблемите

СЪДЪРЖАНИЕ

„Очакваме с нетърпение времето, когато 

властта на любовта ще замени любовта 

към властта. Тогава нашият свят ще узнае 

благословията на мира.“

Уилям Гладстон

8 ФОРУМ
Писма на читатели 

12 ТЕМА НА БРОЯ
„Букви“ на над 7000 г.

36 БЪДЕЩЕ
Пророкът на XXI век
Писателят Филип Дик
и неговите удивително
точни прогнози

76 СВЕТОВЕ
Повелители на небесата
Какво е нужно, за да станеш 
ръководител на полети

84 КОСМОС
„Гая“: Звезди на кантар
Астронометрията ни разказва 
за 200 млн. обекта

90 УЛОВИ МИГА
Весело 
Фотографиите
на Милан Христев

98 СЛЕДИ
Душата на Котор
Новата рубрика за балкански 
пътувания ни отвежда
в Черна гора

110 ИЗБРАНО
От камила мляко

112 ИЗБРАНО
Ария за арника

114 ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА
Далеч не само подправка...
Ползите на маслото
от черен пипер 

118 ИНОВАЦИИ
А всеки кара колело

122 КАЛЕНДАР
Какво ни вещаят 
звездите за месец май

124 БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
Либералът и българската кауза
120 г. от смъртта
на Уилям Гладстон

126 ЧЕТИВО
Заем, завет и защита
Загадката на инспектор Стрезов

36 стр.

84 стр.

68 стр.
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TEMATA

Най-ранната графична система за предаване на 
знание възниква по нашите земи. Траките

са имали писменост. Руните на старите българи 
и глаголицата са свързани

О
ще преди повече от 7000 години пър-

вите земеделци, заселили се по нашите 

земи, започват да използват за кому-

никация графична система, която ви-

зуализира знанието и го предава напред 

в поколенията. Изглежда без прекъсване традицията да 

се „пише“ преминава и в следващите хилядолетия. Уди-

вителна е приликата с графични системи на бронзова-

та епоха - Линеар А и Линеар Б. Дали Орфей е носител 

на това наследство? Не го ли откриваме и в руните на 

древните българи и глаголицата? 

НАХОДКИТЕ:

Свещените
знаци
стр. 14 

ИСТОРИЯТА:

От Орфей
до руните

стр. 24 

АРХЕОЛОГЪТ:

Магически
заклинания

стр. 30

”БУКВИ“ на    над 7000 г.

Павел Серафимов, Александър Мошев
снимки Владимир Мачоков, архив
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СВЕТОВЕ

ПРОРОКЪТ
   НА
XXI ВЕК

36 Списание ОСЕМ / Май 2018



44 Списание ОСЕМ / Май 2018

МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ИСТОРИЯ

Понякога животът наистина е много жесток – преди да ти даде възможност да постиг-

неш равновесие и съгласие със себе си и другите, те подлага на изпитания, които не издър-

жаш и се проваляш. нарежда те сред „лошите“ и те заставя да платиш най-висока цена. 

разказваме ви за един човек, който губи завинаги физическата си свобода, но открива дру-

га – вътрешна - която нищо и никой не е в състояние да му отнеме...

Свободен в 
затвора
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Д-Р РОБЪРТ
МЕЛИЛО:

ВСЯКО ДЕТЕ 
ЗАСЛУЖАВА

ШАНС ЗА 
ВЕЛИК ЖИВОТ

С невроспециалиста по аутизъм, дислексия и ОКР при децата

разговаря Станислава Цветкова, снимки Добрин Кашавелов

Миналия месец д-р Робърт Мелило представи в София книгата си „Откъснати деца“ (по-
даряваме я на първите от вас, които си направят абонамент за Списание 8!). Тя се пре-
върна в абсолютен бестселър още преди появата на автора в България. Същото се случва 
във всяка страна по света, където книгата се превежда от 2009 г. Д-р Мелило е специ-
алист по неврологични заболявания при деца: аутизъм, СДВ/СДВХ, дислексия, обсесивно-
компулсивно разстройство и други. Той систематизира причините за тези промени и 
изработва програма, която подобрява състоянието на децата, а в някои случаи ги лекува 
напълно. Създава центрове за баланс на мозъка, които работят със завиден успех вече 10 
г. Програмата на д-р Мелило, както и личната му отдаденост, го превръщат в един от 

най-търсените лектори по темата по целия свят.
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ЗДРАВЕ

Ганета Сагова, снимки Добрин Кашавелов

Д-р Деан Александър:

Фрешовете сутрин, сладкото кафе на бюрото, пастата 
без флуорид и небрежните прегледи са сред водещите причини, 

казва създателят на клиника SWEDENT

Защо имаме 
най-лошите зъби 

в Европа
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Михаела Ценкова, снимки Владимир Мачоков

Най-старото летящо превозно средство 
улавя вятъра край селото на щъркелите  

и с него поемаме към небесата

от времето на Икар човекът иска да се издигне и като птица да полети, но това се случва 

чак през 1783-а – официалната година, когато първите пасажери из синевата стават... овца, 

петел и патица. А ето - сега ние се отправяме по техния път. очаква ни свистене на огън 

и поглед от високо – в коша на балона ще се носим над белозем, селото на щъркелите...

Дон   Балон
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Георги Караманев, снимки Добрин Кашавелов и Владимир Мачоков

НА НЕБЕСАТА

Когато от всяко твое действие зависи животът 
на стотици, задачата наистина е сериозна. 

Знаят го най-добре железните хора, които направляват 
самолетите по пътя им
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Милан Христев ни отвежда 
далеч от града, там, където 
още властва тишината
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ЕДИН ДЕН В НАЙ-КРАСИВОТО 
ЧЕРНОГОРСКО ГРАДЧЕ 
НА АДРИАТИЧЕСКОТО 
КРАЙБРЕЖИЕ

Душата
на КОТОР

СЛЕДИ

Женя Милчева, снимки Владимир Мачоков




