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се срещат в името
на хармонията в
разнообразието

СТР. 2

СТР. 5

АМПУТАЦИЯ
СТР. 8

p. сапфир; а. sapphire;
н. saphir; ф. saphir; и.
zafiro, coryndyn
За името на сапфира има много версии. От
гръцки - sappheiros, от древен еврейски - саппир, възможно е да идва от древноиндийски sanipriya, което означава обичан от Сатурн,
или от Вавилонското име сипру (драскащ).
С името сапфир наричат прозрачни разновидности на корунда (А1203) с различен цвят,
освен червен (рубин). Най-често сапфирът е
оцветен в синьо, но може да бъде виолетов,

жълт, оранжев (падпараджа), зелен, розов
или безцветен (лейкосапфир). Оцветяването е свързано с изоморфни примеси: жълто
- основно от хромофорни центрове на Fe3+
или йони на Fe3+ - Fe3+; зелено - Fe2+ заедно
с Fe3+ - Fe3+; розово - Ti3+; синьо - Fe2+ и Fe3+
или Fe2+ и Ti4+. В бижутерията е прието да наричат корундите със син цвят „сапфири” и те
са най-красивите между другите сини камъни,
такива като бенитоит, кианит, кордиерит, танзанит, топаз, турмалин, циркон, шпинел. А на
нашата планета има много малко сини камъни. Едри кристали се срещат много рядко.
Всички известни по-едри сапфири, също както рубините, имат собствени имена и са част

СТР. 4

В каталога на РП
нашият номер е

618

Гостуване на акад. Медиков
На 15 май 2011 г. (неделя), от 14.00 часа, в София, кв. „Сердика”, ул. „Гюешево”, № 64, клуб
„Катарзис”, ще бъдат представени новите книги на Издателска къща „Новата цивилизация”
– „Разкритията на влъхвата” и „Влъхвата на
рода”, с автор акад. Виктор Медиков – председател на Руската родова академия и професор
по икономика в Московския университет. Авторът ще присъства лично и ще бъде представен
от доц. д-р Христо Карагьозов, преподавател
по философия във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и акад. Атанас
Панчев, издател на в. „Квантов преход”.
Вход свободен

премиера
На 18 май (сряда) 2011 г., от 18.30 часа, в София, в
салона на Народно читалище „Славянска беседа”
(ул. „Г. С. Раковски”) ще бъде представена най-новата книга на Издателска къща „Новата цивилизация”,
стихосбирката „Скитница” с автор Росица Димова.
Книгата ще бъде представена от поета Аспарух Вангелов – член на Клуба за поезия и музика „Св. София,
Вяра, Надежда и Любов” – София, доц. д-р Христо Карагьозов, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, и от акад. Атанас
Панчев – издател на в. „Квантов преход”.
Поканват се всички наши симпатизанти и привърженици да присъстват.
Вход свободен

От 21 май започва
подготовката за
преминаване в
четвъртото измерение.
Очакват се много
странни неща
Разговор с Красимир
Куртев – Алеф
СТР. 2
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Красимир Куртев – Алеф е известен експерт в метафизичното, езотеричното ясновидство. Занимава се с минералотерапия, билколечение, аромотерапия, акупрексура, тълкува аурата, засилва вътрешния потенциал с древни
мистични методи. Чрез библейския ключ на Соломон сбъдва желания и събития. Предсказва чрез „Огледалната книга”. Освен това е и тибетски Фънг Шуи
кристал мастер - литотерапевт.

Разговор с Красимир
Куртев – Алеф

- Г-н Куртев, по всичко
личи, че идва отдавна
предсказаната от Христос „жетва”. И че вече
трябва да се раздели
„плявата” от „житото”.
Предрекохте и наближаващи жестоко високи температури. Огнена „жетва” ли ще бъде
това”?
- Да, определено идва
Часът на жетвата. Тази
цивилизация е пред прага
на заличаването си. Нивото на духовния погром
е толкова високо, че вече
напълно се припокрива с
неговото описание в Светите писания. Содом е
САЩ, а Гомор е в Гърция
и Кипър. Вавилон или Вавилонската блудница е
Европейският съюз. При
вникване в описанието
на Вавилонската кула, в
нейните етажи може да
се открие броят на страните-членки в ЕС.
Днешната
трансформация е необходима и
поради това, че заедно с
покачването на населението на планетата ни,
п р а в о п р о п о рц и о н а л н о
се изчерпват и земните
ресурси. Така чрез отсяването на житото от плявата, вече след прехода
Земята и хората ще са
съвсем други. И въпреки
че, както казва Библията,
„днешните небе и земя
са натрупани за огън,
пазени до деня на страшния съд и погибелта на
нечестивите
човеци”,
няма място за паника. И
без друго никой не може
да победи времето. Пък
и то е една доста относителна категория, както се
казва във 2 Петрово 3:7,8:
”…за Господа един ден
е като хиляда години, и
хиляда години като един
ден”.
- Библията говори
(Откр.11:11), че Преходът
ще продължи 3,5 дни,
след което в оцелелите
хора ще влезе жизнено
дишане от Бога. Това
вид извеждане от кома,
ступор или нещо друго ще бъде? И на каква
цена?
- Според тринадесетия старейшина на маите
Дон Алехандро, човеците
трябва да се подготвят за
идването на новото време. В един древен сан-

скритски апокриф е казано, че слънцето ще залезе на запад и след около
10 минути (това число е
особено важно) ще изгрее
отново от запад. След
което ще настъпи пълен
мрак, който ще трае близо 30 часа, а не три дни.
Хората не трябва да изпадат в паника, а, за да
оцелеят, е нужно смирено
да приемат това чуднова-

вецът записал откритата от него формула на
последната
страница
на стар екземпляр от
„Божествена
комедия”
и я депозирал в библиотека „Валичелияна”, на
площад „Киеза нуова” в
Рим. Формулата гласяла: 33+33+34=100 песни
= 10х10; => 10 кръга x 10
сфери = 34 Ад + 33 Рай +
5 Чистилището; 28 = ≤ ≥

„Божествената частица”,
която представлява петия
елемент (Етер Любов),
ЦЕРН предизвика Божия
гняв с нарушеното от него
магнитно поле.
Елементарните частици не са неизменни. Те
могат да преминават една
в друга, без да се съдържат една в друга. Така например, неутронът може
да се превърне в протон,
електрон и антинеутрон,
но не представлява съвкупност от трите частици,
те се пораждат в момента
на превръщането. Според
Аристотел, материята е

(Лука /18:25). Защото полесно е камила да мине
през иглени уши, отколкото „богат”, т.е. материален, да влезе в Божието
царство.
Това, което предстои,
обаче, може само да бъде
полезно за човечеството.
Няма нито една оцеляла цивилизация, която е
достигнала своя апогей
в материален план. Планетата Земя се пази зорко и няма да се допусне
нейното разрушаване. Загине ли Земята, загиват
вселените.
- Напоследък се поя-

ОГНЕНАТА „ЖЕТВА”
започва

От 21 май започва подготовката за
преминаване в четвъртото измерение.
Очакват се много странни неща

то явление. Дават ни се
последните 30 часа на
размисъл за промяна
на мисленето ни. В противен случай, много хора
ще погинат от собствения
си страх. Будните и осъзнатите за случващото се
ще издържат с успех изпитанието и преживяването на нечуваното и несрещано досега събитие и
състояние и ще преминат
в четвъртото измерение.
Останалите поетапно ще
си отидат от различни
вече познати катаклизми.
Но Апокалипсисът не е
нищо друго, освен духовен обрат.
Библията предупреждава за това в много от
скрижалите си, както е и
в Матей 4:15-18.
- В минало интервю
казахте, че 13-те кристални черепа ще повторят 13-те календарни цикъла на маите. Те
имат ли връзка с 13-те
сфери на пространството и с Исус, наричан 13ят? И как кореспондира
13 с наричаната от Щайнер 10-та, Божествена
сфера, наричана още
Антихтон?
- На този въпрос е даден чудесен отговор в
книгата на Людмила Филипова „Антихонът на
Данте”: „Флорентинска
легенда разказва как в
края на XVII век търговец на антична поезия с
прякор Вергилий решил,
че е открил математическа формула, по която
може да се разшифрова
„тайната на десетте“,
скрита в „Божествена
комедия” от Данте Алигиери. Няколко месеца
преди да почине, търго-

в движението; => 72 х 139
= 10 008; 8 → ∞ в 9 – 10 =
-1 ∞ 10 = /+-/ 10 000 = 9 + 1
= /+-/ Антихтон”
Тази формула, за можещите да разчитат цифрите, дава отговор за много
отминали, сегашни и бъдещи събития. А във връзката между числата 10 и
13 са кодирани четирите
ъгъла или 4D, Четвъртото
измерение, което плавно
и в последователен ред
вече навлиза. Двете числа са символ на великата
симбиоза ЕТЕР=ЛЮБОВ.
Иисус пък е осмото слънце във Вселената.
- Маите и днес вярват,
че скритият им живот в
паметта на 13-те черепа,
отново може да се материализира.
- Според една легенда, магическото число 13,
в комбинация с 20, контролира жизнения път на
човека от рождението до
смъртта. За нормалното
развитие на живота и времето било необходимо
свещеният и слънчевият
календар да се обединят,
да тръгнат едновременно
от първия си ден и да се
срещнат на изходната си
точка.
- Да кажем нещо за
прословутия пети елемент, възпят във фантастиката и във филмите.
Кристалографията
го нарича Етер-Любов,
образуван от сливането
на другите 4 елемента
на кристалната решетка. Има ли връзка между
него и Бозона Х (Божествената частица), която
търсят в ЦЕРН?
- С отчаяния си и скъпоструващ опит да открие
Бозона Х, познат като

непрекъсната, т.е. можем да делим един къс
материя на все по-малки
и по-малки парченца безкрай и пак няма да стигнем до зрънце материя,
което да не може да се
дели повече. Други пък,
като Демокрит, твърдели,
че всичко в зърнистата
материя е изградено от
голям брой различни по
вид атоми.
Затова експериментът
„First beam”, разработен
от ЦЕРН чрез Големия
адронен колайдер, поизвестен със съкращението LHC (от Large Hadron
Collider), който бе проектиран и финансиран от
ЕС (Вавилонската блудница), отвори портите на
взривовете, като този в
Япония.
Впоследствие
ще има още множество
земетресения, както и повишаване на радиацията.
И двете явления вече са
факт, въпреки че това е
едва само началото на
разрушителните процеси. Но разрушителите, за
жалост, никога не са се
съобразявали с предупрежденията в Свещените писания.
- Сега ставащите катаклизми
(земетресения, торнада, цунамита
и др.) част от Великата
симбиоза и хармонизация ли са?
- Не, това са следствия от човешките деяния. Днешната цивилизация не прибавя нищо
към вече изграденото, тя
само граби, разрушава и
нарушава природния баланс. Но всички сме допринесли за това изключително падение и ще
си понесем заслуженото.

виха доста страховити
прогнози за датата 21.05.
- На 21.05 няма да се
случи нищо страшно, тогава започва подготовката за прехода в четвъртото измерение, който ще
приключи на 21.12.2012 г.
Но след тази дата ще се
случват доста странни
неща. Ще се появят и две
нови, незнайни досега болести.
- Наскоро бяхте посочили инициалите на известен човек, оказа се
Иван
Славков-Батето,
който щял да си отиде
при странни и мистични
обстоятелства.
Какво
повече може да кажете
за това?
- Да, бях предсказал, че
известна наша личност,
посочих и неговите инициали, ще поеме към небитието през месец май.
За жалост, Иван Славков
– Батето, Бог да го помилва, си отиде от нас
и с това загубихме една
прекрасна
харизматична личност. Той знаеше
много за черните футболни и олимпийски каси
по света. Клопката, която
му постави Би Би Си, бе
ясен знак, че вече е белязан. Тънката маркирана линия на мократа поръчка е следната: Двама
„князе” от олимпийската
ложа, дават карт бланш
на представител от международния
футболен
съюз, той пък дава ход за
мокра поръчка с изпълнител руски лекар. Схемата
е аналогична с тази при
папа Йоан Павел II. Познат почерк.
Въпросите зададе:
Лили Петрова
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Интервю със
Свами Джотримая

В

началото на юли
в Германия ще се
проведе Световният фестивал на културата
под надслов „Хармония в
разнообразието”, който е
посветен на 30-годишния
юбилей на международната фондация „Изкуството да живееш” с лидер и
основател Шри Шри Рави
Шанкар. Фондацията си
поставя уникални образователни и хуманитарни цели и вече 30 години
организира курсове за
личностно и духовно усъвършенстване на човека,
за укрепване на ролята му
в полза на обществото. В
предлаганите от нея различни техники за освобождаване от стреса и подобряване на здравето, концентрацията, паметта, повишаване на съзнанието,
постигане на хармонични
отношения между хората
са се включили над 30 милиона души от 151 страни.
В тази връзка Свами
Джотримая, един от учениците на Свами Шри Шри
Рави Шанкар, проведе
двучасова медитация и информира привържениците
на „Изкуството да живееш”
в Кърджали за предстоящата проява на Фондацията. Той обясни, че на 2
и 3 юли Олимпийският стадион в Берлин ще събере
на едно място над 70 000
участници от 151 страни,
които ще покажат своите
уникални културни достижения. От България ще
заминат около 5000 души.
Участниците във фестивала ще могат да надникнат в огромното културно наследство на Индия
чрез демонстриране на
предимствата на йога и
споделянето на дълбочината на индийската музика, танците и индийската
национална кухня. Своето
майсторство ще проявят и
6500 китаристи и над 1000
барабанисти.
- Свами Джотримая, Изтокът и Западът имат ли
нужда да се срещнат и да
обменят своите достижения чрез подобни програми, като „Изкуството да
живееш”?
- Това е една уникална
програма за цялото човечество, програма за развитието на личността. Тя
помага да разшириш своя
поглед, да имаш по-качествен живот и по-добре да се
справяш със своите занимания. Накратко, да можеш

се срещат в името
на хармонията в
разнообразието
Животът като празник започва с малки
стъпки в духовната отговорност

в добро здраве да празнуваш своя живот. Такава среща в полето на духовното
здраве е най-добрата среща. И от нея винаги и всички хора по света ще имат
нужда.
- Вие гостувахте в Кърджали в деня на екопротеста срещу замърсяването
на въздуха. Откъде трябва да тръгне пречистването ни?
- В началото винаги стои
духовното пречистване. Ако
всеки практикуваше духовното, нямаше да се стига до
никакви замърсявания. И
с всяка малка стъпка в духовната отговорност, всеки
прави много за своето общество и за своята страна.
Много важно е също да се
грижиш и да помагаш на
другите.
- Медитацията, която
проведохте в Кърджали,
беше под надслов „Събуди се и се разтърси”. Кое
ще ни събуди за отговорността за общото ни бъдеще?
- Не като мислим за бъдещето, а като се грижим
за настоящето, като решаваме текущите проблеми с
глада, войните и т.н. Всич-

ки ние можем да направим
много неща. Затова „Изкуството да живееш” служи в тази посока на света,
нашите доброволци са по
цял свят, за да помагат и
да приобщават хората към
добрата Божествена кауза.
Единият от начините, които
ние предлагаме, е да спрем
нашия ум да отива в бъдещото и да мисли какво ни
очаква. Важното е в сегашния миг да правиш всичко
на 100 процента, иначе подобре изобщо да не го правиш.
- Аз съм изкарала вашия курс и помня, че щастието ни зависи от нас самите.
- Да. Обикновено ние не
сме щастливи с това, което
имаме, и не сме щастливи
заради това, което нямаме.
А единственото, което можем да направим, е да се
усмихнем широко. Широката усмивка е най-сигурната
ни гаранция за успеваемост във всичко. Но за това
се изисква малко мъдрост,
т.е. да знаем, че в нашия
живот няма страдания, че
те са наши творения, наши
измислици.
Проблемите
ще идват постоянно като

вълните в
океана, но
ние трябва
да отидем
отвъд това
и да продължим
напред.
Ние имаме
много малко време да
сме на тази
планета, но
затова пък
имаме избор как да
го преживеем – или
само
да
мислим как
ще умрем,
или да живеем в блаженство, в
будност и

осъзнатост.
- Западният човек е
много податлив на стреса, докато източният го
посреща с разбиране и
почти не го допуска. Това
на какво се дължи?
- На изток човек умее да
се грижи за себе си и знае
как да се освобождава от
стреса си, разбирайки, че
с него не може да сътвори нищо добро. Знае, че
само ако успокои ума си,
ще може да се погрижи за
всичко, което е в него и около него. Знае, че трябва да
обича себе си, за да може
да обича и ближните си, и
най-вече Майката-Природа. А с недостатъчната си
обич към нея, с липсата на
равновесие и хармония с
нея, с липсата на грижи към
нея, причинява случващите
се природните бедствия,

като тези, които сега все повече зачестяват.
- С какво да започнем
да възвръщаме загубеното си равновесие и връзката с Майката-Земя?
- Първо трябва да научим какво става в нас, като
наблюдаваме ума си и изучим неговата природа, като
спрем постоянния диалог в
него. И като осъзнаем това,
че той винаги се съсредоточава върху негативните
неща. Трябва да променим
тази негова тенденция. Но
за тази осъзната промяна
ни трябва повече енергия.
А за да заредим организма
си с много енергия, трябва
да имаме контрол върху
ума си и породените от него
негативни емоции и да се
възползваме максимално
от четирите основни източника на енергия – здрав
сън, здравословно хранене, правилно дишане и физически упражнения.
- Кой от тези източници
е основен?
- Дишането, защото без
него не можем да преживеем дори и няколко минути.
Но човекът използва само
30% от възможностите,
които му предлага то. Затова, ако всеки ден отделяме
за ефективно и пълноценно
дишане само по 10-15 минути, можем да постигнем
много и да стабилизираме
имунната си система. Дишането е основният начин
за изхвърлянето на токсините от нашия организъм.
Над 60% от тях се изхвърлят при издишването. Иначе постоянно се натрупват
и ни затлачват. По-късно се
изразяват като рак, астма,
диабет и др.
Интервюто взе:
Лияна Фероли

Кръгла маса
На 15 май 2011 г. (неделя), от 17.00 часа, в клуб
„Катарзис”, София ще се проведе Кръгла маса, на
която ще бъде представена програмата и дейността
на фондация „Мечта” със седалище гр. Благоевград
и ръководител д-р Росен Ангелов.
Вход свободен
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КРИСТАЛОТЕРАПИЯ
от националното богатство
на различните държави.
Рекордьор е огромният
кристал, намерен в Шри
Ланка, с тегло 19 кг или 95
000 карата.
Сапфирът, заради ярко
синия си цвят, се цени наймного от всички скъпоценни камъни в история на нашата планета и е свързан
с вярата и също така се
предполага, че своето
име той е получил от санскритската дума, означаваща „небе”, „божество”.
Смятали го за камък на
небето, той карал хората
да мислят за своята вяра
и за вечния живот, за спасяване на грешните души.
През всички векове в различни древни текстове се
посочва неговото влияние
върху човешкия живот. Носили са го свещенослужители на иудеи, имало го е

със „звездни сапфири”,
много редки и много красиви. В Древна Гърция и Рим
сапфирът е бил посвещаван на висшето божество
- Зевс или съответно Юпитер, а сапфирите, обработени във вид на кабошони,
наподобяващи небесния
свод, носили само представители на висшето общество. В откровението на
Йоан Богослов е посочено,
че от сапфир е направена
предпоследната степен на
пирамидата, водеща към
небесния град Йерусалим.
В Древен Китай небесносиният цвят бил символ на
душата след смъртта.
Сините сапфири от
древността били „камъни
на кралете” - символ на
мъдрост, справедливост,
власт и победа. Сапфирите, наравно с диамантите
и рубините, се смятат за
задължителна част от династическите регалии - корони, скиптри и др., и олицетворяват власт, дадена
от Бога.
В Шри Ланка (о. Цейлон)
има скулптура на лежащ

гия.
За много силни се смятат „звездните сапфири”
с включения от рутил, при
което се получава ефект
на астеризъм. Сияещите
три лъча свързват с великите сили Вяра, Надежда и
Любов.
Като лекуващ камък,
според литотерапевтите,
помага при заболявания
на очите. Вярват, че носенето на пръстен или гривна на лявата приемаща
ръка помага при астма,
невралгия и болести на
сърцето. Лекува безсъние,
болки в гърба, понижава
кръвното налягане при хипертония. Според „Аюрведа”, помага при лекуване
на нерви и кожни болести.
Влияе върху всички жлези с вътрешна секреция и
за тази цел се носи върху
шията (гърлената чакра) в
златен обков.
В миналото вярвали, че
сапфирът е камък на невинността и затова често
го подарявали на годениците. През Средновекови-

лечението на всички части
на тялото и в съответствие
със синия си цвят стимулира чакрата на гърлото
и помага при общуването
с енергийните тела. Много
хора вярват, че синият сапфир активира изначалната
ни памет, което е свързано
с развитието на цивилизациите. При литотерапия
сапфирът се държи над
пациента и чрез него се
подава информация към
болния. Лечението има силен ефект при хора, които
се опитват да се издигнат
в един материален свят, в
който грубата конкуренция
може да бъде пагубна за
всеки, който е извънредно
чувствителен.
По принцип синият сапфир може да се носи от
всеки като талисман и
амулет, тъй като притежава огромно енергийно
излъчване, за което не се
нуждае от допълнително зареждане с квантова енергия. Той е от тези
скъпоценни камъни, които
са получили огромен енергиен заряд от Космоса още

p. сапфир; а.
sapphire; н. saphir;
ф. saphir; и. zafiro,
coryndyn
в короната на Клеопатра.
Апогеят на поклонение
пред него достига през XVI
и XVII век, когато за него
писали, че той е полезен и
за мъже, и за жени, че дава
сила на умореното тяло,
премахва чувството на завист и омраза и че който
го носи, никога няма да изпитва страх.
Историята на сапфира е част от историята на
всички цивилизации и култури. В Древния Египет
сапфирът бил смятан за
талисман и за божествена
искра в човешката душа.
Египетските върховни жреци носили върху гърдите си
украшения със сапфири,
върху които бил начертан
символът „Истина”. В древна Индия сапфир притежавали само хора от висшата
каста. Индусите вярвали,
вярват и сега, че сапфирите излъчват енергията на
живота – Прана, и са убедени, че сапфирът е тясно
свързан с Космоса, защото
е поел в себе си неговия
син хладен астрален цвят.
Според древноеврейските схващания, сапфирът е
символ на справедливостта и се вярва, че печатът
на премъдрия и справедлив цар Соломон е бил
изработен от сапфир, а
тронът му е бил украсен

Буда с очи от сапфир, които и до ден днешен направо хипнотизират вярващите поклонници. От едри,
но не съвсем прозрачни
сапфири са изработени
скулптурни портрети на
американски президенти:
на Линкълн - с тегло 2302
карата, на Вашингтон 1997 карата, и на Айзенхауер - 2097 карата, които
се съхраняват в Музея на
естествената история във
Вашингтон.
Сапфирът
дава на хората
благоразумие
и спокойствие.
Помага им да
намерят целта в живота, да
се освободят
от бездействието, събужда желанието за устрем
към знанията. Помага
за запазване на целомъдрието и затова го наричат
„камъка на монахините”.
Според астролозите, прави хората добри, помага
за привличане на любовта.
Собственикът на сапфира
придобива качеството да
общува свободно с околните, става обаятелен и
чаровен. Като талисман,
стимулира духовното развитие, укрепва верността
и предаността, повишава

ето били убедени, че ако
човек носи пръстен със
сапфир на лявата ръка,
той ще бъде с хубав тен
на лицето и същевременно този пръстен ще помага
при лекуване на болести
на сърцето.
Сапфирът помага при
перде на окото. За тази
цел се държи в ръка, за
да се стопли и да се овлажни. След това се слага
върху окото. Ако очите
са възпалени, то на
гладен
стомах
сапфирът се
слага в устата и с получената лековита слюнка
се маже клепачът, така
Пръстен от 18-каратово
че тя да побяло злато, с диаманти
падне в саи естествен сапфир
мото око. При
подагра и с цел
подобряване на умствените способности,
сапфирът също се слага в
та за медитация. Според устата на гладен стомах и
индийските вярвания, ак- се държи по 1 час на ден.
тивизира паметта и чрез Получената слюнка поматретото око свързва с га и за укрепване на стомаКосмоса. В древността се ха. В индийската литотерае смятало, че този камък пия се използва при лекуправи хората честни, до- ване на епилепсия, екзема
бри и безсмъртни.
и болести на матката.
Понастоящем по метода
По най-новите данни
на Кирлиян е доказано, че от съвременната практисапфирът зарежда човеш- ка, сапфирът, като камък
кото биополе с много енер- на мъдростта, помага при
решителността, привлича
приятели, носи душевен
комфорт, охлажда излишните страсти, в това число
и любовни. Като амулет,
отблъсква враговете и завистниците, предпазва от
вероломство, меланхолия,
страх, сърдечни заболявания и отравяния. Засилва
чувството за милосърдие
и увеличава способност-

при кристализацията им.
Препоръчва се сапфирът
да се носи винаги в златен
обков.
Сапфири се добиват в
Китай, Афганистан, Шри
Ланка, Пакистан, о-в Мадагаскар, Норвегия, Бразилия, Русия (Урал), Африка, Южна Америка и в
Индия (в миналото до 70%
от световния добив). Сега
лидер е Австралия (80%).
Най-красивите кристали
се намират в Хималаите
(Кашмир, Индия) на височина 7000 м. Едно от найголемите разсипни вторични находища на сапфири
беше в САЩ (Монтана) и
сапфирът е символ на този
щат.
В България няма промишлени находища на
син сапфир. Но през 1968
г., при проучване в района
на с. Сливарово, Бургаско
при промивка в шлиха са
намерени прозрачни до
полупрозрачни сиво-сини
сапфири с размер 0,11 мм.
Неравната повърхност на
намерените образци показва, че същите дълго са
пътували до мястото на намирането им.
Лидия Старикова
„Камъни за нашите
души”
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КОНТАКТЬОРСТВО

Тодор Ялъмов
Около нас бушува яростна буря: земетръси и
цунами в едни страни, торнадо и тайфуни в други,
невиждани снежни бури
в Португалия и Иркутск.
Облъчваме океана точно
25 години след Чернобил,
за да покажем колко добре управляваме техниката, създадена от нашите
ръце. Вълшебникът джин
е пуснат от бутилката и се
мята хаотично, както мислите и действията на повечето хора.
Тази развихрена разрушителна сила прилича на
невидимата смъртоносна
радиация, която струи от
авариралите атомни реактори във Фукушима и
Чернобил. Във Вселената
всичко е уравновесено и
като съзидателен антипод
на разрушителната радиация има

радиация на
културата
и Светлината

Думата радиоактивност
или радиация се определя
в речниците като латинска
- radiare (изпускам лъчи),
и тъй като с гръм и трясък
навлизаме в Квантовия
преход, Новата Епоха или
Епохата на Водолея, все
по-ясно се убеждаваме,
че и културата разпръсква
своите лъчи – посланията
на Светлината и Космическия разум. Тези послания
идват от разни нива на
Вселенската програма за

спасява
родната ни
планета
преобразуване на пространството и главното е,
че тази Програма е стартирала преди 26 000 години и ще достигне своя пик,
максимум, през декември
2012 година.
Веднага след Великден,
на 29 април т.г., Леонид
Маслов, който е избран
за рупор на Космическия
разум, или Бог, огласи последното послание, което
още по-остро ни напомня,
че всички сме на цивилизационен кръстопът и от
чистотата на мислите и
действията на хората зависи как ще минем този
изпит. Ще споделя някои
положения от последното послание, озаглавено
„Стъпенките на Духовното
Единение”.
Космическият
разум
още веднъж ни напомня,
че ни е останало прекалено малко време (до есента
на тази година), за да стигнем до Духовно единение

и да подредим представите си за света. Самостоятелно всеки от нас вече
нищо кардинално не може
да промени и само в условията на КОЛЕКТИВНОТО
ПЪРВОСЪЗНАНИЕ дори
2% от населението на
планетата са способни да
пренапишат на чисто историята на човечеството или
по-точно, на нашата Пета
раса. Повечето от нас знаят от Библията за числото
144 000 и разбират, че то е
условно. Ако пресметнем
колко е 2% от цялото население на Земята, което
наближава 7 милиарда човека, то ще бъде около 140
милиона души. Толкова
чисти хора трябват, за да
спасят родната планета от
потенциална катастрофа!
В тези решаващи вече
не години, а месеци Космическия разум дава уникалния шанс на един народ – руския, да спаси не
само себе си, но и света.

Вече 8 години (от 2004 г.)
Създателя дава подробни
послания, които все повече хора чуват, и реагират
на този призив да се избегне катастрофата, която
може да засегне и Галактическото пространство!
Никой не може да спре
Вселенската програма, а
ние сме част от нея, в период на преобразуване на
пространството.
Трябва
да сме щастливи, че живеем в този исторически период, за който другите цивилизации са се готвили
дълго, и сега с нас или без
нас този етап на Космическата еволюция се реализира и не е възможно да
бъде спрян!
Този път предупреждението идва от самия Създател, което се случва
много рядко, поради изключително малкото време, необходимо за Духовно единение, и шанса това
да стане в един народ. Ако

75% от населението на Русия изявят Свободната си
воля, те могат да станат
тези 2% от населението
на планетата, които реално ще спасят света. Тогава
изведнъж пред изненаданото човечество ще се появи държава в Нова светлина. Всички ще видят
народ, в чиято духовност
никой друг народ не може
да се усъмни, защото това
е избор на Твореца, основаващ се на дълбоките
духовни корени на този
народ.
Българският
народ
също може активно да
участва в този исторически етап на Космическата
еволюция, като приеме
тези послания и тръгне
също към Духовно единение. Ако дори само някои
прекрачат през своето его,
те ще станат сътворци на
Твореца и ще участват в
завъртването на колелото
на историята на човечеството и ще помогнат да се
реализират мечтите на народите по целия свят!
Ние честваме 24 май
като ден на културата.
Нека да превърнем всеки
ден в искрящ празник на
Светлината, в мощна културна радиация!
Бъдещето на Петата
раса исторически зависи
от нашите мисли, действия и крачки към Духовно
единение.
Да направим тази историческа крачка, защото
имаме ясни послания и
известно време, за да спасим прекрасната ни планета – Майката Земя.
П.С. Посланието „Стъпенки на Духовното Единение” може да прочетете
на руски език,
http://www.otkroveniya.ru/
tolk3/t3-29.04.11.html.
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2. Аз вече говорих и продължавам да напомням за това, че ВСИЧКО в обкръжаващото
ви пространство трябва да се измени в съответствие с Божествената програма, поради
повишаването честотата на вибрации на Га-

лактиката и преминаването на планетата в
поле с по-високи вибрации.
3. Тези високи енергии, идващи от дълбините на великия Космос, вече ги има и започват
да достигат не само Пространството на планетата, но и Пространството на цялата Слънчева система (на вашата Галактика).
4. Вашата Галактика е достигнала етапа на
поредния Фазов преход и този Фазов преход
е не нещо друго, а пореден еволюционен скок
или етап в общата еволюция (усъвършенстване) на Цялото.
5. В съответствие с Общата програма за
еволюционни преобразувания, за хората настъпва ЕТАП НА ТРАНСМУТАЦИЯ на външната обвивка и преход от нискочестотния план
(плана на свръхплътната енергия) в по-високочестотно състояние на Астрала, възприемано от вас като ПЛАЗМОИДНО състояние.
6. Спомняте си, Аз съм ви казвал, че вие сте
щастливи хора, тъй като имате шанс (велик

шанс) да преминете в Ново състояние, по-точно, в ПЛАЗМОИДНО СЪСТОЯНИЕ (СЪСТОЯНИЕ НА СТУДЕНА ПЛАЗМА) още по време на
живота в това си въплъщение и начало на този
преход се явява само ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за
по-нататъшно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ при приемане на Божествеността на пространството
и, разбира се, Божествеността на собствения
си произход.
7. Процесът на ТРАНСМУТАЦИЯ скоро ще
стане забележим дори с невъоръжено око,
защото хората, ВЯРВАЩИ в това ЧУДО НА
ТРАНСМУТАЦИЯТА, постепенно ще преминават в Новото състояние, изменяйки сами себе
си и изменяйки чрез себе си Пространството
на Галактическия покой на Вечното движение.
Из Ченелинг на Леонид Маслов
януари, 2010 г
http://www.otkrovenia-bg.info/
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Продължение
от брой 10

Силвио Гезел
1916 г.

И

зразите, използвани без определение
от двамата автори
върху паричния стандарт,
които цитирахме в началото, в разговорния език в
известна степен имат следното значение: Златото има
„свойство”, така наречената
стойност. Това „свойство”,
подобно на теглото на златото, е присъщо на неговото вещество: стойност като
субстанция
(Щофверт).
Това „свойство”, подобно на
теглото и химическия афинитет, е неразделно от златото: „присъща стойност”,
и е непроменимо, неразрушимо: „постоянство на
стойността”. Точно както
златото не може да бъде
мислено без тегло, нито
може да бъде замислено без стойност, теглото и
стойността са просто белези на веществото. Един килограм злато е един килограм стойност: стойността
на веществото се равнява
на веществото, съдържащо
стойност.
Присъствието на стойност може да се демонстрира с кантар: напълно
остойностено. Все още не е
установено дали има и други процеси за откриване на
стойността. Лакмусовата
хартия изглежда е нечувствителна към стойността,
а магнитната стрелка не
се отклонява от нея; тя ус-

тоява и на най-високата
позната температура. Наистина, нашето знание за
стойността още е малко
мършаво, знаем само, че
тя съществува. Това е нещастие, имайки предвид
„фундаменталната
важност” на стойността за науката и живота. Обаче са
открити нови възможности
от откритието на д-р Хелферих, че в някои „вещества, съдържащи стойност”
(Вертщофе) стойността не

Но тук отново имаме противоречие. По околен път ние
сме до теорията за стандарта на книжните пари.
Но тази теория се основава
единствено на цената и не
се доказва до теорията за
стойността.
Тогава стойността е
фантазия*1 и това обяснява произнесеното от Цукеркандл: „В теорията за
стойността почти всичко е
спокойно в етапа на противоречието, започвайки

Материя и енергия - нещо,
несвързано с тях, не може
да бъде нищо повече от евтин продукт на въображението. Такава е стойността. Наука, водеща началото си от илюзия, може
да породи само илюзия
и е обречена на стерилност. Другаде науката кара
практиката да процъфтява,
другаде науката е полярната звезда на практиката;
но даже днес практическият икономически живот е

Така наречената

„стойност”
винаги е пропорционална
на веществото. Субстанцията, съдържаща стойност, е
по-голяма или по-малка от
стойността на субстанцията. Той е открил, че стойността на сребърните пари
се равнява на два пъти
стойността на среброто
за изработването им. Така
сребърните пари съдържат
стойност в двойна концентрация и затова имаме екстракт от стойност. Това важно откритие дава съвсем
нов възглед върху природата на стойността. То показва, че стойността може
да бъде извлечена, концентрирана, както беше,
отделена от веществото.
Затова можем да се надяваме, че на някаква бъдеща дата науката ще бъде
способна да произведе
химически чиста стойност.

от използуваната терминология”*2. А Бьом-Баверк:
„Въпреки безбройните усилия, теорията за стойността е била и е една от найтъмните, най-обърканите
и противоречиви части на
науката”.
Фантазиите са евтини.
Изпитвайки самите себе
си, те могат да създадат
затворена система и това
да изглежда приемливо за
нашето схващане. Подобно на чудеса, те са над природата и растат и виреят
в човешкия мозък. Обаче,
пренесени в действителността, те изведнъж влизат
в стълкновение с фактите.
Фантазиите нямат място в
действителния свят; те изчезват като дим. Нищо не
е по-реално от икономическия живот, бил той на общността или на индивида.

оставен на собствените
си средства. Тук науката
е неразчленена, тъй като,
започвайки с използваната
терминология, почти всичко е още в етап на спор. Науката, основаваща се на
доктрините за стойността, още не притежава теория за лихвата, теория за
надниците, теория за икономическата рента, теория за кризите и теория
за парите, въпреки че опити за създаването им не са
липсвали. Тя е неспособна
да даде научно обяснение
на най-простите ежедневни събития, не може да
предвиди икономическите
събития, нито да предвиди икономическия ефект
от коя да е законна мярка
(такава например като възможността за премахване на бремето от житното

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите
- Родовите и кръвни връзки ще отслабнат ли
при VI раса?
- По-лесно ще се създават духовни връзки на
основата на енергиен обмен и хармоничност на
индивидуалните кодове на душите. На родовите
белези не ще се отдава това значение, ако се изключват взаимно по духовна несъзвучност. При
духовното родство не се търси друго основание
освен прекият духовен обмен.
На VI раса ще се даде по-голяма свобода да
избира не по генезиса на кръвта, а по генезиса на
духа и съразмерността на ценностната скала.
- Как се определя индивидуалният код на човека?
- По плътността на интензивното излъчване на
фотони в аурата.
- По състоянието на аурата и магнитута на излъчване.
- По полевата характеристика на енергийното
тяло.
- По индивидуалния коефициент на взаимодействие с полето на другите духовните тела.
- По степента на същинската енергийна информационна структурна решетка под влияние на космическата енергийна програма.
Напълно идентични кодове във Вселената няма.
- Какво представлява духовното име? Откъ-

де идва то?
- Всеки човек има таен духовен ключ, който се
намира у Висшите служители на кармичния кръг.
Те са посветени в работата с тайните духовни ключове, които приличат на имена, но са вибрации на
звуково ниво. Да се даде такъв ключ от Висшите
служители на човека е възможно, но това става не
винаги на нивото на съзнание, на което хората да
го разбират. Духовното име носи информация за
духовната структура и се дава с цел да се позове
душата към сектора на лъчистата енергия с по-високо трептене; да резонира в пространството, поради по-голяма потребност от фотонно излъчена

мито и поземления данък).
Нито търговците, нито
спекулантите, нито банкерите, нито работодателите, нито журналистите,
нито заместниците, нито
държавниците могат да си
помогнат с тази наука като
оръжие или щит. От теоретични съображения не се
ръководят нито немското
търговско начинание, нито
даже Райхсбанката. В парламента науката, която
взема стойността като своя
основа, минава незабелязана и дори никоя от теориите не може да се гордее,
че е повлияла на законодателството. Характеристика
на тази наука е пълното й
безплодие.
*1 В търговията думата
стойност означава оценка на цената, която може
да бъде получена за продукта. Стойността на продукта е вероятната му
цена при състоянието на
пазара. В този смисъл размяната зависи от „стойността“. От продажната
цена по-късно проличава
дали оценката е била коректна
*2 Тъй като материята е от „фундаментално
значение“, би било добре
Цукеркандл да ни е осведомил какво е възнамерявал
да изрази с думата „почти“. Дали в теорията за
стойността непротиворечива материя е само използуваната азбука?

Любов – Светлина. За вас е достатъчно да знаете,
че духовното ви име се знае от Висшите служители на кармичния кръг, че ще го получите в по-късен
етап и ще се наредите до светлите души на по-висшата житейска школа. Печатът на духовното име
се появява върху притежателя му. По него оставя
следи вашият енергиен канал, който се поддържа
отворен, за да приема информация. На затворените канали се въздейства по друг начин.
Духовните структури са на 7 нива и те се отразяват като холографски отпечатък на енергийната ви
характеристика. Вашата скала се мени постоянно
и варира обикновено до 4 степени. Когато се достигне седмото ниво на духовната структура, каналът се отваря. Тогава може да узнаете духовното
си име.
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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АРМАГЕДОН

Сред Гущерчетата има такива, които са
добронамерени, и такива, които са злонамерени. Защо ви казваме всичко това? Защо
трябва да го знаете? Трябва да го знаете, защото действителността на Гущерчетата навлиза и
се слива с вашето измерение. Част от вашият
еволюционен скок в съзнанието се състои не
просто в това да навлезете в любов и светлина
и всеки ден да ядете плодов сладолед. Трябва
да разберете колко сложна е действителността, колко различни форми на действителност
съществуват и как всички те са вие. Трябва да
се помирите с тях и да се слеете с тях, за да
се получи фойерверк от сбора на вашите души.
По този начин можете да се върнете към Първосъздателя.
Ще имате много възможности да осъдите някои неща и да ги заклеймите като лоши.
Но когато осъждате и заклеймявате, няма да
виждате и усещате новите действителности.
Винаги помнете, че това е зона на свободна
воля и че съществува Божествен замисъл, който ще бъде последният осъществен замисъл,
последната карта, хвърлена на масата. Всички
вие не трябва да забравяте, че тази последна
карта ще бъде асо.
Драмата на тази планета е от много интересно естество. Винаги, когато се пренастройва честотата на някоя съществуваща система,
тази система излъчва някакъв магнетизъм.
Този магнетизъм привлича енергията, която е
била свързана със системата, обратно към нея,
така че тя става част от еволюцията или процеса. Вие привличате към себе си всичко, което
някога сте изживявали, за да може да изпитате
всичко, което трябва да изпитате в тази връзка.
Боговете-създатели от древността са били
привлечени обратно тук заради Божествения
замисъл. Те трябва да участват в него и да разберат, че техните честоти ще бъдат променени. Те се съпротивляват на това, точно както
и много от хората се съпротивляват. И все пак
те създават свои действителности. Тези богове-създатели за последните 300 000 години
са забравили кой ги е създал! Те са забравили
своите богове.
Като членове на Семейството на светлината
вие не сте забравили. Вашата задача е осъзнаване: да върнете на тази планета осъзна-

ването и разбирането, които ще стабилизират
енергията и ще генерират съзидателната сила.
Светлината бива подценявана на тази планета,
а боговете-създатели подценяват вас. Дори в
своето съвършенство те имат празни петна. Те
са толкова влюбени във властта, че създават
междуособици помежду си.
Боговете-създатели се отказали от частица
от себе си и станали затворници, пленени от
своя замисъл. Вие сте свързани с тези същества, защото сте техни продължения или оръжия. Вие сте тук, за да повлияете на действителността не само отвън, а и отвътре. Именно
това трябва да си спомните.
Боговете-създатели се връщат да ви
окупират отново, защото не искат да гладуват. Те разбират, че чрез вас тече процес
на „разбиване на системата”, така че те са тук,
за да предизвикат по-голямо опустошение и
страх, да извоюват още веднъж тази територия. Хранителният им източник е важен за тях.
Те губят контрол върху тази планета и сега се
връщат към основния си коридор в Близкия изток, където под земята се намира тяхната бърлога, за да създадат страх и хаос.
Изначалните автори искат да върнат
на тази планета свободата на избора по отношение на честотата. Боговете, които управляват Земята през този последен етап от еволюцията ви, настройват честотата и не искат да
позволят свобода на избора. Те ограбват психичната ви енергия като ви представят погрешна картина на действителността във всяко едно
отношение, което можете да си представите.
Ние не казваме, че тези богове са лоши. Просто
ви информираме за събитията, които стават, и
за това колко невинно се въвличате в тези събития. Вие не осъзнавате, че тези ситуации са
капани, които ще ви накарат да мислите или да
чувствате по определен начин и да вибрирате
с определено съзнание.
Нашата игра е същата. Ако се върнете назад
към това, което ние сме направили, може ли да
се отрече, че и ние умишлено сме съставили
план за настройка на вашата честота? Може ли
да се отрече, че ви запленихме, омагьосахме,
убедихме доброволно да изберете вибрирането с определена честота? И ние направихме
същото, което направиха строителите.

Най-добре е всички вие да се откажете от
своите определения за Дядо Коледа. По същия
начин, по който сте открили истината за Баба
Яга, Дядо Коледа и щъркелите, които носят бебета, ще откриете, че има някаква измислица,
история, идеализирана версия за много от тези
енергии, които сте почитали като богове.
Преобладаващата енергия на тази планета
злоупотребява с вашите системи от вярвания
в съответствие със собствените си желания. Тя
насочва невероятни потоци от енергия навън, а
тази енергия е жива. Казвали са ви, че всичките
ви мисли образуват един собствен свят: те са
истински - те отиват някъде. Има шест милиарда души, които мислят в момента. И точно толкова енергия е жива на Земята. Какво е
преобладаващото чувство в тази енергия и кое
може да бъде убедено или принудено да покаже тази енергия?
Ние не сме тук, за да казваме кой е прав и кой
греши и кой кой е в йерархията. Просто искаме
да разбием илюзиите ви, да спукаме балоните
на нещата, в които са ви подвели да вярвате.
Не искаме да кажем, че това е погрешно; просто искаме да ви внушим да мислите в по-широк
мащаб.
Почувствайте значителната загуба, която ще
настъпи в тази преобладаваща енергия, когато
все повече и повече от вас вече няма да вибрират в съответствие с този план. Помислете си какво можете да направите, когато преодолеете настройката на честотата или упорството на здравия си разум и когато безупречно
чисти поемете поста на Пазител на честотата.
Не забравяйте, че при вас отъждествяването
с честотата е пълно на физическо, мисловно,
емоционално и духовно ниво и самоличността
ви се изразява чрез електромагнитни пулсации. Всеки път, когато започвате да притежавате това, с което някой е злоупотребявал, и да го
развивате в съответствие със собствените си
желания, вие променяте вибрацията на тази
планета.

Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.
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СВОБОДНА ЗЕМЯ

Ч

есто чуваме изречението „Човек има
естествено право
на земя”. Но това е абсурдно, тъй като от него би
било заслужено коректно
да се каже, че човек има
право на своите крайници. Ако говорим за правата
във връзка с това, трябва
също да кажем, че боровото дърво има правото да
търси корените си в земята.
Може ли човек да прекара
живота си в балон? Земята
принадлежи и е органическа част от човека. Ние не
можем да мислим човек без
земя, както и без глава и
стомах. Земята е точно толкова част, орган на човека,
колкото и главата му. Къде
започват и свършват храносмилателните органи на
човека? Те нямат начало и
край, а формират затворена
система без начало и край.
Веществата, които човекът
изисква за поддържане на
живота, са несмилаеми в
своето сурово състояние и
трябва да минат през подготвителен процес на смилане. А тази подготвителна
работа не се прави с уста, а
от растенията. Растенията
са, които събират и преработват веществата, така че
да могат да станат храна
при своето по-нататъшно
предвижване по смилателния канал. Растенията и
пространството, което заемат, са точно толкова част
от човека, колкото устата му
или зъбите му.
Но човекът, подобно на
растенията, не остава удовлетворен с част от земята;
той иска цялата, всеки индивид се нуждае от неразделена земя. Хората, живеещи в долини или на
острови, или изолирани
чрез тарифни бариери
и език, угасват. От друга
страна, търгуващите народи, които подправят кръвта
си с всички продукти на земята, оставят здрави и населяват света. Телесните и
духовните нужди на хората пускат корени на всеки
квадратен фут на земната повърхност и обхващат
планетата като с пипалата
на октопод. Човек се нуждае от плодовете на тропиците и от температурните
зони на севера; а за здравето си се нуждае от въздуха
на планините, на морето и
на пустинята. За да стимулира ума си и да обогати
опита си, той се нуждае от
общуване с всички народи
на света. Той дори се нуждае от боговете на другите
народи като предмет, с който да сравни собствената
си религия. Цялата планета

АМПУТАЦИЯ

в блестящия си полет около
слънцето е част, орган, на
всеки отделен човек.
Как тогава ние търпим
отделни хора да конфискуват за себе си част от
земята като изключително
тяхна собственост, да издигат бариери и с помощта
на кучета-пазачи и обучени
роби да ни държат далече
от част от земята, от част
от нас самите - да откъсват,
както е било, цели крайници
от нашите тела? Не е ли такова действие равностойно
на самоосакатяване?
Може би читателят не е
в състояние да възприеме
това сравнение на основанието, че тази ампутация
на част от земята не предизвиква загуба на кръв!
Но какво е обикновена загуба на кръв! Обикновената
рана се лекува. Вие загубвате ухо или ръка, кръвотечението е спряно и раната
е затворена. Но раната,
оставена в нашето тяло
чрез отрязването на част от
земята, загноява завинаги
и никога не се затваря. При
всеки срок за изплащане
на рентата, на всяко първо
число от тримесечието раната се отваря и златната
кръв блика. Човекът е окървавен и побелял и учуден
върви напред. Отрязването на парче земя от нашето тяло е най-кървавата

от всички операции; тя
оставя зееща, гнояща рана,
която не може да се излекува, освен ако откраднатите
крайници се присадят отново.
Но как? Не е ли земята
вече разкъсана на парчета,
насечена и парцелирана?
А не са ли били скицирани
крепостните актове, които
описват това парцелиране,
и трябва да бъдат уважавани?
Но това е безсмислица.
За кого трябва да се скицират и подписват тези крепостни актове? Самият аз
никога не съм се съгласявал с разделянето на земята, с ампутирането на крайниците ми. А това, което е
направено без мое съгласие, не може да ме обвърже. За мен тези документи
са отпадъци от хартия. Никога не съм се съгласявал
с ампутацията, която би ме
направила сакат. Затова си
искам обратно открадната
ми собственост и обявявам
война на всеки, който задържа част от земята ми.
„Но тук, върху тези увехнали пергаменти, стои подписът на вашия предшественик!” Вярно е, че името
ми присъства тук, но дали
е подправен или е истински, кой знае? Но даже ако
подписът върху пергамента
е истински, аз мога да про-

чета между редовете, че
той е изтръгнат със сила,
тъй като никой няма да
пожертва крайниците си
освен при непосредствена заплаха за живота му.
Само заловената в капан
лисица отхапва собствения
си крак. И отново, задължен
ли е някой да признае дълга
на праотеца си? Трябва
ли да се държат отговорни
децата за греховете на техните предшественици? Позволено ли е на родителите
да осакатяват децата си?
Може ли бащата да продаде дъщеря си?
Подозира се, че нашите
предци са си попийвали далече от земята, подобно на
старите германци от техните купи, залагали жените и
децата си. За едното пиене
глупаците продават себе си
или крайниците си. Само
пияните глупаци биха могли
доброволно да подпишат
документ, който им отдалечава земята. Ако жител
на Марс дойде между нас с
цел да купи земя тук, за да
я вземе със себе си, представяте ли си, че би му било
позволено да отнесе част от
земята, била тя малко или
голяма? Все още не се прави каква да е разлика от населението дали богатствата на земята са откарани на
Марс или лендлордовете
са ги завладели. Тъй като,
когато земевладелците са
събирали рентата си, те
не са оставяли нищо след
себе си освен пустош и пустиня. Ако нашите земевладелци можеха да опаковат
цялата земя на Германия и
да я откарат на Марс, не би
имало разлика за останалото население. По време
на глада руските лендлордове, живеещи в лукс в Париж, са изнасяли от Русия
огромни количества жито,
докато даже казаците се
почувствали притиснати и
износът е трябвало да бъде
забранен, за да се запази
редът.
Подписите в поземлените регистри са били изтръгвани с кама или давани с
измама, или чрез бутилка
коняк. Поземленият регистър е криминален запис
на Содом и Гомор и ако земевладелците на свой ред
обявят пред себе си воля
да поемат отговорност за
действията на предците си,
те би трябвало да бъдат
хвърлени в затвора за измама и изнудване.
Яков е измамил Исав
на пасището му с паница
леща, когато последният

се върнал от лов на вълци.
Можем ли ние да дадем нашето морално одобрение
на тази сделка, предпазвайки потомците на Исав от
използването на тези пасища с помощта на полицията?
Обаче трябва да се
върнем при Исав, за да разкрием произхода на такива
крепостни актове. „Засилването на повечето страни
по начало става по пътя
на завоюването и дори в
модерните времена съществуващото разделяне на
земята достатъчно често
отново е било променяно с
меч” (Антон Мергер, „Правото върху пълния приход
от труда”).
А как в наши дни се извършва завземане на страна
пред очите ни? С бутилка
бренди за себе си и някакви
парцалки за съпругата крал
Хереро е продавал земята,
която е бил взел от хотентотите. Милиони акра, които
хората са използвали за пасища на стадата си! Знаел
ли е какво е направил, когато, опиянен от алкохолните
пари, е поставял коварния
кръст в края на документа? Знаел ли е, че този документ би бил пазен като
скъпоценна реликва в стоманена каса и варден ден
и нощ от стражи? Знаел ли
е той, че целият му народ
ще бъде прикован към този
кръст; че оттук нататък ще
трябва да плаща рента за
всяка глава добитък - той,
децата му, внуците му днес,
утре и завинаги? Не е знаел това, когато е драснал
върху документа знака на
кръста, научен от мисионерите, защото как може човек
да бъде измамен и излъган
от знака на Христос? Ако
той е подписал документа
съзнателно, той би бил предател, заслужаващ да бъде
обесен на най-близкото
дърво. Но той не е знаел и
понеже практиката го е научила какво означава документът, той е вдигнал оръжие да прогони „коварните
диваци” (в немската преса
нещастните туземци, които
продължават своята „война
за независимост” с единственото оръжие на свое
разположение, обикновено са били наричани подпалвачи, крадци, коварни
диваци и прочие). Разбира
се, с нищо не са помогнали
на Хереро. Те са били преследвани, а малцината избягали са били откарани в
пустинята, където ще умрат
от глад (виж прокламацията
на генерал Трота).
Силвио Гезел
1916 г.
Из „Естественият
икономически ред”

