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ПОЕЗИЯТА Е НАЧИН ДА
ОДУХОТВОРИШ СВЕТА

Ерика ЛАЗАРОВА

Подобна книга може
да напише само роден
поет. А Мариана Фъркова е именно такава –
творческа личност с лирична душа, чувствително сърце и очи, отворени
за неуловимите на пръв
поглед щрихи на битието. При това тя умее да
борави с думите. Опитомява ги, както нейната
героиня от „Как да опитомиш птичка или историята на Пийпи” (Фън
Тези, 2011) приласкава
малката пухкава топка,
паднала от гнездото.
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Уважаеми читатели!

КВАНТОВ ПРЕХОД -

национален седмичник, е
правоприемник на в. “Родово
имение”.
ОТИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Има и редакционен абонамент на
тел.: 02/962 16 85 или 02/962 16
86. Поради промяна в името на
вестника и обема му предлагаме
на читателите си с целогодишен
абонамент книга от ИК “Новата
цивилизация” по избор.
За контакт: 02/962 16 85
или 02/962 16 86
Е-mail: kvantov_prehod@dir.bg
На горепосочените телефони и
e-mail обявете номера на своята
квитанция за абонамент.

Премиера
На 05 юли (вторник) 2011 г., от 18.00
часа, в гр. Бургас, в книжарница
„Хеликон” на площад „Тройката”,
ще бъде представена най-новата
книга на ИК „Новата цивилизация” –
стихосбирката

„Нима не знаеш,
че сме ангели”,

с автор Таня Илиева.
Книгата ще бъде представена от акад.
Атанас Панчев – издател на в. “Квантов
преход”.
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П. Савчов,
С. Пашов и
Н.Овчаров

в храма на Дионис. След предсказанието на оракула за мир
всички присъстващи на церемонията се отправиха към
средновековната църква на
Никета Ремесиански, в която
сключеното примирие се отбеляза с литургична възхвала. Най-подходящите за тази
цел изпълнения на хор „Юлангело” ортодоксални песнопения дори извикаха потъналото
в сиви и тежки облаци слънце,
сякаш за да се покаже, че и в
далечното минало то е взимало по този начин участие в
грандиозните природни и човешки събития.
Продължилият шест дни и
включващ редица прояви артфест завърши под звездния
покров, в подножието на скалния град със спектакъла „Нес-

Инж. Симеон Пашов – тазгодишният носител на приза „Златен Перперикон”

„Перперикон 2011” –
една съвременна
битка за Светлина
Лияна Фероли

Тазгодишният носител на
наградата „Златен Перперикон” (пръстен с лика на древния меценат на изкуството
Птолемей II Филаделф) за принос в българската и европейската култура на 11-то издание
на Международния фестивал
„Перперикон” стана инж. Симеон Пашов. Той е президент
на най-голямата строителна
компания в България „Главболгарстрой Холдинг” АД,
която, заедно с „Болкан Минерал енд Майнинг”, е генерален
спонсор на артфеста.
„Сребърен Перперикон” получи фирма „Болкан минерал енд
майнинг” в лицето
на нейния директор
по корпоративни и
външни отношения
Алекс Нестор. По
традиция наградите
бяха връчени официално в тронната
зала на тракийския
д в о р е ц - с в ет и л и ще от директора
на Международния
фестивал на изкуството и културата „Перперикон” и
съпредседател на
Сдружението „Перперикон-Мелпомена” – Петър Савчов
и от неговия председател проф.д-р Николай Овчаров.
Цялостната церемония, с
която завърши Международния фестивал, под надслов
„Битката за Перперикон”,

представи един грандиозен
спектакъл-възстановка
с участието на стотина души
от свищовската школа на
римската кохорта и Прабългарската школа за оцеляване
„Бага–тур” - Стара Загора. Тя
започна с тръбен сигнал, който нарушава обичайния ритъм
в тракийското селище, след
което съгледвачи докладват
на царя на траките, че приближава войска. Мъжете се въоръжават, за да посрещнат запътената към храма на Дионис
римска кохорта. Тракийските
военачалници се отправят на
преговори, но те са провалени. Римската войска напада в
боен строй. Траките се защи-

тинарка” на балет „Арабеск” и
с огнено шоу, които бяха едно
съвременно измолване чрез
изкуство от природата и от
духа на нашите прадеди за отлагане на започналото малко
преди заключителния празник
лошо време. И много повече
от това - а именно - създаващи внушението, че силата на
изкуството и културата може
да бъде свързващ мост между миналото и бъдещето и
между различните поколения.
Да бъде мост между далечното минало, когато скалният
мегалит (Пер-Пер-Ра) е бил
първият свещен дом на светлия бог Ра, и между по-късната му трансформация в Пер-

Юлангело
тават мъжествено. В разгара
на битката небесно знамение
на бог Дионис дава знак за
прекратяване на битката. Двете войски сключват примирие
и се отправят за предсказание

Перек/с/ и Пер-Пер-и-кон, т.е.
първия светъл дом на рекса,
на царя-жрец. Но, събрани в
едно, те звучат като първия
Светъл дом на Първичната
светла душа.

РЕФОРМА
„СВОБОДНИ ПАРИ”
Силвио Гезел
1916 г.

Н

ека предположим, че банкнота
от Свободните пари е попаднала в притежание на спестител,
търговец или банкер. Какво ще направят
с нея? И в техните ръце паричният знак
се измъква. Те встъпват във владение
на Свободни пари, разменяйки ги за предишните златни монети. Законът не им
забранява да правят размяната. Те могат да запазят златото, но държавата е
обявила, че след известна дата би отказала да дава Свободни пари срещу злато, и тогава какво ще правят те със своето злато? Биха го преработили в златни
украшения, но кой би купил тези украшения и на каква цена? И с какво биха
им заплащали златните украшения? Със
Свободни пари!
Така те намират за препоръчително да
не позволят срокът за размяна да изтече. А сега се съобразяват с новите пари,
тяхна собственост. Безполезността на
демонетизираното злато ги принуждава
да се съгласят да го обменят със Свободни пари, а загубата, неотделима от
притежаването на нови пари, ги заставя
да се стараят да се освободят от тях, за
да прехвърлят колкото може по-бързо
загубата върху други.
Но тъй като спестителите и капиталистите нямат лично търсене на блага,
сега те търсят пазар за парите си при
хората, които искат да купуват блага, но
нямат пари. Т.е. предлагат пари на заем,
точно както често са го правели в случая
със златото. Обаче има и разлика. Преди бяха свободни дали да заемат пари
или не, и те ги заемаха, докато бяха удовлетворени от условията на заемането.
Сега са принудени за заемат пари, независимо от условията на заемане. Сега
те действат под принуда. От природата
на своята собственост (стоки) те са заставени да приемат Свободните пари,
а от природата на Свободните пари са
принудени да ги заемат. Ако не са удовлетворени от предлаганата лихва, оставете ги да изкупят обратно своето
злато, позволете им да купуват блага,
позволете им да купуват вино, за което
се казва, че става по-добро и по-скъпо с
течение на времето, позволете им да купуват държавни застрахователни полици, позволете им да станат работодатели и да строят жилища, позволете им да
навлязат в търговията, позволете им да
правят всичко, каквото им харесва, което
може да се направи с пари - само едно
нещо не бива да правят: сега не могат
определят условията, при които желаят
да предават от ръка на ръка парите си.
Тъй като са заставени да разполагат с
парите си, за тях няма разлика дали са
удовлетворени от лихвата, предлагана
от длъжника, или от добивът, обещан от
проектираната къща, дали държавните
ценни книжа се котират благоприятно,
дали цената на виното и скъпоценните
камъни, които възнамеряват да скътат,
е наложена крайно висока от големия
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брой купувачи със същата находчива идея,
дали продажната цена на узрялото вино ще
покрие разходите за складиране и грижите за него. И всичко незабавно - днес, а не
утре. Колкото повече се спират, за да обмислят, толкова по-големи са загубите им. Да
предположим обаче, че намерят някого, желаещ да вземе парите, някой вземащ заем,
който има само едно намерение, а именно,
да вложи парите наведнъж в блага, в предприятия или в нещо друго, понеже никой не
заема пари, за да ги сложи в кутия, когато те
се обезценяват. Той ще се стреми да прехвърли загубата, свързана с притежаването
на пари, предавайки ги на друг.
По какъвто и начин да са инвестирани парите, те веднага ще създават търсене. Пряко, чрез покупки, и непряко, чрез заемане,
като притежателят на пари ще бъде задължен да създаде търсене на стоки точно пропорционално на количеството пари, които

колебанията на пазара; че Паричната служба, чрез издаване и изземване на пари, е
способна да настройва изискванията на
нуждите на пазара, че изискванията вече
не се контролират от държателите на пари,
от страховете на средната класа, от хазарта на спекулантите или от духа на Стоковата борса, а че тяхното количество се определя абсолютно от Паричната служба.
Сега Паричната служба създава търсене,
точно както държавата произвежда пощенски марки или както работниците създават
предлагане.
Когато цените падат, Паричната служба създава пари и ги пуска в обръщение.
А тези пари са търсене, материализирано
търсене. Когато цените растат, Паричната
служба унищожава парите, а това унищожава търсенето.
Така Паричната служба контролира духа
на пазара, а това значи, че ние трябва поне

Обръщение на
Свободните пари

на грижливите глави на семейства, на
търговците и на лихварите, стоящи в засада за плячката си.
Какво означава тази промяна за икономическия живот занапред?
Означава, че занапред населението
никога няма да притежава повече от точното количество на средствата за размяна, необходими за непосредствените изисквания на пазара - количество, регулирано така, че да отстрани флуктуацията
на цените, причинена от твърде многото
или твърде малкото пари. Означава, че
занапред никой не може да разстройва политиката на Паричната служба,
наводнявайки пазара с пари, извадени
от частните резерви, по времето, когато
Паричната служба счита източването на
пазара за уместно, или източването на
парите от частните резерви, когато Паричната служба иска да попълни запасите от пари. Означава, следователно, че
за да подсили политиката си, Паричната
служба има нужда да издаде или оттегли
незначителни количества от пари.
Но с новата форма на парите никой
няма нужда да мисли за паричен резерв, тъй като редовността в обръщението прави резервите излишни. Резервите
са били резервоар, т.е. просто съдинка,
докато редовността на циркулирането на
новите пари ги прави постоянно действаща пружина.
ри Свободните пари
търсенето е неразделно от парите и
вече няма проява на волята на притежателите на
пари. Свободните пари не
са инструмент за търсене,
а самото търсене, търсене
материализирано и срещащо с еднакво отношение
предлагането, каквото има
винаги и понякога остава
материално. Духът на стоковата борса, спекулата,
паниката и сриването отсега престават да влияят
върху търсенето. Количеството на издадените пари,
умножено с максималната
скорост на възможното обръщение, заедно със съществуващата търговска организация,
при всякакви обстоятелства е границата,
максимумът, но и минимумът на търсенето.
Парите, проклятието на вековете, няма
да бъдат премахнати със Свободните
пари, но ще бъдат доведени до хармония
с реалните нужди на икономическия живот. Свободните пари оставят незасегнат
фундаменталния икономически закон,
който показахме, че е лихварството, но
те ще накарат лихварството да действа като сила, която търси зло, но върши добро. С отстраняването на лихвата
Свободните пари ще премахнат подлата
шарения от принцове, рентиери и пролетарии, оставяйки пространство за израстване на горда, свободна и разчитаща на
себе си раса от хора.

П

притежава.
ледва, че търсенето вече не зависи
от успеха на притежателя на пари,
че формирането на цената чрез
търсенето и предлагането вече не се влияе
от желанието да се реализира печалба, че
търсенето сега е независимо от изгледите и
очакванията на бизнеса за вдигане и падане на цените, независимо и от политическите събития и от оценките за реколтата, от
способността на управниците или от страха
от икономически смущения.
Предлагането на пари, подобно на предлагането на картофи, сено, въглища и т. н.
ще бъде оценяемо, измеряемо и без живот
и воля. Парите, чрез присъщата им естествена сила, устойчиво ще се стремят към
ограничаване на скоростта на обръщение
за времевото битие или по-скоро при всички мислими обстоятелства ще се стреми да
надскочи тази граница. Точно както Луната,
спокойна и неповлияна от това, което става
тук долу, се движи по орбитата си, така Свободните пари ще се откъснат от желанията
на своите държатели и ще се движат през
пазара.
При всички мислими обстоятелства, при
хубаво и лошо време, търсенето ще бъде
точно равно на
1. количеството на парите, циркулиращи и контролирани от държавата,
умножено от
2. максималната скорост на обръщение, възможна при съществуващата търговска организация.

С

Какво е въздействието върху икономическия живот?
Въздействието е, че сега ние доминираме

да преодолеем икономическите кризи и
безработицата. Без наше съгласие равнището на цените не може нито да се вдига,
нито да пада. Всяко движение нагоре или
надолу е проява на волята на Паричната
служба, за което тя трябва да се държи отговорна.
На търсенето като произволен акт на държателите на пари е попречено да причинява колебание на цените, периодична стагнация, безработица, измама. Свободните
пари правят нивото на цените зависимо от
волята на Паричната служба, която използва властта си съобразно целта на парите,
за предотвратяване на колебанията.
ротивопоставил се на новите пари,
всеки ще бъде принуден да заключи, че традиционният навик за
натрупване на запаси от пари трябва да
бъде изоставен, тъй като натрупаните пари
устойчиво се обезценяват. Затова новите
пари анулират всички парични спестявания
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Превод от английски:
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ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

Станислав МАРАШКИ

Е

дин човек загубил
младостта си.
Загубил я много,
много рано, още преди да
достигне достолепната възраст на старците.
Натъжил се човекът, заскитал небрежен, изпосталял и брадясал по улиците
и все му се струвало, че отнякъде ще изскочи загубената му младост.
Щастливата му младост!
Тази, с която си мислел,
че ще бъде винаги силен,
здрав и красив и че морето
е до колене.
Ала изведнъж се оказало, че морето не е до колене. И по-точно, Морето
на старостта не било до
колене. Същото това море,
което първо стигнало до
главата му, а след това го
погълнало изцяло.
Студено и страшно било
във водата. В началото човекът се боял да погледне, но сетне отворил очи
и видял, че в Морето на
старостта плуват не риби,
а болести, коя от коя постраховити и коварни. Стар
и отслабнал бил вече човекът, не съумявал да плува
бързо, за да им се изплъзне, и те скоро го нападнали.
Много обичали болестите
старците, все на тях налитали… Помогнал му случаен кораб със странното име
„Болница” и корабните лекари доста се поизпотили,
докато го излекуват. Укрепнал той, почувствал се помлад. По едно време дори
му се сторило, че изплувал
от Морето на старостта.
Ала онази истинската, найпървата, най-вълшебната
младост все така я нямало.
И тръгнал той да я търси.
Спрял пред бюро за загубени вещи. Мислел си,
може пък да я е намерил

някой тази негова загубена
младост, да я е предал тук
и… Но - уви! Имало там, наред с чантите и разни прашни дреболии, една загубена
любов, няколко загубени
илюзии, и една мечта дори
имало…
- Намерили я край Пътя
за славата и ни я донесоха
- поясни служителят. - Не
ни е за пръв път да ни носят
мечти, изглежда много хора
губят мечтите си, тръгнат
ли да гонят славата…
Добавил и още нещо в
смисъл, че „Като не внимавате…” или нещо подобно,
но…
Но младостта не се виждала никъде.
И пак брадясал човекът,
и пак заскитал из улиците, и
пак му се струвало, че все
ще изскочи от някъде милата му младост… Докато не
решил да поразпита Книгите.
Книгите веднага му казали, че е трябвало много порано да се обърне към тях.
И че ако ги е бил посетил
по-рано, особено Природонаучните книги за здравето,
със сигурност нямало да
загуби така бързо младостта си.
Ама че умни били тия
книги! Говорели като истински мъдреци:
- Човекът е най-висшето живо същество на Земята - уверявала една от
тях. - И тъй като е част от
природата, той се управлява от природните закони.
Следователно, системното
нарушаване на природните закони води до болести,
преждевременно остаряване и смърт.
- Докато сме здрави или
се чувстваме здрави - обяснявала друга книга, - ние
експлоатираме
органите
си безогледно, без да се
замисляме за последствията. Дори към машините чо-

МОЕ ЧЕДО, СНОЩИ ТЕ СЪНУВАХ.
Беше толкова мъничко, добро.
Гукаше ми сладко, сладко,
беше мъничко едно.
Мое ангелче ти малко,
безгрижно като ден.
Главица сгуши на моето рамо,
играеше спокойно с мен.

ТОПЛОТО
ЖЪТВЕНО
ЛЯТО*

векът се отнася далеч погрижливо!
Стоял човекът, слушал и
все по-засрамено свеждал
очи. Неудобно му било за
дните, прекарани от него в
дегенериращо
бездействие, за зачервените от алкохола безсънни очи, за опушените кафенета, където
миг след миг, час след час,
малко по малко бил загубил
младостта си. Или по-точно
- част от нея. Другата част
била останала в лъскавия
автомобил, обрекъл го на
съмнителен разкош и обездвижване.
Ах, колко смален, колко
съсухрен изглеждал той! И
сякаш се състарявал все
повече…
Строполил се на пейка в
парка.
- Защо сте тъжен? - чул
глас.
Вдигнал глава и видял
двама души. Художник и писател-сатирик, както станало ясно по-късно.
- Загубих младостта си.
Напразно се лутам да я
диря къде ли не.
- Младостта си ли? - усмихнал се художникът. Нима искате да живеете
вечно? Не, господине, не
- това е невъзможно. Само
изкуството е вечно, а живо-

Дали

		

Мария Славова, Варна

*Есето получи първа награда на Деветото издание на литературния конкурс „Ний всички сме деца
на майката земя”, организиран ежегодно от Столична община и Народно
читалище „Христо Смирненски” в София.

Няма да чувстваме нежни трепети,
няма от нищо да ни боли.
Ще живеем предълги столетия
като митични бели орли.

Дали всички думи са казани
и всички песни - изпети?
Нали не всички истини са опазени
и не всички грехове - опростени?

Може би ще знаем всички тайни,
ще потъваме във великата бездна,
но пак нашата жажда безкрайна
ще роди нова космогония звездна.
			Лидия Бойкова

Ако беше така, как бихме живели
на тази страдна, жадна земя като реликви ли, единствени оцелели?

Колко често след този сън гадаех
каква ще бъде твоята съдба.
Отдавна в люлка съм те аз люляла,
а сега нощем ти казвам: ела!
Ти отдавна вече си пораснал,
а аз съм с посребрени вече коси.
Всяка вечер за теб се моля, сине,
дните ти да бъдат щастливи и добри!

тът е кратък.
- Не си съвсем точен - намесил се и сатирикът. - Вечно е само едно изкуство: изкуството да се живее.
- А не можете ли все пак
да ми помогнете нещо за
тая моя младост? - настоял
на своето нещастникът.
Сатирикът се замислил.
- Знаеш ли, има едно
средство младостта ти
сама да се завърне при теб:
почни да се смееш по-често.
- Да се смея?
- Да. Смей се колкото
можеш по-жизнерадостно,
така че цялото ти тяло да
се тресе от смях.
Човекът го загледал недоверчиво.
- Не се учудвай! Не аз,
Хуферланд го е казал: „От
всички телесни движения,
които разтърсват тялото,
смехът е най-здравословното: той подпомага храносмилането, кръвообращението, ободрява жизнената сила на всички органи”.
Смехът ще ви подмлади,
ще видите…
Съвсем се объркал човекът. А можеше, можеше тъкмо с него да не се случва
всичко това!
Можело е, но при едно
условие: ако знаеше, че

каквото се посее на младини, това се жъне на старини. Не може да посееш
бурени, а да жънеш жито!
Не може да посееш болести, а да жънеш здраве! А
самата старост по правило
не е страшна, напротив - тя
е топлото жътвено лято за
всеки човек. Не с тревога
трябва да се очаква тя, а
с радостно предчувствие
- така както човек очаква
жетвата. Да се боиш от старостта е все едно да боготвориш сеитбата, а да трепериш от жътвата като от
зъл демон.
Защото някои хора не
сеят здраве и бъдещи успехи.
И после клюмат, стърчащи самотно сред безплодните поля на старостта.
Човекът беше един от
тях.
Той стана от пейката и
бавно тръгна по алеята.
Едно беше сигурно: тя нямаше да го заведе при Младостта.
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От стр. 1

От стр. 1

ПОЕЗИЯТА Е НАЧИН ДА
ОДУХОТВОРИШ СВЕТА
И словата стават послушни, нежни и завладяващи, подобно на птичето, което е в центъра на необикновената история.
ядък житейски шанс е да
успееш да спасиш толкова
малко и безпомощно пиленце и то да се превърне в твой
приятел. Използвайки за свой литературен алтер-его невръстната
си племенничка, авторката ни разказва непосредствено и наистина
увлекателно перипетиите около
чаровното хвърковато създание.
И онагледява наратива със собственоръчно направени фотоилюстрации, на които би завидял всеки
орнитолог. Защото е ужасно трудно
да уловиш миговете, в които птичето, наречено Пийпи, кацва на детската длан или „помага” на бабата
да плете, гордо се изпъчва на темето на дядото или се превръща в
невиждана „украса” на чайника. Да
не говорим за хванатите направо
от природата етюди, показващи израстването и оперението на толкова редкия домашен любимец.
Създадената от М. Фъркова проза само на пръв поглед е предназначена за деца. Книгата има поне
три измерения или съдържателни
пласта. Първият е с адресат детската аудитория и омагьосва с достоверността на повествованието и малките, и големите читатели. Вторият е ориентиран към любителите на природата, а
третият - към философски мислещите и
чувстващите натури. Те ще бъдат спече-

Р

ционални светове, създаващ
атмосфера на благороден пантеизъм и космическо уважение
към живота.
В него лайтмотивът за любовта придобива значението
на хуманистичен код, обединяващ читателската аудитория с
посланието си за всепобедната
сила на искрената обич. Детският страх за крехкостта на
любовта, която може да бъде
победена от дивите инстинкти,
бива победен от трогателната детска вяра, че птиченцето
Пийпи ще се появи и през следващата пролет:
„Пийпи ще доближи човчицата си до моите устни, както и
друг път. А аз вече напълно ще
бъда сигурна, че и птиците могат да се привързват и да обичат като нас, хората.”
в това верую на обичтанадежда е същинското
послание на прозаичната книга на поетесата, романистката и публицистката Марияна Фъркова, която придава
космически характер на една
обикновена житейска история
с необикновен герой. За да ни
напомни, че всички ние, на земята - хора, птици, животни, сме част от
един разумен промисъл, каращ Франциск
Азиски да проповядва на птиците и да се
обръща към небесните светила с „Мой
братко Слънце и сестро моя Луна.”

И

лени от сполучливото прехвърляне на
мост от чувствителността на детските
възприятия като микрокосмос към макрокосмоса на човешките чувства и вълнения. Сътворен е един неръкотворен
мост между различни мисловни и емо-
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МАСИ И ВЛАСТ

Религиите, които имат общи изисквания към
вярващите и са вече признати, твърде скоро
изместват акцента при привличане на привърженици.
В началото целта им е да достигнат и спечелят всички, които могат да бъдат достигнати
и спечелени. Масите, които неясно изплуват в
далечината пред тях, са многообразни – всяка
отделна душа воюва сега и всяка душа трябва
да стане тяхна.
Но борбата, която новите религии трябва да
издържат, буди постепенно някакъв скрит респект пред противника, чиито институции

тези религии. Чрез ересите, от които църквата
се бои и които преследва, същите чудеса се
насочват срещу религиите и раните, които им
нанасят, са болезнени и неизлечими.
И двата процеса – стремителното нарастване в началото и не по-малко бързото разпадане по-късно, поддържат винаги нащрек недоверието на църквата към масите. Онова,
което тя желае да има – за разлика от ересите,
е едно послушно стадо. Обикновено вярващите се разглеждат като овце и биват хвалени
за проявеното покорство. Те се отказват изцяло от главната тенденция на масите към бурен
растеж. Задоволяват се с една временна фикция за равенство между вярващите (което обаче никога не се спазва твърде строго),
с определена плътност, която се поддържа в

АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ
без да ги правят опасни, и те скоро свикват с
това състояние. Усещането за единство им се
внушава дозирано. От правилността на това
дозиране зависи устойчивостта на църквата.
Независимо как са привикнали хората към
това прецизно повтаряно и прецизно дозирано преживяване в църквите или храмовете, те
вече не могат да се лишат от него. Зависими
са от него така, както от храненето и от всичко
друго, което е част от тяхното битие.
Внезапната забрана на култа, потискането
на религията им с някакъв държавен едикт могат да останат без последствие. Нахълтването
в грижливо балансираното им битие ще доведе след известно време
до отприщване в отворени маси.
Последните ще придобият по-късно всички елементарни свойства, които
вече са ни известни. Нарастват стремително. Установяват действително,
а не фиктивно равенство.
Осигуряват си нова и вече
много по-голяма плътност.
Отказват се за момент от
онази далечна и трудно
достижима цел, в стремеж
към която са били възпитавани, и налагат на нейно
място друга, в конкретните
условия на своето битие.
Всички внезапно забранени религии си отмъщават, придобивайки един
вид светски характер:
След отприщването на масите с неочаквано голямо ожесточение, напълно се променя характерът на вярата на масите, без те сами да разбират естеството на тази
промяна. Смятат, че изповядват предишната
вяра, и мислят, че се придържат към най-дълбоките си убеждения. Но в действителност изведнъж са се превърнали в нещо съвсем друго, обзети от острото, неповторимо и единствено чувство, характерно за отворените маси,
каквито те вече са и от които не искат да се
откъснат за нищо на света.

ОБУЗДАВАНЕ НА МАСИТЕ В
СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИИ
VІІ есе на Елиас Канети
вече съществуват. Те виждат колко е
трудно да се укрепят. Все по-важни им се
струват институциите, които им предлагат
солидарност и трайност. Подстрекавани
от противниците си, те правят всичко възможно сами да създадат такива институции и щом успеят, с времето институциите
стават най-важни.
Тежестта на институциите, които поемат
вече свой самостоятелен живот, намалява
постепенно енергията при първоначалното вербуване. Църквите се строят така, че
да поемат вярващите, които вече са налице.
Разширяват ги сдържано и предпазливо, когато това наистина се налага. Има една силно
изразена тенденция да се обхванат съществуващите вярващи в отделни множества.
Тъкмо защото вярващите вече са станали
много, склонността на масите към разпадане
е твърде голяма и представлява опасност, която непрекъснато трябва да се предотвратява.
Някакъв усет за коварството на масите е, така
да се каже, в кръвта на исторически образувалите се световни религии. Създадените от
тях традиции, които са задължителни, напомнят как ненадейно и неочаквано са възникнали

- Райската градина.
Какво е всъщност тя?
- Мястото, което назовава Библията „райска градина”, трябва да се тълкува на символно ниво за
означаване на специално
място за „избраници на
Господ”, но това не е пространствено понятие. Само
посветени в Божието слово са го обитавали духовно. То е вид молитвена
„градина” за общуване с
Бога и по-високите измерения, напълно различно
от вашите земни представи. Райската градина е за
духа, поднебесна обител
за медитиращата душа. Тя
е духовно пространство и
се отваря за молитва на
човешките души.
- Забраненият плод.
Райската ябълка. Какво
е правилното тълкува-

умерени граници, и ясно определена цел. Поставят охотно целта в далечината – в някакъв
свят, където няма да пристигнат всички едновременно, тъй като някои остават живи, свят,
който трябва да се заслужи с много усилия и
покорство. Постепенно посоката остава найважна.
Колкото по-далечна е целта, толкова поголеми са изгледите за устойчивост. Така че
крайно необходимият принцип на нарастването се замества с нещо съвсем различно – повторението. На определено място, в определено време се събират вярващите. Постоянните, винаги едни и същи церемонии ги довеждат
до състояние на всеобща благост – трогват ги,

Подготвил за печат:
Цветан АНДРЕЕВ

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон отговаря на въпросите
ние?
- Ползването на ключови думи в Библията е
обичайно. „Забраненият
плод” и „райската ябълка”
са митологеми на древните евангелисти, с които
се обозначават тайните
кодове за разбиране на
библейските истини. Забраненият плод е символ
на земните удоволствия,
които човешката душа
въображаемо пренася в
Рая. Но там душата работи по друга програма. До
ябълката е земният свят,
отвъд ябълката е небесният свят. Душата в Рая се

откъсва от земното. Ако
индивидът
доброволно
избере този плод, то той
е притеглен от Земята. Не
става въпрос за забрана в
истинския смисъл на думата, а за избор на душата – към кое измерение да
се насочи и реализира.
- Душата отива ли в
друго измерение след
смъртта?
- След жизнения цикъл
душата се насочва в пространството да прекоси
„тунела на времето”, което всъщност е изменена
вибрационна честота. За

душата настъпва трансформираща програма на
други честоти за освобождаване от ненужното за
новото измерение. В зависимост от интензитета
тя се „зачислява” на нужната вълна. Не може души
с различен интензитет на
светлинното трептене да
бъдат заедно. Душата
винаги е в сродна среда,
привлечена от сродните
вибрации. Измеренията
са енергийна характеристика на душата. В едно
пространство има повече
от едно измерение, т. е.
измеренията са паралел-

ни. На вашия свят има
други, паралелни измерения, които не ви пречат да
съществувате „сами”, но
самотата ви е илюзорна.
На други честоти работят
те, не си пречите взаимно.
Във Вселената има повече целесъобразност. За
многото е потребна малка пространственост. Паралелните измерения са
много близко по вашите
понятия, но са невидими
едно за друго.
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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Сега се променяте толкова бързо, че някои
учени определят този процес като заболяване. Някои хора са много загрижени по този
повод. Те убедиха управляващите да вложат
милиарди долари в изследванията на ДНК.
Това, което става във вашето тяло, определено не е заболяване: вие сте подложени на
естествена промяна и преустройство. Тази
промяна се провежда най-често докато спите, така че може да се събудите сутрин и да
установите, че усещате нещо в тялото си по
малко по-различен начин. Можете да очаквате, че промените ще започнат скоро да личат
и вие ще развиете нови способности. Автоматически ще знаете много неща.
Изначалните проектанти на човешкото тяло са били благосклонни същества. Тези
изначални богове-създатели били много
щедри и ви надарили в биогенетично отношение с огромна жизненост на духа и невероятно желание и способности за творчество. Голяма част от тази информация се съхранява
във вашето тяло в светлинно закодираните
влакна, които са разпилени и сега отново се
подреждат. Вашите кости и формата на скелета ви са съобразени с тази информация.
Когато скелетът ви е в равновесие, енергията
от свещените точки на сила се освобождава,
космическите лъчи са привлечени във вашето тяло и светлинно закодираните влакна
във вашите клетки започват да се пренареждат, тогава ще установите, че сте в процес на промяна. Ще видите тази промяна отразена навсякъде, където погледнете.
Настоящата еволюционна система, разработена от боговете-създатели, за да ви изкачи няколко измерения или честоти нагоре,
се основава върху развитието на дванадесетте спирали, които отговарят на дванадесетте чакри - седем във вашето тяло и
пет извън него. Това е просто начинът, по
който системата се включва. Що се отнася до
развитието на спиралите в човешкото тяло,
трябва да бъде получена една честота с общ
знаменател, която дори тези с най-ниското
възможно положение ще могат да постигнат.
Освен това има такива човешки същества,
които могат да стигнат отвъд 12-те спирали.
Но по принцип състоянието на съзнанието на
хората не може да постигне такива обороти.
Достатъчен скок за хората е да се прехвърлят
от една система с две спирали на една система с дванадесет.
Някои хора ще работят с дванадесетте
спирали не след дълго, докато други на тази
планета ще стигнат до промяната на един покъсен етап от десетилетието. Това е просто
защото всеки индивид е закодиран да получи
честотата чак когато е в състояние да я усвои. Много хора вече изживяват трудности с
усвояването на промените на този ранен етап
от плана. Голяма част от хората на Земята са
убедени, че съществува само една действителност и не може да има друга. Това може да
се окаже падението на човешката раса.
Когато спиралите се задействат с пълна
сила в даден човек, настъпва събуждане
на вътрешното познание на човека, познание, което се простира отвъд това, на което
той е научен. Това вътрешно познание е познание за Аза, познание, което казва, че физическият свят далеч не е всичко. Повярвайте го. Знайте го. Разберете го.
Физическият свят е белег на духовния свят.
Светът на духа и себеразвитието е на ръба
на една информационна експлозия: евтина
енергия, безплатна енергия - всичко ще ви
бъде дадено. Всичко това е свързано с развитието на светлинно закодираните влакна,

Светлинно закодирани
влакна създават
			спирали
			 в човешкото ДНК

които представляват милиони и милиарди
съвсем дребни фибри.
Както ви разказахме, боговете-окупатори, които дойдоха и превзеха властта, имаха нужда вие да функционирате по определен начин, за да могат да ви контролират. Те
имаха нужда да изключат вашия интелект и
го направиха, разпилявайки и изключвайки
светлинно закодираните влакна, които образуват спиралите на вашето ДНК.

Тези влакна сега започват отново
да се включват в спиралите.
Спиралите ще се развиват на комплекти по
три, докато се стигне до дванадесет нишки
или спирали. Когато тези дванадесет спирали или нишки от множество светлинно
закодирани влакна започнат да вибрират
във вашето тяло, всяка една от нишките
ще отговаря на една чакра.
Има много чакри, както има и много потенциални спирали, които могат да се образуват.
В момента общият знаменател по отношение
на спиралите и чакрите, с които човешкото
съзнание може да се справи, без да се самоунищожи, е дванадесет. Така че сега ние работим за образуването на 12 спирали, които
да се включат в 12-те чакри - както вече споменахме седем чакри се намират в тялото и
пет извън него. Със седемте чакри в тялото
се работи лесно, тъй като, ако си позволите
да почувствате, лесно можете физически да
докоснете и да намерите всички тях. Първите
три са чакрите на оцеляването, сексуалността и възприятията. Четвъртата чакра е сър-

цето - център на състрадание и свързаност
с всички неща. Петата е чакрата на гърлото,
която е свързана с говора. Шестата е третото око, зрението. Седмата е теменната чакра, която се отваря с разбирането, че самоличността се простира отвъд физическото
тяло. Когато се стигне до петте чакри извън
тялото, трябва да започнете да намирате
нови начини да си обясните какво става с
нещо, за което дори не знаете със сигурност, че действително съществува.
Осмата чакра е в сферата на вашата дейност. Тя се рее на 30 или повече сантиметра над главата ви. Повечето хора поддържат осмата чакра близо до физическото си
тяло. Деветата чакра също е близо, на помалко от метър от тялото. Щом се оформят
деветте спирали, тази чакра ще премине в
атмосферата на Земята и ще стане по-скоро земна чакра, включвайки се в мрежата.
Тя е връзка.
Десетата, единадесетата и дванадесетата чакри са много по-далеч. Когато се включи и заработи десетата чакра, тя ще бъде
във вашата Слънчева система. Единадесетата чакра ще излезе във вашата галактическа система, а дванадесетата ще се намира
в някоя точка от тази вселена.
Ще получавате информация от тези лични
центрове, тъй като те са и общи центрове,
както и останалите ви лични чакри са общи
центрове. Когато се научите да си обяснявате изживяванията чрез чакрите, ще откриете, че животът вече не е същият.
Не всички хора на планетата ще претърпят
тези промени, тъй като не всички вие сте програмирани да реагирате точно в този момент.
Всеки от вас е дошъл тук с определен план
- карта на това кога, къде и как действате
най-добре. Много от вас се учат да следват
този план, който ще ви доведе до откриване
на Висшия ви Аз. Щом се научите да правите това, животът ще стане лек, защото ще се
превърнете в носители на светлината и ще
ви движи само намерението ви да отдадете
себе си.
Различните хора ще преживеят тези промени по различно време, защото няма да е
уместно всички заедно да претърпят промяната. Това ще създаде хаос, а всъщност е
необходим определен ред. Когато даден човек преминава през промените и си обяснява изживяването, той може да се обърне за
съдействие към някой, който вече е преминал по този път. За тези от вас, които ще са
в началото, процесът ще бъде много труден.
Вие сте пътеводителите. Щом се справите с
промените, можете да проправите пътя и да
го покажете на останалите. Има пътни карти,
показващи определени събития, които могат
да се случат, ако искате да се включите в тези
мрежи на времето. Колкото по-отдадени сте
във всеки един момент на своята еволюция,
толкова по-скоро промените ще стигнат и до
последния човек.
Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.
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ме способността да осъществим наистина всичко,
което искаме. Единствените
граници са тези, които сами
си поставяме. Да запазим
по-висшите си визии и да
изживеем най-щастливия
живот, който можем да си
представим. Можем ли да
поставим безкрайното в
граници? Да живеем в Истината. А тя е, че няма граници!
Границите са само
илюзия,

Т

рябва да знаем, че
това, което правим,
не може да бъде
скрито, защото винаги има
време за преглед на живота
ни. Универсалните закони
се грижат за такива неща
и нито една постъпка не е
останала незаписана. Ние
сме тези, които решаваме
как да се справим с недостатъците си, и с готовност
отново ще преминем същите изпитания, само и само
да успеем да се справим с
тях и да си научим урока.
Ако искаме да предвкусим
бъдещия живот, трябва да
се вглеждаме в действията
си сега. Истина е онова, което се проверява в делата,
даващи живот, а не противоречия и страдания. Трябва да се научим
да бъдем всякога
ИСТИННИ в мисли,
думи и дела.
Първо, в мисли. Това не е
лесно, защото светът е пълен с изопачени понятия, с
безсмислени суеверия и никой човек, обладан от тях,
не може да напредне. Ето
защо не трябва да поддържаме едно мнение само защото мнозина го споделят,
нито защото е било поддържано през вековете, нито защото е написано в някоя от
книгите, които хората смятат за свещени. Ние трябва
да се обърнем към своето
собствено сърце и сами да
разберем как ни насочва
то, а не какво е разумно.
Помнете, че макар и хиляди души да са съгласни по
някой въпрос, ако те сами
не познават предмета, тяхното мнение не ще има никакво значение. Който иска
да върви по Пътя, трябва
да се приучи сам да мисли
със сърцето си, защото су-

еверието е една от най-големите злини в света, една
от веригите, от които трябва
напълно да се освободим.
Твоето мнение за другите
трябва да бъде право (светло). Не трябва да им приписваш неща неверни.
И в думите си, ние също
така трябва да бъдем истинни, точни и неразточителни.
Никога да не се залавяме
да приписваме някому мотиви, защото ние не можем
да знаем мислите му. Може
би той действа под влиянието на такива мотиви, каквито никога не са ни идвали
на ум. Чуем ли нещо да се
говори против другиго, да
не го преповтаряме: може
би то не е вярно, а и дори да
бъде вярно, по-благородно
е да не казваме нищо. Да
мислим добре, преди да говорим, за да не изпаднем в
неточност.
Да бъдем истинни в делата. Да не се представяме
за такива, каквито не сме,
защото всяка преструвка е
преграда за чистата светлина на Истината, която би
трябвало да свети чрез нас
както слънчевата светлина
свети през чисто стъкло.
Трябва да контролираме
мисълта си, като винаги пазим в дъното на душата си
благородни мисли, готови
да изпълнят ума ни, щом
той остане свободен.
Себеконтрол в делата.
Ако мисълта ни е правилна,
тя безпрепятствено ще се
осъществи.
Силата е в нас чрез
вярата, любовта и
прошката
и ние трябва да сме живият
пример. Процесът на промяна трябва да започне от
нас самите. За да можем да
се контролираме, се изис-

ква голяма вътрешна дисциплина и умение да подчиняваме своите интереси на
интересите на общото благо и добро! Ние
можем да
контролираме
некачествените
вътрешни състояния
на съзнанието
и да ги преодоляваме. Така
придобиваме способност
да забелязваме как те възникват в другите хора и навреме да им помогнем, като
им разясним как действа
Законът на кармата, а по
този начин ще предотвратим създаването на нова
такава, като ги научим чрез
правилен избор на решение.
Да бъдем целеустремени. Това означава, че нищо
не трябва да ни отбива дори
за минута от Пътя, по който
сме тръгнали. Никакви изкушения, никакви светски удоволствия, нито пък светските привързаности не бива
да ни отклоняват. Да следваме Пътя, без да мислим
за него, и да не можем да се
отделим от него. Да се откъснем от Пътя би значило
да се откъснем от себе си.
Ние трябва да сме изпълнени от силното желание да
служим, за да помагаме на
всички около себе си – и не
само на хората, но и на животните и растенията. Който
е в Пътя, той не живее вече
за себе си, а за другите.
Знаете ли колко много души
копнеят за радост? Отворете гърдите си, за да бликне
тя към другите. Радостта е
път, радостта е средство,
радостта е Бог! Радвайте се
заради тази земя, по която
ходите. Радостта е зрънцето, бисерът, който криете в
себе си. Ако сте достатъчно

търпеливи, за да обелите
наслоенията и да стигнете
сърцевината си, ще откриете, че радостта е във вас.
Дайте й възможност да излезе на бял свят. Отключете
радостта в себе си. Тя е вашият божествен дар! Всеки
от нас живее себе си. Всеки
от нас е индивидуалност.
Всеки от нас е различен от
всички останали!
„Щастието е от Бог, а нещастието е от човека. И
двете са за нас. И само от
всеки един зависи кое ще
избере чрез силата на своята ВЯРА, ПРОШКА и ЛЮБОВ!” ни препоръчва Йорданка Николова от Стара
Загора.
Да се обърнем за миг навътре и се попитаме какво
бихте могли да направим
още утре, за да прибавим
радост в живота си. Какво
можем да направим, за да е
възможно още утре да разполагаме с малко повече
време за достигане на вътрешния мир и хармония?
Невероятна е силата
на позитивното говорене.
„Имаш това, което изричаш!”
Променяйки мислите
си, ние променяме
нашата реалност.
Като повтаряме твърдението „имам мир”, ние
ставаме МИР. Така нашата
воля и тази на Вселената
се свързват и по този начин ние работим за благото на всички. Ако ден след
ден изпълваме съзнанието
си с целебни слова, то постепенно нашето умствено
и емоционално състояние
осезаемо ще се подобрява.
Има толкова много неща,
за които можем да бъдем
благодарни: буден дух и неограничен потенциал. Има-

игра на нашите сетива! Ето,
сега дойде моментът те да
отпаднат, да видим себе.
Животът е безграничен,
радостта е безгранична.
Да се потопим в радостта.
Да станем тази радост. Да
се радваме се, че ни има.
Ние седим сега на различни места, някои по-назад,
други по-напред, но така
сме споени в едно цяло, с
тънки нишки сме свързани
като с паяжина, паяжината
на вечната любов, от която
няма отърваване, от нея не
можем да се изтръгнем, защото ние самите сме тези,
които я произвеждаме, които я разпръскваме. И ето тя
оплита все повече и повече
сърца. Сега става чудото, в
което сърцата се преобръщат, оглеждат се, познават
се едно друго, познават
себе си.
Сърцата така копнеят за
това, да бъдат себе си, но
същевременно и част от цялото. Да са в единство, съединени с нишките на Любовта. Да си отделен и все
пак да си всичкото, което е
– това е нашата мисия тук,
на Земята, и това е тайната
на нашето щастие, това е
философският камък, който търсим от векове. Да си
единствен и неповторим,
и все пак да си цялото, да
си Едното. Границите не
съществуват, те са илюзия,
те са мисъл. Нека всички
мисли се стопят в огнената
същност на любовта и нека
нищо не остане от мислите,
от съмненията, от страховете. Нека миналото ни се стопи сега и ние да заблестим
чисти като сребристовиолетов пламък, да се радваме,
да трептим като възлюбени
сърца. Да пазим този пламък. Да го закриляме от всеки полъх, който може да го
разколебае, за да се разпали, за да ни обхване целите
свещеният огън, наречен
Любов, наречен „АЗ”, наречен Бог.
инж. Елка Бончева
Из „Промяната на човешкото съзнание – стремеж към просветление”,
лекция, изнесена на Научно-духовна конференция
на тема: „Чрез сътрудничество - към Новата
епоха”.
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