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Излиза два пъти в месеца

Жителите на Земята, включително нейната мате-
рия и седемте астрални нива, изживяват в момента 
период на благодат, започнал на 14 юни 1988 годи-
на, когато за пръв път в този Космически ден Земята 
затвори своята духовна верига с Източника (Бога, 
Богинята, Всичко, което е). По време на това 40-го-
дишно отваряне, което ще продължи до 2028 годи-
на, земната вибрация ще се увеличи хилядократно 
в нова четириизмерна реалност.
Планетата Земя се отвори за ново ниво, което на-
ричаме Четвъртото измерение, по време на Хармо-
ничното сливане на 15-16 август 1987 година. На 14 
юни 1988 година нивото на Създателя (енергията 
на Бащата, Махатма) частично вкорени на Земята 
Дванадесети лъч (Златната духовна светлина), да-
вайки възможност на цялото човечество и Земята 
да получат земна връзка с Източника на този Кос-
мически ден за пръв път в историята на Земята. 
Вкореняването стана напълно осезаемо на 26 яну-
ари 1991 година, когато новата ситуация позволи на 
Махатма (енергията на Източника) да вкорени мона-
дичната, или духовна, енергия на Земята и нейните 
царства за пръв път в тяхната история.
Прекрасните, по-осъзнати жители на Земята, които 
бяха объркани и травматизирани от тежката, огра-
ничаваща структура на третото измерение, се про-
будиха и осъзнаха, че представляват нещо много 
повече от тази тленна физическа структура, чиито 
емоционални и физически тела изглежда призова-
ват за промяна, особено онези, които съдържат по-
голяма Светлина и съзнание. 

Из „Махатма”, 1987 г.

Скъпи приятели,
Христос се роди на Земя-
та, за да ни открие бъде-
щия човек - еволюцията, 
която всеки ще постигне 
след усилна работа върху 
себе си.
Нека се стремим постоян-
но към усъвършенстване 
чрез изкуство, наука и пре-
одоляване на трудности, 
за да постигнем неговите 
знания и мъдрост, сила, 
любов, смелост и състра-
дание! Тогава ще го напра-
вим щастлив.

Весела 
Коледа!

Затъмненията 
ни просветляват 
отвътре

КратКи 
затъмнения – 
дълги 
просветления

Лияна  ФеРоЛИ

От Библията знаем, че Бог създал светлината в пър-
вия ден като премяна и украса на цялото видимо тво-
рение. Защото без нея всичко щяло да потъне в непро-
гледен мрак и нямало да може да покаже собственото 

си великолепие. Но тъмнината не е някаква същност, 
а е случайност, тя е липса на светлина. Понеже възду-
хът не съдържал в същността си светлина, Бог нарекъл 
тъмнина самата липса на светлина във въздуха.

През първите три дни светлината по Божия заповед 
ту се разпространявала, ту се свивала и така настъпва-
ли денят и нощта. На четвъртия ден Бог създал по-го-
лямото светило, тоест Слънцето, за да управлява деня 
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(Бит. 1:16, 17).  
В този ден Бог 
създал и по-мал-

кото светило, Луната, а също и 
звездите, за да управляват нощта 
и да я осветяват (Бит. 1:16, 17). 
В тези светила Творецът вложил 
първосъздадената светлина. Той 
направил това не защото нямал 
друга светлина, а за да не остане 
първичната светлина неизползва-
на; защото светилото не е сама-
та светлина, а е вместилище на 
светлина.

Понякога стават слънчеви и 
лунни затъмнения, които катего-
рично разобличават безумието на 
онези, които се покланят на тво-
рението повече, отколкото на Тво-
реца (Рим. 1:25), и доказват, че 
Слънцето и Луната са изменчиви 
и променливи. А всичко изменчи-
во не е Бог, тъй като всичко, което 
се изменя, е тленно по природа.

Но пък тъкмо чрез тази им 
изменчива природа е възможно 
Бог да ни праща знаци, личби, 
за някои извънредни ситуации на 
земята. За такова събитие ни го-
вори Библията: „Слънцето ще се 
превърне в тъмнина, и месечи-
ната - в кръв, преди да настъпи 
великият и славен ден Господен. 
И тогава всеки, който призове 
името Господне, ще се спаси” 
(Деян. 2:14-21, Йоил 2:27-32). 
Разказва за предстоящия велик 
и страшен, праведен Божий съд, 
който ще трябва да предшества 
онзи велик и славен ден Госпо-
ден, с който ще дойде свършекът 
на тоя свят. Бъдещият Божий съд 
ще се открие с велики и страшни 
знамения на небето и на земята; 
на земята ще започне обилно 
проливане на кръв; изригване на 
огън и дим; на небето - слънче-
во и лунно затъмнение и други 
страшни явления.

Апостол Петър нарича този 
„ден велик и славен” последният 
ден на тоя свят, който ще дойде 
при Второто славно Пришествие 
на Христа на земята за решите-
лен съд над Вселената.

Но как се е стигнало до този 
стремеж на нещо несъщностно 
да победи Същността, Светлина-
та? Това се случило поради това, 
че ангелът, който стоял начело 
на надземния чин и комуто Бог 
поверил охраната на земята, не 
можал да понесе светлината и 
честта, които Творецът му да-
рил. Той всъщност не бил създа-
ден зъл по природа, а създаден 
за добро, но поради „тежкия” све-
тъл товар, самоволно се обърнал 
към противоестественото, безсъ-
щностното.

Но най-интересното е това, че 
както отпадналите от Светлина-
та ангели, така и служещите на 
тъмнината хора нямат нито власт, 
нито сила против когото и да 
било, ако не получат позволение 
от Бога. И макар да им е позволе-
но да изкушават, те не могат да 
принудят никого, тъй като от нас 
зависи дали ще устоим, или няма 
да устоим на тяхното нападение. 
И цялото т.нар. Божие допущение 
служи за целите на еволюционно-
то развитие и новото домострои-
телство. Бог допуска тези неща, 
тъй като доброто дело само по 
себе си е независимо и свобод-
но от принуда. А злото, което, 
също като мрака, е несъщностно 
и липса на доброта, отново слу-
жи на Вечното, на Светлината на 
светлините. Божият Промисъл е 
този, който, в грижата Си за съ-
ществуващото, управлява всичко 
по най-подходящия начин. И то 
е най-достойното за Божеството, 
такова, че да не може да бъде по-
добро.

В този порядък са слънчевите 
и лунните затъмнения, въпреки 
че доста народи още от древни 

времена са ги смятали за пред-
вестници на природни бедствия 
и на смърт. Коренното население 
в Таити обаче ги възприема като 
любовно съединение между 
Слънцето и Луната. А някои ес-
кимоски племена дори и днес счи-
тат, че Слънчевото затъмнение 
е знак за божествена благодат. 
Те вярват, че двете небесни тела 
напускат за определен период от 
време своите места на небоскло-
на и слизат на Земята, за да се 
уверят, че животът там протича 
нормално и добре.

Но обикновено слънчевите и 
лунните затъмнения били смята-
ни за изключително неблагопри-
ятни фактори. Това е напълно ес-
тествено, тъй като човекът в ми-
налото почитал Слънцето и Луна-
та като богове, затова внезапното 
им помрачаване се възприемало 
като космическа катастрофа. Хо-
рата забелязвали също, че след 
слънчево затъмнение обикнове-
но времето рязко се разваля и че 
затъмненията се повтарят през 
определени интервали от вре-
ме. Средновековните астролози 
смятали, че всяко слънчево за-
тъмнение оставя на небето осо-
бена чувствителна точка, която се 
запазва толкова години, колкото 
часове е продължило затъмнени-
ето.

Луната - отвън, като външен щит, 
но насочващ процеса навътре, а 
Слънцето – отвътре, но насочващ 
защитата навън, до границите, до 
които стига светлината му. Така 
както фенерът създава „безопа-
сен” светъл кръг. Лунното затъм-
нение е като широко разтворен 
от вятъра прозорец, а слънчевото 
– като прекъснато електричест-
во. Всъщност, при затъмнения-
та оставаме извън защитното 
поле на светилата, попадаме 
под прякото въздействие на 
галактическите енергии и рит-
ми, но пък така се настройваме и 
спрямо тях. Приобщаваме се към 
ритмите, динамиките, системите, 
връзките на надземно ниво. Така 
че при слънчево затъмнение ние 
получаваме „инжекция”, тласък 
за внедряване на нови качества 
и смисъл. Получава се нещо като 
разрив на времето, който е удачен 
за нови инициативи, за превключ-
ване към нови идеи и траектории.

По време на затъмненията 
обаче повече се проявява въз-
действието на нашите страхове, 
на нашите собствени проблеми, 
които изплуват на повърхността 
точно тогава. Но когато се раз-
криват, те могат да се разрешат. В 
това число и онези, които са свър-
зани с конфликти и дисхармонич-
ни дискурси на по-високо ниво.

главното нощно светило (Луната), 
символ на емоции и инстинкти, 
на тъмното и скритото начало 
в човека, закривало Слънцето, 
символ на ясния ден, на съзна-
нието и разума, се смятало, че 
силите на тъмнината се промък-
ват навън, блокират светлото 
разумно начало в човека, дават 
воля на първичните инстинкти, 
скрити в подсъзнанието. Предиз-
викат и частично „затъмнение” на 
разсъдъка, водещо понякога до 
непоправими неща. Затова най-
честите съвети са по това време 
да не подпомагаме тези процеси 
чрез животинска храна, алкохол, 
секс и други плътски утехи. Но 
пък затъмненията са нашата 
небесна проверка. Тогава има-
ме и най-голямата възможност да 
надраснем познатото, традицион-
ното и да тръгнем по съвършено 
нов път.

Един вероятен символ на 
слънчево затъмнение е Крила-
тият египетски диск Амун Ре. 
Някои историци видяха аналогия 
между неговите ивици и двете 
дълги ивици светещ газ, които се 
виждат в слънчевата корона при 
някои пълни слънчеви затъмне-
ния. Установено е, че короната е 
с различен интензитет на всеки 
11 години, цикъла на активност на 
слънчевите петна. През периода 
на максимална активност на пет-
ната короната е кръгла, а когато 
петната са в минимум, короната е 
с по-малка светимост и по-еквато-
риална и отстрани се виждат две 
ивици светещ газ.

Този вид изображения са едни 
от най-ранните и обикновено се 
поставят на входа на гробнични-
те съоръжения или на храмовете. 
Такъв символ има и над входа на 
един хасковски храм. Вероятно 
изобразяват величието и побе-
дата на светлината над тъмни-
ната.

Някои затъмнения влизат зави-
наги в историята на човечеството. 
Странно слънчево затъмнение 
отбелязва смъртта на Христос. А 
затъмненото светило на 28 май 
584 пр. Хр. спира войната между 
персийските и лидийските войски. 
По време на битката изведнъж 
„денят става нощ” и на бойното 
поле настъпва паника. Боят се 
прекратява, войниците виждат в 
това небесен знак за божествено 
предупреждение и така настъпва 
краят на шестгодишната война.

Пак в такива моменти (16 юли 
1860 г.) е доказано, че протубе-
рансите не са оптическа илюзия, 
а истински физически феномен, 
който е част от Слънцето, а не от 

Луната. На 30 юни 1973 г. свръх-
звуковият самолет „Конкорд” пре-
следва слънцето по линията на 
пълното слънчевото затъмнение. 
За самолета слънчевото затъмне-
ние продължава 74 минути (около 
10 пъти по-дълго от продължител-
ността на всяко затъмнение, гле-
дано от земята), което позволява 
на учените да извършат безпре-
цедентни наблюдения. Потвър-
дена е и Теорията на относител-
ността на Айнщайн (19 май 1919 
г.) чрез доказване на практика, че 
скоростта на светлината се заба-
вя съвсем леко от гравитацията. 
На 18 август 1868 г. се открива, 
че върху Слънцето се наблюда-
ват следи от фин и непознат до 
тогава елемент - хелий. Двадесет 
и седем години по-късно вторият 
по разпространение в Космоса 
елемент е открит и на Земята.

Много важна дата за новото 
домостроителство е 25 ноември 
2011 г., когато Луната покри 90,4% 
от Слънцето, но това бе видимо 
само от Антарктида и обкръжа-
ващите райони. Това частичното 
слънчево затъмнение затвърди, 
запечати случилите се до тази 
дата изменения, и особено оне-
зи изменения, които са дошли 
на планетата и в живота ни през 
периода от предишното слън-
чево затъмнение, т.е. от 1 юли. 
Събитието бе и един подтик да 
си направим равносметка за това 
изминало време, да анализира-
ме, приемем и затвърдим досе-
гашните промени, за да можем да 
съдействаме и дадем своя при-
нос за планетарното изменение. 
И като осъзнаем своята отговор-
ност и своята космическа сила, 
да станем в съзнанието си пълно-
правни и пълноценни същества, 
отговорни за съдбата на своята 
планета, които чрез усилията си 
могат да я обновят.

Една такава програма се за-
действа и на 11 ноември 2011 г., 
когато завърши още един изклю-
чително важен и подготвящ етап 
за създаването на новата пла-
нета. Той бе отбелязан с новата 
вибрация 11:11:11, която на 25 но-
ември бе запечатана, според Дик-
товките на Твореца, записани от 
Л. И. Маслов. От това слънчево 
затъмнение до другото на 13 но-
ември 2012 г. ще бъдат утвърдени 
и някои други нужни програми за 
развитие. Чрез сложния косми-
чески механизъм на слънчевите 
затъмнения, които са вид косми-
чески превключвания, се преда-
ват еволюционните програми за и 
на планетата ни, както и за всички 
други планети, които имат спът-
ници. Приетата програма чрез 
затъмнението на 25 ноември 
2011 г. ни подготвя, заедно със 
Слънцето, за Галактическото 
изравняване през 2012 година. 
Дотогава кратките затъмнения на 
двете ни основни светила ще ни 
подготвят да превключим на друг 
режим, свързан с ликвидация на 
всичко старо, задържащо, негод-
но, и с пресяване на здравото, 
непреходното, полезното, градив-
ното. С ликвидацията на века ще 
развалим старите си договори, 
ще изплатим старите си дългове. 
Старото ще остане за тор, а ново-
то – за основа на бъдещата кул-
тура на Любовта. Защото кармата 
се разрешава само чрез Любовта. 
Само доброволното й прилагане 
ще ни освободи от всичките ни 
мъчнотии, страдания, противоре-
чия и заблуждения.

Слънчево затъмнение e астрономично яв-
ление, при което Слънцето става изцяло 
или частично невидимо за земния наблю-

дател, скрито от диска на Луната. Явлението се 
наблюдава, когато Луната е между Слънцето 
и Земята и трите небесни тела се намират на 
една линия. Слънчевото затъмнение се наблю-
дава при новолуние, най-малко два пъти в го-
дината и най-много пет. Времетраенето на пъл-
ната фаза е обикновено между 2 и 3 минути, 
но може да достигне и до 7. Тъй като Луната 
се движи по елипсовидна орбита около Земя-
та, наблюдаваме 3 вида слънчеви затъмнения: 
пълни, частични и пръстеновидни.

Лунно затъмнение се наблюдава по време на 
пълнолуние, когато Луната, Земята и Слънцето 
са наредени на една права линия, при което Лу-
ната навлиза в земната сянка.

Затъмненията ни просветляват отвътре
Кратки затъмнения – 
дълги просветления

Сложният космически механизъм на затъмненията 
превключва и предава новите еволюционните програми

Слънчеви и лунни затъмнения през 2011 г.:
4 януари 2011 – частично слънчево затъмнение
1 юни 2011 – частично слънчево затъмнение
15 юни 2011 – пълно лунно затъмнение
1 юли 2011 – частично слънчево затъмнение
25 ноември 2011 – частично слънчево затъм-
нение
10 декември 2011 – пълно лунно затъмнение.

Слънчеви и лунни затъмнения през 2012 г.:
20 май 2012 – пръстеновидно слънчево затъм-
нение
4 юни 2012 – частично лунно затъмнение
13 ноември 2012 – пълно слънчево затъмнение
28 ноември – частично лунно затъмнение

Крилатият египетски диск
В съвременната астрология 

влиянието на затъмненията се 
описва по друг начин. Казва се, 
че „лунното затъмнение носи 
емоционална нестабилност” 
или дава силен емоционален 
изблик, а слънчевото понижа-
ва личната енергетика на чове-
ка. Затова в дните на затъмнения 
астролозите препоръчват спокой-
ствие, отпускане, избягване на не-
обмислени постъпки. Предупреж-
дават за изостряне на стари, вече 
забравени болести, случване на 
катастрофални събития, рязко 
скъсване на отношения, лични 
удари. И във всичко това може да 
се открие резон. Защото в момен-
та на затъмнението за известно 
време се „закрива” едно от свети-
лата и то „спира” да функционира. 
И тъй като светилата са нашите 
главни планети и са основа на 
нашето съществуване, това „спи-
ране” довежда до едно особено 
времево и психично объркване.

Двете светила ни защитават. 

Затъмненията се отразяват и 
върху здравето ни, защото Слън-
цето и Луната са „хилеги”, „даря-
ващи живот”. На повърхността 
изплуват не само психичните про-
блеми, но и физическите. Обаж-
дат се стари болести, обострят 
се, рецидивират. Скритото, потис-
натото се появява, за да докаже, 
че коренът на проблема е много 
по-дълбок, отколкото изглежда, 
затова е необходимо по-дълбоко 
вглеждане в нас самите. Затова 
затъмненията ни просветляват 
отвътре.

Някои астролози смятат, че 
действието на слънчевото затъм-
нение продължава до следващо-
то. Тласъкът е по-забележим оба-
че около датата му или в следва-
щите един, два месеца.

В миналото в периодите на за-
тъмнение хората се отдавали на 
пост и молитви, посещавали хра-
мове и свети места, държали да 
завършат старите си начинания, 
да си върнат дълговете. Тъй като 
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силни вибрационни струк-
тури. Да се направи ана-
лиз на тъмната енергия 
е възможно от гледище 
на вселенската реалност. 
По реални гравитационни 
процеси надхвърля земни-
те параметри. Огромните 
за вашите представи коли-
чества енергия се използ-
ват на космическо ниво и 
служат за целите на косми-
ческото пространство. Вие 
не можете да управлявате 
тъмната енергия, няма-
те контрол над нея. Тя не 
е разрушителна, даже се 

- Тъмната материя и 
тъмната енергия могат 
ли да разрушат Вселена-
та? По какво се различа-
ват от другата материя?

- По същество тъмната 
материя е структурирана 
на друго ниво, независимо 
от свойствата, които й при-
писвате, съизмервайки я с 
вашите представи. Дори 
да не ви се струва много 
разумно нейното същест-
вуване, тя е в абсолютния 
порядък на Вселената и 
е източник на енергия на 

впряга на работа за добри 
цели в Космоса. Не може 
да разруши Вселената, за-
щото тя е във Вселената.

Има много невидими за 
вас неща, паралелни све-
тове, изградени на прин-
ципа на целесъобразност 
- един свят е проникнат от 
друг. На енергийно ниво 
също. Непознати енергии 
за вас в Космоса има, не-
познати светове също.

В тъмната материя 
действат други сили. Със-
тои се от по-различни по 

материален израз струк-
турни елементи. Допъл-
нителното сцепление на 
материалните частици се 
дължи на високото тем-
пературно различие от 
земната материя, дори се 
намира на друго ниво на 
атомно-молекулярен със-
тав – до степен на пър-
вичния. Замервания на 
тъмната енергия с ваша 
апаратура не е възможно 
заради различните често-
ти. По вашите представи 
тъмната материя може да 
се нарече деструктурира-

на материя. На елемен-
тарните частици в нея се 
дължи проявата на разли-
чен енергиен вакуум и мо-
щен заряд, поради който 
се трансформира в друг 
материален порядък.

Големият взрив образу-
ва различни видове мате-
рия, различни по структура 
и честота на вибрациите. 
Сцеплението е различно. 
Измерва се с други мерни 
единици.

Цветана КачеРИЛСКа
e-mail: anarilska@mail.bg

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

КОНТАКТЬОРСТВО

Казахме за коридора в Близкия изток, че 
е измерна врата или вход към планета-
та за определени енергии, които тър-

сят цивилизация. Не забравяйте, че когато 
напуснете една планетарна сфера и навле-
зете в космоса, щом преминете през опреде-
лени пояси на съзнанието, трябва да наме-
рите съответния коридор, за да се върнете 
на планетата в точния период от време или 
времеви отрязък, който търсите. Така се за-
ключват системите и това 
не позволява те да бъдат 
окупирани и превзети. 
Има коридори на Южно-
американския континент, 
Северноамериканския 
континент, в Азия, Китай 
и по цялото земно кълбо. 
Грамадният коридор, за който в момента го-
ворим, е този в Близкия Изток. Той е огромен.

Много холографски постановки или дра-
ми са били внасяни през този коридор, 
за да се разстройват съзнанието и вярва-
нията на населението. Тъй като този кори-
дор е във време на криза, той е идеалният 
кандидат за холографски постановки и също 
така идеален за една система от вярвания, 
която да промени този хаотичен свят и да за-
действа всички същества в различни посоки. 
Вслушвайте се в центъра на чувствата си, ко-
гато подобни събития започнат да се случват 
на тази планета.

Близкият Изток е коридор, където се 
срещат много измерения и където същно-
сти от други измерения могат да дойдат на 
тази планета. Той е гореща точка. В послед-
но време, в последните 40 или 50 хиляди го-
дини, много цивилизации са се появявали и 
много религиозни конфликти са започвали в 
Близкия Изток. Поради постоянното напреже-
ние там холографските постановки се правят 
по-лесно, точно както филмите се продуци-
рат по-лесно в Калифорния.

Една възможна холографска постановка в 
този коридор е пристигането на извънземни 
от космоса. Или завръщането на Христос. 
Или завръщането на някой бог,

някой „спасител” или някаква 
причина всички да възприемат 
един и същ начин на мислене.

Същевременно, според нас, този коридор 
не е от светлина. Пример за холографска по-

становка, внесена на Земята в миналото, за 
да промени хода на историята, е разпъването 
на Христос. Драмата, която се е разиграла и 
която историята е запазила до ваши дни, не е 
действителността, която Исус дошъл да изи-
грае. Една версия за живота на тази същност 
била обработена и направена под формата 
на холографски филм за развлечение, който 
след това бил внесен и разигран сякаш е ис-
тина.

Христос е идвал като сбор от същества 
в рамките на дълъг период от време. Исто-
рията, която сте чували, е драматизирана 
пазарна версия. Част от драмата за Хрис-

какво е способно човешкото тяло. След 
това се появили същества, които казали: 
„Какво ще направим по този въпрос? Този 
идва през нашия коридор, а ние искаме да 
имаме контрол над този коридор. Как ще ус-
пеем да използваме тази енергия? Това е 
вселена на свободна воля и ние можем да 
правим каквото си поискаме.”И те създали 
холографската постановка за разпъването на 
Христос, за да създадат страх и чувства и да 
задействат съзнанието по начин, който изоб-
що не бил в първоначалните сметки.  Това 
означава, че в една вселена на свободна 
воля, особено в района на коридорите, е 

големият коридор в Близкия изток 
и холографските постановки

тос, която сте изучавали, е холографска 
постановка. Възможно е също това, което 
ще откриете в бъдеще за Христос, също да 
бъде холографска постановка. Така че вни-
мавайте. Повечето хора биха казали, че бо-
гохулстваме и че това са думи на Сатаната. 
Как можем да поставяме под въпрос напи-
саното в Библията? Как можем да поставя-
ме под въпрос всичките тези неща? Просто 
защото всички те са казани и извършени от 
духовенството. Те не са нищо повече. Из-
ползвали са ги, за да възстановят контрола 
върху енергията на тази планета.

Всъщност Христос бил изпратен да 
разбие системата, член на Семей-
ството на светлината, да донесе 

светлина през коридора в Близкия изток. 
Това отворило път за много да влязат и да 
посеят семената на една действителност, 
която да подготви съзнанието на човечест-
вото за цикъла, който ще завърши някъде в 
следващите 20 години, в зависимост от раз-
воя на събитията. Христос дошъл не като 
една, а като няколко същности, и повлиял 
на хората в черния за човечеството час - 
час, в който човешките същества били го-
тови да разберат своите тайнства. Едно от 
нещата, което не ви е представяно по осо-
бено достоверен начин, е как Христос е бил 
добре приет. Енергията, която съществата в 
образа на Исус донесли на планетата, била 
много приета.

Има няколко драми, свързани със същ-
ността Христос. От една страна има първо-
начална програма: групата от същества да 
дойде тук, да разпространи светлина или 
информация и да покаже на хората на 

възможно една група от богове да окупира 
историята на някой друг и да я представя 
в своя собствена версия. В самият момент 
това може би няма голям ефект, макар че 
с времето влиянието на холографската по-
становка постепенно се усеща.

Знаем, че това е вбесяващо за много 
от вас. Но това, което ние правим, 
споделяйки тази информация с вас, 

е да ви подтикнем да действате, да чувст-
вате, да си спомните - а не да мислите тол-
кова много. Това не е въпрос на логическо 
мислене, това е въпрос на чувства. Какво 
става с вашето тяло? Запитайте се: „Как-
ва е моята самоличност? Как е възмож-
но нейното съществуване? Какъв съм аз в 
нея?” Тогава ще започнете да освобождава-
те повече от това, което сте за себе си, и ще 
можете да си обясните много неща.

Разбирате ли защо сте дошли тук да раз-
биете системата? Разбирате ли колко сло-
жен е контролът на честотата? Разбирате 
ли колко фина и тънка е действителността? 
Разбирате ли колко достъпен е контролът 
върху действителността за човешкия вид? 
Само ако хората заживеят в хармония и се 
държат така, сякаш на никой нищо не му 
липсва, и вярват и създават със съзнанието 
си!

Контакт с плеядианците:
Барбара МаРчИняК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.
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МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ 

р. оникс; а. onyx; 
н. onyx; ф. onyx; 

и. onix

 http://www.mramori.com/ceni2.html

Има два вида оникси: кварцов и мраморен.
Мраморният оникс се състои от плътни 

просветляващи агрегати от зърнести или влак-
нести калциеви карбонати: калцит (химичен 
състав: СаСО3, с примеси от Mn, Fe2+, Mg, Co, 
Zn, Sr, Ba, Pb, TR) и арагонит (химичен със-
тав: СаСО3, с примеси от SrO, PbО и много 
малко от Mg, Fe, Pl и Zn).

Тези минерали имат различна степен на 
плътност и просветляване. Отлагат се в кар-
стови пещери или във вулканични пукнатини. 
Оцветени са в нежни зелени, розови, бежови, 
златисто-кафяви тонове. Мраморният оникс 
по минераложки и по химичен състав се раз-
личава от мрамора. Декоративен материал с 
различни имена в миналото (алабастър еги-
петски, оникс мексикански и др). Този камък е 
използван във всички времена и от всички на-
роди за облицовка и дребни пластики. От него 
изработват чаши, за които в Индия смятат, че 

ло в Древен Египет и Вавилон. Археолозите са 
открили в гробницата на Тутанкамон светил-
ник, изработен от мраморен оникс, с дръжки 
във вид на знаци, символизиращи съединение 
с вечността. При запалване на огън, върху сте-
ните на светилника се виждат изображения на 
царя и неговите приближени.

От древността мраморният оникс е смятан 
за амулет, предпазващ от изпращаната нега-
тивна енергия. Тези, които притежават изделия 
от оникс, са защитени от клевета и са приятни 
на околните. На Кавказ смятали, че там където 
има предмети от мраморен оникс, не може да 
има война, и затова на младото семейство по-
дарявали изделия от него.

Литотерапевтите смятат, че мраморният он-
икс

укрепва паметта, 
лекува сърцето,

засилват веселието и доверието на празнува-
щите, и символични фигурки (костенурка като 
символ на дълъг живот и здраве, яйца, които 
символизират безсмъртие, и др.)

Използването на мраморен оникс е започна-

намалява болката и спира възпаленията. 
Препоръчват вода и вино да се пие от чаши, 
направени от този камък, за да има любов и 
радост между близките.

Находища има в Пакистан, Афганистан, 
Армения, Туркменистан, Узбекистан. 
Историческа известност имат находищата в 
Египет до г. Алабастрон (описано от Плиний 
Старши като „египетски алабастър”) и Иран до 
гр. Тебриз („Тавризски мрамор”).

В България мраморен оникс има в Кожух 
планина, в Кремиковци (бежово-кафяв с кра-
сиви рисунки), в Жабляно (също в бежово-ка-
фяво) и в Издремец (бял и в светлозелено).

Лидия СТаРИКоВа
Из „Камъни за нашите души”
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Дочка Къшева

Смисълът на живота е 
във вечното усилие да се 
направи нещо - Емил Зола

Животът има смисъл, 
когато се посве-
тиш на нещо, което 

обичаш и можеш да правиш. 
Животът има смисъл, когато 
излъчваш и даряваш любов и 
светлина на тези, които носиш 
в сърцето си. Животът има 
смисъл, когато оставиш трайна 
диря след себе си чрез делата 
си за другите.

Много неща могат да осмис-
лят живота на всеки един от 
нас, особено за тези, които сме 
в сферата на образованието 
и работим с една от най-дели-
катните материи, с извайване 
на детската душа. Преди 3000 
години Орфей ни е завещал 
думите: „Душата на детето се 
извайва с музика!”. Музиката е 
магия, която владее духа и въл-
нува всяко човешко сърце.

Много са проблемите, свър-
зани с образованието, но има 
такива, които са с приоритетно 
значение и за които си струва 
да се мисли много и действа 
адекватно. Ако една година по-
ради лоши климатични условия 
реколтата от житни култури е 
малка, следващата година няма 
да е така. Ако зеленчуците тази 
година бъдат поразени от сла-
ни, киселинни дъждове и.т.н, 
другата година реколтата веро-
ятно ще е по-добра. Да произ-
веждаш хранителни и всякакви 
други продукти не е лесно, но

да „произвеждаш” човеци 
е призвание и голяма отго-
ворност.

И ако ние унищожим в най-
ранна детска възраст онова, 
което природата е заложила, а 
ние трябва да го развиваме и 
усъвършенстваме, живителни-
те сокове, подхранващи обще-
ството, като цяло ще пресъхнат. 
Във възпитанието и развитието 
на децата ваканции няма, брак 
не може да се допуска и ако 
ние унищожим ДЕЦАТА си, най-
големия национален капитал, 
българската нация е ОБРЕЧЕ-
НА.

Над 30 години съм в систе-
мата като преподавател – гл.ас. 
по методика на музикалното 
образование в ИПКУ, сега де-
партамент към Тракийския уни-
верситет, гр.Стара Загора, фол-
клорист, народен изпълнител, 
диригент, а през 2007 и 2008 г. 
- учител по музика в Гимназия с 
преподаване на романски ези-
ци, гр. Бургас. Пред очите ми 
растат и рухват детските създа-
ния, които съобразно времето, 
в което живеем, се моделират 
в мини общества в училище. Не 
трябва да позволяваме с цена-
та на всичко ГЕНЕЗИСЪТ НА 
ЗЛОТО да се настани в детски-

те души.
Ще си позволя да цитирам 

една информация, поместена в 
месечен бюлетин на Съюза на 
патриотичните сили – гр. Варна, 
в рубриката „БЪЛГАРИЯ НЕ Е 
ЗА ПРОДАН!”, юни 2004 г. Още в 
началото на „Студената война”, 
през 1947 година, А.Ф.Дълес за-
явява: Ние ще хвърлим всичко-
то злато на САЩ, цялата сила 
на САЩ за измамване и оглупя-
ване на хората и незабеляза-
но ще подменим човешките 
ценности с фалшиви. Как? Ще 
намерим единомишленици в 
тези страни и ще разгърнем 
грандиозна по мащаби разло-
жителна работа. Ще изтръг-
нем социалната същност на 
литературата, ще насърча-
ваме автори, които втълпя-
ват в човека култ към СЕКСА, 
НАСИЛИЕТО, САДИЗМА, ПРЕ-
ДАТЕЛСТВОТО, БЕЗНРАВ-
СТВЕНОСТТА. Нужни са писа-
ния, осмиващи човечността и 
почтеността като архаични 
отживелици. Простащината, 
наглостта, лъжата и изма-
мата, пиянството и нарко-
манията, животинския страх 
сред хората, безсрамието, 
доносничеството и още мно-
го пороци, заложени в човека, 
трябва да се раздвижат. Така 
ще разклащаме поколение 
след поколение, ще предизви-
каме ЕРОЗИЯ и РАЗВРАЩАВА-
НЕ на младежта. Ще създадем 
човек с консумативна психика 
на елементарен потребител. 
Всичко това ще извършим под 
девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ 
МУ СВОБОДИ. (Текстът е със 
съкращения.)

След прочита на тази инфор-
мация дъхът ти спира и много 
са въпросите, който с тревога 
си задаваме: „Не е ли такава 
картината днес у нас? Можем 

ли да си затворим очите и да за-
ровим главите си в пясъка като 
щрауса и да не предприемаме 
спешни и категорични мерки за 
противодействие? Защо и до-
кога от екрана на телевизиите 
в България ще се показва НА-
СИЛИЕ, което присъства във 
всички американски екшъни, и 
СЕКС в най-отвратителния му 
вид? Докога в емисиите на но-
вините ще ни запознават с ужа-
сите по света – убийства, са-
моубийства, катастрофи и.т.н? 
Нима няма нищо положително, 
красиво и добро, което е сторе-
но от човека?”.

Нямат край въпросите. Не-
обходима е своевременна и 
адекватна реакция на всички 
– Държавата, МОН и общество-
то - за онова, което става около 
нас, което е нашето ежедневие 
и което се отразява ПАГУБНО 
върху детската психика. Защото

българските училища са 
МИнИ МоДеЛ на обще-
ството ни като цяло.

Позволявам си от името на 
НМФС „Орфеево изворче”, не-
правителствена организация 
на учители по музика - фол-
клористи, да споделя мисли, 
които много ни вълнуват. Ние 
сме обединени от идеята за 
приобщаване на децата и мла-
дите хора към ценностите на 
българския фолклор, запазване 
на българските родови коре-
ни и национална идентичност. 
Работим вече 12 години с де-
цата от 4 до 18-годишна въз-
раст в българското училище в 
областта на народното изпъл-
нителско изкуство. С възрож-
денски дух и огромна любов 
към децата и фолклора нашите 
учители, членове на сдруже-
нието, работят всеотдайно за 
тази национална кауза. Какво 

по-хубаво от това да влезеш в 
едно училище и вместо псувни, 
нецензурни думи и арогантно 
поведение да чуеш хубава бъл-
гарска народна музика – песни 
и свирни. Народната ни песен е 
невероятна по внушение, чиста 
като сълза, красива като мома, 
светла като луната, топла като 
слънцето, бликаща от дълби-
ните на човешката душа. Във 
всички наши училища с про-
фили и с музикални паралелки 
има фолклорни групи за автен-
тичен фолклор, народни хоро-
ве, народни оркестри, танцови 
състави и народни ансамбли. 
Красноречиво доказателство за 
това е ежегодният Национален 
фолклорен конкурс „Орфеево 
изворче”, който се провежда в 
Стара Загора и в който участват 
над 2000 деца от всички фол-
клорни региони на страната.

Всичко това е прекрасно, но 
броят на тези училища е малък 
и трудно бихме компенсирали 
негативните страни на учебно-
възпитателния процес в българ-
ското училище. Има още много 
но...

Каква е реалната картина 
днес:

- дисциплината на учениците 
е под всякаква критика;

- поведението им е арогант-
но;

- слаба езикова култура, да 
не кажа неграмотност;

- децата са безотговорни и 
апатични;

- липсва взаимно уважение 
между ученици и учител;

- неангажираност в полезни 
извънучебни и училищни дей-
ности;

- учениците са немотивира-
ни, неразбрани, самотни, ли-
шени от внимание и любов от 
страна на родители и учители;

- липсва общуване в часове-
те, все още отношението е су-
бект-обект, а не субект-субект;

- присъстват насилие, жесто-
кост, агресия и наркотици;

- бездуховност, потребител-
ско и консумативно мислене.

За своите размисли съм про-
вокирана и от филма, който 
излъчи bTV - „На учителя с лю-
бов”. Няма да коментирам всич-
ко от него, но хубаво би било 
да се види този американски 
филм, за да е ясно на всички 
какво означава истинската лю-
бов към учителя, да се разбере, 
че той е заслужил тази любов, 
както и да се вникне във взаи-
моотношенията учител-учени-
ци.

Реакциите на учители, роди-
тели и ученици бяха различни, 
но си позволявам да заявя на 
базата на личните ми наблю-
дения и впечатления, че карти-
ната е почти една и съща във 

всички училища.
Да! Констатираме, приказва-

ме, критикуваме, а няма никак-
ви предложения и препоръки 
какво трябва да се направи, 
не правим анализ на причини-
те, довели образователната ни 
система до това състояние.

Преди да изброя причини-
те, ще споделя тезата си, че 
децата не са виновни, че няма 
ЛОШИ УЧЕНИЦИ; има ЛОШИ 
ВЪЗПИТАТЕЛИ в лицето на ро-
дители, учители и обществото 
като цяло. Напротив, българ-
ските деца са много умни, ин-
телигентни, способни, с богати 
възможности за изява в худо-
жествени-творчески дейности, 
със свое мнение и собствена 
позиция по жизнено важни 
проблеми, свързани с нацията 
ни, свободни, но и отговорни в 
действията си и т.н.

Къде да търсим 
причините?
1. Лошо възпитание в се-

мейството.
Вече е време за откриване 

на училища и за родители. Днес 
родителите нямат елементар-
на представа какво означава 
да възпитаваш детето си. Не е 
достатъчно само да го осигуря-
ваш материално – пари, храна 
и дрехи, а да не му обръщаш 
никакво внимание, да не го из-
слушваш, да не уважаваш мне-
нието му, да не му вярваш. Да 
си служиш със заповеди, т.е. 
да му заповядваш, без да се 
съобразяваш със съответната 
ситуация, с неговото мнение 
или настроение. Като родители 
искаме децата ни да са послуш-
ни. Категорично – НЕ! Децата 
не трябва да са послушни, а 
разумни. „Трябва или не трябва 
да правя това?” - послушният 
човек изпълнява чужда воля и е 
способен на всичко.

Днес все по-малко общува-
ме помежду си, това е проблем 
на новото технологично време. 
Мълчим пред телевизора, мъл-
чим пред компютъра, не разго-
варяме, не даваме възможност 
за диалог в часовете и т.н, а 
това пречи на словесния изказ 
на учениците, те не умеят да 
говорят.

2. не се познава механи-
змът на процеса общуване.

Проблемът за общуването 
като проблем за възпитаване 
на култура на чувствата, умени-
ето да съчувстваш, да помагаш, 
да откликваш, да делиш радост 
и неволи с другия до теб, стои в 
центъра на вниманието на пси-
холого-педагогическата теория 
и практика. Ние не умеем да об-
щуваме с децата си. Общуване 
ли е да попиташ детето си „Из-
питваха ли те днес? или „Какво 
искаш да ядеш?”. Общуване ли 
е учителят да си разкаже урока, 
да се напишат на дъската фор-
мулите по математика или хи-
мия и.т.н. Животът ни премина-
ва с въпроси и отговори, а това 
не е общуване. Всеизвестна ис-
тина е, че в и чрез общуването 
човек се отделя от животинския 
свят и става човек. Не случайно 
Екзюпери пише: „Няма по-го-
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КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Силвио ГеЗеЛ
1916 г.

Свободните пари 
ограбват целия мой 
интелектуален ка-

питал. Моите най-изискани 
теории бяха отхвърлени 
чрез тази омразна ино-
вация. Лихвата, която от 
дълбините на историята 
винаги е оставала на едно 
и също равнище, сега, в 
крайно пренебрежение към 
всичките ми теории, е стар-
тирала в своето движение 
към нулата. И тези заеми 
без лихва, които винаги са 
ми изглеждали просто като 
утопична мечта, сега се счи-
тат не само за възможни, но 
и за вероятни. Заеми без 
лихва! Пари, машини, къщи, 
фабрики, стоки, суровини - а 
вече няма капитал! Главата 
ми се върти!

Убедителната „теория за 
полезността”, привлекател-
ната „теория за оплодотво-
ряването”, възпламенява-
щата „експлоатационна тео-
рия”, малко буржоазната, но 
толкова по-популярната „те-
ория на въздържането”* и 
каквато и друга да призова, 
са се сринали с пришестви-
ето на Свободните пари.

Очевидно този процес е 
естествен. Наистина, дава-
щият заеми, инструменти 
за производство, неизбежно 
си осигурява лихва за своя-
та „услуга”. Все пак лихвата 
пада до нула и капиталисти-
те (ако още могат да бъдат 
наречени така) се радват, 
когато някой се съгласи да 
вземе техните пари без ни-
какво друга условие освен 
простото възстановяване на 
заетата сума. Те казват, че 
конкуренцията е нараснала 
до такава степен, че за тях 
е по-изгодно за заемат пари 
по този начин, отколкото да 
ги държат вкъщи като ре-
зерв за бъдеща употреба. 
Защото вкъщи част от пари-
те би се загубвала ежегодно 
чрез обезценяване, така че 
е по-добре да се дават наза-
ем даже без лихва, за ипо-
тека или менителна полица, 
които могат да бъдат отново 
превърнати в готови пари 
чрез продажба или дис-
контиране. Наистина, няма 
лихва, но няма и никаква за-
губа от обезценяване.

Безлихвените заеми сега 
са не само за даващите за-
еми, но също и за взимащи-
те. Кой някога си е предста-
вял такава възможност!

Все пак сега тя е осъще-
ствена, така че какво да пра-
ви спестителят? Човек спе-
стява за бъдещето, за стари 
години, за поклонничество в 
Йерусалим, за трудни вре-
мена, за сватба, за болест, 
за децата си и т.н. Но какво 
да прави със спестяванията 

си междувременно, докато 
се появи нужда?

Ако купува дрехи, храни, 
дървен материал и прочие и 
ги складира, не е по-добре, 
отколкото да пази Свободни 
пари, тъй като всички по-
добни запаси са подложени 
на ръжда, гниене и разваля-
не. Тук може да се възрази, 
че златото и скъпоценните 
камъни могат да се пазят 
безкрайно дълго без повре-
да, но какво би станало, ако 
тази форма на спестяване 
стане всеобща? Колко висо-
ки биха станали цените им 
през добрите години, когато 
всеки може спестява; колко 
ниско биха паднали те, ко-
гато след лоша реколта или 
във военно време спестява-
нията (т.е. златото и скъпо-
ценните камъни) бъдат за-
несени на пазара в големи 
количества? Скъпоценните 
камъни са неща, които хо-

а именно, собственост в 
ръцете на заемодавеца. Ето 
защо толкова много продъ-
лжава строителството,  
въпреки  че рентите стигат 
точно да се платят ремон-
тите, обезценяването, данъ-
ците и застраховките против 
пожар; ето защо къщите се 
считат като добро средство 
за спестяване.

Трудно е да се схване 
фактът, че хората, все пак 
построили къщи, позволят 
да получават като рента 
само възвръщане на капита-
ла без лихва. Често се счита 
за научно установено, че 
парите са породили лихвата 
само защото инструментите 
за производство пораждат 
лихва и че лихвоносител-
ната сила на парите е била 
фундаментално прехвърле-
на върху взетата назаем 
сила. Сега обаче изглежда, 
че е истина обратното, за-
щото къде другаде Парич-
ната реформа би могла да 
повлияе върху лихвата?

Всъщност е нелогично 
да се каже: „парите дават 

долара пораждат 5 долара 
лихва, а цената на земята е 
толкова пъти по 100, колко-
то 5 се съдържа в 1000. Но 
каква е в същността си тази 
стойност, произлизаща от 
5%?

Така че не може да 
става въпрос за 
„прехвърлена” сила; 

лихвоносещата сила е била 
присъща сила на парите. Но 
къде е било скрито това тях-
но качество? Преди би било 
трудно да се открие, но сега 
при Свободните пари като 
обект за сравнение труд-
ността изчезва. Тъй като 
Свободните пари са пока-
зали загубване на лихвоно-
сещото качество, ние само 
трябва да открием разлика-
та в двете парични форми, 
за да положим оголен източ-
ника на лихвата. Свободни-
те пари се отличават от тра-
диционната форма на пари-
те с това, че са подчинени 
на вътрешна принуда да 
бъдат предлагани в замяна 
на стоки, докато традицион-
ната форма на пари бе сво-

товността на притежателя 
на стоки да предаде част 
от своята продукция, за да 
може да използва парите, 
те очевидно са намирали 
основата добре подготвена 
за събиране на лихва: „Вие 
искате пари за взаимна раз-
мяна на вашите продукти, 
а тези пари са затворени в 
нашите каси. Ако желаете 
да ни платите нещо заради 
тяхната употреба, ако жела-
ете да ни платите лихва от 
4% годишно, можете да ги 
имате, иначе ние ще завъ-
ртим ключа и вие ще трябва 
да правите прехвърлянето 
без тях. Лихвата е условие-
то ние да сложим оръжието. 
Да погледнем по същество: 
ние можем да чакаме, ние 
не сме заставени от приро-
дата на нашите пари да ги 
предадем”.

рата купуват последни и 
продават първи. Експери-
ментът не би се повторил, 
тази форма на спестяване 
би се провалила по плаче-
вен начин. (Това е вярно и 
за виното, за което се казва, 
че колкото по-дълго се пази, 
толкова по-добро или по-
ценно става).

Сигурно е, че е по-изгодно 
да се инвестира в облига-
ции. Правителствените за-
страховки, менителните 
полици и прочие, въпреки 
че не дават лихва, винаги 
са конвертируеми за готови 
пари без загуба.

Може да се попита защо 
тогава да се строят къщи 
или да се купуват индустри-
ални акции? Но сега хората 
строят и купуват жилища, 
въпреки че къщите също са 
спрели да дават лихва. Те 
се задоволяват със сумите, 
изписвани ежегодно за обе-
зценяването, които наема-
телите плащат в рентата. 
Тази форма на инвестиране 
е даже малко по-изгодна от 
купуването на правител-
ствени застраховки, тъй 
като дава редовна възвра-
щаемост и е в крачка с обе-
зценяването на къщата (фа-
бриката, машините, кораба 
и т.н.) и даже остава залог, 

лихва, тъй като могат да 
бъдат използвани като 
инструменти за производ-
ство, даващо лихва.” За-
щото не може да се обясни 
как инструментите за про-
изводство, даващи лихва, 
са се продавали за пари, за 
които се обявява, че са без-
плодни. Може ли волът да 
даде мляко, като го смените 
за крава? Безсмислица е да 
се говори за прехвърлени 
или заети качества; такова 
прехвърляне на качества и 
сили е съвсем невъзмож-
но в икономиката, както и в 
химията. Ако парите не са 
имали присъща им сила да 
събират лихва, откъде е ид-
вал доходът, извлечен от из-
даването на пари?

Ако парите са били неспо-
собни чрез собствената си 
сила да събират лихва, то 
лихвоносещите инструмен-
ти на производството и без-
плодните пари биха били 
несъизмерими неща, недо-
пустими в никакво сравне-
ние и затова неразменяе-
ми. Има много неща, които 
не могат да бъдат купени 
с пари. Каква обаче цена 
е била плащана за парче 
земя с рента от 1000 дола-
ра? Изчислението се е ос-
новавало на факта, че 100 

бодна от такава принуда. 
Тогава тук, при абсолютната 
свобода на притежателя на 
метални пари да предлага 
своята собственост за раз-
мяна, където пожелае, и 
при силата на капиталиста и 
спестителя, които контроли-
раха предлагането на пари, 
ние трябва да търсим

източника, от 
който води 
началото си 
лихвата.

Несъмнено парите са не-
заменими за търговията, за 
размяната на продуктите 
от разделението на труда. 
Защото какво правят произ-
водителите на блага, когато 
не могат да продадат сво-
ите продукти срещу пари? 
Спи ли мебелистът в своите 
ковчези, яде ли фермерът 
своите картофи? Нищо по-
добно, те се опитват да 
въздействат върху продаж-
бата чрез намаляване на 
цените; всички те се опит-
ват да привлекат пари, по-
нижавайки претенциите си. 
Капиталистът и спестите-
лят, ако са оттеглили пари 
от обращението, биха могли 
да ги върнат само ако им 
е обещана лихва. И в го-

Казано по-ясно, от 
собствениците на 
пари е зависело дали 

търговията ще продължи с 
пари или без пари. В също-
то време държавата прави 
употребата на пари неиз-
бежна, събирайки данъци с 
тях. Следователно, собстве-
ниците на пари винаги са 
можели да изнудват лихва. 
Подобно на мост над река, 
разделяща пазара на две, 
който е охраняван от съби-
рач на такси за преминава-
не. Тъй като мостът е не-
обходим за трафика между 
двете половини на пазара, 
а само събирачът на такси 
може да го затваря и отваря, 
той е в състояние да събира 
такса за стоките на пазара.

Лихвата е такса, която 
производителите на блага 
са били принудени да пла-
щат на собствениците на 
пари за използването на 
средството за размяна. Да 
няма лихва значи да няма 
пари; да няма пари значи 
да няма размяна на стоки; 
да няма размяна значи без-
работица и глад. И за да не 
умре от глад, производите-
лят на блага е плащал лих-
ва.

Лихвоносещата сила на 
парите не е била „взета на 



7 К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.

Издател: акад. атанас Панчев

Проектант на 
символа на вестника 
художник-хералдик 
Христо Танев

Главен редактор
алексия Тодорова

Редакционен колектив:
Рени Радева
Лияна Фероли
Цветан андреев

Адрес на редакцията:
1172 София
жк «Дианабад»
ул. «Никола Габровски» №1
Хотел «Диана-1», ет. 6, ап. 62

Тел.: (02) 962 16 85; 
 (02) 962 16 86; 
 (02) 962 16 87;
e-mail: kvantov_prehod@dir.bg
ISSN 1312-7063

Издателска къща
«новата цивилизация» 
еооД, София

Уникредит Булбанк
IBAN: 
BG04UNCR96601031647309
BIC KOD: UNCRBGSF

Отдел Разпространение 
и абонамент: 0888 69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

Автор на главата 
на вестника: Галина Фероли

www. kvantov-prehod.org

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

заем” или „прехвърлена” 
сила. Това е качество на ме-
талните пари, произлизащо 
от факта, че за производ-
ство на пари е бил избран 
материал, който държи при-
вилегировано място между 
другите продукти на земята 
- защото може да бъде за-
пазен безкрайно дълго без 
повреда и без разходи, до-
като всички други продукти 
на човешката индустрия се 
развалят, остаряват и опаз-
ването им е скъпо.

Това обяснява защо 
хората са разме-
няли поле за пари. 

Защото и полето, и парите, 
всяко поради своята сила, 
са давали рента. За да се 
установи разменното отно-
шение между двете неща, 
е трябвало само да се из-
числи сумата от пари, която 
ще произведе лихва, равна 
на рентата от полето. По-
лето и парите са били напъ-
лно сравними предмети. В 
случая с полето не става 
въпрос за „взета назаем” 
или „прехвърлена” лихвоно-
сеща сила, същото е вярно 
и за парите.

Изтърканата и безсмис-
лена фраза за „прехвърле-
ната” сила на парите напъ-
лно ме разочарова, тъй като 
за парите, за средството за 
размяна, присъщ е бил ка-
питалът.

нека да разгледаме как-
во може да се случи, ако 
издигнем някакъв вид 
капитал, който да бъде 
средство за размяна на 
всички стоки:

1. Парите могат да бъдат 
капитал само като цена 
на стоките, защото парите 
събират такса върху стоки-
те, която ги обгербва под 
формата на капитал.

2. Когато стоките трябва 
да плащат лихва, самите те 
не могат да бъдат капитал. 
Нито може да им се присвои 
ролята на капитал в техните 
взаимни отношения с пари-
те. Те биха престанали да 
бъдат капитал.

3. Ако стоките в търгови-
ята ни изглеждат капитал 
поради продажната си цена, 
която освен производстве-
ните разходи и търговската 
печалба включва и капита-
ловата лихва, обяснение-
то е, че търговецът вече е 
приспаднал тази лихва от 
възнаграждението на про-
изводителя или работника в 
цената за купувача. Стоките 
просто плащат на банковия 
куриер за паричния капитал. 
Ако продажната цена е 10 
долара, търговската печал-
ба - 3, а лихвата – 1 долар, 
производителят получава 6 
долара.

От това следва, че ако 
средството за размяна, па-

рите, не са от само себе си 
капитал, цялата размяна на 
стоки би се извършвала без 
никакво натоварване с лих-
ва. Ето това е, което Прудон 
винаги е поддържал и из-
глежда, че е бил прав.

Нека сега разгледаме 
въздействието на такова 
средство за размяна, което 
от само себе си е капитал, 
върху създаването на ин-
струменти за производство. 
Как са се появили инстру-
ментите за производство 
(машини, кораби, сурови-
ни и прочие)? Дали все пак 
човекът е направил своите 
собствени инструменти за 
производство извън суро-
вите материали, намере-
ни в собствената му земя? 
Възможно е това да се е 
случвало по изключение, но 
общо правило е, че инстру-
ментите за производство е 
трябвало да бъдат купени 
и платени със сума от пари. 
Основният капитал на раз-
личните предприятия е сума 
от пари, които са влезли на 
първата страница на глав-
ната счетоводна книга. Но 
тъй като тези пари, плаща-
ни за инструменти за про-
изводство, са по същество 
капитал, и тъй като собстве-
ниците на капитал просто 
заключвайки ги, могат да 
предотвратят създаването 
на предприятие, ясно е, че 
те няма да авансират ни-
какви суми за предприятия, 
които не дават лихва. Ако 
мога да получа 5% върху 
моите пари от продажба и 
покупка на стоки, очевидно 
е, че няма да се задоволя с 
по-малко в производството 
им. Ако мога да събера руда 
на повърхността, няма да 
копая шахта.

Оттук следва, че броят на 
построените къщи е ограни-
чаван от факта, че рентите 
трябва да останат достатъ-
чно високи, за да включват 
лихвения данък, който па-
рите изискват. Ако случай-
но са били построени мно-
го къщи, ако предлагането 
е по-голямо от търсенето, 
рентата пада, разбира се, 
и къщите не дават изисква-
ната лихва. Тогава никой 
не уволнява работниците в 
строителния занаят се увол-
няват и строежът на къщите 
се преустановява. Възобно-
вява се след увеличаване на 
населението, когато търсе-
нето на жилища нарасне до 
степента, при която рентата 
отново дава пълната лихва, 
изисквана от парите. Само 
тогава строителният занаят 
стартира отново.

Абсолютно същото е и с 
индустриалните предпри-
ятия. Когато те станат тол-
кова многобройни, че се 
наложи търсенето на труд 
да вдигне надниците до 

степен, при която работода-
телите вече не са способни 
да изцеждат капиталова 
лихва извън цената на про-
дукта, създаването на нови 
предприятия се прекъсва. 
Възобновява се, когато 
увеличаването на броя на 
свободните работници и по-
следвалото нарастване на 
предлагането на труд отно-
во намали надниците и по-
зволи събиране на лихва.

Инструментите за про-
изводство ни изглеждат 
капитал само защото те са 
създадени от паричен ка-
питал; и паричният капитал 
изкуствено ограничава тях-
ното създаване, така че да 
постави себе си в привиле-
гирована полиция в отноше-
нията с работниците. Винаги 
има по-малко инструменти 
за производство, отколкото 
работници, и този излишък 
от работници - последица от 
съкращаване на фабрики-
те - потиска надниците под 
продукт от труда.

Картината все пак ста-
ва ясна, ако разглеж-
даме работодателя 

просто като съдържател на 
заложна къща, който аван-
сира необходимите пари 
към работника за машини и 
суровини и ги връща с про-
дукцията на работниците.

Парите са контролирали 
абсолютно размяната на 
стоки и създаването на ин-
струменти за производство. 
Всяко нещо е било под-
чинено на тях. Те са се на-
месвали между потребите-
ля и производителя, между 
майстора и работодателя, 
разделяйки тези, които есте-
ствено са били предназна-
чени да се обединяват, и ек-
сплоатирайки възникналите 
от това затруднения. Тяхна-
та плячка е била наречена 
лихва.

едва сега започвам 
ясно да разбирам защо 
със Свободните пари лих-
веният процент пада и 
вече приближава нула.

Парите вече не могат да 
се задържат извън пазара; 
независимо от лихвата, те 
трябва да се пуснат в об-
ращение - направо в размя-
ната на стоки или косвено 
като заем. Те не могат да 
се намесят между произво-
дителите и да ги разделят; 
въпреки хищническата си 
природа парите са принуде-
ни да извършват функцията 
си и да действат като сред-
ство за размяна на стоки. 

Парите вече не са тиранин 
или бандит, пречещ на раз-
мяната на стоки; те са ста-
нали безплатен слуга на 
размяната. Сега стоките 
не са изключени от пазара, 
никой не уволнява работ-
ниците, лихвеният процент 
пада, размяната на блага 
продължава независимо от 
лихвата.

Когато работата продъ-
лжава редовно, хората спе-
стяват. Огромни суми са 
спестени и вложени в бан-
ките, за да бъдат предло-
жени като заеми. И ако това 
продължава година след 
година, ако работниците не 
са принуждавани отново 
и отново от завръщащите 
се икономически кризи да 
подяждат спестяванията 
си, трябва да дойде време, 
когато парите, предлагани 
от спестовните каси като за-
еми, вече няма да се търсят, 
време, когато вземащите за-
еми ще казват: „Построили 
сме толкова много жилища, 
че не можем да намерим на-
ематели за тях; построили 
сме толкова много фабри-
ки, че не можем да наме-
рим майстори за тях. Защо 
продължаваме да строим, 
щом дори сега намираме, 
че е трудно да се плаща 
лихва?” Но тогава спестов-
ната каса ще отговори: „Не 
можем да оставим вашите 
пари бездейни, не можем да 
ги натрупваме. Свободните 
пари ни принуждават да ги 
даваме назаем. Вие не иска-
те заем на 5, 4 или 3%, вие 
искате да се пазарите. Ако 
ние ви позволим да имате 
парите при 2, 1 или 0%, вие 
можете съответно да нама-
лите вашите ренти, при кое-
то тези, които са удовлетво-
рени с една стая, ще дават 
под наем две, а онези, които 
имат пет, ще искат десет. 
Тогава ще сте способни да 
построите повече жилища. 
Има реална нужда от жили-
ща, въпросът е само в цена-
та. Така че вземете парите 
при 2%, ако 3% сега са по-
вече, отколкото можете да 
платите. Продължителният 
строеж намалява рентите 
ви, но не можете да претъ-
рпите загуба, тъй като ще 
се снабдите със съответно 
по-евтин паричен заем. Не 
може вие или ние да има-
ме недостиг от пари, още 
повече че ние намаляваме 
лихвения процент, а вие на-
малявате рентите – сумите, 
които спестителите ще от-
клонят, ще бъдат по-големи 

и ще преминат у нас. Нито 
има опасност това голямо 
количество пари да вдигне 
цените, защото всяко пени 
предварително ще бъде 
изтеглено от обращение; 
обемът на парите трябва да 
остане непроменен. Тези, 
които са спестили парите, 
са произвели и продали 
повече стоки, отколкото са 
консумирали, така че има 
излишни стоки, съответ-
стващи на сумите от пари, 
които ви доставяме. Затова 
вземайте пари без тревога. 
Ако лихвата, давана от ва-
шите къщи падне, ние ще 
следваме процеса с наша-
та парична лихва, дори ако 
чрез това лихвата трябва да 
се понижи до нула. Защото 
дори при лихва от 0% ние 
ще сме принудени да дава-
ме пари назаем.

Но не само ние сме 
под принуда, вие 
сте в същото поло-

жение. Ако вие се опитате 
да поддържате рентата от 
вече съществуващите до-
мове, прекъсвайки техния 
брой, и по този начин отхвъ-
рлите нашето предложение, 
ние ще посочим, че има 
други строители, които не 
притежават къщи и не са 
обвързани с такива съобра-
жения. Ще им дадем пари 
за строеж и новите жилища 
ще бъдат построени, неза-
висимо дали това ви харес-
ва или не.”

Същото е и с промиш-
леното предприемачество. 
Ако парите са налични при 
0%, работодателят не може 
да извлича лихва от своето 
предприятие, било под фор-
мата на намаляване на над-
ниците, било под формата 
на нарастване на цените. 
Това е законът за конкурен-
цията.

*Тази терминология е 
взета от трактата за 
лихвата на Бьом-Баверк.

„Теорията за нетърпе-
нието” на Ирвинг Фишер 
принадлежи на теориите 
на въздържанието за лих-
вата.
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лям разкош от човешкото об-
щуване” и отправя към човеш-
кия разум апела „да върнем 
на хората духовния смисъл, 
духовните тревоги”. Общува-
нето предполага ДИАЛОГ, а 
не монолог, т.е. взаимодейст-
вие между субектите родител, 
дете, учител. Да живееш с про-
блемите на детето си - радости, 
вълнения и огорчения, да му 
бъдеш съветник и приятел, а 
не „законодател”, не е лесно. 
Затова децата в семейството 
се чувстват самотни, неразбра-
ни и посягат към наркотиците, 
най-големия бич за младите. 
Те намират изход в това, защо-
то чрез тях отиват в друг свят, 
за да избягат от реалния. Или 
сядат пред компютъра и с ча-
сове „сърфират” в интернет, но 
там са застрашени от различни 
„вируси”.

3. непривлекателност на 
българското училище като 
институция, липса на инте-
рес, мотивираност, ангажи-
раност и възпитание на уче-
ниците от учителите.

Личният ми опит е голям и 
мога да си позволя да рису-
вам непривлекателната кар-
тина в българското училище и 
да правя изводи и конкретни 
предложения. Повече от пет го-
дини провеждам експеримент 
с психолого-педагогическа на-
соченост с ученици от различ-
ни възрасти. Ето само някои 
техни определения: „Училище-
то е пълна скука”; „училището 
е като затвор”; „училището е 
сбъркано”; „в училище е хуба-
во, но ми е много скучно”; „в 
училище не ми е интересно”; 
„всички училища си приличат” 
и пр. Учениците нямат любими 
учители, посочват не повече 
от един. Поради слабата обща 
подготовка и непознаването на 
методическите прийоми учи-
телите не могат да създадат 
интерес, да мотивират и анга-
жират учениците по време на 
урока и в учебно-възпитател-
ния процес като цяло. Това е и 
следващата причина:

4. Слаба методическа, пси-
холого-педагогическа подго-
товка и липса на обща култу-
ра на учителите.

Освен добър професиона-
лист в областта си или по да-
дения предмет всеки учител 
трябва да е голям педагог и 
психолог. но днес български-
ят учител не чете и не познава 
педагогическата литература, 
свързана с проблемите на въз-
питанието. Според Макаренко 
възпитанието изисква макси-
мална взискателност, съче-
тана с максимално уважение 
към детската личност, незави-
симо от възрастта. А от опи-
та, който аз имам, прибавям и 
максимално доверие. Ако ние 
умело съчетаваме тези три 
компонента на възпитателния 
процес, резултатите ще са мно-
го по-различни.

Настолна книга на всеки 
един от нас, на всеки учител, 

трябва да бъде книгата на голе-
мия грузински педагог и психо-
лог Шалва Амонашвили, д-р на 
педагогическите науки - „ЗДРА-
ВЕЙТЕ ДЕЦА, КАК СТЕ ДЕЦА”, 
издадена през 1989 г. Книгата 
започва нетрадиционно: Гл. І. 
Децата са моите учители. В 
нея се разглежда:

1. Изкуството да възпи-
таваш;

2. Радост от общуване-
то;

3. За педагогика на меж-
дучасията.

Книгата има шест глави, из-
ключително актуални и необ-
ходими за всеки, който работи 
с най-деликатната материя 
– децата. Амонашвили прави 
уникално сравнение: „Да се до-
косваме до чувствата на детето 
с такова вдъхновение и май-
сторство, както се е докосвал 
Орфей до струните на своята 
лира”.

Децата имат нужда от раз-
биране, внимание, уважение, 
от топлина и нежност, т.е. имат 
нужда от „УРОЦИ по ЧОВЕЧ-
НОСТ”. Нека не забравяме, че 
когато си служим с принуда, 
забрана, наказание и други им-
перативни подходи, резултатът 
е нула. Като резултат от това 
произтича и следващата при-
чина:

5. Липсва възпитанието 
като елемент на учебно-об-
разователния процес.

Ние само обучаваме, а за 
възпитание все не остава вре-
ме и после обобщаваме, че 
учениците са много лоши, не 
внимават в час, говорят с GSM-
те и.т.н. А учителите какво пра-
вят? – същото. Не случайно 
Сенека пише: „Дълъг е пътят 
на поучението, кратък - на при-
мера”. Лош пример дават и учи-
телите.

Каква промяна е нужна на 
образователната система в 

българското училище? – Ге-
неРаЛна! ето няколко кон-
кретни предложения:

1. Да се създаде необходи-
мата атмосфера както в учеб-
но-възпитателния процес, така 
и в училището като цяло. Не 
просто да се провеждат часове 
и да се преподават уроци, а да 
се създава атмосфера, пред-
полагаща емоционално-психо-
логическа нагласа у учениците 
за възприемане и осмисляне 
на получената информация, 
да се привлече вниманието и 
сетивата им, за да е интересно, 
привлекателно, интригуващо, 
провокиращо, а защо не и за-
бавно. В часовете като метод 
на преподаване да се използва 
БЕСЕДАТА и най-важният ме-
тодически инструмент в ръцете 
на учителя да е ВЪПРОСЪТ, а 
като средство за общуване – 
ДИАЛОГЪТ. Учениците много 
обичат да беседват с учителя и 
да изразяват своето мнение, да 
го отстояват и.т.н. Да се отделят 
минутки и за връзка на урока с 
живота - как се проектират и 
съвместяват училищните про-
блеми с житейските.

2. Да се въведе оценка за 
поведението на учениците 
като връзка и информация за 
родителите, за своевременна 
реакция. Ученици, които имат 
арогантно поведение и много-
кратно, ежедневно с лошата си 
дисциплина пречат в часовете, 
говорят цинизми, позволяват 
си да псуват, слушат музика по 
GSM и т.н., освен забележка в 
дневника и бележника да по-
лучават санкция – намаление 
на поведението, а следващата 
стъпка да бъде изключване от 
училище без право на записва-
не в друго училище.

3. Да се въведе задължи-
телна модерна униформа на 
учениците, за да не се вижда и 
усеща класовото разслоение. 
По-заможните демонстрират 

това не само с екстравагантна-
та си визия, но и с арогантното 
си поведение. А униформата 
донякъде ще респектира във 
всяко едно отношение. Не е 
нормално в училище да се вли-
за с джапанки, по потници, мо-
мичетата да са с голи пъпчета, 
а идващите у нас чужди журна-
листи да им правят снимки и да 
ги наричат „проститутки”.

4. Да се въведе вечерен 
час и да се осъществява кон-
трол от родители и учители в 
дискотеките, защото там се 
консумира алкохол и наркоти-
ци. Може да прозвучи нереал-
но, но е възможно в съботния 
ден да се прави училищна 
дискотека, като организатори 
да бъдат отделните класове. 
Между учениците има много 
добри диджеи, които имат ди-
скове с подходяща музика и с 
удоволствие ще приемат та-
кава роля. Всяко лято НМФС 
„Орфеево изворче” организира 
творческа почивка с учениците 
в лагер-школа на морето, а в 
станцията – дискотека.

5. Да се прави задължи-
телен тест и с учителите за 
входно и изходно ниво, за да 
е наясно директорът на учили-
щето с какъв професионален и 
интелектуален потенциал раз-
полага, с равнището на тяхната 
подготовка – професионална, 
методическа и психолого-педа-
гогическа, с уменията за общу-
ване с аудиторията, прилагане-
то на подходящи съвременни 
методи и подходи на работа 
и др. Тогава и МОН ще има 
пълна картина и информация 
за равнището на учителските 
кадри по места. Тази функция 
биха могли да поемат РИО по 
места.

6. Да се закупят камери. 
По този начин директорът на 
съответното училище по всяко 
време, когато пожелае, може 
да наблюдава уроците на ко-
легите си по различните пред-
мети. Така ще се придобие ре-
ална картина за всекидневната 
подготовка и работа на всеки 
учител и за дисциплината на 
учениците. Да се преустанови с 
порочната практика да се пре-
дупреждават предварително 
учителите в кой ден и в кой час 
ще бъдат посетени и знаейки 
това, всеки от тях да „режиси-
ра” урока си и винаги да бъде 
на ниво.

7. Въвеждане в училище 
на часове по човеколюбие. 
Крайно време е въвеждането 
на такива часове, като се има 
предвид времето, в което живе-
ем - време на агресия, насилие, 
убийства, секс, пари и наркоти-
ци. Предлагаме да се използва 
часа на класния ръководител 
и след организационната и ин-

формативна част да започне 
часа по човеколюбие „Що е то 
човеколюбие?”.

8. „аз искам да живея, за 
да мисля и да страдам!” Тези 
значими мисли на Пушкин мо-
гат да бъдат красиво изписани 
с едри букви и поставени на 
видно място във всяко учили-
ще или класна стая. В училище 
учениците изучават различни 
предмети, усвояват знания, 
развиват умения, но не ги ка-
раме да МИСЛЯТ. Порочна 
практика е да се заучават наи-
зуст чужди мисли и постулати, 
по този начин не се развива 
абстрактното и продуктивно 
мислене. Има смисъл да се 
живее, за да се мисли и прежи-
вява, да се зареждат децата с 
положителна енергия. И за да 
бъдем убедителни в образова-
телната си стратегия, не тряб-
ва да отричаме това или онова 
явление, а да противостоим с 
нещо по-значимо и стойностно.

9. Своевременна, ежегод-
на и адекватна квалифика-
ция на учителите, а не само 
специализирана (ПКС). Учите-
лите сериозно изостават по от-
ношение на методическата си и 
обща подготовка. По-рано тази 
квалификация се извършва-
ше от Институтите за усъвър-
шенстване и квалификация на 
учителите и, според мен, много 
добре се правеха различни ви-
дове форми на квалификация 
и се държеше учителството на 
пулса на времето.

10. Професионална и за-
дълбочена работа в музикал-
ните паралелки.

Не е тайна, че учениците не 
са доволни от своите учители. 
Не се водят редовно часовете 
за индивидуални занимания, 
не се организират учениците 
в извънкласни дейности – ка-
мерни вокални и инструмен-
тални групи, хорови състави и 
ансамбли. Всички деца имат 
потребност от изява и оценка 
от професионалисти и публика 
за изпълнителските си възмож-
ности.

Тези негативни мнения и 
оценки не се отнасят за всички 
учители, защото сред тях има 
невероятно добри, с призвание 
и отдадени на професията, но 
техният процент е много малък. 
Нашите конкретни предложе-
ния са само една малка част 
от необходимата радикална 
промяна в образователната ни 
система.

Всяка нация си има душа и 
тази душа е нейната култура – 
фолклорна, художествена, съ-
временна. Немислимо е да се 
говори за духовност на една на-
ция, ако всеки един от нас не се 
чувствува част от своя народ и 
неговата култура. За да заявим 
пред света своята национална 
идентичност, ни трябва адек-
ватна система на образование 
и възпитание, трябват ни здра-
ви традиции в семейството и 
обществото, „за да ни има и 
след нас”.

Нека запазим младите поко-
ления, защото всички сме убе-
дени, че ДеЦаТа на БЪЛГа-
РИя Са наШеТо УТРе!


