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СТР. 2

В нашето физическо тяло се съдържа историята на 
Вселената. Чрез извършващата се сега в него мутация 
му се позволява да се развие до степен, в която ще 
може като компютър да съхранява тази информация. И 
ние можем да улесним този процес, като съдействаме 
на изначалните богове-създатели, автори на проекта 
за връщането на планетата ни към първоначалния за-
мисъл, като възстановим развалините и съберем отдел-
ните парчета, по думите на Барбара Марчиняк.

Всички ние сме се занимавали с определени събития, 
които ще включат закодираната в нас план-програма и 
ще задействат спомените ни за това, че съществува 
божествена цел, божествен замисъл и ние сме част 
от него. И то благодарение на приложеното с нас био-
генетично инженерство.

Включването на програмата и осъзнаването на наша-
та самоличност ще бъде един невероятно наситен про-
цес. Причината за това е еволюиращото ни ДНК. Когато 
всичките 12 спирали ДНК си дойдат на мястото, те ще 
задействат и системата ни от дванадесет чакри.

Получаването на единна честота с 
общ знаменател е условие 
за включването на  
премоделиращия 
механизъм

Получаването на единна честота с 
общ знаменател е условие 
за включването на  
премоделиращия 
механизъм

Книгите на ИК  “Новата 
цивилизация” могат да 
бъдат закупени от верига 
книжарници “Хеликон”,  
“Пингвините”,  “Сиела”,  “Нанси”, 
както и от книжните борси 
“Болид“ и “Искър“.  За повече 
информация:  www. kvantov-
prehod.org
Пишете ни във Facebook: 
http://www.facebook.com/
pages/Novata-civilizacya/ 
186162898072847?v=wall; 
или интересуващото ви 
заглавие можете да намерите 
в следните on line книжарници: 
www.catalog.bg; books.bg;  
knigibg.com
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вават тези твърдения. 
До Мадарския конник се 
намира светилище на 
траките от ІІІ век пр.н.е. 
Но царица няма. Наме-
рено е там съкровище 

- Има ли пещера зад 
Мадарския конник и 
вярно ли е, че там е 
погребана атлантска 
царица?

- На легенда се осно-

на царски наследник.

- Кои хора притежа-
ват кръвна група В?

- Това са хора с тра-
ен интерес към първич-

но-природното начало. 
Те носят земна кипяща 
енергия. Намират се в 
латентен период на ду-
ховно развитие. Различ-
ни са от останалите три 

кръвни групи. Правят 
бърз напредък при до-
бри условия на живот.

Цветана КачеРИлсКа
e-mail: anarilska@mail.bg

Време е да действате. Вие сте на много ва-
жен етап и е време за огромна промяна, 
огромен скок, едно отказване, освобожда-

ване и отпускане. Време е да позволите напъл-
но на светлината и духа да ви водят във ваше-
то съществуване и е време да станете едно с 
многоизмерните страни на аза и с частите от 
себе си, които нямате представа, че съществу-
ват. Тези страни на Аза наистина съществуват. Те 
са свързани с вас и използват вас, стандартния 
носител на душата ви, като средство за пренася-
не на светлината в тази вселена, в този момент.

Тези от нашата група, които съставяха вероят-
ностите на Първосъздателя, бяха прави в повече-
то от своите очаквания и пътувания във времето. 
Наистина Първосъздателят изпраща промяна 
във вибрацията в тази сфера на съществува-
не, в тази зона на свободна воля за съзнани-
ето. Сега събитията се развиват тук, на Земята. 
Започват тук, в този ъгъл на вашата галактика, в 
покрайнините, в този край на вселената.

Това е огромен експеримент и всички вие сте 
дошли да участвате в него с голямо вълнение и 
голям копнеж. Бъдете смели. Не можем да под-
чертаем това достатъчно силно: бъдете смели. 
Следвайте вътрешния си глас и вярвайте в себе 
си. Привлечете енергията във вашите физически 
тела и я използвайте. Отречете законите на чове-
чеството, защото именно затова сте тук. Вие сте 
бунтовници и ние също сме бунтовници.

Има такива, които не могат да минат по този 
маршрут на съзнанието и в това няма нищо лошо. 
Този път, по който направляваме вашето съзна-
ние, не е лесен. Той ще ви даде награди, към 
които душата ви се стреми, макар че наградите 
могат да дойдат след битки. Вие си проправяте 
път в съзнанието и ще стигнете до едно място, 
където се отваря невероятна панорама и имате 
съвсем нови възможности за пътуване в и извън 
тази планета. Хората, свързани с вас, ще открият, 
че и за тях се откриват нови възможности. Цяло-
то съзнание, събрано на тази планета в този мо-
мент, ще запали

искрата на еволюцията,

която ще промени структурата на вселената. 
Мислете мащабно. Мислете наистина мащабно и 
го направете.

Кои са тези многоизмерни Азове? Много пъти 
са ви карали да вярвате, че има други части от 
вас, които са много по-разумни и които знаят 
много повече от вас самите. До известна сте-
пен това е било вярно и все още е вярно донякъ-
де. Но ще откриете, че тъй като вие сте стандарт-
ният носител на душата си, ще започнете да за-
действате данните, които се съхраняват в тялото 

КОНТАКТЬОРСТВО

участват, и да осмисли това, без да полудее.
Вие развивате тази способност в себе си. В 

общи линии тази част от пътя, през която в мо-
мента минавате, е най-трудната, защото се съм-
нявате и се чудите дали в действителност това е 
истина. Тялото ви казва едно, а съзнанието друго. 
Тялото ви казва едно нещо, а обществото друго. 
Знанието е израстване, а това е знание за това, 
което се пробужда във вас.

Трябва да сте отдадени през цялото време. 
Когато тези дарби и способности се превърнат в 
първостепенни изживявания за вас, трябва да се 
научите да работите с тях независимо от всичко. 
Започнете да осъзнавате, че вие сте направля-
вани от божествени сили и че всички събития са 
привлечени към вас за вашето извисяване, неза-
висимо от хаоса, който на пръв поглед предизвик-
ват в живота ви. В крайна сметка тези събития ще 
ви направят по-богати. Сега ситуацията е такава 
сякаш някой хвърля варели със злато в задния 
ви двор, а вие казвате: „Ей, по дяволите, златото 
разваля тревата.” Мислите си, че градината ви 
не е толкова хубава както преди, тъй като цялото 
това злато е затрупало растенията в нея.

Винаги, когато имате някакво изживяване, нау-
чете се да участвате в него; бъдете пълноценен 
участник във вашето физическо тяло. Наслаж-
давайте му се, забавлявайте си и се научете как 
спонтанно да наблюдавате вашите изживявания, 
влиянието на вашите изживявания върху други-
те хора и върху вас самите и резултатите, които 
получавате от всичките си изживявания. Тогава, 
винаги когато се случи нещо невероятно, ще мо-
жете да си кажете: „Ето, отново се случва. Какво 
мога да науча от това?”

Ако нямате такива изживявания, започнете да 
фантазирате, поемете живота си в свои ръце и 
действайте сякаш можете да контролирате и 
движите някое от тези изживявания следващия 
път, когато се промъкне до вас. Можете да прави-
те това по същия начин, по който сте се научили 
да се будите по средата на някакъв сън и да го 
контролирате така, че да не ви преследват гла-
ворези, или да накарате звънеца да удари, точно 
когато предстои да ви изпитат. Трябва като инди-
види и като вид да развиете това вярване или ре-
шимост във всички изживявания от живота.

Контакт с плеядианците:
Барбара МаРчИняК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

МнОГОИЗМеРнОТО слИВане

ви и носят цялата ви история.
Как ще разберете, когато тези други страни 

на Аза започнат да се показват? Това може да е 
много незабележимо или може да е като внеза-
пен удар по главата. Просто зависи от Аза. Може 
един ден да си седите и внезапно, след едно за-
тваряне на очите да установите, че се намирате 
в съвсем друга стая. Точно това е като внезапен 
удар по главата. По-незабележимо става, когато 
например се разхождате по улицата, погледнете 
към някаква витрина и изведнъж някой манекен 
за дрехи или снимка или дума пробуди нещо във 
вас; за момент се отнасяте и виждате съвсем 
ясно друга своя самоличност - съществуваща по 
същото време като вас самите.

Ще започнете да откривате свои страни, кои-
то съществуват нефизически, или части от аза, 
които съществуват като работещи в космоса 
същества, и те са истински космически съще-
ства. Душата ще се пробуди. Тя ще познае всяка 
своя страна и всяка страна от същността на ду-
шата ще опознае цялата душа изведнъж.

Изведнъж ще разберете всички действи-
телности, когато се научите да се движите с 
вибрационната честота и да ставате четири-
измерни. Ще развиете тази способност като 
най-напред постигнете равновесие с три или 
четири действителности, след това с пет или 
шест и така нататък. Ще пробудите способно-
стите на Първосъздателя и ще станете своя 
Първосъздател. Целта на вашия Първосъз-
дател, създавайки тази вселена и всички ос-
танали вселени, била да развие себе си до 
такава степен и да отвори толкова многоиз-
мерни канали за информация, че той - чиято 
същност е във всички неща, които познавате 
- да може да види себе си във всички неща, 
да види всяко събитие, в което всички неща 

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

нОВИ ИЗжИВяВанИя

ЗаДОчнИ РеПОРТажИ ОТ сЪЗВеЗДИеТО

За да се развиваме и за да станем 
свръхсъщества с огромна сила от Се-
мейството на Светлината, ние сме из-

бирали особено предизвикателни ситуации, в 
които е трябвало да се издигнем над устано-
вените гранични нива и възможности. Дошли 
сме на Земята умишлено, за да се изпра-
вим пред предизвикателства, на които мо-
жем да се противопоставим хармонично. В 
този процес може да усетим несъвместимост 

честота с общ знаменател, която причисля-
ва всички хора, дори и тези с най-ниското 
възможно постижение.

Някои хора ще работят с дванадесетте 
спирали не след дълго, докато други 
ще стигнат до промяната на един по-

късен етап от десетилетието, защото всеки 
индивид е закодиран да получи честотата 
едва когато е в състояние да я усвои. Много 
хора вече изживяват трудности с усвояване-
то на промените на този ранен етап от плана, 
защото са убедени, че съществува само една 
действителност и не може да има друга. Тъкмо 
това усещане може да се разглежда като па-
дение на човешката раса.

Когато спиралите се задействат с пълна 
сила, настъпва събуждане на вътрешното по-
знание на човека. Това е познание за Аза, кой-
то се простира далече над физическия свят. И 
заедно с развитието на светлинно закодирани-
те влакна, които представляват милиони и ми-
лиарди съвсем дребни фибри, светът на Духа 
и себереализацията ще се окаже на ръба на 
една информационна експлозия, свързана с 

наличието на евтина или безплатна енергия, 
както и на много други придобивки.

Сега цялата планета е погълната от раз-
ширяването на действителността. За да сме 
подготвени, е нужно дълбоко проучване на 
нашата собствена действителност и развива-
нето на нови умения и способности, свързани 
с нашата емоционална еволюция. Защото чо-
вешкото тяло се изразява чрез чувствата, в 
което се състои и неповторимостта и дар-
бата на нашия вид.

Най-важната и срочна задача сега е да 
открием емоционалните магистрали 
към местата, които сме крили от себе 

си в този живот. Да позволим нахлуването на 
спомени за събития, които са били трудни за 
нас, като изяви на сексуалност, които не сме 
разбирали, например. Изобщо такива неща, 
които са погребани от емоционалното ни тяло, 
защото то е твърде чувствително на критики, а 
мисловното ни тяло го е дарявало много ще-
дро с тях. Затова емоционалното тяло, което 
е свързано с духовното, се крие от него. То 
много често е „погребвало” спомените от раз-
личните ни паралелни, пълноправни съще-
ствувания, защото не е могло да ги обработи.

Блокирали сме тези събития, защото не са 
ни подкрепили да повярваме, че те наистина 
са се случили. Особено тези, свързани с на-
шата сексуалност. Тъй като тя е част от нас, 
не сме успели да разбререм и да навлезем по-
дълбоко в нейния смисъл. Но когато започнем 
това многоизмерно проучване, спомените, 
скрити в нас, ще излязат на повърхността. Ще 
бъдем смаяни от това, че сме могли напълно 
да забравим цели събития и големи отрязъци 
от живота си, особено тези, които са се случи-
ли, когато сме били под 12-годишна възраст. 
Ще бъдем удивени, когато се запознаем със 
способностите на нервната система да не до-
пуска потока от данни, които съзнанието не 
може да обработва. Но тъй като записите са 
налице, ще се наложи да ги пуснем отново. 
Вече ще сме в състояние да обработим много 
повече от тези данни, защото ще се се нау-
чим да бъдем неутрални и да не подлагаме 
на критика това, в което сме участвали.

Когато информацията в нашето ДНК бъде 
реорганизирана и включена отново, ще можем 
да почувстваме как събитията от този живот 
се свързват и разцъфтяват и прокарват една 
нишка на обвързаност с много различни ме-
ста, на които сме живели, и с много различ-
ни самоличности, които сме носели. А след 
като излезем от обсега на критиката, ще сме 
в състояние да стигнем и до случилото се в 
действителност тук. Ще можем дори да го из-
живеем, сякаш сме присъствали на него чрез 
клетъчната си памет. Този процес включва уни-
щожаването на настоящата парадигма. В него 
ние няма да бъдем сами. В нашата личност 
има и други същности, които се връщат в 
нашето време, за да създадат една вихруш-
ка от енергия, която ще формира новата 
действителност.

Ако не сме готови да се променим и да се от-
кажем от някои неща, ще трябва да преминем 
през изживявания, които ще бъдат не дотам 
радостни. Но това не означава, че душата ни 
ще се откаже от пътуванията, които е копня-
ла да изживее. Тя винаги е чувствала, че има 
някаква недовършена работа тук. А именно, 
да контролира своето ДНК, а оттам и своята 
действителност. И да има пълен контрол над 
всичко. Но едва когато повярваме в това, ще 
можем и да го правим с огромна радост и с не-
стихващо въодушевление.

лияна ФеРОлИ

Получаването на единна честота с 
общ знаменател е условие 
за включването на 
премоделиращия механизъм
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с останалите и това да не им се хареса, за-
щото те не са програмирани в такива моменти 
да реагират като нас. Дори някои хора изобщо 
не са програмирани за това. Други пък са зна-
ели за плана на промяната, но са дошли тук, 
за да бъдат само наблюдатели. Но тъй като 
са имали смелостта осъзнато да слязат на 
планетата, това ще бъде официално призна-
ние за собственото им пътуване и те ще бъдат 
прехвърлени в по-висша форма на съзнание, 
дори и ако единственото им участие в прехо-
да е просто да присъстват тук. Така че трябва 
да отдаваме дължимото на всички, които са на 
тази планета по това време и са решили да 
участват в тази голяма промяна на честотата. 
Всички участници са необходими, защото 
колкото повече честоти има, толкова пове-
че е енергията, която може да се натрупа и 
да промени старата честота. Тези, които са 
се отворили за светлината, са буквално под-
ложени на преустройство на тялото. А то се 
извършва най-вече по време на сън. Тогава 
става реструктурирането на нашата ДНК, коя-
то е едно свързващо влакно. Учените на този 
етап са открили определени кодове в опреде-
лени негови участъци. Открили са дори и ня-
кои излишни части, според тях, защото още 
не могат да ги декодират и разберат. Наричат 
ги „отпадъчно ДНК”. Но тези части, всъщност, 
дълго са били в неактивирано състояние и 
сега се задействат. Това се случва най-вече 
чрез голямата роля на окисляването, тъй 
като кислородът захранва закодираната 
програма и събужда „отпадъчното ДнК”. 
Тъкмо то съхранява възприятията дълбоко в 
нашето тяло, които ще ни позволят да станем 
пъленокръвни четириизмерни същества. Това 
пробуждащо се ДНК ще ни позволи да проме-
ним зрението си, слуха си, да увеличим продъ-
лжителността на живота си.

Сега се променяме толкова бързо, че някои 
учени определят този процес като заболяване. 
Но това, определено, не е болест, а естестве-
на промяна и преустройство. Сега предстои 
промените да започнат да личат чрез разви-
ване на нови способности. Автоматически ще 
започнем и да знаем много неща.

Изначалните проектанти на човешкото тяло 
са били благосклонни същества. Те били много 
щедри и ни надарили в биогенетично отноше-
ние с огромна жизненост на духа и невероятно 

желание и способности за творчество. Голяма 
част от тази информация се съхранява в 
светлинно закодираните влакна на нашето 
тяло, които са разпилени и сега отново се 
подреждат. Нашите кости и формата на ске-
лета ни са съобразени с тази информация, 
казва Барбара Марчиняк. Когато скелетът ни 
е в равновесие, енергията от свещените точки 
на сила се освобождава, космическите лъчи 
са привлечени в нашето тяло и светлинните 
нишки започват да се пренареждат. С това за-
почва и същностната промяна, която скоро ще 
бъде отразена навсякъде, където погледнем. 
Условието за включването на моделира-
щата системата е получаването на единна 
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Името идва от италиански език - 
werde (зелено). Това е хромсъдър-
жаща слюда, която се среща във 

вид на много дребни включения в състава 
на прочутия зелен авантюрин, най-напред 
намерен в Индия и дори предложен на па-
зара като „индийски жад”. Геолозите твър-
дят, че вердитът е един от най-древните ми-
нерали на нашата планета с възраст около 
3,5 млрд. години. Химичен състав: К(Аl, Сr) 
Si3О10(ОН)2. Непрозрачен, с червени и жъл-
ти петна и със седефен блясък. Твърдост: 
около 3. Добре се поддава на ръчна обра-
ботка като декоративен материал. За пръв 
път е намерен и описан като нов минерал 
през 1907 г. в ЮАР, провинция Трансваал. 
Запасите в света са малки.

Познавачите на особените качества на 
камъните смятат, че зеленият вердит пома-
га за

активизиране 
на генетичната памет,

МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ. 

а оттам и за отваряне на вратата към запазе-
ните знанията от миналото. Вярват, че той ук-
репва силата на духа и помага при трудности 
и решаване на житейски проблеми. При поста-
вяне върху четвъртата чакра успокоява и по-
мага да се вземе правилно решение.

От него и сега в Зимбабве изработват инте-
ресни фигурки, предлагани като амулети - па-
зители на семейството и дома от негативното 
въздействие на недоброжелатели. Тези изде-
лия са добре известни и извън „черния конти-
нент”.

Литотерапевтите са убедени, че зеленият 
вердит стимулира всички чакри и активизира 
циркулиращата енергия. Препоръчват докос-
ване до него с цел пречистване на кръвта и 

освобождаване на организма от крайните про-
дукти на клетъчния метаболизъм. При гине-
кологични заболявания съветват да се слага 
близо до втората чакра, при световъртеж - до 
четвърта и пета чакри.

Находища има в ЮАР, САЩ (Вермонт), 
Западна Австралия, Венецуела, а в минало-
то вероятно и на други места. За това говорят 
последните изследвания на прочутата ваза, 
намерена в Мохенджо Даро (Пакистан), изра-
ботена преди около 2700 г. пр. Р.Хр., която е от 
мусковитсъдържаща скала, по качество близ-
ка до вердита от Южна Африка.

лидия сТаРИКОВа
Из „Камъни за нашите души”

р. вердит

Умственото раз-
витие на детето 
се влияе от мно-

жество фактори, един от 
които е пълноценното хра-
нене. Съществува една 
специална група мастни 
киселини, които оказват 
ефект върху умственото 
развитие на детето.

Кои са тези 
специални за 
мозъка вещества 
и какво е тяхното 
действие

Мозъкът е най-слож-
ният орган в човешкото 
тяло. Той е изграден от 
милиард нервни клетки, 
неврони. Голяма част от 
мозъка – около 60% от ма-
сата му в сухо състояние 
– е изградена от мазнини, 
които се състоят основно 
от омега-3 ненаситени 
мастни киселини. С най-
голямо присъствие е DHA 
(докозахексаенова кисе-
лина) омега-3 киселината 
– 97% от всички омега-3 
киселини в мозъка и до 
20% от сивото мозъчно 
вещество. Достатъчният 
прием на DHA е ключов 
за структурното изгражда-
не на мозъка, както и за 
развитието на умствените 
способности на детето. 
DHA е незаменима мастна 
киселина, т.е. човешкото 
тяло не може да я синте-
зира, поради което тряб-
ва да се осигури нейният 
прием чрез храната.

Два са основните източ-
ника на DHA: майчината 
кърма и рибеното масло. 
През периода на кърме-
не детето получава DHA 
от майчиното мляко. Ето 
защо се счита, че кърме-
ните деца са не само по-
здрави, но и по-умни и ин-
телигентни. След спиране 
на кърменето приемът на 
DHA зависи единствено от 
начина на хранене на де-

тето.
Най-богатият източник 

на DHA е рибеното масло. 
Много от вас вероятно си 
спомнят неприятната су-
пена лъжица рибено мас-
ло всяка сутрин. Днес тази 
форма вече не се използ-
ва. Достатъчен прием на 
DHA може да се осигури 
с включването на прясна, 
богата на мазнини риба 
(сьомга, скумрия, сардина, 
херинга), поне два пъти 
седмично. Но не много ро-
дители успяват да се пре-
борят с нежеланието на 
своите деца да консуми-
рат риба. Често въздържа-
ме детето от консумация 
на риба поради алергичен 
проблем или натрупване 
на тежки метали в мастни-
те риби поради замърсе-
ната околна среда. Затова 
е препоръчително родите-
лите да изберат и друг на-
чин за включване на DHA 
в менюто на своите деца.

Достатъчният дневен 
прием на DHA спомага за 
развитието на мозъка и 
нервната система. DHA 
подобрява вниманието, 
концентрацията, паметта 
и процеса на заучаване. 
Нейният благоприятен 
ефект е добре познат и 
при децата, страдащи от 
синдром на хиперактив-
ност с дефицит на внима-
нието.

Ползите от DHA са под-
крепени с голям брой про-
учвания и изследвания. 
Като добър пример може 
да послужи проучване-
то НЕМО, осъществено с 
австралийски деца през 
2000–2005 г. Децата са по-
лучавали комбинация от 
витамини, минерали и не-
наситени мастни киселини 
всеки ден в продължение 
на една година. В течение 
на тази година техните 
способности за запаметя-
ване и разказване на на-
ученото са се повишили 
значително.

Как да осигурим 
прием на DHA 
от деца, които 
отказват да 
ядат риба или 
имат алергичен 
проблем?

Една от възможностите 
е специално създадения 
за деца продукт „Звездич-
ки”, с високо съдържание 
на DHA и чудесен портока-
лов вкус. „Звездички” оси-
гуряват достатъчен дневен 
прием на DHA успоредно 
с подходящо подбрани ви-
тамини само в 1 капсула 
дневно.

DHA омега-3 киселината, 
която се съдържа в „Звез-
дички”, е с решаваща роля 
за развитието на мозъка и 

Как да подпомогнем умственото 
развитие на детето

ЛУНЕН КАЛЕНДАР Димитър СТОЯНОВ,
Биодинамичен фермер

Източник: http://za-
decata.com/sb/index.
php?page=0_5_5_0

Д-р В. ИЛИЕВА
Началник ОДБ (Отделение 

по детски болести) 
Национална кардиологична 

болница, гр. София
Телефон за контакт: 

+359 2 822 18 69
+359 2 921 14 43

skype_highlighting 
+359 2 921 14 43   

интелектуалните способ-
ности на малкото дете (до 
6-годишна възраст). Спо-
мага за поддържане на 
вниманието, мисленето и 
координацията при по-го-
лемите деца. Тази есенци-
ална мастна киселина има 
положителен ефект върху 
сърдечносъдовата систе-

ма и развитието на ретина-
та и зрителната острота.

Само 1 капсула „Звез-
дички” осигурява достатъ-
чен дневен прием на DHA 
и може да подобри инте-
лектуалното развитие на 
детето, самочувствието, 
зрението и доброто му пси-
хическо състояние.
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СТАЕНА МАСА МАСИ И ВЛАСТ

Стаената маса (маса в застой) е плътна, 
в нея не е възможно истински свободно дви-
жение. В нейното състояние има нещо пасив-
но, масата в застой чака. Тя чака глава, коя-
то трябва да й бъде показана, или думи, или 
наблюдава борба. Тук става дума най-вече за 
плътността: натискът, който се изпитва от 
всички страни, навярно служи на засегнатите 
като мярка за силата на образуванието, част 
от което те са сега. Колкото повече хора се 
стичат, толкова по-голям става този натиск. 
Краката не могат да се помръднат, ръцете са 
притиснати, свободни остават само главите, 
за да виждат и да чуват; телата директно си 
предават едно на друго импулси. Всеки се 
чувства физически свързан с множеството на-
около. Знае се, че това са различни хора, но 
тъй като те са плътно свързани един с друг, се 
чувстват като едно цяло. Този вид плътност не 
бърза; нейното въздействие за известно вре-
ме е постоянно; то е аморфно, не е подчине-
но на никакъв познат и заучен ритъм. Дълго 
нищо не се случва; но желанието за действие 
набъбва и нараства и накрая избухва още по-
бурно.

Търпението на масата в застой може 
би не е толкова учудващо, ако си при-
помним добре какво означава за нея 

това чувство на плътност. Колкото по-плътна 
е тя, толкова повече хора привлича. По своята 
плътност тя измерва големината си, но плът-
ността е същинският подтик за по-нататъшния 
й растеж. Най-плътната маса нараства най-
бързо. Застоят преди разтоварването е израз 
на тази плътност. Колкото по-дълго е масата в 
застой, толкова по-дълго чувства и проявява 
плътността си.

От гледна точка на отделните хора, които 
съставляват масата, времето на застоя е вре-
ме на удивлението; свалят оръжията и копи-
ята, с които иначе са въоръжени така добре 
едни срещу други; докосват се и изобщо не се 
чувстват притеснени; нападките вече не са на-
падки, не изпитват страх един от друг. Преди 
да се отправят на път в каквато и да било по-
сока, те искат да са сигурни, че ще останат 
заедно. Това е срастване, за което е необхо-
димо да не бъдат смущавани. Масата в застой 
още не е съвсем сигурна в своето единство и 
затова се държи кротко колкото е възможно 
по-дълго.

Но това търпение има своите граници, раз-
товарването в последна сметка е неминуемо, 
без него изобщо не може да се каже дали на-
истина е имало маса. Викът, възприет в мина-
лото при публични екзекуции, когато палачът 
вдигне високо главата на злосторника, или 
викът, познат ни днес от спортните състеза-
ния, са гласовете на масата. Тяхната спон-
танност е от изключително значение. Викове, 
заучени и повтаряни на определени интерва-

с тези желани основни събития има и други, 
които предизвикват силни изблици. Възгласи 
се чуват често и в различни случаи. В резултат 
на предварително определеното времетраене 
се спестява нещо от болезнения характер на 
крайното разпадане, на разотиването. На по-
бедения също се дава възможност за реванш 
и на нищо не е сложен край завинаги. Масата 
тук наистина може да се прояви; най-напред 
да се натрупа на входовете, след това да е в 
застой по пейките, да вика по всякакъв начин, 
когато се появи удобен момент и дори когато 
всичко е отминало, да се надява на бъдещи 
подобни случаи.

Маси в застой от много по-пасивен вид се 
образуват в театрите. Идеалният случай е да 
се играе пред пълна зала. Желаният брой зри-
тели е известен още отначало. Те се събират 
от само себе си, с изключение на по-малките 
струпвания пред касите, хората поотделно на-
мират пътя към залата. Завеждат ги до мес-
тата им. Всичко е определено: пиесата, коя-
то ще се играе, участващите артисти, начал-
ният час и самите зрители на техните места. 
Закъснелите се посрещат с лека неприязън. 
Хората седят тук тихи, с безкрайно търпение, 
като дресирано стадо. Но всеки много добре 
съзнава своето самостоятелно съществуване; 
той е платил и забелязва точно кой седи до 
него. Преди началото спокойно разглежда ре-
диците от събрани глави: у него те събуждат 
приятно, но не натрапчиво чувство за плът-
ност. Равенството между зрителите се със-
тои всъщност само в това, че те допускат на 
всички да им харесва едно и също от сцената. 
Но техните спонтанни реакции са вече ограни-
чени. Дори аплодисментите имат свое пред-
варително определено време, най-често наис-
тина се ръкопляска само когато трябва да се 
ръкопляска. Само от силата на ръкопляскане-
то може да се разбере доколко присъстващи-
те са се превърнали в маса. Ръкопляскането е 
единствената мярка за това и се оценява така 
от артистите.

В театъра застоят до такава степен се е 
превърнал в ритуал, че човек привидно 
го чувства като смекчен натиск отвън, 

който не засяга дълбоко хората и във всеки 
случай едва ли създава чувство за вътрешно 
единство и съпринадлежност. Не бива обаче да 
се забравя колко голямо и общо е очакването, 
с което те седят тук, и как това очакване про-
дължава и по време на цялото представление. 
Само в редки случаи те напускат театъра пре-
ди края; дори ако са разочаровани, те го изтър-
пяват, но това означава, че през цялото време 
се държат един за друг.

Противоречието между притихналите слуша-
тели и силните звуци на инструментите, които 
им въздействат, е още по-очебийно по време 
на концерти. Тук всичко се свежда до абсолют-
ното спокойствие. Всяко движение е нежелано, 
всеки звук - неприличен. Макар че музиката, 
която се изпълнява, до голяма степен живее 
от своя ритъм, не бива да се долови нищо от 
ритмичното й въздействие върху слушателите. 

ЗаСТой
ли от време, все още не са признак, че маса-
та има собствен живот. Те несъмнено трябва 
да доведат до това, но външно могат да бъ-
дат като заучените движения на едно войско-
во подразделение. Затова пък спонтанният 
вик, който не може да бъде предварително 
подготвен в масата, е неподправен, неговото 
въздействие е огромно. Той може да изразява 
афекти от всякакъв род; често има по-малко 
значение за какви афекти става въпрос, откол-
кото тяхната сила и разнородност, а и за не-
предсказуемите им последствия. Те са онези, 
които придават душевния облик на масата.

Във всеки случай те често могат да 
бъдат толкова силни и концентрира-
ни, че изведнъж да разкъсат маса-

та. Публичните екзекуции имат този ефект; 
жертвата може да бъде убита само веднъж. 
Даже, когато става въпрос за някого, който ви-
наги е бил смятан за неуязвим, то до послед-
ния момент съществува съмнение, че може 
да бъде убит. Съмнението, което произтича 
от повода, увеличава естествения застой на 
масите. Толкова по-рязко и остро въздейст-
ва след това гледката на отсечената глава. 
Викът, който следва, ще бъде ужасен, но той 
е последният вик на тази съвсем определе-
на маса. Следователно може да се каже, че в 
този случай масата заплаща със своята собст-
вена мигновена смърт по-дългото очакване в 
застой, на което се наслаждава така силно.

Съвременните спортни състезания са по-
целесъобразни. Зрителите могат да седят; 
общото търпение се налага само. Те имат 
свободата да тропат с краката си и въпре-
ки това остават на същото място. Те имат 
свободата на ръцете си, за да ръкопляскат. 
Продължителността на състезанието е пред-
варително определена; като цяло не може да 
се приеме, че времетраенето ще бъде съкра-
тено; поне толкова дълго ще останат заедно. 
През това време може да се случи всичко. 
Предварително не може да се знае дали, кога 
и от коя страна ще бъде отбелязан гол; наред на СТР. 8
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Никое от мрачни-
те пророчества 
на опонентите на 

Свободните пари не се е 
изпълнило. Беше казано, 
че никой не би могъл да 
спестява и лихвата би се 
вдигнала до безпрецедент-
ни висоти, но се случи об-
ратното.

Когато трябва да спестя 
сума от пари, сега дей-
ствам както и преди: зана-
сям ги в спестовната каса, 
която ги включва в смет-
ката на спестовната ми 
книжка. В това отношение 
не се е променило нищо. 
Беше казано, че сумата от 
пари, внесена в спестовна-
та ми книжка, би била под-
ложена на същата степен 
на обезценяване, както и 
свободните пари, но това 
е безсмислица. Спестов-
ната каса ми дължи точно 
толкова долари по амери-
канския стандарт, колкото 
съм внесъл, а не същите 
онези банкноти, които съм 
й дал. Стандартният долар 
стои над банкнотите. Ако 
заема някому чувал с кар-
тофи за една година, той 
няма да ми върне същите 
картофи, които междувре-
менно трябва да са изгни-
ли, а чувал с нови картофи. 
Същото става и със спе-
стовната каса. Аз й заемам 
100 долара и тя се съглася-
ва да ми върне 100 долара. 
Спестовната каса може да 
направи това, тъй като тя 
заема пари при същите от-
ношения, а бизнесменът и 
фермерът, които получават 
пари от спестовната каса 
за предприятията си, не 
държат парите си в къщи. С 
тях те купуват блага за упо-
треба и по този начин загу-
бата от обезценяването се 
разпределя между всички 
лица, през чиито ръце са 
минали парите в течение 
на годината.

Следователно, нищо не 
се е променило по отноше-
ние на сумата, изплащана 
от банката.

Социалистите прида-
ват нарасналата ми спо-
собност за спестяване на 
намаляването на „прина-
дената стойност”, което, 
вървейки в крак с намаля-
ването на лихвения про-
цент, е засегнало целия ка-
питал (квартирите, желез-
ниците, фабриките и т. н.). 
Управителите на коопера-
тивните дружества на по-
требителите обясняват, че 

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

търговските разходи след 
въвеждането на Свобод-
ните пари са паднали от 
средно 40% само на 10%, 
така че поради тази причи-
на при покупките ми само 
аз спестявам 30%. А един 
социален реформатор от-
дава моята нараснала 
способност за спестяване 
на отстраняването на ико-
номическите безредици. И 
тримата може да са прави. 
Факт е, че вместо 100 до-
лара сега спестявам над 
1000 долара и живея по-
комфортно, отколкото пре-
ди. А за много хора Сво-
бодните пари са направи-
ли спестяването възможно 
за пръв път.

Какво ставаше преди с 
моята спестовна книжка? 
При всяка политическа 
мълва имаше спад в търго-
вията, придружен с безра-
ботица, което ме принуж-
даваше да изтеглям част 
от парите си от спестовна-
та каса. Имаше влошаване 
на положението и понякога 
минаваха години, преди да 
запълня в спестовната ми 
книжка дупката, предизви-
кана от индустриалната 
криза. Спестяването из-
глеждаше като Сизифова 
работа. Сега имам редов-
на работа и вече не съм 
задължен да прибягвам до 
парите, спестени с толкова 
много лишения.

Сега нося в касата 
моя месечен из-
лишък с учудваща 

редовност. И това, което е 
станало с мен, изглежда, 
че е станало с всеки, тъй 
като на гишетата винаги 
има много хора. Спестов-
ната каса вече повторно е 
намалила лихвения про-
цент и е обявено ново оряз-
ване за следващия месец. 
Тя оправдава действието 
си с твърдението, че постъ-
пващите суми надхвърлят 
изтеглените. От 4% лихве-
ният процент за кратък пе-
риод падна на 3%, а се го-
вори, че с универсалното 
въвеждане на свободни-
те пари той ще падне до 
нула! И, според мен, това 
ще стане, ако сегашните 
условия продължат.

Защото напливът от 
пари в спестовните каси 
непрекъснато нараства, а 
исканията за заеми нама-
ляват, тъй като бизнесме-
ните, фермерите и произ-
водителите правят спестя-
ването по-лесно за мен, 
сега те са способни да раз-
ширят бизнеса си със соб-
ствения си излишък пари.

Търсенето на парич-
ни заеми се свива, 
а предлагането 

расте, така че лихвеният 
процент е на път да падне. 
Защото лихвата отразява 
отношението между търсе-
нето и предлагането на па-
рични заеми.

Запълнените страници 
на спестовната ми книжка 
показват падането на лих-
вения процент. Без съмне-
ние, това е жалко, но е за 
доброто на непопълнените 
страници, които са далече 
по-многобройни. Понеже 
какво е лихвата? Кой я за-
плаща? Това, което спестя-
вам днес, е оставащото от 
моята надница след като 
платя личните си разноски, 
моя дял от лихвата-данък, 
изискван от кредиторите 
на държавата и на общи-
ната, и моя дял от лихвата-
данък, искан от капитали-
стите за използването на 
къщата, завода, провизи-
ите, суровините, желез-
ниците, каналите, газа и 
водоснабдяването и про-
чие. ако лихвеният про-
цент падне, всичко ще 
стане по-евтино и моята 
способност за спестява-
не ще нарасне пропор-
ционално. Загубата ми от 
вече спестената сума ще 
бъде компенсирана десе-
тократно от нараствалите 
ми спестявания. Например 
наемът ми за жилището 
възлиза на 25% от надни-
цата ми, а две трети от него 
е лихвата на строителния 
капитал. Ако сега лихвени-
ят процент се намали от 4 
на 3, 2, 1 или накрая 0%, 
аз ще спестявам толкова 
и от моя наем, т.е. 4-16% 
от надницата ми само за 

наема! Но жилищният ка-
питал е едва една четвърт 
от целия капитал, чиято 
лихва плащам извън моите 
надници (промишленият, 
търговският и земеделски-
ят капитал, националният 
дълг потъват в средства-
та за транспорт). Ако лих-
веният процент падне до 
нула, тогава бих могъл да 
спестявам много по-голяма 
част от надницата ми.

Извън дохода ми от 1000 
долара аз бях способен 
да спестявам 100 долара 
годишно. При 4% сложна 
лихва за десет години това 
прави 1236 долара. След 
премахването на лихва-
та надницата ми се удвои, 
така че вместо 100 долара 
сега спестявам 1100 до-
лара годишно или 11 000 
долара за десет години*. 
Не трябва ли затова да се 
радвам на премахването 
на лихвата?

Затова това съвсем не 
ми вреди и пълното пре-
махване на лихвата много 
би улеснило спестявания-
та ми. Например, ако рабо-
тя и икономисвам двадесет 
години и тогава се пенсио-
нирам, ще притежавам:

При сложна лихва от 
4% - 3 024 долара;

При лихва 0% - 22 000 
долара.

Доходът от първата сума 
(3 024 долара) при лихва от 
4% би бил 120 долара го-
дишно. Ако надхвърля тази 
сума и посегна на капитала, 
то годишен разход от 360 
долара ще изчерпи за де-
сет години спестяванията 
ми. Докато с 22 000 долара 
ще мога десет години да 
разполагам с 2200 долара 
годишно.

Старата представа, че 
златото и лихвата улесня-
ват спестяването, е била 
заблуда. лихвата прави 
спестяването невъзмож-
но за болшинството от 
човешкия род. При лихва 
нула всеки ще може да спе-
стява, докато преди само 
изключително ефикасните 
работници или онези, при-
тежаващи изключителна 
смелост да се изправят 
пред лишения, са способни 
да практикуват тази буржо-
азна добродетел.

За рентиерите условията 
са обратни, ако лихвеният 
процент падне до нула. Тъй 
като тяхната собственост 
вече не дава лихва и тъй 
като, като неработещи, не 
печелят предимство от вди-
гането на надниците вслед-
ствие на премахването на 
лихвата, те са принудени 
да живеят от капитала си, 
докато той се изчерпи. Кон-
трастът между спестителя 
и рентиера е голяма. Кога-
то работниците спестяват, 
лихвата трябва да се на-
мери извън тяхната работа. 
Спестителите и рентиерите 
не са колеги, а съперници.

В замяна на привиле-
гията за извличане 
на лихва от моите 

3024 долара аз трябва да 
заплатя 18 976 долара (22 
000 минус 3024) лихва на 
рентиерите!

Рентиерите могат да се 
оплакват от западането на 
лихвата, но ние, спести-
телите или спестяващите 
работници, напротив, има-
ме всякаква причина да се 
радваме. Ние никога няма 
да сме в състояние да жи-
веем от лихва, но можем да 
живеем комфортно от спе-
стяванията си до края на 
дните си. Ние няма да оста-
вим на нашите наследници 
постоянно обогатяващ се 
източник на доход, но не е 
ли достатъчно осигуря-
ване това, че ще наследят 
икономически условия, 
които ще им осигурят 
пълния приход от труда 
им? Свободната земя и 
Свободните пари удвояват 
дохода на работника чрез 
простия акт на гласуване 
за въвеждането на тези две 
реформи и аз съм завещал 
на моя потомък еквивален-
та на капитал, поддържащ 
лихва, равна на моята пре-
дишна заплата.

Спестителят

на СТР. 8
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мълвието, но най-висшата степен 
на пасивност, до която могат да 
достигнат масите изобщо, им се 
налага насилствено отвън. В бит-
ката две маси се хвърлят една 
срещу друга, всяка от тях иска да 
бъде по-силната. С бойния вик те 
се опитват да докажат на себе си 
и на врага, че действително са 
по-силните. Целта на битката е 
да накара другата страна да зам-
лъкне. Когато всички противници 
са сразени, техният силен общ 
глас, заплаха, от която всички ос-
нователно се страхуват, замлъква 
завинаги. Най-тихата маса е тази 
на мъртвите врагове. Колкото 
по-опасни са били те, с толкова 
по-голямо наслаждение ги гледат, 
струпани като безжизнена купчи-

на. Това е някакво страстно желание да ги ви-
дят така беззащитни като купчина мъртъвци. 
Защото преди това те са се нахвърляли сре-
щу отделния човек като купчина, крещели са 
срещу него като купчина. По-рано тази зам-
лъкнала маса мъртъвци в никакъв случай не 
е била възприемана като безжизнена. Приема 
се, че тя ще продължи да живее някъде друга-
де, по свой начин, отново всички заедно, и по 
принцип това трябва да бъде живот, подобен 
на предишния. Враговете, които лежат като 
трупове, представляват за наблюдателя краен 
случай на маса в застой.

Но и тази представа е претърпяла още едно 
степенуване. Вместо покосените врагове, това 
би могло да бъдат всички мъртъвци изоб-
що, които лежат в общата земя и там очакват 
своето възкресение. Всеки, който умира и е 
погребан, увеличава техния брой; всички, кои-
то някога са живели, са частица от тях и те са 
вече безкрайно много. Земята, която ги свърз-
ва, е тяхната плътност, и така човек изпитва 
чувството, че дори когато лежат поотделно, са 
съвсем близо един до друг. Те остават да лежат 
така безкрайно дълго, до деня на Страшния 
съд. Техният живот застива до мига на възкре-
сението и този миг съвпада с тяхното събира-
не пред Бога, който ще ги съди. Помежду им 
няма нищо друго; те лежат там като маса, като 
маса ще се възправят отново. За реалността и 
значението на масата в застой няма друго по-
величаво доказателство от излагането на това 
схващане за Възкресението и Страшния съд.

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

Редактор: Саня Табакова

Афектите, които предизвиква му-
зиката, се променят постоянно и 
са разнородни по характер и сила. 
Изключено е те да не се възприемат 
от повечето присъстващи и да не се 
възприемат едновременно. Но от-
ветни външни реакции няма. Хората 
седят там неподвижни, сякаш не са 
чули нищо. Ясно е, че в този слу-
чай е необходимо дълго изкуствено 
възпитание в застой, към негови-
те резултати вече сме привикнали. 
Защото, погледнато безпристрастно, 
явленията в нашия културен живот, 
които са така удивителни, както пуб-
лика по време на концерт, са малко. 
Хора, които допускат музиката да им 
въздейства естествено, се държат 
по съвсем друг начин; а такива, които изобщо 
не са слушали музика, когато за първи път я 
преживяват, може да изпаднат в екстаз. Когато 
туземците от Тасмания чуват моряците, слез-
ли на брега, да изпълняват Марсилезата, те 
изразяват своето задоволство със странни из-
вивания на тялото си и с чудновати жестове, 
така че моряците се превиват от смях. Един 
екзалтиран млад мъж си скубел косите, с две 
ръце чешел главата си и непрестанно издавал 
силни викове.

Бегли останки от физическо разтоварване 
са се запазили и по време на сегашните кон-
церта. Ръкопляскането е израз на благодар-
ност към изпълнителите, хаотичен кратък звук 
за добре организирания продължителен звук. 
Ако изобщо няма ръкопляскания, ако хората 
се разотиват тихо, както са седели, те се чувст-
ват като обладани от религиозно смирение.

От него първоначално произтича тишината 
по време на концерт. В някои религии е раз-
пространен ритуалът да се стои заедно пред 
Бога. Той се характеризира със същите черти 
на застоя, които познаваме от светските маси, 
и може да предизвика също такива внезапни и 
бурни разтоварвания.

Може би най-впечатляващият пример е про-
чутото „стоене на Арафат”, върховата точ-
ка на поклонническото пътуване към Мека. В 
долината на Арафат, на разстояние няколко 
часа от Мека, в определен ден, твърдо устано-
вен според ритуала, се събират шест-седем-
стотин хиляди поклонници. Те се групират в 
голям кръг около „Планината на благодатта”, 
голо възвишение, което се издига в центъра на 
тази долина. Около два часа следобед, когато 

е най-горещо, поклонниците застават на едно 
място и стоят така до залез слънце. Те са го-
логлави и са облечени в едни и същи бели пок-
лоннически одежди. Фанатично напрегнати, те 
се вслушват в думите на проповедника, който 
им говори от възвишението. Неговата пропо-
вед е непрекъсната възхвала на Бога. Те му 
отвръщат с ритуален възглас, който повтарят 
хиляди пъти: „Ние очакваме твоите заповеди, 
Господи, ние очакваме твоите заповеди!” Едни 
хълцат от възбуда, други се бият в гърдите. 
Някои припадат в ужасната горещина. Но съ-
щественото е, че издържат докрай през тези 
жарки дълги часове в свещената долина. Едва 
на залез слънце се дава знак да се разотидат.

По-нататъшните примери, които са най-за-
гадъчното в религиозните обичаи, ще бъдат 
обсъждани и тълкувани по друг повод. Тук ни 
интересува само този момент на застоя, кой-
то продължава часове. Стотици хиляди хора в 
екстаз стоят в долината на Арафат и каквото 
и да се случи, не си позволяват да напуснат 
това бдение пред Аллаха. Събират се и по да-
ден знак се разотиват. Проповедта ги екзалти-
ра и те сами се екзалтират с викове. Във въз-
гласа, който използват, се съдържа „чакането”, 
и той постоянно се повтаря. Слънцето, което 
се движи незабележимо бавно, потапя всичко 
в една и съща ослепителна светлина, в една 
и съща жарава; нека я наречем въплъщение 
на застоя.

Сред религиозните маси съществуват всич-
ки степени на вцепенението, както и на без-
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И отново: ако спестява-
нето е добродетел, която 
трябва да се препоръчва 
безрезервно на всички хора, 
трябва да бъде възможно за 
всички хора да я практикуват 
без вреда за някого и без да 
разстройват икономическия 
живот като цяло.

Сега в икономическия жи-
вот на индивида да спестява 
значи да работи много, да 
произвежда и продава мно-
го, а да купува малко. В па-
рите, занесени в спестовна-
та каса, има разлика между 

парите, получени от про-
дажбата на своя собствена 
продукция, и парите, които 
сме платили за купуване на 
продуктите на други.

Но какво ще се случи, ако 
всеки носи на пазара про-
дукция на стойност 100 до-
лара, а купува продукция 
само за 90 долара, т.е. ако 
всеки желае да спести 10 
долара? Как да бъде раз-
решено това противоречие, 
как може всички хора да са 
в състояние да спестяват? 
Отговорът е даден, проти-

воречието е решено от Сво-
бодните пари. Свободните 
пари прилагат християнска-
та максима: каквото искаш 
да правят на тебе, прави го 
на другите. Казано е: Ако 
искаш да продадеш твоята 
продукция, купувай продук-
цията, която твоят съсед 
иска да продаде. Ако прода-
ваш за 100, купи в замяна за 
100. Когато всеки действа по 
този начин, всеки ще бъде 
способен да продаде цялата 
си продукция и да спестява. 
В противен случай спести-

телите взаимно се лишават 
един друг от възможността 
да постигнат целите си.

*Това е при предположе-
ние, че цените на стоките се 
запазят от Паричната служ-
ба на същото равнище. Пре-
махването на лихвата, която 
сега влиза в цените, в този 
случай ще се изразява не с 
по-ниски цени, а с по-високи 
надници.

При обратното предполо-
жение, че цените на благата 

падат с лихвения процент, 
надниците ще останат на 
същото равнище. Тогава 
спестяванията биха нарас-
нали поради падането на 
разходите за живот. Но така 
спестените суми не са не-
посредствено сравними с 
предишните спестявания, 
понеже тогава цените на 
стоките са били по-високи.

Превод от английски:
Георги е. анДРееВ
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ЗаСТой

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”


