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СТР. 6

Ритъмът първоначално е ритъм на кра-
ката. Всеки човек върви и тъй като се дви-
жи на два крака и с ходилата си тъпче по-
следователно земята, той може да се прид-
вижи само ако постоянно удря с крак и не-
зависимо от намеренията си, произвежда 

Eсе ХІІІ от поредицата 
на Елиас КАНЕТИ 

за характера на масите

РИТМИЧНА МАСА МАСИ И ВЛАСТ

ритмичен звук. Двата крака никога не стъп-
ват с една и съща сила. Разликата може да 
бъде по-голяма или по-малка според лич-
ната нагласа или настроение. Човек обаче 
може да ходи по-бързо или по-бавно, може 
да тича, внезапно да спре или да скочи.

Човек винаги се вслушва в стъпките на 
другите хора. Той сигурно се замисля по-
вече за тях, отколкото за собствените си 
стъпки. И животните имат свой добре по-
знат ход. 

 Изпълнение на танца хака преди мач

След като група от същности спе-
челила територията на Земята, ли-
шила местните обитатели на Земята 
от информация, за да ги управлява 
по-лесно. Т.е. победила Светлина-
та, която е информация, и Земята 
станала територия на Мрака. Ко-
гато променяла хората, им остави-
ла двойната спирала, затваряща 
всичко в управляеми, контроли-
руеми честоти. Т.е. оставила всич-
ко, което било жизнено необходимо 
и не е надхвърляло поддържането 
на функциите на физическото тяло, 
а онова, което би могло да носи ин-
формация, било изключено, както 
свидетелства ченелинг, приет от 
Барбара Марчиняк.

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

СТР. 2-3

СТР. 2

Предстои появата на една напълно 
променена човешка раса с ново ДНК

Ако хората обединят позитивните си мисли, ще могат да посрещат и оползотворяват високочестотния 
космически лъч, който чрез енергията си трансформира планетата и ускорява еволюцията на човешкото ДНК
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КАК ЩЕ БЪДАТ 
ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ
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С реформата за Свободната 
земя предотвратиха спеку-
лата с местата за строеж, 

мините и фермерската земя, а сега 
с реформата за Свободните пари и 
нашият бизнес със застрахователни 
полици и производството беше хва-
нат здраво. Където и да стъпя, попа-
дам на подвижни пясъци. И това се 
нарича прогрес и справедливост! Да 
лишат честни граждани от поминъка 
им, призовавайки помощта на държа-
вата - държавата, на която съм слу-
жил вярно, за което свидетелстват 
моите награди и титли, - това аз на-
ричам просто грабеж.

Наскоро лансирах за моя собстве-
на сметка новини за сериозна непри-
ятност между две южноамерикански 
републики (забравил съм имена-
та им) и за възможни усложнения с 
външните власти. Представяте ли си 
какво впечатление направи новината 
на Стоковата борса? Никакво! Стоко-
вата борса е станала невероятно де-
белокожа. Защото даже новините за 
окупирането на Картаген от японците 
не бе в състояние я стресне; общото 
безразличие е просто ужасяващо. То 
може да бъде обяснено, но е напъл-
но извън спазването на предишните 
методи на Стоковата борса, което 
идва като шок.

Безразличието може да бъде обяс-
нено с въвеждането на Свободните 
пари, пари, които спряха да бъдат 
крепост на инвестиращите класи, в 
която те се оттеглят при най-малката 
тревога. Когато ги заплашваше опас-
ност, те често „реализираха” застра-
хователните си полици, т.е. продава-
ха ги за пари и след това се считаха 
за напълно защитени срещу всякакви 
загуби. (Нищо не показва по-порази-
телно чудовищната илюзия, с която 
човечеството живее, отколкото тази 
универсално текуща дума „реализи-
рат”.)

Разбира се, тези продажби бяха 
придружени с падане на цената на 
осигурителните полици, което бива-
ше пропорционално на големината 
на продажбите.

След време, когато установявах, 
че нищо повече не би могло да се 
спечели, често пусках в обръщение 
успокояващи новини. Изплашената 
публика вследствие на това се осме-
ляваше да излезе от крепостите си и 
скоро оживено изкуствено вдигаше 
със собствените си пари цените на 
полиците, които бяха продали евти-
но на моите агенти. Това беше нещо, 
подобно на бизнес!

А сега тези окаяни Свободни пари! 
Преди да се раздели с полиците си, 
инвеститорът трябва да се запита 
какво възнамерява да прави с пари-
те, които е получил за тях. Защото 
тези пари вече не му позволяват да 
чака и размишлява, не може да ги 
вземе в къщи със себе си и спокойно 
да чака. Парите трябва да станат съ-

Около планетата била поста-
вена бариера, нещо като елек-
тромагнитна честотна преграда, 
която да контролира степента на 
честотните изменения на хората. 
Тя силно затруднила проникване-
то на честотите на Светлинната 
информация. Когато светлинните 
честоти, въпреки всичко, успява-
ли да проникнат през контрол-
ната бариера, насреща нямало 
светлина, която да ги приеме. 
Човешкото ДНК било изключено, 
светлинно закодираните влакна 
вече не работели, така че съзи-
дателните космически лъчи, кои-
то носели Светлината, нямало 
къде да се включат и да се зах-
ванат.

Но тъй като отвътре човешки-
те клетки съдържат светлин-
но закодирани влакна, тънки 

и действаме като приемници на 
съзидателните космически лъчи 
в своите тела. Тъй като отъжде-
ствяването ни с честотите е на 
физическо, мисловно, емоцио-
нално и духовно ниво, ние се 
изразяваме чрез електронни 
пулсации, а чрез тях влияем 
навсякъде и на всички. По този 
начин се включваме и в плана за 
промяна на честотната настрой-
ка на човешкия вид, който включ-
ва и възстановяването на наше-
то ДНК и на неговите светлинно 
закодирани влакна. Този план е 
мащабен и превръща Земята в 
една от най-горещите точки на 
Вселената, в място, където си за-
служава да бъдеш. Защото това, 
което се случва тук, ще засегне 
много, много светове.

Като членове на Семейството 
на Светлината, ние сме се съ-
гласявали да дойдем на Земята 
много пъти, в много превъплъще-
ния и в много различни периоди 

от време, да изучим връзките 
между нещата, да обучим и фор-
мираме характерите си. Просто 
ни бе необходимо време да се 
подготвим за днешния момент, 
когато ще започне промяната на 
честотата, за да можем да приве-
дем плана в действие. А това ще 
започне да става все по-лесно 
и в срок, защото членовете на 
Светлинното семейство нався-
къде започват да се обединя-
ват. Те започват да се съсредото-
чават върху общото между себе 
си, а не върху разликите. Започ-
ват да внасят информация на 
планетата по неутрален начин, 
за да подхранват собственото си 
израстване.

Нашето ДНК ще започне да 
се развива от 2 до 12 спирали. 
Тези 12 спирали ще отговарят на 
енергийните центрове, наречени 
чакри, във и извън нашето тяло.

Този процес е невероятен 
еволюционен скок за участва-
щите в него и той ще се разгръ-
ща на високи обороти в про-
дължение на следващите 20 
години. Вече има хора, на кои-
то са възстановени 12-те ниш-
ки ДНК, 12-те спирали. Тези 12 
спирали ДНК се въртят в унисон 
с чакрите, взаимодействат една 
с друга в тялото и извън него. 
Връзката на 12-те нишки означа-
ва, че дванадесетте енергийни 
или информационни центъра мо-
гат да започнат да функционират 
и да си изпращат двупосочна ин-

формация едни на други.
Седем от тези информационни 

центрове се намират в тялото, а 
пет са извън него. Известни са 
като чакри и са настроени с вър-
тенето на носещите информация 
12 небесни тела на Слънчевата 
система. Те вибрират така, както 
ги възприемаме в три измерения. 
Когато човешкото ДНК започне 
да си възстановява формата на 
12-нишковата спираловидна сис-
тема, приеманата информация 
ще се активира.

Хората, събрани в 
името на тази цел, ще 
получат невероятна 
сила, ще стават 
телепатичен приемник 
за енергии от целия 
космос

и по този начин ще променят ли-
цето на Земята.

като паяжина енергийни ниш-
ки, които носят информация, 
то Светлината не била напъл-
но погубена. Когато тези тънки 
нишки работят заедно като про-
водници, те образуват спиралите 
на нашето ДНК. Така че вътре в 
самите нас ние знаем кои сме. 
Знаем, че сме членове от Се-
мейството на Светлината. И тъй 
като в този момент на Земята ид-
ват много негови представители, 
за да събудят нашата памет, ни 
предстои вдъхновено приобща-
ване към Светлия пояс, както и 
осъзнаване, че вече ще можем 
да създаваме своята собствена 
действителност. Предстои ни да 
изпълним мисията си и да про-
меним честотите на планетата, 
да поискаме правата над себе 
си и над тази територия, която 
ни се полага. Предстои чрез съ-
зидателни космични лъчи да се 
появи една напълно променена 
човешка раса, с ново ДНК. Из-
меняйки човешките закони, тези 
лъчи вече започнаха да проник-
ват в телата на хората.

В много малки количества тези 
информационни честоти са се 
внасяли до планетата в продъл-
жение на цяла вечност и са се 
водели ожесточени битки те да 
не се допускат. Но сегашните 
собственици-манипулатори 
ще изчезнат, ако не могат да 
променят своята честота. Засе-
га те се захранват с нашите не-
гативни емоции, като страх, тре-
вога, хаос, глад, отчаяние... Но 
ние сме призвани да премахнем 
тези им хранителни източници, 
като разрушим установения ред 
и преодолеем собствените си 
страхове. Като просто влизаме 
в установената действителност 

От стр. 1

Предстои появата на една 
напълно променена човешка 
раса с ново ДНК

Процесът на възстановяване 
на нашето ДНК е наречен мута-
ция. И когато сме в състояние да 
приемем тази мутация в своите 
тела, ще можем да обединим 
своите 12 информационни цен-
търа. Ще започнем да разбира-
ме, че можем да създаваме свои-
те изживявания и ще се научим 
как да станем съзнателни създа-
тели. Нещо повече, ще си спом-
ним напълно съзнателно кои сме 
и какво можем.

Когато започнат да се отварят 
10-та, 11-та и 12-та чакра, в живо-
та ни ще започнат да се появяват 
много извънпланетни енергии, 
особено когато започнем да за-
държаме по-високите честоти. 
Десетата чакра е свързана със 
Слънчевата система, единаде-
сетата - с Галактиката, а двана-
десетата е свързана с определе-
но място във Вселената. Докато 
задържаме тези честоти, ще 
внасяме информация, която ще 
удиви и шокира повечето хора по 
света. Ще настъпи сливане на 
самоличностите, сливане на 
културите, навлизане на мно-
го „порядки от новия свят”, но 
и голям хаос и объркване. Но 
хаосът и объркването трябва да 
настъпят, за да се разруши досе-
гашната система и да бъде по-
строена новата, носеща законите 
на Светлината.

Лияна ФеРоЛи
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ценяване. Загуба на лихва, за-
губа от обезценяване, разходи 
за складиране и без печалба – 

ние, спекулантите, сме 
изправени пред разруха!

Как бе възможно да се въве-
де иновация, толкова вредна 
за държавата? Защото аз, Рок-
фелер, съм държавата, и моят 
приятел Морган и аз заедно 
сме Съединените щати. Който 
ми навреди, вреди на държава-
та.

Според нашите експерти и 
професори, златото е имало 
„фиксирана присъща стой-
ност”. Разменяйки злато срещу 
блага, публиката никога не би 
могла да загуби нещо. Тъй като 

според професорите размяната е еквива-
лентна на измерването*, то както резулта-
тът от измерването на парче ленен плат 
е еднакъв, независимо дали измерването 
започва от единия край или от другия, така 
и купувайки и продавайки блага срещу зла-
то, количеството на златото винаги тряб-
ва да бъде същото. Защото златото има 
„фиксирана присъща стойност”! Затова, 
докато сме имали злато, фиксираната при-
съща стойност на златото е защитавала 
публиката от всякаква възможна измама. 
Ние, спекулантите, които се самообогатя-
ваме, не можем да правим това за сметка 
на публиката. Нашите богатства са дошли 
не знам откъде, но може би са били дар от 
Небето.

Уви, този небесен подарък ще се пре-
махне от Свободните пари!

*Мярка за стойността. Средство за пре-
несена стойност, натрупване на стой-

ност - и илюзия за стойност.

Превод от английски:
Георги е. АндРееВ
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Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

щинска спирка встрани от пътя. 
Така хората питат: „Какво ще 
стане с полученото от тези по-

лици? Казвате, че изгледите за тях са лоши и 
ние ви вярваме, но можете ли да ни предложи-
те в замяна някакъв по-добър изглед? Какво 
да купуваме с парите? Не ни е грижа да ку-
пуваме правителствени ценни книжа, тъй като 
други са ни изпреварили и изкуствено са пови-
шили цените. Трябва ли да продадем нашите 
книжа на загуба, просто за да купим други на 
прекалени цени, т.е. отново на загуба? Ако гу-
бим при покупката на правителствени книжа, 
ние можем да загубим и нашата собствена си-
гурност. Предпочитаме да почакаме известно 
време преди да продаваме”.

Новото поведение на публиката руши нашия 
бизнес. Това объркано чакане! Чрез него пър-
вото впечатление от нашите новини се смек-
чава, объркването преминава, а друга част 
има време да разпръсква успокояващи нови-
ни, разобличавайки нашите преувеличения и 
лъжи; и така играта върви. Първото впечатле-
ние е това, което се различава и трябва да се 
използва. Маменето на публиката е станало 
труден бизнес.

Освен това моят работен капитал е инвести-
ран в тези отвратителни Свободни пари и из-
гнива в моята каса. За да направя моя удар 
в точния момент, аз съм принуден да държа 
резерв от пари. Ако разчитам на тия резерви в 
погрешно време, откривам, че те вече са пре-
търпели значително обезценяване. Редовна 
и известна загуба и срещу това - несигурен 
шанс за печалба!

В началото на годината имах в налич-
ност десет милиона. Мислейки, че се 
нуждая от тях както и преди, им позво-

лих да лежат неизползвани като готови пари. 
Сега сме края на юни и аз все още не съм бил 
способен да раздвижа Стоковата борса за 
продажби в някакъв значителен мащаб, така 
че парите лежат там недокоснати. Недокосна-
ти? Четвърт милион от тях вече са се изпари-
ли! Загубил съм необратимо тази голяма сума 
и изгледите за бъдещето не се подобряват. 
Напротив, Стоковата борса става все повече 
и повече дебелокожа. В дългосрочен план оп-
итът учи даже най-плашливите инвеститори, 
че когато никой не продава, цените въпреки 
мрачните изгледи не могат да западат и че не 
само слухове и изгледи, но и фактите изискват, 
за да оправдаят падането на котировките.

Колко различно бе през миналите времена? 
Пред мен лежи изрезка от финансовата коло-
на на вестник, модел на съобщение, което са-
мият аз често преобръщам:

„Черен вторник. На Стоковата борса днес 
избухна паника поради получената новина, 
че султанът страда от стомашни болки. Зна-
чителни нареждания за продажби от провин-
циалните клиенти са съвпаднали с голямото 
нетърпение за продажба на част от местни-
те спекуланти и при този натиск пазарът се 
е отворил при деморализирано и паническо 
настроение. “Sauve qui peut” (Да се спасява, 
който може), беше призивът”.

А сега? Вечно същият глупав въпрос: „Какво 
да правя с моите пари? Какво да купя, ако про-
дам облигациите си?” Тези отвратителни Сво-
бодни пари! Колко различно беше със златния 
стандарт! Тогава никой не питаше „Какво да 
правя с парите, които получавам?” Тези кра-
сиви облигации се продаваха на наддаващи-
те спекуланти срещу злато, тъй като златото 
все пак беше по-красиво; инвеститорите бяха 
щастливи да видят парите отново, да ги броят 
и да ги прекарват през пръстите си. Когато им-
ахте злато, бяхте сигурен; златото не би мог-

ло да ви въвлече в загуба при покупка и про-
дажба, тъй като то има, както икономистите 
го характеризират, „фиксирана присъща стой-
ност”. Тези чудесни златни пари с фиксирана 
присъща стойност, във връзка с която всички 
други блага и запаси се вдигаха и падаха като 
живака в барометъра, колко лесна правят те 
спекулата.

Сега инвеститорите седят върху запа-
сите си като залепени за тях и пре-
ди да ги продадат, винаги си задават 

въпроса: „Моля, кажете ми първо какво да 
направя с отвратителните пари, които полу-
чавам за моите облигации?” Веселите дни на 
старата Стокова борса вече ги няма, след като 
златото изчезна заедно със залеза в небесата 
на спекулата.

Обаче има и едно успокоение: не само аз 
съм потърпевш. Моите колеги от размяната 
на продукцията изгоряха еднакво лошо. Със 
Свободните пари се срина и техният бизнес. 

пят запасите. Тези запаси вече не са стоки 
за продан: те са станали непродаваема 
собственост. И дори спекулантът да успее 
да постави натясно новото производство, 
поради тези частни запаси цените не биха 
се вдигнали незабавно. Защото вече хора-
та не живеят само за да ядат. Преди тези 
запаси са използвани, докато се разпрос-
транят новините, че спекулантите държат 
известни запаси на пазара, така че про-
изводителите да са в тревога и да трябва 
да възстановяват дефицита, преди спеку-
лантите да са в състояние да разполагат 
с техните блага. Занапред трябва да имам 
на ум, че работещият капитал на спекулан-
тите в производството, подобно на моя, е 
готови пари, подложени на парично обез-

Преди цялата продукция на страната остава-
ше за продажба до момента на потребяването 
й - тя беше в ръцете на търговците. Клиентите 
никога не помисляха да я поставят в килерите 
си. Златото със своята „фиксирана присъща 
стойност” беше заместител на всички прови-
зии и никога не би ни въвело в загуба, тъй като 
всеки, който имаше резерв от злато, имаше на 
разположение всичко, от което можеше да се 
нуждае. Защо тогава да държи блага в килера 
да ги ядат молците?

Но фактът, че всичко винаги беше за про-
дан, правеше спекулата доходна. Имаше кли-
енти с недостатъчно провизии за 24 часа и ця-
лото предлагане лежеше готово за продажба в 
ръцете на търговците, така че спекулата беше 
самата простота: изкупувате наличния запас и 
след това изчаквате търсенето да излезе на-
пред. Изобщо, вие сте сигурни в печалбата си.

А сега? Благата, които преди бяха държани 
в стоковите складове, сега се държат за упо-
треба в милиони килери, така че как могат да 
бъдат върнати обратно на пазара? И с какво 
могат да бъдат купени тези запаси? Не със 
Свободни пари, затова трябваше да се изба-
вим от Свободните пари и клиентите да изку-
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МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ - СЛЮДИ

Химически състав: 
KAl2(AlSi3O10)(OН,F)2. Най-
често се среща във вид на 
люспести и слоести агре-
гати и много рядко във вид 
на друзи. Цветът е бял, зе-
лен, жълт, розов. Той е от 
групата на слюдите, осо-
бени минерали със слоес-
та структура и способност 
да се разделят на тънки 
еластични прозрачни или 
просветляващи пласти-
ни, които пропускат свет-
лина. Преди откриването 
на стъклото мусковитът е 
бил използван за остъкля-
ване на прозорци. Заради 

свойството да издържа на 
високи температури се из-
ползва и сега вместо стък-
ло в металургическите 
пещи.

Името Muscovite идва от 
английски език – от старо-
то име на Русия, нарича-
на Muscovy (Московия). В 
Европа тази слюда нари-
чали „московско стъкло”. 
На старинните литогра-
фии, изобразяващи стари 
къщи, може да се види, 

вграден в прозорците.
От мусковит изработват 

гердани, топки за масаж, 
а добре оформени късо-
ве поставят върху биоло-
гично активните точки за 
изравняване на общото 
биополе.

Литотерапевтите смя-
тат, че мусковитът оказва 
благотворно влияние вър-
ху щитовидната жлеза. Той 
влиза в състава на много 
глини, които се използват 

отдавна от народната ме-
дицина и съвременното 
глинолечение.

Амулетът от мусковит 
пази своя притежател от 
външно негативно въз-
действие и помага за ус-
тановяване на връзка с 
астралния свят.

Мусковитът е ценна су-
ровина за електро и ради-
опромишлеността поради 
високите си електроизола-
ционни свойства.

„Изкуството да живееш” води до индивидуал-
ната реализация на Аз-а, до постигането на мира 
във всеки един човек, а по този начин и в целия 
свят, по думите на Шри Шри Рави Шанкар. След 
посещението си в Ирак той каза, че силата и отго-
ворността са равни и вървят ръка за ръка, за това 
той е поел обет да доведе отново мира в Ирак, а 
и в целия свят, чрез своето учение.

„Сударшан Крия е една от техниките, които 
разпространявам и преподавам навсякъде - каз-
ва той. – „Сударшан” означава правилен поглед 
за това, кой съм аз, а „Крия” означава пречиства-
що действие. За един час практикуване може да 
се види как енергията, умът и кислородът проник-
ват във всяка клетка на тялото ти и те пречистват 
много дълбоко. Всяка клетка на тялото ти се пре-
чиства, заредена с енергия и повече кислород.

Тази практика повлиява на хипофизната жле-
за, която внася ред в цялото тяло, защото е цен-
търът на съзнанието, на ума и на свързания с нея 
хипоталамус. Преди хиляди години е писано, че 
и най-малко внимание върху този център е дос-
татъчно да повлияе по много положителен начин 
на цялата нервна система. Съзнанието работи 
чрез тези жлези и пречиства и донася енергия на 
имунната система. На санскрит се казва, че здра-

ве е „сваста”. Сваста означава „здраве” и 
„установен в Себе си”. Здраве означава да 
си в центъра си, умът ти да е фокусиран в 
центъра ти, без притеснения, да е стаби-
лен. Това е здраве.

сли, които изтласкват нега-
тивните по-навътре, влез 
дълбоко в себе си чрез 
дишането, чрез медитация 
и пречисти организма си. 
Стигни до корена му, ели-
минирай причината, самия 
корен на негативизма. Не 
отнема много време. Осо-
бено със Сударшан Крия 
ефектът е почти незабавен. 
Само два дни практика, по 
един час на ден, изчистват 
тялото толкова много, ка-
рат те да се чувстваш тол-

кова лек” - уверява Шри Шри Рави Шанкар.
Качеството на живота е силно свързано със 

способността да лекуваш. Когато умът е освобо-
ден от страх, вина, гняв, когато е ясен, можеш да 
излекуваш организма си от всичко. Животът има 
уникалната способност да се лекува и развива. 
Потенциалът на съзнанието е изумителен. Про-
мените в него, като промяна на ниво семе, могат 
да предизвикат промяна на цялото растение, на 
целия живот. А това означава връщане обратно 
при извора, при жизнените сили, при самия ко-
рен на нашето съзнание. Здравето може да бъде 
възстановено чрез внимание върху източника на 
ума, на съзнанието. Защото чистото съзнание е 
чиста любов. А любовта е най-висшият лечител 
на планетата, тя е най-висшата сила.

 Лили ПеТРоВА

Добиват го в над 26 
страни. Основни произво-
дители на мусковит във 
вид на пластинки (плочки) 
са Индия и Бразилия, на 
натрошен - САЩ, Франция, 
Испания, Индия, Русия. 
Има находища в Пакистан 
и Финландия.

Лидия СТАРикоВА
из „камъни 

за нашите души”

Яркозеленият мусковит, съдържащ до 
4% Cr2О3, (дихромен триоксид) се нарича 

фуксит (хромов мусковит)

р. мусковит; а. muscovite; н. muskovit; 
ф. muscovite; mica blane, 
verre de moscovie; и. muscovita

ЗДРаве означава 
установен в себе си

Вместо да натриваш ума си, който е само една 
десета от цялото ти съзнание, с положителни ми-

Шри Шри Рави Шанкар
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На 2 и 3 юли 2011 
година се про-
веде Световният 

фестивал на културата, 
посветен на 30-та годиш-
нина на Международна-
та фондация „Изкуство-
то да живееш”, с лидер 
и основател Шри Шри 
Рави Шанкар. Олимпий-
ският стадион в Берлин 
събра на едно място над 
70 000 младежи от 150 
страни, които показаха 
своите уникални култур-
ни достижения. Това бе 
една своеобразна демон-
страция на красотата на 
всички световни култури 
чрез танци, музика, йога, 
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Участниците във фе-
стивала надникнаха в 
огромното културно на-
следство на Индия чрез 
демонстриране на пре-
димствата на йога и спо-
делянето на дълбочината 
на индийската музика, 
танците и индийската на-
ционална кухня. Бълга-

рия представи сво-
ята култура и тра-
диция с грандиозно 
право хоро с близо 
2000 души участ-

ници. И то под музикал-
ния съпровод на Елица 
Тодорова.

Какво преживяване е 
било това, споделя участ-
ничката във фестивала 
Денка Димитрова-Муш-
кина: „Близо 2000 души 
се стичаме на стадиона. 
Вали проливен дъжд, 

духа, студено е - около 
10 градуса. Треперя, не 
от студ, а от притока на 
адреналин. И като ми се 
люшна онова хоро, като 
полудяха хората на ста-
диона... Летя, летя... пла-
ча... танцувам... танцува-
ме с български знамена в 
ръцете ни, с духа на Ро-
дината в сърцата ни! Сни-
мат ни... радват ни се...  
Чувствам се благослове-
на да съм българка. Бог 
ме дари с тази си милост! 

Да усетя енергията на 
Любовта! Всички нации в 
едно аплодират, крещят: 
„ B u l g a r i a a a a a a a a a a ! ” 
Щастливка съм. Бълга-
рия е над всичко. Ние сме 
България в този уникално 
неповторим момент. Вече 
знам защо не сме загу-
били нито една битка... 
Елица ги побърка, 70 000 
души изпадат в истерия.”

Животът като празник
и светът като семейство
Празник на многообразието 
за едно мирно бъдеще
храна, литература, кон-
ференции, която уважи 
нормите и ценностите на 
различието, допълващо 
хармонията в многообра-
зието. Беше и една реа-
лизирана мечта животът 
да се превърне в праз-
ненство, а светът - в едно 
световно семейство.

Шри Шри Рави Шанкар 
на 25-годишнината на 
организацията „Изкуството на 
живота” в Бангалор, Индия

 Под палките на дъжда Аржентински узиканти от „So What Project” 
разтърсиха стадиона със своите електробаджани

на СТР. 8
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Eсе ХІІІ от поредицата 

на Елиас КАНЕТИ 
за характера на масите

От стр. 1

РИТМИЧНА МАСА МАСИ И ВЛАСТ

Много от техните ритми са по-богати и по-
осезаеми от тези на хората. Копитните живот-
ни бягат на стада, сякаш под силните звуци на 
барабани. Най-старото познание за човека е 
познанието за животните, от които човек е бил 
обкръжен, които са го застрашавали и за кои-
то той е ходил на лов. Той се е научил да ги 
познава по ритъма на тяхното движение. Най-
старото писмо, което той се е научил да чете, 
е писмото на следите: това е някакъв вид рит-
мично нотно писмо, което съществува от ве-
чни времена; то се отпечатва от само себе си 
върху меката почва и човекът, който го разчи-
та, го свързва със звука от възникването му.

Много от тези следи от стъпки се сре-
щат в голямо количество плътно една 
до друга. Хората, които първоначал-

но са живеели на малки племена, са могли 
сами да разберат, когато спокойно наблюда-
ват такива следи, противоположността между 
своята малобройност и многобройността на 
стадата. Те са били гладни и винаги са тър-
сели плячка; колкото повече плячка, толкова 
по-добре за тях. Но са искали и те самите да 
бъдат повече. Чувството за собственото му 
умножаване винаги е било силно в човека. То 
в никакъв случай не бива да се разбира само 
като онова, което се обозначава с неподходя-
щия израз стремеж към плодене. Хората искат 
сега, точно на това определено място, в този 
момент, да са повече. Големият брой на ста-
дото, след което са тръгвали на лов, и техният 
собствен брой, който желаят да бъде голям, 
се смесват по особен начин в чувствата им. Те 
ги изразяват с определено състояние на обща 
възбуда, което аз определям като ритмична 
или потръпваща маса.

Средството за това е бил преди всичко ри-
тъмът на техните крака. Там, където вървят 
мнозина, вървят и други. Стъпките, които при 
бързо повторение биват следвани от други, 
създават измамно впечатление за по-голям 
брой хора. Те не помръдват, в танца засти-
ват винаги на едно и също място. Стъпките 
им не затихват, повтарят се и остават дълго 
време еднакво шумни и живи. Те заместват 
със сила това, което им липсва като числе-
ност. Ако стъпват по-силно, звучат сякаш са 
повече. Упражняват притегателна сила върху 
всички хора около тях, която не намалява, до-
като не спрат да танцуват. Онези, които чуват 
звуците на танца, прииждат и остават заедно 
с тях. Естествено би било все повече хора да 
се присъединяват към тях. Но тъй като скоро 
наблизо няма да има никой, те трябва да си-
мулират множене от самите себе си, от своя 
ограничен брой. Движат се сякаш непрекъсна-
то стават повече. Тяхната възбуда расте и се 
повишава до опиянение.

По какъв начин обаче те заместват онова, 
което не могат да имат като численост? От 
една страна, важно е всеки от тях да върши 
едно и също. Всеки тупа с крак и всеки го прави 
по един и същи начин. Всеки размахва ръце, 
всеки движи главата си. Равностойността на 
участниците се разклонява в равностойността 
на техните крайници. Всичко, което може да се 
движи в един човек, придобива свой собствен 
живот, всеки крак, всяка ръка живее сама за 
себе си. Всички отделни крайници се използ-
ват за прикритие. Те са много близо помежду 
си, често пъти си почиват един върху друг. Към 
тяхната равностойност се прибавя и тяхната 
плътност, плътност и равенство стават 
едно цяло. Накрая пред отделния човек танцу-

ва едно-единствено създание, с петдесет гла-
ви, сто крака и сто ръце, те всички се движат 
по еднакъв начин или действат под напора на 
своята най-висша възбуда, тези хора наистина 
се чувстват като едно цяло и само физическо-
то изтощение може да ги повали.

Всички потръпващи маси си приличат 
именно благодарение на ритъма, който ги 
владее. Описанието, което онагледява един 
такъв танц, води началото си от първата тре-
тина на миналия век. Отнася се за танца хака 
на маорите от Нова Зеландия, който първо-
начално е бил боен танц.

„Маорите се нареждат в дълга редица по 
четирима в дълбочина. Танцът, наречен хака, 
трябва да изпълни с ужас и страх всеки, който 
го преживява за първи път. Цялото общество 
- мъже и жени, свободни и роби, без оглед на 
положението, което заемат в общината - се 
смесва в едно. Всички мъже са съвършено 
голи, само с бойния си колан, опасан около 
кръста. Въоръжени са с пушки и щикове, при-
крепени към копия и прътове. Младите жени и 
жените на главатаря участват в танца голи до 
кръста.

Тактът на песента, който съпровож-
да танца, се спазва много строго. 
Подвижността на участниците е уди-

вителна. Те скачат внезапно право нагоре, 
всички в един и същи момент, сякаш подчине-
ни на една воля. В същия момент размахват 
оръжията си и с изкривените си лица и дълги-
те си коси - при тях мъжете често, също като 
жените, имат дълги коси - приличат на армия 
от горгони. При падането обратно те удрят в 
земята шумно, едновременно с двата си кра-
ка. Този скок във висините повтарят често и 
все по-бързо.

Чертите на лицата им се изкривяват неве-
роятно, колкото позволяват мускулите на чо-
вешкото лице, всяка нова гримаса се повтаря 
точно от всички участници. Ако някой изпъва 
лицето си така силно, като че ли го завинтва 
с отвертка, всички останали веднага му под-
ражават. Те въртят очите си насам-натам, по-
някога се вижда само бялото, създава се впе-
чатление като че ли в следващия момент ще 
изскочат от орбитата си. Кривят устата си и я 
разтеглят чак до ушите. Всички едновремен-
но изплезват езика си напред така, както един 
европеец никога може да го направи; усвоя-
ват всичко това като упорито се упражняват 
от ранно детство. Лицата им представляват 
ужасна гледка, цяло облекчение е човек да 
може да отвърне поглед от тях.

Всяка част на тялото поотделно е в движе-
ние: пръсти, очи, език, както и ръце и крака. С 
дланта си удрят силно ту върху лявата гръд, 
ту по бедрото. Шумът от песента им заглуша-
ва ушите, над триста и петдесет души участ-
ват в танца. Можем да си представим какво 
въздействие има този танц във военно време, 
до каква степен повдига духа и колко изостря 
неприязънта на двете страни, изправени една 
срещу друга.”

Въртенето на очите и плезенето на ези-
ците са знаци на упорство и предизви-
кателство. Но макар че войната като 

цяло е работа на мъжете, и то на свободните 
мъже, всички се отдават на възбудата на хака. 
Масите тук не признават нито пол, нито въз-
раст, нито ранг. Всички правят едно и също. 
Онова, което отличава този танц от други по-
добни танци, е изключителното на равенство-
то. Прави впечатление, че всяко тяло сякаш е 
разчленено на отделните си части, не само на 
крака и ръце, защото това често се случва, но 
и на пръсти на крака и ръце, на езици и очи, 
и като че ли всички езици се събират заедно 
и в един момент правят едно и също. Скоро 
всички пръсти на краката, всички очи дейст-
ват по един и същи начин. С всяка частица на 
тялото си хората са обхванати от това равен-
ство и то винаги се проявява в действие, което 
бурно се разраства. Гледката на триста и пет-
десетте човека, които едновременно скачат 
нависоко, едновременно плезят езиците си, 
едновременно въртят очите си, трябва да съз-
даде впечатление за непреодолимо единство. 
Плътността не е само плътност на хората, тя 
е също и плътност на отделни части на тялото 
им. Може да се помисли, че пръстите и езици-
те, дори да не са част от хората, сами могат 
да се съберат и да воюват. Ритъмът на хака 
дава възможност да се види поотделно всяко 
от тези равенства. В подема си заедно те са 
непреодолими.

Защото всичко се прави, като се предпола-
га, че ще бъде видяно: врагът гледа. Силата 
на общата заплаха създава хака. Но тъй като 
танцът вече съществува, той става и нещо по-
вече. Той се упражнява още от ранна възраст, 
има много различни форми и се изпълнява при 
всички възможни поводи. Мнозина пътешест-
веници са поздравявани за „добре дошли” с 
хака. Направеното описание се дължи на по-
добен случай. Ако приятелски бойни части се 
натъкнат на други, те се поздравяват с хака; и 
всичко се прави така сериозно, че неосведо-
меният наблюдател се страхува от избухване 
на битка всеки момент. При тържествено по-
гребение на голям вожд, след всички фази на 
най-ожесточени жалби и самобичуване, които 
при маорите са обичаи, след тържествен и 
много богат обяд, всички неочаквано скачат, 
посягат към пушките си и се нареждат за хака.

В този танц, в който могат да участват всич-
ки, племето се чувства като маса. Служат си 
с него винаги, когато имат потребност да са 
маса и да се проявят пред други като маса. В 
ритмичното съвършенство, което е постигна-
то при него, той несъмнено изпълнява своята 
цел. Благодарение на хака единството им ни-
кога не е застрашено сериозно отвътре.

Из „Маси и власт”, изд. „Леге Артис”
Превод: Елисавета Кузманова

Редактор: Саня Табакова
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шето тяло. От него тръгва 
енергията към всичките ви 
органи и системи. То съот-
ветства на вашето енер-
гийно тяло, от което зависи 
здравето, силата и равно-
весието ви. Да се държи 
винаги в изправност.

- Според легендата Га-
лахад открива Светия 
граал. каква е истината?

- По-скоро се стреми да 

- Скарабея. египетски-
те символи?

- Скарабея символизира 
повече силата на духа над 
плътта. Да се пожертва 
плътта в името на духа е 
древно варварско занима-
ние. То носи големи неволи 
на човеците от древността. 
Зад символите стоят идеи, 
но не всички са Божестве-
ни. Да се умъртвява плъ-
тта насилствено не е Бо-
жествена идея. Скарабея е 
двузначен символ. Дуалис-
тична идея.

- има ли дърво на Жи-
вота, чиито листа служат 
за изцеление, както пише 
в Библията?

- Дървото на Живота се 
намира в основата на ва-

намери пътя на Божестве-
ната идея. Вече ти казах. 
Светият граал не е пред-
мет. Той символизира иде-
ята за Божествения съд, от 
който всички вие черпите 
живот. В него е Животът. 
Ползва се като символ на 
Божественото начало.

- открит ли е философ-
ският камък от николас 
Фламел?

- Възможностите на чо-
вешкия мозък са толкова 
ограничени, че не съзнава 
безграничността. До така-
ва степен ограничението е 
взело връх, че не съзнава-
те сложността на матери-
ята. Учените ви са повече 
тълкуватели на постигнато-
то, без да са изявили Духа 
на познанието във висшите 
сфери на менталното поле.

Философският камък на 

този етап не е намерен. 
Още не сте осъществили 
сътрудничество между ви-
соко развитите в умствено 
отношение цивилизации и 
вашата. Това е безгранич-
на област на мъдростта, 
която все още стои затво-
рена като обект на изслед-
ване от вашите учени.

Цветана кАчеРиЛСкА
e-mail: anarilska@mail.bg

Вие бързо развивате своите нервни сис-
теми и има начин да го усетите. От 
време на време можете да уловите 

пулсациите, които ви извеждат от физическа-
та действителност такава, каквато я познава-
те - извеждат ви от честотата, представляваща 
триизмерната самоличност. Тогава можете да 
преминете в друга вибрация и да видите, да по-
чувствате и усетите, че става нещо необичай-
но, нещо необикновено. Точно тогава се появя-
ва и отричането, защото логическото мислене 
не може да обясни какво става и не може да 
го разбере, затова вие отричате изживяването 
или блокирате спомена за него.

Най-добре е, ако останете интуитивно отво-
рени - ако разчитате на това, което чувствате, 
дори то да не изглежда логично, действайте с 
вяра. Нетърпеливостта е капан за много от вас, 
тъй като усещате, че трябва да се движите на-
някъде. Не отричайте качествата на костенур-
ката, която се движи много бавно, спира, за да 
се прибере и обмисли, близо е до земята и виж-
да много добре.

Когато искате да настъпи ускорение в това 
отваряне на древните очи, заявете своята отда-
деност. Мисленето Е. Мисленето създава. Ако 
искате именно вашето мислене да премине 
към ускорение с най-голямото израстване 
и способности, това и ще направите. Когато 
се съмнявате, съмнението също е мисъл и то 
също създава. Когато се появи съмнение, то 
спира процеса на разрастване, тъй като отри-
чате естеството на това, което ви се случва.

Вие сте в десетилетието, което ние наричаме 
„безименното десетилетие”: 90-те години на XX 
век. Сега ще започнат да се случват най-голе-
мите събития на Земята. Много от тях вече се 
случват, но са затворени в малки отделения на 
управляващите среди. Управляващите среди 
надрастват собствения си инструментариум и 
не могат вече да живеят в неговите рамки, тъй 
като той не отразява действителността така, 
както тя всъщност се развива.

Ние искаме тези от вас, които идват от древ-
ността - които са пробуждащите се господари 
- когато се пробудят да могат да виждат с древ-
ните очи и да събудят нещо, което знаят, което 
си спомнят, което е дълбоко във вас. Ще трябва 
да вярвате в себе си и да разчитате на себе си. 

КОНТАКТЬОРСТВО обхватната енергия иска да използва вашия 
физически носител като част от плана за про-
мяна на действителността, Азът няма да бъде 
унищожен. Вместо това той намира своето мяс-
то - тоест става многоизмерен, става подвижен.

Всички вие знаете, че сте тук в период от 
време, който е доста наситен. Ерата, за 
която се е писало, шушукало и говоре-

ло, вече е тук. Това е ерата, когато човечеството 
физически се проме-
ня пред очите ви и 
буквално се превръ-
ща в нещо, което не е 
било доскоро. В какво 
се превръщат човеш-
ките същества? Мно-
го е просто:

човешките същества се 
превръщат в многоизмерни 
същества.

Това е страхотна дума и страхотно понятие. 
Но то ще ви стане близко и познато като да си 
завържете обувките. Многоизмерните хора 
са тези, които съзнателно съществуват на 
много различни места едновременно. Хора-
та се променят или развиват в същества, които 
имат способността да преминават от станция 
на станция и да виждат величието в това кои 
са - те знаят, че не свършват там, където кожа-
та им свършва. Човешките същества не стигат 
само дотам, където свършва аурата или етер-
ното тяло; те съществуват в много различни 
действителности.

Това е ерата на многоизмерния Аз: Азът, кой-
то може да се движи с разбиране в много раз-
лични действителности; Азът, който може след 
време да се разпадне и изчезне; Азът, който 
може да премине в четириизмерно съзнание - 
възприемащият, не мислещия Аз. Сега е ерата 
на Аза, който разбира, че мислещата част от 
вас е много важна, но не тя е водачът на физи-
ческото тяло; тя трябва да бъде съветник.

Интуицията е пътят, който ви съветваме да 
изградите, за да стигнете до един брак на съз-
нанието. Това е брак на мъжкото начало, което 
е логично, с женското начало, което е емоцио-
нално. Този брак ги събира в едно.

контакт с плеядианците:
Барбара МАРчиняк

из „Вестителите на зората”, 1992 г.

МноГоиЗМеРноТо 
СЛиВАне

Ще трябва да можете да виждате, да разби-
рате това, което виждате, и да обяснявате на 
останалите по-широкия смисъл. Ще стигнете 
до разбиране, до огромно преливане на съз-
нанието, което ще ви накара да разберете кои 
винаги сте били.

Зависи от вас и само от вас да отворите 
ключалките и да си позволите да се движите 
напред. Вече говорихме за вашите вярвания и 

за значението на мисленето. Отново и отново 
подчертаваме, че вие сте резултат от мисле-
нето, че мисленето е и че това е естеството на 
разбирането, манипулирането и работата във 
вашия свят. Когато започнете да отнемате този 
процес от ума и го предоставите на тялото си, 
когато започнете да се отдавате на този тип 
живот, тогава древните очи наистина ще запо-
чнат да виждат.

Когато започнете да разглеждате истори-
ята на душата си, вашата самоличност 
в това определено тяло може да ви се 

стори много незначителна. Имали сте велико-
лепна същност, изразявана на тази планета 
от много древни времена, и в момента тук се 
случват много повече неща от това, което мо-
жете да възприемете. Сякаш съществуването 
е книга, дебела един метър, а хората на тази 
планета сте на първите няколко страници при 
събуждането на Новата ера. Ще прочетете ця-
лата тази книга по време на своите преражда-
ния.

Докато обработвате цялата тази информа-
ция, историята ще залее съзнанието ви и ще 
започнете да премахвате границите на това, 
което смятате за място на съществуване и 
произход за вас и вашата планета. Когато за-
почнете да разделяте на съставни части ваша-
та самоличност, ценете, обичайте и почитайте 
най-различните самоличности, които предста-
влявате, и не приемайте, че някоя от тях е не-
значителна. Почитайте всяка една от тях, не-
зависимо от това дали берете ягоди на полето, 
или събирате угарки по ъглите. Позволете на 
тази част от себе си, която носи изначалния 
огън, да се изразява чрез вас. Вие можете да 
бъдете собствения си Аз. Тогава, когато все-

ЗАдочни РеПоРТАЖи оТ 
СЪЗВеЗдиеТо СевеРеН КРЪСТ
Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – 
звездно-метеорен индивид от пето измерение
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Книгите на ИК  “Новата цивилизация” могат да бъдат закупени от 
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КУЛТУРА, 
ИЗКУСТВО

НОвИ ЗаГЛавИЯ на ИК  “Новата цивилизация”

К о н с т а н т и н 
Драгов от Стара 
Загора, който е 
първият българ-
ски учител в „Из-
куството да живе-
еш” и председател 
на управителния 
съвет на фондаци-
ята за България, 
пък обяснява как 
се е стигнало до 
този голям успех: 
„Работихме не-
уморно шест ме-

сеца за осъществяването на събитието без 
големи надежди, но 10 дни преди фестивала 
нашата група се умножи десетократно и това 
направи възможно изиграването на грандиоз-
ното хоро. Това се случи, защото не работим 
за резултата, а се наслаждаваме на всеки миг 
по пътя към целта и сме непоклатими и при 
успехите, и при загубите. И защото чрез „сева” 
(служба към обществото) познаваме в дълбо-
чина радостта от живота. А това е и сигурният 
път към постигането на мокша или освобожде-
ние и пълно удовлетворение.”

Благодарение на всеотдайността на Косьо, 
както го наричат приятелите му, „Изкуството 
да живееш” в България сега е най-развитата 
локална организация в Европа. Над 7000 
души са преминали неговите курсове, в това 
число и служители на фирми, държавни ин-
ституции, затвори, студенти, ученици, лишени 
от свобода и много други. Константин Дра-
гов бе човекът, който покани Шри Шри Рави 
Шанкар в България през 2009г. и като главен 
организатор, имаше огромен принос за успе-
ха на визитата му. Превежда и първите книги 
„Да празнуваш тишината” и „Бог обича шегата” 
на Шри Шри Рави Шанкар на български език, 

от СТР. 5 след което редактира и новоиздадените „Да 
празнуваш любовта”, „Мъдрост за новото хи-
лядолетие”, „Усмивката - един свят дар” и дру-
ги. Косьо е и човекът зад българското пред-
ставяне на Световния фестивал на културата 

в Берлин. „Моето вдъхновение - казва той - е 
Шри Шри Рави Шанкар. И да разпространявам 
неговото знание се е превърнало в моя мисия 
и служба към моя народ. Моята природа е да 
служа и затова продължавам да го правя без 
каквото и да е усилие, а събитията от само 
себе си стават все по-големи и грандиозни, 
тъй като капацитетът на организацията ни се 
увеличава” - допълва Косьо.

Лияна ФеРоЛи

Животът като 
празник
и светът като 
семейство
Празник на многообразието 
за едно мирно бъдеще

Константин Драгов 
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Българското хоро


