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Носителите на Светлината се движат 
само от намерението да отдадат себе си

СТР. 2

Ако лекуваш човека и го 
храниш с отрови, по дяволи-
те подобно лекуване - казва 
ръководителят на проекта 
„Билкария” и председател 
на Съюза на билкарите в 
България 

Емил Елмазов
- Г-н Елмазов, навремето започнахте „Билкария” 

като вестникарска рубрика, после я продължихте 
като телевизионно предаване. Твърдяхте, че иде-
ята е да се пренапише фитотерапията, като се до-
бавят новите знания за едновременното въздей-
ствие на лечебни растения на биохимично, емо-
ционално и енергоинформационно ниво...

- Да, беше много странно, че изследвания и обоб-
щения върху високовибрационните същности на 
растенията изобщо не се правеха, бяха изпаднали в 
немилост. Смяташе се, че ако има нещо доказано в 
тази насока, то е само в областта на биохимията. Ето 
го растението, то съдържа един основен алкалоид да 
речем, който подтиска пиковете на нервната систе-

СТР. 4-5

Жътва в резерват „Билкария”
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е намирал в честоти с по-ви-
соки измерения и хората са 
имали способността да се 
движат в действителностите 
и да манипулират материя-
та. Много от тези способно-
сти обаче са били отнети на-
рочно от съществата, които 
завладели нашата планета. 
Боговете-окупатори имали 
нужда да функционираме 
по определен начин, за да 
могат да ни контролират. 
Те изключили нашия инте-
лект, разпилели и изключи-
ли светлинно закодираните 
ни влакна, които образуват 
спиралите на нашето ДНК. 
Но сега тези влакна започ-
ват отново да се включват 
в спиралите. Спиралите ще 
се развиват на комплекти по 

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ 3

Силвио ГЕзЕл
1916 г.

Продажби, продажби - това искаме 
ние, производителите - устойчиви, 
осигурени продажби с предвари-

телни дългосрочни поръчки. Тъй като ин-
дустрията е зависима от редовната дос-
тавка на продукти, не можем да отпуснем 
сръчните си ръце, когато моментните про-
дажби започнат да се забавят, само за да 
наемем нови, необучени работници скоро 
след това. Нито можем да продължим да 
произвеждаме наслука за складиране, ко-
гато редовни поръчки не се очакват. Зато-
ва, дайте ни продажби, стабилни продаж-
би и ефикасни обществени институции, 
които да улесняват размяната на нашите 
продукти (средство за размяна, поща, те-
леграф и прочие), а трудностите на техни-
ческото изпълнение може да бъде оставе-
но на нас. Редовни продажби, плащане на 
ръка и стабилизирано равнище на цените 
- останалото можем да изобретим ние са-
мите.

Такива са били нашите искания, когато 
е било обсъждано въвеждането на Сво-
бодните пари, и нашите искания са били 
изпълнени.

Защото какво е продажбата? Размяна 
на блага за пари. А откъде пари? От про-
дажбата на блага - движението е кръгово.

Свободните пари принуждават държа-
теля им да купува: те непрекъснато му на-
помнят за неговия дълг като купувач чрез 
загубите, които му причиняват, когато 
пренебрегне покупките. Затова купуване-
то по всяко време и при всички възможни 
обстоятелства следва по петите продаж-
бата. А когато всеки е длъжен да купува 
толкова, колкото е продал, какво може 
да забави продажбите? Така Свободните 
пари затварят паричната верига.

Точно както стоките представляват 
предлагането, така сега парите предста-
вляват търсенето. Търсенето вече не е 
сламка, която може да бъде издухана от 
всеки бриз на мълвата или политиката. 
Търсенето вече не зависи от волята на 
купувача, банкера, спекуланта, тъй като 
сега парите стават самото въплъщение на 
търсенето. Сега притежателят на пари е 
подложен на дисциплина, парите държат 
притежателя на пари като куче на каишка.

И това е само за добро - производите-
лите и притежателите на пари не са по-
добре без това. Ние, производителите, не 
контролираме предлагането на нашите 
продукти, а сме принудени от естеството 
им да ги предлагаме за продан. Естест-
вото на продуктите ни - миризмата, която 
те излъчват, помещението, което заемат, 
рискът от избухване на пожар, гниенето, 
на което са подложени, крехкостта им, 
смяната на модата и хиляди други обстоя-
телства - ни налага необходимостта да ги 
продаваме веднага след произвеждането 
им. Предлагането на стоки е присъщо ма-
териално напрежение, което не съществу-
ва при търсенето на стоки. А предлагане-
то на пари трябва ли да става при подоб-
но напрежение?

Смел акт е било да се отговори поло-
жително на въпроса за въвеждането на 
Свободните пари. Дотогава са се съо-
бразявали само с купувача, сега поне се 

ви материя от мисъл.
Можем да си представим, 

че сме в съня си. Виждаме 
себе си в едно празно място. 
Познаваме себе си много до-
бре. Знаем какво искаме и с 
кого да го споделим. И този 
някой непременно е подобен 
на нас. С мисъл можем да си 
направим колкото си искаме 
наши подобия-синове, роде-
ни от нашата мисъл. Заедно 
със синовете си създаваме 
и едно обкръжение, което е 
нашият астрален свят, кой-
то се харесва и на нас, и на 
синовете ни. Те също биха 
могли да си понаправят то-
ва-онова, ако създадем та-
кова правило. Могат дори и 
да сътворят всичко, защото 
те ще живеят в този свят. 
Затова е по-добре да се съ-
образим с тяхното желание. 
Те изричат желанията си, а 
ние ги материализираме. Ето 

свят, подобен на предния, 
но с правила, закони, които 
ограничавайки възможност-
ите, обогатяват различията в 
развитието. Решаваме всич-
ко да е изградено от една 
астрална частичка, нашата 
мисъл, която при свързване-
то си с други такива частици, 
създава това, което нарича-
ме материя. И че астралните 
частички се съединяват и об-
разуват материя в новосъз-
дадения материален свят, 
благодарение на нашето 
желание, наречено Силата 
Това да е така. След това с 
друго наше правило сътворя-
ваме Времето, което ще има 
своето начало в нашето же-
лание материята да живее, 
да старее. И само нашето 
желание ще реши кога да 
свърши всичко, само ние ще 
знаем кога това ще стане. И 
така, докато стигнем до съз-
даването на най-красиво-
то правило, единственото 
неотнасящо се до матери-
ята. Това правило ще се 

Носителите на Светлината се движат 
само от намерението да отдадат себе си

Как се прави материя с миСъл 
в лекотата на свободата
три, докато се стигне до два-
надесет нишки или спирали. 
Когато тези дванадесет спи-
рали или нишки от множе-
ство светлинно закодирани 
влакна започнат да вибрират 
в нашето тяло, всяка една от 
нишките ще отговаря на една 
чакра.

Не всички хора на планета-
та ще претърпят тези проме-
ни, тъй като не всички са про-
грамирани да реагират точно 
в този момент. Но повечето 
ще стигнат до откриване на 
своя Висш Аз. Тогава живо-
тът им ще стане лек, защото 
ще се превърнат в носители 
на Светлината и ще ги движи 
само намерението да отда-
дат себе си.

Преди това обаче е нужно 
да са опознали

своите възможности да 
творят реалността си

и да са осъзнали, че всичко 
е илюзорно и ефимерно. За 
да могат да се освободят от 
тази измамност, трябва да 
насочат вниманието си навъ-
тре. Размислите за смъртта 
много помагат за това дъл-
боко усещане, наречено на 
тибетски „нге джунг”, „от-
казване от себе си”, т.е. „да 
бъдеш роден истински”. С 
тези размисли човекът сякаш 
„изплува” от рутината на при-
вичките с все по-голяма го-
товност да се откаже от тях, 
да се освободи напълно и с 
лекота, така „както се вади 
косъм от буца масло”. Това 
усещане носи увереност, не-
секващо вдъхновение, поро-
дено от осъзнаването на на-
шата пълна свобода. И точно 
в тази лекота може да се пра-

защо Бог говори за Себе Си 
в множествено число и каз-
ва за Себе Си „Ние”. Защото 
приятелите ни, синовете ни, 
са нашите мисли, ние сами-
те. И чрез тях си припомняме 
Безсмъртието.

После продължаваме да 
си представяме, че сме на-
правили всичко в съня си, 
което ни трябва, за да имаме 
пълноценно общуване със 
синовете си, т.е. със себе 
си. След това осъзнаваме, 
че всеки един от тях може 
да живее своя си живот, но 
чрез техните животи живее 
и нашият Аз. Осъзнаваме, че 
в досегашния астрален свят 
няма кой знае какви големи 
възможности за различни 
преживявания, затова реша-
ваме да създадем един нов 

нарича Правило 
на живота, за да 
внесем непред-
сказуемостта и 
да изживеем раз-
лични ситуации в 
опознаването на 
нашата същност 
чрез нашите съз-
дания.

Мисълта за 
създаването на 
свят, ограничен с 
правила, матери-
ален свят, е раз-
лична от мисъл-
та за астралния 
свят. Разграни-
чаваме мисълта 
за материалния 
свят, която си жи-
вее своя си живот 
в нас, от мисъл-
та за астралния 
свят, която си жи-
вее отделен жи-
вот.

Материалната вселена, в 
която живее човечеството, 
е астрален свят с правила. 
Тя е различна от истинска-
та именно с правилата си, в 
които се заключава нейното 
начало и нейният край. Все-
лената, в която живеем, не 
е истинска, защото в нея 
са употребени правила за 
ограничение. Затова в зо-
роастраизма Книга на съве-
та на Зартошт:5 учи, че: „… 
другият свят е истинският, не 
този”.

Този друг свят е в нашите 
мисли, в нашето съзнание. 
Нека се възползваме от този 
свръхмощен инструментари-
ум.

лили ПЕТРоВа
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е стигнало до разбирането, че 
продавачът също има някак-
ви желания и че желанията на 

купувача се изпълняват само при изразход-
ване (на стоката) на продавача. Колко време 
е минало, за да се достигне до тази проста 
истина!

При Свободните пари, когато продажбите 
се забавят и цените западат, вече не се дава 
обяснението, че е свършена много работа и 
че има свръхпроизводство. Сега знаем, че 
има недостиг на пари, на търсене. В такива 
случаи

Националната парична служба 
пуска в обръщение повече пари,

и тъй като сега парите просто са вградени в 
търсенето, това подкарва цените нагоре към 
собственото им равнище. Работим и занася-
ме стоките си на пазара - това е предлагане. 
Тогава Националната парична служба отчита 
предлагането и пуска на пазара съответното 
количество пари - това е търсене. При Сво-
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РЕФОРМА 
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Изчезването на магазините, където по-
рано би могло да се получи всичко за не-
забавна употреба, принуди даже изчаква-
щите купувачи да отчитат предварително 
от какви блага могат да се нуждаят, така 
че да си ги осигурят навреме чрез пред-
варителна поръчка. Така Свободните пари 
са ни довели най-после до точката, къ-
дето оценката за нуждите от блага не се 
прави от търговците, а от самите купувачи 
- за твърде голяма изгода на засегнатите. 
Доста любопитно е, че търговецът бе този, 
които преди оценяваше предварително 
нуждите на клиентите си така, че да са в 
състояние да дадат поръчките си. Ясно 
е, че често е бъркал. Сега клиентите оце-
няват своите собствени нужди и тъй като 
очевидно знаят собствените си нужди и 
средства по-добре от търговеца, грешките 
са по-малко.

Така търговецът е станал просто изло-
жител на образци, а производителят е си-

бодните пари предлагането и търсенето са 
продукт на труда. Няма и следа от произвол-
ни действия, желания, надежди, променливи 
изгледи за бъдещето, спекулации, оставени 
за бъдещето. Поръчваме точното количество 
на търсенето, което искаме, и точно това ко-
личество се създава.

Нашата продукция, предлагането 
на блага, е поръчка за търсене

и Националната парична служба изпълнява 
поръчката.

И небето да е на помощ на контрольо-
ра, ако той пренебрегне да изпълни 
задължението си! Той не може, по-

добно на администрацията на Емисионната 
банка, да се окопае зад блудкавите забележ-
ки, че трябва да удовлетвори „нуждите на 
търговията”. Задълженията, възложени на 
Националната парична служба, са строго де-
финирани и оръжията, с които ние сме въоръ-
жени, са мощни. Германската марка, преди 
неясно, неопределено нещо, при свободните 
пари е станала фиксирана величина и за тази 
величина се държат отговорни служителите 
на Паричната служба.

Сега 

вече не сме игра на 
финансистите, банкерите и 
авантюристите;

ние вече не сме сведени до чакащи с без-
помощно примирение, докато както често се 
използва фразата, „състоянието на пазара” 
се създава и подобри. Сега контролираме 
търсенето, тъй като парите, предлагането на 
които е в наша власт и е търсене, са факт, 
който не може много често да се повтаря или 
много строго да се подчертава. Сега можем 
да видим, схванем и премерим търсенето, 
точно както можем да видим, схванем и пре-
мерим предлагането. Много производство - 
много пари; по-малко производство - по-мал-
ко пари. Това е правилото на Националната 

парична служба. Учудващо просто правило!

С паричната реформа фиксираните 
поръчки трябва да станат толкова 
изобилни, че пълна заетост е осигу-

рена за месеци напред. Търговци ми казват, 
че сега купувачите предпочитат притежава-
нето на блага пред притежаването на пари; 
сега те не отлагат една покупка до момента, 
в който тя стане необходима, а дават поръч-
ките си когато и да е, щом очакват да получат 
пари. Във всяка къща има специален килер, а 
купуването на коледните подаръци например 
не се отлага чак до Бъдни вечер, а се прави 
при всякакъв случай. Ето защо коледните 
блага сега се купуват през цялата година и 
моята фабрика за играчки получава поръчки 
през цялата година. Предишното втурване и 
боричкане около Коледа сега е заменено с 
устойчива продажба на коледни стоки от яну-
ари до декември. И същото е във всяка индус-
трия. Човек, нуждаещ се от зимно палто, не 
чака първия снеговалеж, а го поръчва, когато 
има пари, дори и температурата да е сто гра-
дуса (по Фаренхайт) на сянка. Защото парите 
в джоба на купувача, точно като дрехите вър-
ху полицата на шивача, понякога са нещо, от 
което трябва да успеем да се избавим. Новите 
пари не дават мира на притежателя им: те го 
карат да го смъди, сърби и гори, напомняйки 
му безспирно, че шивачът няма какво да пра-
ви и ще бъде благодарен да получи поръчка 
за идващата зима, въпреки че костюмът ще 
бъде заплатен с такива лоши пари, каквито са 
Свободните пари. Защото няма толкова лоши 
пари, които да не са по-добри от непродава-
емата дреха.

Забележителните промени в поведението 
на купувачите са направили търговските ин-
ститути до голяма степен излишни, тъй като 
когато купувачите си доставят блага извест-
но време напред и вече не настояват за не-
забавна доставка, търговецът няма нужда да 
складира блага. Той държи колекция от об-
разци и неговите клиенти му дават поръчки-
те си. Търговецът събира поръчки и доставя 
благата направо от гарата, където те присти-
гат. Разбира се, по този начин той ги продава 
по-евтино.

гурен, че поръчката, която търговецът му 
дава, отразява не просто личното мнение 
на последния относно искането на блага, 
а незабавното искане на клиентите, реал-
ната им нужда от стоки. Сега поръчките му 
подсказват с безпогрешно изражение на 
промените, давайки място на вкуса и нуж-
дите на хората, така че той е в състояние 
да приспособи фабриката си към тези про-
мени. Преди, когато поръчките отразяваха 
просто мнението на търговския персонал, 
внезапно ново отклонение, така наречена-
та промяна на модата, бе оставено на слу-
чая.

В това отношение свободните пари 
решиха много от моите затрудне-
ния.

Но ако работата на производителя е 
толкова много улеснена, ако му е нужно 
само да бъде технически експерт, а не и 
търговец в същото време, сигурно него-
вите печалби трябва да се повлияят не-
благоприятно. Няма липса на способни 
техници и ако търговското управление на 
едно индустриално предприятие създава 
толкова малко трудности, всеки способен 
техник ще стане способен производител. 
По законите на свободната конкуренция 
печалбата на производителя трябва да се 
сведе до равнището на заплатата на тех-
ник - един неприятен резултат за много 
производители, чиито успехи се дължат 
главно на тяхната търговска способност. 
Със Свободните пари съзидателната сила 
в търговията трябва да стане излишна, тъй 
като трудностите, за които са извикани, са 
сравнително редки и затова богато възна-
граждаваните търговски таланти, трябва 
да изчезнат. Някой обаче може да спечели 
от намаляването на печалбата на произво-
дителя. Благата трябва да станат по-евти-
ни или да се тръгне по друг път, надниците 
да се вдигнат. Няма друга възможност.

Превод от английски:
Георги Е. андРЕЕВ
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4 5ма. Това е то, валерианата. И 

до тук. Само че да опростяваш 
природата по този начин си е 
равносилно на това, да пред-

ставиш любовта като секреторна дейност. И 
няма кой да ти повярва. Ако заклеймиш влю-
бените като магьосници, шарлатани, престру-
вачи, дилетанти и т.н., нима можеш с това да 
отмениш любовта им? Същото е и с растени-
ята по отношение на техните въздействия не 
само и не толкова върху телесната сфера на 
човека, но и върху емоционалната, душевно-
умствената... Да кажем, резенето освобожда-
ва дишането при астматични пристъпи и ни 
спасява от стомашни колики. Но само за това 
ли да го отглеждаме? Нещата започват да из-
глеждат по друг начин, когато натрупаш до-
казателства, че същото това резене помага 
на хората да се освобождават от натрапчиви 
мисли и внушения, то дава смелост, нарича 
се не случайно Билката на радостта. Не, не 
ми говорете за ендорфини, защото преди да 
тръгнат хормоните, между нас и растенията 
витаят полевите форми, светът на торсионни-
те същности, а там все още сме боси. А ина-
че, с резенето не прекалявайте, използвайте 
запарките му не повече от три седмици, защо-
то може да създаде у вас една илюзия за пре-
калена стабилност и сигурност, която да ви 
отнеме нормалната житейска предпазливост 
и обичайното внимание. Ето в какъв смисъл 
трябва да се пренапише фитотерапията... За 
жалост, природната медицина и културата на 
отношението ни към лечебните растения у 
нас все така не се вписват в никакви просве-
тителски планове на държавните институции. 
Добре че са вестниците и телевизиите...

- Известна е традицията на билколечени-
ето в България. Тя започва от първите бил-
кари в древността. Известни са имената на 
отец Матей Преображенски-Миткалото и 
Петър димков, на десетки народни лечите-
ли. Как преценявате това изконно наслед-
ство?

- Щом ще говорим за изконно наследство, 
трябва да започнем от „Магическата бота-
ника” на Орфей. Разбира се, че я няма в 
Народната библиотека, едва ли е скрита и в 
сейфовете на Ватикана. Но аз съм сигурен, 
че тя диша в народните ни обреди - напеви 
за здраве, молитви, гадания с растения, ле-
чения от разстояния, възкресения пак с рас-
тения... Била е написана на ДРЕВНАТА РЕЧ, 
първоезика на човечеството, с чиято помощ 
са премествани облаци, възспирани бури, 
предизвикван е растежът на житата за седми-
ци... Квантовата физика ще трябва много да 
се занимава с нея, ако един ден някой успее 
да я намери. Но нека малко да изчакаме, по-
вече неща трябва да се извадят наяве и от 
тракийската медицина. Да видим общите й 
прийоми с прабългарската, после с богомил-
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ската, с днешната наша народна фитотера-
пия... Предстои взрив от разкрития. Само 
ще кажа, че експедиция на Национална об-
разователна програма „Билкария” откри на 
остров Самотраки растението, с което Орфей 
е спасил Евридика. На острова наричат тази 
билка пефкеданос, тя има жълти цветове и 
червени корени. Старите гърци обаче не при-
знават това тракийско възкресение (навярно 
извеждане от клинична смърт) и си доизмис-
лят известната легенда - как Евридика остава 
в подземния свят (на Хадес), защото Орфей 
не издържал на обещанието си пред бого-
вете, които се съгласили да я пуснат горе, и 
се извърнал по едно време, за да види дали 
тя го следва. Така е според легендата, но ис-
тината е, че Евридика е била спасена с пеф-
кеданос от Орфей и после двамата се женят 
и имат голямо потомство. За нас остава за-
гадката дали това растение съдържа някакъв 
органичен противозмийски серум или пефке-
данос е някое от растенията, които и днес се 
използват в засекретените научни институти 
да възкресяват покойници. За тези, които не 
са информирани, ще кажа, че възкресението 
вече е овладяно от човека, сега се спори тихо 
по въпросите на етиката: кой би имал право 
на това, защо и какви биха били последствия-
та за него лично, за околните и за човечество-
то. Голяма натискация ще падне!

- Като изтъкнат билколечител и специа-
лист по ирисова диагностика през послед-
ните години вие създадохте своя школа в 
природолечението и ароматерапията. Кое 

смятате за свое основно завоевание?
- Ако лекуваш човека и го храниш с отрови, 

по дяволите това лекуване. А така се случва 
не само в клиниките, но и в домовете ни. Ние, 
българите, които бяхме научили европееца 
да идва у нас за вкусна и чиста храна; ние, 
които сме биопроизводители от памтивека 
и всеки наш селски двор е по-биологичен от 
най-прехвалените ферми и резервати на за-
пад, ние все по-трудно намираме вече нещо 
чисто за ядене. Представи си какво става с 
някои други народи, които нямат нашите при-
родни дадености. На световните пазари се 
настаниха световните хранителни вериги, 
които бързо разоряват дребния планински 
производител. Навсякъде, не само у нас. 
Натискат го за ниски цени и заменят без-
ценната му продукция с отпадъчни меса от 
Скандинавия, с изнемощяли от химия зелен-
чуци, с правила за европейска хигиена, кои-
то обаче не предпазват европейските деца 
от тежки метали в пюретата им. Нашият горд 
Балкан и планините ни опустяват. Българинът 
се сниши и се събра като подплашено стадо 
в София, в кошарата, и в още няколко кошар-
ки. Натискат се хората, топлят се един в друг, 
пък каквото стане. Ама не оттам ще дойде 
спасението. Защото чиновниците няма да на-
правят чистата храна. Те все така ще пеят на 
народа за уедрено отглеждане на растения 
и животни, за използване на чужди хибрид-
ни пшеници, съпътствани от тонове химия... 
Само че полската ни земя вече е изнасилва-
на 60-70 години с химия и още толкова ще ни 
отмъщава с болести. В условия сме на тиха 

От стр. 1
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световна война - който завземе храната, той 
ще има властта над народите. А който успее 
да си произвежда храна и тя да не е отрова, 
той ще остане самостоен. И сега на вашия 
въпрос - аз нямам завоевания, аз осъществя-
вам идеята си, според която първо трябва 
да излекуваме земята си и после да й се до-
верим - тя ще ни даде своите лечебни и хра-
нителни същности, с които ще оцелеем като 
нация. Сега се топим, но Балканът пак ще ни 
спаси. Там има отпочинали земи, недокосва-
ни 50-60 години. Те ни чакат, чака ни древна-
та тракийска пшеница еднозърнест лимец, 
семена от която открих в Източните Родопи 
и възродих в Боженския Балкан след 100-го-
дишна забрава. Чакат ни билките, които из-
ползвани с вещината на традицията и новите 
постижения на науката, ще ни освободят от 
нахално натрапваните ни синтетични лекар-
ства... Иначе лекарствените алергии ще за-
почнат да стават толкова непреодолими, кол-
кото и хранителните... И върви, че ги лекувай. 
Прави се на професор, на акедемик, а умирай 
без време хем като важен, хем като нежелан 
на този свят.

- Вие положихте у нас началото на био-
динамично култивиране и производство 
на билки като терапевтичен метод. Какво е 
предимството му?

- Който дойде тук, в резерват Билкария, 
който поработи пет-шест дни, който вземе ня-
колко слънчеви вани с цветове според болка-
та му, той обикновено оздравява. Има и друго 
предимство този метод - хората се научават 
да гледат видимото, но да виждат зад него 
невидимото. Ето например, работим върху 
импулсите на растенията. Гроздовото зърно 
е обзето от центростремителен импулс на 
елемента Земя, то събира твърдата семка в 
средата си. Точно обратното е при ягодата, 
нейните семчици са изтласкани чак върху ко-
жата на плода, значи говорим за центробе-
жен импулс. Ако съберем двете растения в 
тинктура, примерно листата им, като дадем 
количествен превес на ягодовите, ще полу-
чим един резултантен импулс, който ще изт-
ласква всичко твърдо навън, примерно камъ-
ните от жлъчката. И така се стига до едно от 
най-съвършените и безвредни природни ле-
карства при жлъчна дискенезия и литиаза, на-
рекли сме го Витифрагарин.

- Какво предвижда директивата за тра-
диционните билкови лекарства и продукти 
на ЕС от 2004 година?

- Тя се появи още в 2001, но беше доизкусу-
рена три години по-късно, за да направи така, 
че днес хората от Южна Ирландия да ходят за 
две пликчета билка в Северна и пак да не ги 
намират. В България нещата стоят далеч по-
прилично. Разбрахме се, каквото е било след 
2006 г. това и да бъде - за чест на медицин-
ските ни власти. Тук става дума за тълкува-
нето на понятието лекарство от Европейската 
директива и от нашия последвал Закон за ле-
карствените средства и аптеките. Листото от 

една билка се класифицира като лекарство, 
но само след влагане в промишлено произ-
водство, тоест след променяне на природната 
му структура в друга, синтетична, създадена 
според човешки план. Ако не 
се променя природната 
структура на крайния 
продукт, листото 
от билката не се 
разглежда като 
лекарство и 
не е нужно 
да преминава 
през огром-
ната, скъпа, 
тежка и бавна 
процедура на 
новата легализа-
ция, регистрация и 
т.н. Ето за това беше 
спорът. Някои правителства 
го решиха в полза на фармацевтичните си 
лобита, други - в полза на свободния избор 
на европееца...

- от 2012 година в произвежданите бил-
кови продукти не трябва да се съобщава 
за техните положителни лечебни ефекти. 
защо?

- Нека да дойде 2012 г., тогава ще видим. Ако 
трябва, ще се борим отново за съхраняване 
на традиционния български свободен достъп 
до билковото богатство. Фармацевтичното 
лоби в Европа има интерес да се спусне ин-
формационна завеса върху билкознанието. И 
го прикрива под благовидната форма на гри-
жа към потребителя. От друга страна пък, по-
требителят не трябва да бъде заблуждаван 
от случайни хора със случаен морал в труден 
момент от своя живот. Мярката трябва да се 
намери, но не от чиновниците, а спонтанно, 
от хората. Трябва да се заложи на името, на 
авторитета, на резултатите от работата с ле-
чебните растения... Закриването на здравни-
те рубрики в телевизиите и вестниците няма 
да е нищо положително. Да се отнеме думата 
на представителите на природната медицина 
и да се сложи тя единствено в услуга на фар-

мацевтичното производство - това не е реше-
ние. Това любознателният българин няма да 
го приеме. И ще стане като с ракията. Ще по-
тече преписване на рецепти от ръка на ръка 
като в Живково време. Не дай си боже да се 

повтори сценарият Петър Димков в под-
земията на пловдивската милиция.

- Всъщност фармацевтич-
ните монополи като че ли 
диктуват „играта”?

- В тях са парите и те ги 
използват умело, бих казал 
на моменти арогантно, даже 
престъпно. В чл.1 на въпрос-

ната европейска директива 
е казано ясно: тя се въвежда 

в името на здравето на евро-
пейския гражданин, но не може да 

препятства свободното производство 
и разпространяване на продуктите на фар-

мацевтичната промишленост. Точка. За про-
дуктите на природната медицина нито дума. 
Синът сякаш е забравил майка си и така се 
е разпищолил, че иска да я низвергне от жи-
вота. Но тежко на онзи, който забрави от коя 
порта е излязъл.

- Как можем да защитим нашите изконни 
национални интереси от посегателството 
на монополите?

- Трябва да си превъзпитаме елита. Той е 
като ракова клетка, нужна му е особено бога-
та хранителна среда, защото ядрото му едрее 
от ден на ден. В същото време този елит се 
чувства затруднен да събира достатъчно 
пари от средната класа. Най-лесно му е да 
си ги взема от монополите. И бариерите пред 
тях са вдигнати. Но ако се стопяваме с по-
ловин милион на десет години, много скоро 
имунната система на българския народ ще се 
включи шоково. На медицински език това е 
алергичен шок. На социален - кой както иска 
да го разбира.

- Благодаря!

Интервюто взе: Ивелина ВЕлЕВа

Тазгодишната жътва 
на лимец в резерват 

„Билкария” започна на 
21-ви юли
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МАСИ И ВЛАСТ АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

Масите в бягство се пораждат от за-
плахата.

За тях е характерно това, че всич-
ки бягат, всички тръгват след тях. Опасността, 
от която са застрашени, е една и съща за всич-
ки. Тя е съсредоточена на определено място. 
Не подбира жертвите си. Може да заплашва 
жителите на един град или всички привърже-
ници на една вяра, или всички, които говорят 
един и същи език.

Спасяват се, бягайки заедно, защото така се 
бяга по-лесно.

Възбудата е една и съща: енергията на един 
увеличава енергията на другите, хората про-
дължават да се блъскат помежду си във все 
същата посока.

Докато са заедно, те възприемат опасност-
та като поделена. Съществува древна пред-
става, че опасността ще връхлети на едно 
място. Докато врагът сграбчва едного от тях, 
всички останали могат да се изплъзнат. Флан-
говете на бягството са отворени, но така, че 
е немислимо опасността да атакува едновре-
менно всички. При толкова много хора никой 
не допуска, че тъкмо той ще е жертвата.

Тъй като единствено общото движение 
предполага спасение, те са проникнати до мо-
зъка на костите от убеждението, че могат да 
намерят спасение. Защото най-въздействаща 
в бягството на масите е голямата притегател-
на сила на посоката, която са поели. Масите, 
така да се каже, са се слели изцяло с посока-
та, която води далеч от опасността.

Тъй като в случая става дума единствено за 
целта – да се спасят чрез разстоянието, което 
трябва да изминат, за да я постигнат, - то дис-
танциите, които по-рано са ги разделяли, ста-
ват маловажни за хората. Съвсем различни и 
даже несъвместими създания, които никога не 
са били близки, неочаквано могат да се срещ-
нат. Наистина при бягството различията не 
изчезват, но напълно се стопява дистанцията 
помежду им.

От всички възможни форми на масите,

масите в бягство 
са най-разпространени.

Разнородността, която им е присъща, е ре-
зултат не само от това, че всички без изключе-
ние участват в нея - тя се получава и от твър-
де различната скорост, с която се движат тези 
хора в бягството. Сред тях има млади и стари, 
силни и слаби, повече или по-малко обреме-
нени. Тази пъстра картина може да заблуди 
страничния наблюдател. Тя е нещо случайно 
и в сравнение с огромното значение на посо-
ката – съвсем несъществено.

Енергията на бягството се умножава, докато 
всеки забелязва и другите: може да ги тлас-
ка напред, но не и да ги изблъсква настрана. 
Ала в този миг, когато вече мисли само за себе 
си и възприема околните само като пречка, 
характерът на бягството напълно се променя 
и се превръща в своята противоположност: в 
него нахлува паника, започва битка на всеки 
срещу всички, които му се изпречват на пътя. 
Най-често се стига до обрат, при който посо-
ката на бягството неколкократно се нарушава. 
Достатъчно е да се отреже пътят на масите, 
за да избият те в друга посока. Ако непрекъс-
нато им се отрязва пътят, те твърде скоро вече 

най-жилава форма 
е бягството

– и последните бежанци до последния миг 
остават заедно.

Eсе ХІ от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на масите

мАСи В БЯГСТВО
докато държат да вървят заедно като огромна 
могъща река, страхът, който ги гони, е поно-
сим. Някакво гордо самочувствие бележи бяг-
ството на масите, щом веднъж вече са тръгна-
ли: гордо самочувствие от общото движение. 
Никой не е по-малко застрашен от другия и 
макар че всеки бяга или язди с всички сили, за 
да намери безопасност, тази гордост има мяс-
то сред тях, което всеки признава и в което се 
вкопчва сред всеобщата възбуда.

По време на бягството, което може да про-
дължи с дни и седмици, някои изостават, за-
щото са останали без сили или са улучени 
от врага. Съдбата, която ги е сполетяла, ги 
унищожава. Улученият е жертва, изложена 
на опасността. Ако той е бил скъп спътник за 
някого, повален става още по мил за всички. 
При вида му изтощените се изпълват с нови 
сили. Той е бил по-слаб от тях, него е избра-
ла опасността. Изолацията, в която остава зад 
тях и в която го виждат още известно време, 
повишава цената на тяхната сплотеност. Не-
възможно е да се обясни достатъчно добре 
голямото значение на падналия за единството 
на бегълците.

Естественият край на бягството настъп-
ва, когато се постигне целта. Когато 
са в безопасност, тези маси отново се 

разпадат. Но може да се премахне и източ-
никът на опасността. Обявява се примирие и 
градът, от който са бягали, вече не е застра-
шен. Както преди са бягали заедно, така сега 
се разпръсват и се връщат поотделно. Всичко 
отново е както преди.

Съществува обаче и трета възможност, тя 
може да се означи като потъване на бяг-
ството в пясъците. Целта е твърде далеч, 
обкръжението – враждебно, хората гладуват, 
слабеят и изнемогват. Не няколко души, а сто-
тици и хиляди остават по пътя. Това физиче-
ско разпадане настъпва постепенно, а първо-
началното движение се поддържа безкрайно 
дълго. Хората пълзят напред дори ако е загу-
бена всяка надежда за спасение.

От всички форми на масите

няма да знаят накъде да се насочат. Те обър-
кват посоката си и състоянието им се проме-
ня. Опасността, която досега е имала стиму-
лиращо и обединяващо въздействие, вече ги 
противопоставя един на друг като враго-
ве и всеки се опитва да спаси само себе си.

Бягството на масите обаче, за разлика от 
паниката, черпи енергията от тяхната сплоте-
ност. Докато нищо не може да ги разпръсне, 

Наистина не липсват примери за бягство 
на масите. Те изобилстват и в наше време. 
Като се започне със съдбата на Наполеоно-
вата армия при отстъплението й от Русия, и 
се стигне до събитията от последната вой-
на.

Най-величественият пример: създава-
нето на Наполеоновата армия от хора, го-
ворещи толкова много различни езици, от 
толкова много страни; страшната зима, чу-
довищното разстояние, което е трябвало 
да бъде изминато от мнозинството пеша. 
Това отстъпление, което е трябвало да се 
изроди в бягство на масите, е известно с 
всичките му подробности.

Бягството на цял един световен 
град в такива мащаби e преживяно 
за пръв път едва когато през 1940 

г. германците наближават Париж. Знамени-
тият Exode не е продължил дълго, тъй като 
скоро се стига до примирие. Обаче интен-
зивността и обемът на това движение са та-
кива, че за французите се превръщат в ос-
новен спомен за маси от последната война.

Тук не трябва да се трупат примери от 
най-ново време. Те са още пресни споме-
ни в паметта на всички. Но като че ли е ва-
жно да се изтъкне, че бягството на масите 
е било винаги познато на хората дори ко-
гато са живели заедно в съвсем малки гру-
пи. То е играло роля в техните представи 
още преди осъществяването му да е било 
възможно вследствие на увеличаването на 
броя им. За това говори онова видение на 
ескимоския шаман:

„Небесното пространство гъмжи 
от голи същества, които летят из 
въздуха към нас. Хора – голи мъже и 
голи жени, които идват насам и носят 
бури и виелици.

Чувате ли ги как бучат? Плющят 
като криле на огромни птици горе във 
въздуха.

Това е страхът на голите хора, 
това е бягството на голите хора!”

Подготвил за печат:
Цветан андРЕЕВ

На 25 юли се навършиха 106 години от 
рождението на Елиас Канети 
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да управлява. Тя властва 
умело под наставленията на 
своите безсмъртни покрови-
тели. Нейната фигура носи 
белезите на марсиански ха-
рактер, на волева жена от 
високоразвита в умствено 
отношение цивилизация, но 
без особени емоции. Нефер-
тити се покланя на марсиан-
ските божества. Подготвя 
нашествието на извънземна 
цивилизация, но се прова-
ля заради земно увлечение. 

- Вярно ли е, че нефер-
тити има извънземен про-
изход?

- Марсианка. Носи косми-
чески гени на марсианците. 
Намеса на извънземен раз-
ум има в нейното същество 
и владичество. Запазва ви-
сшата йерархия на египет-
ските божества. По произ-
ход е ментално същество на 
VІІ–та цивилизационна въл-
на. Достига временно зем-
ните измерения. Получава 
указания свише по въпроса 
за управлението и властта, 
както и подкрепа. Напълно 
се превъплъщава в ролята 
си на царица. Да, извънзем-
на цивилизация я поставя 

задоЧнИ РЕПоРТаЖИ оТ 
СЪзВЕздИЕТо СЕВЕРЕН КРъСТ
зихара зетрон отговаря на въпросите

Полага основите на чувстве-
ния избор. Намеренията й се 
оказват недовършени.

- Има ли някаква загад-
ка около Мона лиза на ле-
онардо?

- Леонардо рисува реа-
листичен портрет на жена 
без особена външна привле-
кателност, за да подчертае 
важни детайли в нещо ха-
рактерно, в случая - по-удъл-

жена физиономия на асиме-
трично лице. В асиметрич-
ността е закодирана нейна-
та характерна загадъчност. 
Безспорен женски образ, но 
некрасив, за да внуши, че не 
само красотата е в центъра 
на изображението, че и не-
съвършенството в асиме-
тричните пропорции не само 
е достойно да се изобрази, 
но изисква повече майстор-
ство. Асиметричното, като 
резултат от несъвършено 
човешкото, е негов мотив, 

вътрешен мотив на художни-
ка да се спре на този женски 
образ и да го извае съвър-
шено. Загадъчната усмивка 
на Мона Лиза е резултат на 
несъвършенството, изразе-
но чрез асиметрия. Тук се 
очертава темата за смисъла 
на изкуството извън грани-
ците на съвършеното.

Цветана КаЧЕРИлСКа
e-mail: anarilska@mail.bg

КОНТАКТЬОРСТВО

Сега, както отбелязахме, Семейството на 
светлината е дошло на тази планета да 
получи енергия от Изначалните автори. 

Тази енергия ще предизвика генетична промяна, 
ще задейства и ще свърже отново светлинно за-
кодираните влакна. Влакната ще изградят сис-
темата от 12 спирали, която може да задейства 
тялото. Това ще направи човешките същества 
много ценни, защото те вече ще могат да бъдат 
използвани за достъп до данните, които се съх-
раняват на Земята.

Какви са тези толкова важни данни? Те са 
скрити в насекомите, цветята, опашките на ма-
гаретата, ушите на зайците и въобще в най-раз-
лични места и вие сте тези, които трябва да ги 
откриете. Искаме да подчертаем, че когато да-
нните били складирани в дванадесетте библио-
теки, ги подредили на много различни пластове. 
Там е имало различни кодове за достъп. С други 
думи, имало много различни начини за влизане 
в библиотеките. Не можело просто да влезете и 
да кажете: „Имам свободен достъп и мога да по-
луча цялата тази информация.” Както сега има 
охрана, която дава достъп до правителствените 
служби, така библиотеките, съхраняващи тази 
информация, имали охранителни системи.

Имало си причина за построяване на библио-
теките, тъй като пулсациите на тиранията били 
много силни по това време. Определени енер-
гии - Пазителите на времето, проявявали загри-
женост, че информацията може да попадне в 
неподходящи ръце. Така че, с много фантазия 
библиотеките били проектирани в най-различни 
режими. Другите библиотеки или светове въоб-
ще не са като вашия свят. Задачата на Пазите-
лите на времето била да създадат проект, чрез 
който съзнанието може да се развива, да полу-
чава информация и да бъде устроено така, че 
да достига до информацията.

Първоначално ролята на човешките обитате-
ли като пътеводители към библиотеката била 
много на почит. Без човешките обитатели не 
можело да се получи достъп до библиотеката и 
колкото по-добре настроен бил човешкият оби-
тател, съответно толкова по-голям бил достъпът 
до библиотеката. Човешките обитатели изпитва-
ли известна гордост от това, че са достатъчно 
свободни и достатъчно свързани, за да открият 
данни във всяко едно нещо.

Ако хората били библиотечни картони, то ня-
кои от тях били по-добри библиотечни картони 
от други. За да станеш библиотечен картон, се 
минавало през специално обучение и когато 

ЖИВАТА 
БИБЛИОТЕКА

РАЗКРИВАНЕ 
НА ИСТОРИЯТА

идвали същества, които искали да открият ин-
формация на планетата, те се сливали с човеш-
кия обитател, който бил кодиран да отговаря на 
определени кодове. Ако някой имал нисък код, 
то той виждал само определено количество от 
нещо; всеки идвал с целта да получи достъп до 
определена информация. Информацията не се 
давала на дадено същество не защото била се-
кретна, а защото не подхождала в електромаг-
нитно отношение на биологическата му структу-
ра.

Данните трябва да могат да проникват в сис-
темата от вярвания на даден индивид; иначе ин-
дивидът може да се пръсне, ако е затрупан от 
енергия, която не е свързана с любовта. Когато 
нещо е силно подправено с любов, то не позво-
лява на индивида да се пръсне и поддържа не-
говия фокус върху получаването на едно много 
разширено понятие. Именно така

разширените понятия се 
пренасят на вашата планета: 
носи ги честотата на любовта.

ност и да сте сигурни с кого я споделяте. Не 
искаме никой от вас да изпада в положение, в 
което да бъде купен или запленен. Съветва-
ме ви да се вглеждате и да проверявате дали 
усещате другите като честни и достойни, или 
те просто ви ласкаят. Вие ставате проводни-
ци на силата.

Има такива традиционно настроени 
същности, които смятат, че даваме 
достъп до твърде много информация, 

без да упражняваме контрол. Ние казваме, че 
Земята е тръгнала към страшна катастрофа, 
така че всичко е позволено. Ние заливаме 
планетата, както правят и много други, с въз-
можности да си спомни. Така че започвайки 
да натрупвате тези знания и способности, ще 
има други привлечени от вас по свои причи-
ни, поради това, до което могат да получат 

достъп чрез вас.
Когато сте в 

сексуални отно-
шения с някого, 
отваряте път към 

други библиотеки. Това е свързано с много, 
много неща. Част от това, което искаме всич-
ки вие да направите, е да обичате и почитате 
телата си, да обичате себе си и да сте сигур-
ни, когато влизате в сексуални отношения с 
някого, че този човек наистина ви обича. Това 
не означава, че трябва да сключите брак с 
него. Но трябва да има любов, за да знаете с 
кого се свързвате; по този начин откритията, 
които правите, се движат между вас двамата. 
Ние не ви предупреждаваме, а по-скоро ви 
уведомяваме, тъй като ще видите как някои 
неща се случват на други, които не внимават 
със своята сила.

С други думи, сексуалността не е нещо, 
с което можете да си играете. Тя е начин за 
отваряне на много пътища. Ако не подхожда-
те внимателно към нея, може да привлече-
те енергии дори без да имате партньор. Ако 
използвате сексуалността си, за да активи-
рате информация, можете да приветствате 
погрешните енергии. Така че внимавайте 
с честотата на сексуалността, тъй като тя 
поражда чувства, а чувствата са ключът за 
достъп до данните, които се намират в Жи-
вата библиотека.

Контакт с плеядианците:
Барбара МаРЧИняК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

БиБлиОТЕКАРЯТ
Честотата на светлината не може да 

носи разширени понятия, защото тя не 
е свързана с чувствата. Честотата на 

любовта е свързана с чувствата. Когато един 
индивид сам създава разширено понятие, тряб-
ва да има любов, която да му придаде смисъл. 
Без любов индивидът няма усещането, че има 
смисъл, а той трябва да се чувства свързан със 
смисъла, за да разбере колко необятни са не-
щата.

Един ден ще откриете, че сексът е част от 
процеса. Когато притежавате собствена сексу-
алност, ще съзрете възможностите, които има-
те, за да я изразите, и ще решите дали искате 
да я изразите по тези начини или не. Когато дру-
гите получат достъп до вас и ви използват, за 
да открият библиотеката, може да имате мно-
го интересни срещи с минаването на годините. 
Ако се върнете назад и се зачетете в древните 
ръкописи, ще разберете, че боговете са слезли 
на Земята и са се смесили с дъщерите на чо-
вешките същества.

Сексуалността е била 
използвана за разпалване на 
библиотечния картон.
В това обаче има нещо много опасно, тъй 

като с него се е злоупотребявало. Затова е 
много важно да притежавате своята сексуал-
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ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

Подреждането на планетите е предпоставка за 
„по-нормален” август от юли месец. Да се надява-
ме, и без градушки.

Уран в Риби и Венера в Рак през първата поло-
вина ще се погрижат за така нужните ни нормални 
валежи. Топлина в нормални граници ще очакваме 
от Меркурий и Венера, които се намират в горещия 
Лъв. Много добри са условията за действието на 
топлината и светлината и заедно с пълния период 
на Възходяща луна (9-24 август) имаме подходящи 
дни за прибиране на реколтата.

Малко е неблагоприятното време за работа във 
фермата: 03 август от 11 часа до 12 часа на 4-ти ав-
густ, от 8 часа на 30-ти до 8 часа на 31 август. Тези 
дни могат да се използват за други дейности.

Достатъчно добри дни има за работа с компост-
ната купчина, цели 12, което ни дава възможност 
да подготвим и нова купчина за пролетта на 2012 г. 
Най-добри са дните 12 и 13 август.

Освен за прибиране на кореноплодни, дните на 
Низходяща луна (1-8 и 24-31 август), дни „корен” пе-
риода, използваме за вкореняване на резници на 
цветя и храсти „цвят” и „плод”.

Точното време с пълни три съвпадения: Възхо-
дяща луна, пълнолуние и плоден ден Стрелец - мо-
жем да присаждаме на спяща пъпка (околиране). 
Работим бързо и чисто, рано сутрин или вечер по 
хладно, стягаме здраво и очакваме добри резулта-
ти. При засушаване предварително няколко дни по-
ливаме обилно подложката. Дните са 10 и 11 август 
с три звезди.

Успешен месец пожелаваме и на пчеларите, като 
препоръчаме след жътва на житните да се засеят 
междинни култури - жълт боб, синап, фацелия и 
други - за късна есенна паша на пчелите. Препо-
ръчваме да не се работи в пчелина в дните на во-
дните съзвездия - Рак, Риби и Скорпион.

Борба с охлювите: от 14 часа на 7-ми до 19 часа 
на 9 август.

Благоприятни дни - от 20 часа на 10-ти до 24 ч. 
на 11 август - имаме и за изработване и заравяне 
на компостния препарат (кора от дъб). Отрязваме 
млада дъбова кора, приготвяме от нея малка тръ-
ба, пълним я с настъргана кора от по-стар дъб, за-
пушваме и заравяме в земята (градината) и отбе-
лязваме мястото.

Успех, колеги!
димитър СТояноВ

Биодинамичен фермер, Бачково

Най-новите книги на издателство „Иван Д. 
Венев” може да намерите в книжарницата в село 

Лозен, София – 1151, ул. „Прогоно” № 18, или да ги 
поръчате на телефон: 02/992 68 95.

Биодинамична характеристика
на месец август 2011 г.


