Жителите на Земята, включително нейната материя и седемте астрални нива, изживяват в момента
период на благодат, започнал на 14 юни 1988 година, 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-годишно отваряне, което ще продължи до 2028 година, земната вибрация ще се увеличи хилядократно
в нова четириизмерна реалност.
Планетата Земя се отвори за ново ниво, което наричаме Четвъртото измерение, по време на Хармоничното 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), давайки възможност на цялото човечество и Земята
да получат земна връзка с Източника на този Космически ден за пръв път в историята на Земята.
Вкореняването стана напълно осезаемо на 26 януари 1991 година, когато новата ситуация позволи на
Махатма (енергията на Източника) да вкорени монадичната, 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, ограничаваща структура на третото измерение, се пробудиха и осъзнаха, че представляват нещо много
повече от тази тленна физическа структура, чиито
емоционални и физически тела изглежда призовават за промяна, особено онези, които съдържат поголяма Светлина и съзнание.
Из „Махатма”, 1987 г.
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Честита
Нова година!

Нека новата година сбъдне всичките
светли мечти на хората, да изчисти културата на егоизма, наложена през последните години, и да възкреси културата на любовта и грижата към онеправданите!
Да не допуска безредиците и хаосът, резултат от изкуствено предизвиканата икономическа и морална криза, да превземат
планетата, и оттам и човешките души. Защото най-важно е чрез спокойствие и
любов към всичко да продължаваме успешно духовната си трансформация, за да можем да
обединим мислите и любовта си в един огромен
великолепен човешки мисловен лъч, с които да посрещаме
идващия от центъра на галактиката
трансформиращ лъч на Бога.

Благодарение на Динамичната конвергенция
ще бъде извършен истинският Квантов
скок в Пространството на сърцето

Като Сближаването ще стане Съгласие, Единение и накрая победа на Любовта

В каталога на РП
нашият номер е

618

Лияна Фероли
През август 1987 г. се състоя мощно активизиране на космическите тела чрез подреждането на седем планети едновременно в един и същ огнен знак. Тогава Земята
достигна вибрационно ниво на духовна
неутралност, при което за бъдещето са
възможни различни пътища. Това уникално събитие в нашата история бе наречено „Хармонична конвергенция”, а по-късно
- „11:11”. Подобен код е 12:12. Той идва от
12.12.1994 г., когато са си тръгнали последните отговорници за равновесието, наброяващи 144 000, били тук още от създаването
на земната магнитна мрежа. Тръгвайки си, те
са предали щафетата на 144 000 земляни,
избрали пътя на извисяването, които да поемат тяхната енергия. Защото това е енергията, необходима за запазване на равновесието на цялата планета. Така че 12:12 е кодът
на предаването на факела. Но въпреки това
11:11 е най-удивителното събитие за човечеството. То започна на 16 август 1987
г., когато е измерена далече по-висока от

очакваното вибрация на Земята. Тези нови
вибрационни стойности предизвикват огромно раздвижване в Космоса, защото поради
Универсалния закон за Единството, Земята
е в състояние да промени Вселената.
Пет години по-късно, на 11 януари 1992
г., се случи следващото удивително нещо
в историята на човечеството. На тази дата
планетата и цялото човечество получиха
специален шифър, който достигна до всяко
човешко същество на планетата. За човечеството бе отворена вратата към Шестата
космическа област, т. нар. пето измерение,
пета плътност. Този магнитен шифър е постигнат чрез магнитните мрежи на планетата и засяга нашата ДНК. Даден е на всеки
човек, дори и на още неродените. Засяга
също и част от животинското и растително
царство. С него биологичният и магнитният
модел на човешкото тяло се информира, че
„вратата е отворена” и се дава едно велико
пълномощно на духа на всеки един поотделно, и съвместно като раса, че може да вземе
участие в новото домостроителство.
Така че събитието Хармонична конвер-

генция може да се ознаменува като вид
планетарна независимост на Земята,
като освобождение от оковите на импланта, който ни е съпътствал хилядолетия, и
като получаване на достъп до чудните дарове на по-високите космически сфери.
Всички Висши Аз, ангажирани със системата на Земята, вече можеха да се намесят и чрез код 11:11 да дадат друг ход на
всички случайности и предсказания. Дори
времето, обявено за Армагедон (19992001г.), дойде и отмина. Хармоничната
конвергенция през 1987 г. и последвалото
я Хармоничното съгласие, създадено от
хората, промениха, повдигнаха енергията.
Те буквално разбиха стените на „3D” реалността ни около нашето съзнание, продукт
на ограничените ни възприятия. А когато
започнеш да събаряш тези тримерни стени и попаднеш в системата на междупространствената реалност, в духовната
сфера, всички познати досега правила

СТР. 2

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

2

От стр. 1

Благодарение на Динамичната конвергенция
ще бъде извършен истинският Квантов
скок в Пространството на сърцето

Като Сближаването ще стане Съгласие, Единение и накрая победа на Любовта
се променят. И различните
подходи и истини започват
да се синхронизират според
това, което правим, следвайки своята страст да творим новото в своя живот, откривайки интуитивно вътре
в себе си светлата група,
от която се състои цялото
– Бог, т.е. системата от междупространствени
дела,
произлизаща от любовта
на Бога и от състраданието
на Неговия Дух, съдействащи да се реализират и найсветлите ни идеи още тук, в
нашия 3D формат.
Така че най-удивителното
събитие на всички времена - Хармоничната конвергенция 11:11, е повдигнала
енергията на планетата ни
до степен, даваща ни разрешение за единство и единомислие с природните сили,
както и упълномощаване на
човешкия род да се погрижи
за статуса на своя дом, и то
от позицията на просветен
Съработник на Светлината.
През настоящата година, към 11:11 се прибавя
още една двойка единици,
които завършват Светата
Троица. Всички богове са в
Троици, в три сили – центробежна, центростремителна
и уравновесяваща. Това е
една велика многомерност,
един велик интегритет на
Душа-Аз, на Слънце-Аз и
Галактическо-Аз. В този
смисъл събитието може да
се разглежда и като Пришествие на Светия дух,
който излива енергията си
и прави хората помагащи,
инспириращи случващото
се, с други думи, предизвикващи

Динамичната
конвергенция
11:11:11.
Но
При-Шест-Вие-то
сме ние, тези които ще поставят началото на Шестата коренна раса. Всъщност
нашата Пета раса трябваше
да бъде в Петото измерение, но атлантите промениха този план. Затова пък
сега готовите за промяна
имат възможност по-бързо
да преминат през четвъртото към шестото измерение.
Според Диктовките на Л.
И. Маслов, дори вече се

намираме в 4D.
Това може да се познае
и по блаженството, радостта, екстаза, който обхваща
повечето хора. По пълната
им без-метеж-ност, отсъствието на всякаква борба. По
това, че имат желание да
помагат, да търсят, откриват,
проявяват и раздават Светлината, без да се присъединяват към организирани и
ритуални форми на човешка организация. Точно това
енергийно ниво на любопитство,

този порив за
познание отварят
вратите-портали
и повишават
вибрациите на
планетата.
Този заряд е толкова
силен, че дори само 2%
(140 млн.) просветлени
хора от населението на
Земята са достатъчни, за
да я променят завинаги. А
след като те държат потенциала от Светлина, ще могат да увлекат в уникалното
квантово пътешествие на
Възнесението и останалите, на които сега това не им
изглежда любопитно и привлекателно.
В една своя диктовка
Крион казва, че Съработниците на Светлината вече
нямат нужда от инструкции,
защото самите те създават
с майсторството си новата
светла реалност. Достатъчно е да следват паметта на
своята кристална решетка и
тази на Земята, които вече
напълно се активизират и
синхронизират, в резултат
на което намеренията на
хората излъчват Светлина,
която анулира аспектите на
тримерната реалност. Особено пък след 11.11.2011 г.,
когато 144-ят елемент от
Христовата решетка за-

почна да поставя основите на Прехода. И тъй като
магнитната мрежа резонира
с кодираните послания на
нашия магнитен отпечатък,
това ще въздейства и на нашата биология, позволявайки й да се промени. Новите
магнитни синхронизации,
дадени в кода 11:11:11, ще
неутрализират хормона
на смъртта и ще даряват
младост. Но все пак, това
са само означения на форми, макар и кабалистични,
тъй като още не познаваме
многомерния духовен език
на изразяване. Това са символи, които не са толкова
времеви, колкото означаващи Великия смисъл на
поведението на Божествения свят и на нас - неговите Синове. С тях се
означава идеята за преход
към съзнателен вечен живот. Период, през който ще
се унищожи не живота, а негативните порядки в живота.
Тези символи означат също,
че новият живот ще се прояви първо в съзнанието на
човека, което като натрупа
основния жизнен ресурс на
Земята – Любовта, ще успее да осъществи своята
Синовност и да материализира желаното добро, което
най-точно ще се изразява в
думите безусловна любов и
справедливост.
През време на Прехода
количеството на любовта
ще се увеличи милиони
пъти, защото главната
цел и главното съдържание на живота е Любовта.
И живеейки на това найвисоко ниво на хармония,
хората ще спасят света от
разрушение. Но условие за
постигане на това ниво е
човекът да се обърне към
единното знание за света и
човека, дадено от Христос.
И неговите думи: „Който
знае всичко, но не познава себе си, нищо не знае”
да станат направляващи в

търсенето на онова свещено вътрешно пространство,
в което живее и диша Любовта. Квантовият преход
ще бъде скок именно в това
Пространство, а не в ума, в
интелекта или някъде другаде.
В „бойното” поле на мира
чрез код 11:11 хората започнаха съзнателно да се
свързват с цел да подкрепят еволюционното обръщане от разделение към
единство, от страх към
Любов и да достигнат до
повратната точка – обръщане към Духовния им първоизвор. Чрез 11:11 тръгна и
една неподозирана вълна
от духовни учения, книги за
тях, ченълинги, семинари,
курсове. Нещата така се
ускориха, че дори Втората
Хармонична конвергенция,
насрочена за декемврийското слънцестоене през 2012
г., ще се случи няколко дни
по-рано, благодарение на
съвместната работа на земляните с хилядите космически братя и сестри. Изпреварването на планираното
ще бъде резултат от всички
извършващи се сега процеси на компресиране, защото
фините тела на планетата,
а заедно с тях и фините
тела на хората, се променят по-бързо от очакваното.
Интеграцията на фините
енергии в плътното физическо тяло на човека ще
се усеща под формата на
дисхармония с обкръжаващия свят, физическо
безпокойство, депресия.
Но ако настройката ни остане позитивна, това бързо ще
отмине и дори ще предизвика оздравителен ефект. А
обновената по този начин
Земя ще се превърне в един
добре работещ сложен галактически механизъм.
Но тъй като всичко шеметно се комресира и самоорганизира, вече и числото
на прочутата Дузина (12)

ще се уплътни в Десетка.
Единицата в нея е числото
на Бога, Единствения, Единния, Уникалния, Неделимия.
Символ на истинското и на
хармонията във Вселената. Единицата е и атомното
число на водорода, найразпространения елемент
и една от съставките на водата, която е люлка на всеки
живот. Нулата пък е Празнотата, изпълнена с бъдеще,
с много възможности. Тя е
свободна, все още неполяризирана енергия, очакваща стойността на стоящите
до нея числа. Тя увеличава,
умножава и намалява поставените до нея числа до
безкрайно голямото и до
безкрайно малкото. А като
резултат от 1 и 0, 10 става
числото на реда, произтичащ от Божественото
единство. Питагорейците
почитали 10 като най-съвършеното число, наричали
го „тетрактис” и с него символизирали Божественото.
В него виждали извора и корените на вечната природа.
Кабалистите пък смятали,
че Божествената субстанция се изразява чрез 10
свойства, т.нар. десет Сефироти.
Докато 10 изразява духовната цялост на колективното Първосъзнание, 12 изразява друг вид цялостност
и пълнота, по-скоро времева. Затова нейният принцип
сега ще бъде изместен от
този на десетката.
А какво показват цифрите
11.11.2011? Общият им сбор
дава 8, т.е. не му достига човешката двойка единици,
с други думи, това, което
можем и трябва да направим ние, за да се задейства
Динамичната конвергенция.
Образно представено, означава на всяка Божествена крачка към нас да съответства и нашата към Него.
Тогава липсващите единици
могат много лесно и бързо да запълнят очакващото Любов Пространство. И
така отношението на човека към Любовта да се превърне в основен критерий
за божествена човечност и
в основен миров закон, водещ към безвремието на
Вечността.
Лияна Фероли
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азахме ви преди известно време, че
светлината се подценява на тази планета. Това наистина е така. Ако стане
известно колко са тези, които получават независимост в мисленето и в живота си, и колко
от тях разпространяват тази независимост
и живеят, за да научат и други на нея, управляващите доста бързо ще направят нещо по
въпроса. Светлината се подценява и това е хубаво, защото светлината ще освободи всички
вас.
Вие имате вълнуваща
задача, „работа за завиждане”, и имате цялата помощ, която ще ви трябва,
за да изпълните задачата
си. Тази планета е приела
огромен поток от същности
и кораби-майки, които сега
работят като посредници или може би направо проводници на енергия. Светлинните лъчи,
идващи на планетата, са от стари и древни
съзвездия, които работят със Земята от цяла
вечност. Много от тях са само отбелязани от
вашите астрономи, докато други си имат имена, които сте чували - Сириус, Арктурус, Орион, Плеядите и така нататък. Светлинните
лъчи се улавят от много кораби-майки, заобикалящи Земята, преминават през една съвсем
различна система и след това биват изстреляни към Земята.
Много от вас имат в себе си присадени карти, които да реагират на тази комуникация и
да избягват психотронната война и намеса,
които поддържат честотите ви в запушено
състояние и не ви позволяват да получавате
тази информация. Тези присадки не са нещо
лошо. Не ви отвличат и не проникват в тялото

ви, за да станете приемник срещу собствената
ви воля. Това са етерни карти, които сами сте
привлекли в себе си като средство за получаване на извънпланетарни енергии. Тези карти
сега се задействат. Много от вас установяват,
че се чувстват променени. В различни моменти от деня, особено когато си лягате, чувате най-различни звуци или усещате някаква
електрическа вибрация в тялото си.
Когато тази информация бъде излъчена към
вас, тялото ви трябва да може да я приеме. За
да я приеме, то трябва да бъде в определено
състояние. Тази информация е като поток и
ако тялото ви не може да се справи с него, то

ка с корабите-майки, които излъчват към вас.
Ще дойде време, когато няма да търсите помощта на контактьор, защото ще имате собствена връзка с информацията. Богатството
от информация, което ще получавате, ще ви
дава невероятна увереност; тази информация
ще се излъчва, за да сте осведомени какво се
случва.
С увеличаването на вашата вяра, ще можете да проявявате пред себе си една светлинна
същност, която ще се появява физически и ще
ви учи. Процесът на контактьорство, на получаване на информация чрез друго същество,
ще остарее, тъй като всеки от вас ще може да

Приемане на информация
от корабите-майки
изпада в болестно състояние. Хората на Земята са програмирани за това време и няма
родили се на тази планета, които могат да кажат, че са направили грешка и не са знаели
какво ще се случи тук.
Никой не се е родил на тази планета без
един механизъм вътре в себе си, който
може да бъде задействан, за да настрои
или включи способността да приютите
тези честоти.
Насърчаваме много от вас да излязат извън
рамките на логическото мислене, защото то
ще влезе в противоречие с тази информация
и електронната енергия. В следващите няколко години вашето разбиране и вибрация на
честотите, които ще получите, ще стане като
включването и изключването на собственото
ви радио. Ще имате пряка телепатична връз-

проявява своя собствена съществуваща същност, която да го учи. Междувременно, ние сме
тук, за да ви учим, да ви напомняме кои сте
и да ви даваме представа какво можете да
направите за себе си. Повече от всичко друго искаме да ви съдействаме като членове на
Семейството на светлината, за да успеете и
да освободите хората. Съсредоточете се върху вашия танц. На каква музика ще танцувате, каква магия ще ви служи за акомпанимент
и до какви висини ще сте готови да изведете
съзнанието си, като му дадете ново определение за това кое е възможно?
Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

Телепатичен разговор със Зихара
Зетрон – звездно-метеорен индивид
от пето измерение
- ТАНГРА.
- Танг-Ра е богът на
прабългарските племена,
дошли от Памир. Да се
разгадае съставното име
на вашия Бог. Това е древно божество на Слънцето.
Бог на великите вестители на Светлината. Само
жреците са изпълнявали
ритуали на основата на
мантри за победата на
Светлината. За да разчетат тайните знаци на
Божеството, се изисквало
да се посветят в ритуална
система от знаци, носещи
видения за тълкувателите. Великите посветени са
знаели да тълкуват Божествените знаци и символи,
да гадаят по слънчевите
цикли. Може да се каже,
че прабългарите са верни
на Слънцето, временно
дошли на Земята, за да
докажат, че е възможно да
се постигне съединение
между Земята и Небето.
Тангризмът се опира на
космическа основа. Той
носи знания за Космоса,
за древни науки за бита,
летоброенето, високосни-

духовната стабилност на
вече утвърдената школа и
култура, по-древна от християнството. Тангризмът
напълно се различава от
останалите системи от
древни религиозни вярвания и обреди.

Сребърен пръстен със
символа на бог Тангра.
Сайт: http://mlm.daflorn.
com/JR02.product
те години, за важни годишни цикли, за великото творение на света в легенди.
Нарежда се до божествата
на Древния свят. Още тогава се приема, че ТангРа е мъдростта на смелите и силните, дошли от
Слънцето. Танг-Ра е Богът
на слънчевите ритми. Носи
знания за вселенските ритми, за вселенските тайни,
за
взаимоотношенията
между Небето и Земята.
Отхвърлянето на тангризма води до манипулации на духовно ниво, които
причиняват жесток удар по

- Розетата на Тангра.
- Тази розета е символ
на едно съвършено небесно божество на Слънцето
и енергията й се смята за
универсална. На енергийно ниво тя ще има защитна функция върху меркаба
и духовните тела.
Да не се носи заедно с
други бижута. Да се поставя само отпред. Не трябва
да се носи от малки деца.
Добре е да се ползва от
време на време, а не непрекъснато, защото енергията й е доста силна.
Добре е този амулет да
стои и в дома. Той чисти
енергиите, но да се чисти
и с мисълта. Тази розета
не носи финансов успех.
Тя показва земната принадлежност и култа към
Слънцето. Забелязва се

симетрия на планетарните
символи и знаци в нея.
Винаги я слагайте при
изгрев слънце, по залез
я прибирайте. Зарежда с
енергия с високи вибрации, но за хора на духа
е тя. До три степени повишава вибрациите. Подобрява
съзнателния
стремеж на духа към Божественото начало. Дава

Розетата на Тангра.
Снимка: http://bgrod.org/
magazin/index/
php?cat=1&prod=114&
task=view

тласък за работа на високи вибрации до степен на
съзнателно участие на ума
в работите на Духа. Добре
е да се отправя молитва
към Слънцето. Постига се
енергиен баланс на космическо ниво. Подобрява
венозното кръвообращение, както и виталността.
Болестното
състояние
пречи на енергийния обмен. Да не се носи от болни хора. Веднъж в месеца
да се поставя за зареждане със слънчева светлина.
Да се почиства с изворна
вода. На ментално ниво
действа добре. Подобрява ясновидските способности на интуитивно ниво.
Дарява синхрон с вселенските ритми. Възможна е
по-силна реакция на не
дотам високо честотните
вибрации на някои хора.

Цветана Качерилска
e-mail:
anarilska@mail.bg
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МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ

Може да се предположи, че в българския
език думата „седеф” е дошла от някой от древните тюркски, арабски или японски езици,
защото в тези региони седеф се използва от
древността за инкрустация. В немския и английския език думата „перламутър” означава
„майка на перли” и оттам идва и в руския език.
Седефът е вътрешен и външен слой на черупките, който се образува от мантията на мекотелото в бисерните миди, някои охлюви и
др. По своя строеж се отличава от перлата по
това, че кристалите на арагонит и калцит
се разполагат успоредно към повърхността на
мидата. В перлите те само в горния слой са
успоредни към повърхността, обвити от конхиолин (органично вещество с много сложен
химичен състав).
Кристалите в мидата са от арагонит (химичен състав: CaCO3 с примеси основно от SrO
до 3,9% и PbO до 7,5%, и малко от Mg, Fe, Pl и
Zn) и калцит (химичен състав: СаСО3 с примеси основно от Mn, Fe2+, Mg и малко от Co,
Zn, Sr, Ba, Pb, TR).
Седефът може да бъде с различен цвят розов, зелено-жълт, зелен, сребристобял с
иризация и нежни преливащи оттенъци. Има
много видове миди, които образуват седеф с
различна дебелина - понякога до 2 см.
Много отдавна в различните части на света
седефът се използвал за изработка на дребни художествени предмети, за инкрустация и

перламутър; р. перламутр;
а. mother-of-pearl;
н. perlmutter;
ф. mereperle, la nacre

дори за камеи*. Добре се съчетава във всички
изделия от различен метал (основно сребро),
дърво и особено със скъпоценни камъни със
син и зелен цвят (лазурит, тюркоаз, уваровит,
турмалин и др.). В Китай от древността наймного се цени белият седеф с различни оттенъци, който използват и сега за инкрустация
върху кутии от черно дърво. Известно е, че
стените в двореца на Нерон в Древния Рим
били украсени със седеф.
В Европа също използвали седефа за инкрустации и дори изработвали изделия от цели
раковини, като бижутерите гравирали върху седефа картини от исторически събития.
Прочутите майстори в Нюрнберг през
Камея от
XVII и начало на XVIII
седеф
век правeли чаши за
вино от сребро и от
цели раковини, като
сваляли горния слой
на раковината до
седефа и гравирали митични морски

сюжети. В България много често седефът се
използвал в народните носии за вграждане в
пафти, за инкрустация на оръжие и дори изработвали от него копчета за дрехи.
През Средните векове до XVIII век прах от
седеф продавали във всички европейски аптеки като общоукрепващо и стимулиращо средство.
Литотерапевтите препоръчват пиене на
вино от чаши, направени от седеф, като средство за удължаване на живота, а източната
медицина продължава да използва прах от
седеф като общоукрепващо и стимулиращо
средство, полезно при лекуване на всички болести.
Астролозите смятат, че седефът помага за

концентриране на вниманието
и мисълта,
за запазване на брачния съюз и добрите семейни отношения.
Миди с красив седеф живеят в топлите
тропически океани, в Персийския залив, в
Червено море, около островите в Тихия океан
и Цейлон. Качествен седеф добиват в Япония
и на Филипините.
Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите души”
*камея – накит с релефно изображение на
него, изработен от седеф или цветен камък
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КАК ЩЕ БЪДАТ
ПРЕЦЕНЕНИ
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Силвио Гезел
1916 г.
Свободните пари ме ощетиха точно толкова,
колкото ощетиха и моя колега, автора на теорията за лихвата; те сведоха цялата ми сбирка
от теории до отпадъчна хартия.
Изглежда правдоподобно периодът на растеж да се следва от период на упадък. Както е
в природата, така трябва да бъде и в икономическия живот, тъй като човекът и всичко, което
той създава, е част от природата. Мравунякът
и икономическата система на пчелите са продукт на природата, така че икономическата система на хората трябва да бъде същата. Човек
расте и отива далече; защо тогава икономическият живот след период на растеж да не завършва с разхлабване? Съсипване е връхлетяло
Римската империя, затова икономическа съсипия може периодично, на всеки няколко години, да връхлита икономическия живот на всеки
народ под формата на криза. Точно както лятото следва зимата, така и разцветът може да
бъде последван от криза.
Колко просто беше с помощта на теориите
да се обясни сложния проблем на безработицата! Аз съм готов да връча успокояваща теория, гарантирана, че няма да смущава самодоволството на средната класа. Приспивна песен, а не теория беше това, което се търсеше,
и в това отношение циркулиращите обяснения
за икономическите кризи бяха най-подходящи:
Като последица от „спекулативните покупки”
цените се вдигаха и имаше „трескава активност” във всяка област. Извънредна работа и
нощни смени се изискваха, за да посрещнат
нарастващото търсене; надниците литваха.
Разбира се, този „растеж в горящата къща” бе
нездравословна проява, свързана с внезапно сриване накрая. И сриването стана. Естественото търсене падна внезапно при огромно
производство от всякакъв вид - и търсенето
се провали, и цените паднаха. Всичко без изключение - продуктите на индустрията, на земеделието, на мините, на горите - западна в
цената и цялата спекулативна структура се
срути с трясък. Сребролюбивите работници
бяха погълнали със своята извънредна работа
целия „надничен фонд”, а „надничният фонд”,
след като бе изчерпан, нямаше работа за всички. Имаше планини от хляб и дрехи и все пак
работниците бяха на студено и гладни.
Или да вземем класическата теория на Макиавели - колко убедително е обоснована и
колко широко се приема! Тя сериозно е порицавала разхайтването на масите: „Единственото средство, за да процъфтявате, е да
се ожените; вие увеличавате своето жалко
племе отвъд границите на приличието. При
всяко обръщане очите ви се дразнят от бебешки пелени и люлки. Улиците гъмжат от
хора; училищата са подобни на заешки развъдници. И сега вашите собствени деца са израснали, за да се тълпят около вас, когато
сте без работа, и да намаляват надниците
ви. Ниските надници означават падащи цени;
падащите цени правят бизнеса губещо приключение и отрязват духа на предприятието
още от пъпката. Разпространяването на забранения плод е заразено с първородния грях,
но е двойно по-греховно за пролетариата.
Тогава въздържайте се, оставете възпитанието, то е за езичника, изпратете дъщерите си в манастир и вече няма да имате

повече работници, отколкото са необходими
за справяне с наличната работа. С вдигащите се надници цените също ще се вдигнат и
ще стимулират предприятието. Умереност
във всичко, приятелю мой, както в производството на блага, така и в производството
на деца, иначе ще имате свръхпроизводство
и на блага, и на потребители.”
Има и нова теория, една от най-добрите в
моята сбирка: Признавайки натрупването на
богатства в сравнително малко ръце и диспропорцията между покупателната сила и производителната сила на масите, потреблението
пада заради малките доходи на масите. Оттук
пресищане с непродаваеми стоки на пазара,

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”
всичко е добре, по всяка вероятност продажбата ще покрива излишъка в разходите, така че
търговецът е сигурен, подписвайки поръчките
си. Но, когато цените падат и продължават да
падат с 1, 2, 5, 10, 20 или 30%, както често се
случва, търговецът няма опорна точка и единственото разумно нещо, което може да направи, е да чака. Защото търговецът не може да
изчислява своята продажна цена въз основа
на разхода си; той трябва да направи оценката на цената, която се надява да реализира. И
ако в периода на купуването и препродаването

Теоретикът за
икономическите
кризи
падане на цените, безработица, депресия и криза. Богатият не е в състояние да консумира над своите нужди, а
работниците нямат доходи, за да консумират. Ако доходите бяха справедливо разпределени, потреблението би вървяло в крак с
производството и кризите биха се избягнали.
Колко приемливо звучи това! А шумът е
съществен, тъй като тази теория е била предназначена за пролетариата и е безполезно да
се апелира към интелигентността на тълпа от
хора, отглеждани с долнокачествена храна и
бира, тълпа, смачквана от коли и неспособна
да устои на силния шок.
Да, имам теория за всеки клас на обществото
и за всеки вкус. Ако случайно срещна сериозни
възражения, ще се обърна към моята резервна теория, която свързва кризите с паричната
система. Обикновено думата „пари” е достатъчна да накара възразяващите да замлъкнат.
„Това е достатъчно - крещят те. - Ние знаем
какво казва Дизраели: да обичаме ближния и
че разсъждаването върху паричния проблем
е главна причина за лудост и ние не трябва
да поемаме риска за опасно претоварване на
нашите мозъци с теорията за икономически
кризи!” Това беше относително най-простата и
най-звучната от моите теории. Аз твърдях, че
стоките са почти изключително разположени
на пътя на търговията, т.е. тяхната размяна се
влияе от агенцията на търговците. Търговецът
обаче не купува стоките, ако не очаква да ги
продаде с печалба. Очакваната продажна
цена трябва да е по-висока от покупателната
цена, цената, искана от работника или производителя. Ако цените се стремят да падат,
търговецът е неспособен да оцени каква цена
трябва да плати, а производителят не може,
ударен от връхлетялата го действителна загуба, да сведе предложението си под своята костуема цена. С потребителя случаят е различен. Той купува, плащайки исканата цена. Той
се радва, когато цените падат, и му е мъчно,
когато се вдигат, като неговото ограничение
за цените е собственият доход. Търговецът,
напротив, трябва да реализира цена, която
надхвърля някакво число, я именно цената, на
която е купил стоката. Той не знае дали ще получи такава цена. Неговата продажна цена е
несигурна, докато цената за купуване, веднъж
спазарена, е окончателна величина.
Когато цените са стабилни или се вдигат,

цените падат, той е принуден да
намали своята продажна цена и
да инкасира загуба. Така че найсигурното нещо, което може да
направи във време, когато цените падат, е да
отложи поръчките. Защото движещата сила в
търговския оборот на блага не е нуждата от
стоки, а надеждата за печалба.
Това отлагане на обичайните поръчки на
търговеца означава спиране на продажбите
на производителя. Но като правило производителят е зависим от редовното освобождаване от своето производство, тъй като не може
да складира обемисти и развалящи се стоки.
Затова спирането на продажбите го заставя да
уволнява работниците си. Заетостта и надниците западат, работниците на свой ред са неспособни да купуват, което довежда и цените
до понижаване. Така началното падане на цените създава порочен кръг.
Изводът от всичко това е бил, че трябва да
предотвратяваме спадането на цените и че
трябва да произвеждаме повече пари. По този
начин винаги ще има достатъчно пари за купуване на стоки, а търговците, бидейки осведомени за големите налични резерви на банките
и частните лица, никога няма да се тревожат
от изгледа за недостиг на пари и криза в цените. Това е било предназначението на биметалния стандарт или книжните пари.
По своята същност никоя от тези теории не
ме удовлетворява. Първата, която разглежда
кризата като вид природно явление, е толкова
груба, че не се нуждае от опровержение. Втората теория, която държи спекулата отговорна за кризата, не изследва дали излишъкът от
пари в ръцете на частни лица и професионални спекуланти, които осъществяват спекулата,
не е действителната причина за спекулата и,
следователно, за самата криза. Какво е издигането на една централна Емисионна банка и
даването на монопол за издаване на банкноти
за целите на „приспособяване на паричното
обращение към нуждите на пазара”, ако банката и нейната монополна „спекулация” може да
решава насилствено да повиши цените, когато
й хареса? И понеже тази теория недоглежда
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аспектите на въпроса, тя изпада в грешка, изразявайки набожни желания, вместо да посочва необходимата реформа. „Действай, моли
се, въздържай се” е всичкото, което тя е трябвало за препоръча срещу кризата.
Освен това тази теория не разглежда действителния мотив за трескавата активност,
извънредната работа и нощните смени. Всъщност без това надпрепускване в работата всички спекулации биха били обречени на провал.
Каква е ползата на производителя, предлагащ
извънреден труд на работниците си, ако те
отвръщат, че сегашното работно време е достатъчно за посрещане на техните искания?
По този начин сега, ако работниците искат да
се присъединят към „трескавата активност”,
това е просто защото имат неотложна нужда,
която очакват да удовлетворят със заработените надници чрез извънреден труд. Но ако
търсенето е толкова неотложно, колкото предлагането, как става кризата? Спекулата, която
причинява парични резерви, които търсят пазар, разчита само на общо вдигане на цените,
но не обяснява неуспеха на потреблението да
върви в крачка с производството или факта,
че продажбите обикновено падат с драматична внезапност.
Невъзможността да се обясни защо потреблението и производството, като правило, не
се уравновесяват, се дължи на слабия пункт,
общ за всички тези теории. Този въпрос обаче крещи гръмогласно за отговор в случая с
третата теория, теорията за свръхнаселението. Свръхпроизводството като последица от
свръхнаселението тук е издигната като причина за кризата, което е все едно да се каже, че
крайно големите прахосничества се дължат на
крайния глад! Абсурдността на този аргумент
става очевиден, ако имаме на ум, че стоките
се произвеждат за размяна и че гладните работници искат и могат да дадат други продукти в замяна на тези, от които се нуждаят. Ако
ставаше въпрос просто за свръхпроизводство
на някои специални видове блага, да речем
ковчези, не би било необходимо обяснение;
но има и много неща, например земеделски и
промишлени продукти.
Следващата теория, която отдава кризата
на недостатъчното потребление като последица от неравното разпределяне на доходите,
е съвсем незадоволителна, тъй като не съумява да обясни защо в един момент продажбите опиват до небето, а в следващия момент
падат до земята; защо постоянна и латентна
причина (в нашия случай неравното разпределяне на доходите) трябва да има остър и внезапен ефект (разцвет и криза). Ако причина е
била погрешното разпределяне на доходите,
кризата по необходимост трябва да се проявява като непрекъснато латентно условие,
постоянен неизменен излишък от продукция;
но това е направо обратното на онова, което
се наблюдава да става.
Даже приемането, че доходите на богатите
класи са надхвърляли личните им нужди, е
било грешно, и това бе доказано с дълговете
на земевладелците, големи и малки, и техните викове за протест от държавата. Нуждите
нямат граница; те са безгранични. Нуждите
на тъкачите в Ойленгебирге навярно не са
били задоволени с картофените обелки, които им се паднаха; и херцогските диадеми,
които американските милионери са купували
на дъщерите си, не са достатъчни да усмирят
техния копнеж за достойнство. Те протягаха

ръка към имперска корона, трупаха милион
след милион, трудеха се ден и нощ, намаляваха своя собствен стандарт на живот и, разбира се, този на служителите си, за да я постигнат. И като постигнеха това, щеше да се
появи свещеникът и да им каже, че короните
на земята са краткотрайни и че те трябва още
да работят и да спестяват, за да оставят милиардите си на Църквата и да си осигурят трон в
Небесното царство. Между картофените обелки и църковните съкровища се простира океан
от желания, достатъчно голям, за да погълне
максимума, който хората могат да произведат.
Едва ли има човек, толкова богат, че да не желае да стане още по-богат; обратно, жаждата
за печалба се развива заедно с успешното й
натрупване. Могъщото богатство на нашата
епоха никога не би се появило, ако след натрупването на първия милион притежателите
му бяха казали: „Ние добихме достатъчно,
сега е ред на другите”. Никой богат човек не
би позволил излишният му капитал да мързелува, когато има изгледи за доходна инвестиция. Без съмнение интересът беше основното
условие за даване в заем парите на капита-

Последната теория, която свързва кризата
с парите, се е доближила до истината. Факт
е, че докато цените се стремят надолу и стоките биха могли да се продават само на загуба, никой не мисли да създава нови предприятия или да разширява съществуващите;
търговците не купуват стоки, които биха били
принудени да продават под цената, на която
са ги купили. Очевидна истина е, че при тези
обстоятелства кризата става неизбежна. Но
тази теория отговаря на въпросите с нови
въпроси. Правилно е твърдението, че кризата
е еквивалентна на общо падане на цените, но
тя не успява да даде задоволителен отговор
на въпроса как става падането на цените. Наистина, падането на цените се е обяснявало с
недостига на пари и поради това е предлагано като лекарство увеличено производство
на пари (биметален стандарт, книжни пари),
но е липсвало доказателство, че след нарастването на паричния резерв предлагането на
тези пари би се нагодило към предлагането на
стоки и особено, че парите могат да бъдат доставени на пазара, когато лихвеният процент
е започнал да запада. А, след всичко казано,

листа, но в това отношение най-богатият действа не по-различно от най-бедния спестител
на пенса. Няма интерес - няма пари беше
ключовият момент в техните действия. Всички спестители правят заемът на пари зависим
от интереса. Дори ако бяхме изравнили всички доходи, нямаше да се промени фактът, че
спестителите, хората, които произвеждат и
продават повече блага, отколкото потребяват,
не пускат в обращение излишните си пари, ако
не им е осигурена лихва. Така дейността на
спестителите довеждала до излишък от стоки,
стагнация на пазарите и безработица, толкова по-скоро, колкото търговията и индустрията спирали да дават лихва. Причината за
кризата лежи във факта, че капиталистите
отказват да инвестират парите си, ако не
получават лихва и че когато предлагането
на къщи, индустриални заводи и други инструменти на производството премине известна граница, печалбата на работодателите пада под минималния добив, достатъчен за плащане на лихвата върху парите,
инвестирани от капиталистите*. Когато тази
точка бъде достигната, работодателите вече
не могат да плащат лихвата, искана от тях, и
капиталистите нямат мотив да заемат парите
си даром. Те предпочитат да изчакат, тъй като
на кризата би могло да се разчита да „облекчи” положението и да възстанови нормалния
лихвен процент. Те са намирали за по-изгодно
да откажат всякаква краткосрочна лихва, за
да направят сигурна по-високата лихва, вместо да приковат парите си в дългосрочна инвестиция с ниска лихва. Една определена лихва
може да се изтръгне винаги просто чрез изчакване.
Така че на диспропорцията между дохода и
потреблението на богатите класи и между покупателната способност и производителността на работниците не може да се гледа като на
истинската причина за кризите.

това е спорният въпрос.
Този пункт не е напълно недогледан; било
е предложено да се разделят парите от металите чрез премахване на правото за свободно сечене на сребърни и златни монети, така
че производството на пари (не предлагането
на пари) да може да бъде регулирано: повече пари да се произвеждат, когато цените са
паднали, и по-малко, когато са се вдигнали.
Предполагало се е, че чрез този прост метод
предлагането на пари би могло винаги да се
нагоди към търсенето.
Това предложение никога не е било внедрено в практиката, което е цяло щастие, тъй
като това би доказало провала му. Авторите са
бъркали натрупването на пари с предлагането
на пари, вярвайки, че щом големият запас от
картофи е равностоен на голямото предлагане
на картофи, същото трябва да бъде и в случая с парите. Но това не е същото. Предлагането на картофи, или каква да е друга стока,
съответства точно на запаса, защото складирането въвежда тежки разходи. Ако традиционната форма на парите приличаше на общия
ход на стоките, тогава не би било възможно да
се спестяват пари без разход и предлагането
на пари справедливо можеше да се оценява
като натрупване. Но, както знаем, случаят не е
такъв. Предлагането на пари зависи абсолютно от волята на собствениците им. И нито едно
пени няма да бъде пуснато в обращение, докато не се получи лихва. Няма ли лихва, няма
пари, дори ако натрупването на пари е нараснало стократно.
Сега да предположим, че такава реформа
в системата за издаване на пари е постигнала целта си, а именно, предотвратяването на
търговска депресия и остра криза. Страната,
възприела реформата, тогава бързо би се затрупала с къщи, индустриални заводи и прочие, и тези неща би трябвало да провалят
даването на обичайната лихва. Тогава стари-
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ят кръг би стартирал отново: спестителите на
пари и капиталистите биха се противопоставили на намаляването на лихвения процент, а
работодателите биха били неспособни да плащат стария процент. Хилядагодишният опит е
научил притежателите на пари, че парите им
донасят 3, 4 или 5% лихва, според инвестицията, и че за да получат този лихвен процент, те
трябва само да чакат. Така че те биха чакали.
Но, докато собствениците на пари чакат,
търсенето на стоки се проваля, а цените падат.
Това на свой ред би трябвало да разтревожи
търговията, която, при неизвестно бъдеще, би
трябвало да връща поръчките. И така би трябвало отведнъж да застанем лице в лице със
спад, безработица и криза.
Наистина, било е предложено в такива случаи държавата да помогне на работодателите
да продължават, доставяйки им пари при ниска лихва или, ако е нужно, без лихва. По този
начин държавата би трябвало да замени парите, изтеглени от обращението от спестителите
и капиталистите. Но до какво би довело това?
От една страна, до безполезни за капиталистите маси от книжни пари, а от друга страна,
до съответната маса от бонове и дългосрочни
менителни полици в националното съкровище,
такива бонове, каквито искат работодателите,
неподложени на изземване в кратък срок.
Тази маса от книжни пари, натрупани от
частни лица (всички частни богатства в крайна
сметка би трябвало да се възприемат в такава форма), може някой ден да бъде поставена в движение от някакво тривиално събитие
и тези пари, бидейки обезщетени на пазара
в замяна на стоки, могат внезапно да станат
огромна маса от търсене, което държавата би
била безсилна да контролира посредством боновете и дългосрочните полици. По този начин
цените биха литнали до небето.
Цяло щастие е, че избягахме от тази опасност, въвеждайки Свободните пари, тъй като
зловещият провал на частичната реформа,
разбира се, би се използвал като аргумент
срещу теорията за книжните пари и отново,
може би за век, бихме изпаднали във варваризма на металните пари.
Свободните пари правят предлагането
на пари независимо от всякакви условия;
точното количество пари, което е пуснато в обращение от държавата, се доставя на пазара.
Това, което би трябвало да се въведе много
отдавна, а именно, предлагане на пари, кое-

то да е подобно на предлагането на картофи,
и което винаги да бъде равно на резерва, за
пръв път става реалност. Предлагането на
пари вече не върви по независим път; то престава да бъде произволен акт; то не се влияе
от човешката воля. Сега количествената теория се държи добре, дори в простата й форма,
понякога наричана „груба”.
Как може да се случи криза при тези обстоятелства? Дори ако лихвеният процент намалява, дори ако той падне под нулата, пари ще
бъдат предлагани. И дори да се появи тенденция цените да падат, държавата отново ще ги
вдигне просто чрез нарастване на паричния
резерв. Следователно, предлагането на пари
при всички мислими обстоятелства уравновесява предлагането на стоки.
Щом Свободните пари не допускат кризи,
ние трябва да търсим причините за кризите
на традиционните пари в пункта, където традиционната форма на пари се отличават от
Свободните пари. А разликата лежи в мотивите, контролиращи предлагането на пари сега
и преди. Преди лихвата беше същественото и
очевидно условие за обращението на парите;
докато сега парите се доставят без лихва.
Преди, когато настъпваше общо падане на
цените (вече индикация, че предлагането на
пари е недостатъчно), парите се изтегляха от
пазара (защото при падащи цени никой не купува или не може да купува суровини, без да
си навлече риска да загуби в производството)
и в този случай общото падане на цените често се развиваше в диво всеобщо боричкане
за готови пари, което неизбежно устремяваше
цените към най-ниските дълбини. Докато сега
пари се предлагат при всички мислими обстоятелства.
Преди, когато настъпваше общо вдигане на
цените (показател за крайно предлагане на
пари), тогава всички частни резерви от пари
търсеха пазара, защото всеки се стремеше

да участва в очакваното по-нататъшно общо
вдигане на цените с възможно по-голям запас
от стоки и индустриални акции. Това правеше
очакваното вдигане неизбежно, насилствено
повишавайки цените до най-високите равнища, достигани от предлагането на всички частни парични резерви. Докато сега, при Свободните пари, цените въобще не могат да растат,
защото вече няма частни резерви от пари.
Сумата от пари, предлагана на пазара, т.е.
отговорът на въпроса дали капиталистът
трябва или не трябва да купува стоки, често
се определя от догадки, обществено мнение,
настроение, често просто от мръщенето или
усмивката на суверена. Ако е звучало усвояването на „водещия” запасите гешефтар и чудесното време е съвпадало с някаква благоприятна част от сведения, „духът” на пазара се
е сменял и вчерашните продавачи са ставали
купувачи днес. Предлагането на пари е било
сламка, духната от вятъра. И нека да разгледаме случайната мода, при която са се произвеждали парите! Добре е, ако копачите намерят злато; ако не намерят, преживяваме без
него. Цялата търговия през Средните векове,
преди откриването на Америка, трябва да е
била осъществявана със запасите от злато и
сребро, наследени от римляните, защото тогава всички мини са били изчерпани. Търговията
и трафикът са били ограничени до минимум,
понеже оскъдността на средствата за размяна
не е позволявала разделението на труда. Оттогава е било открито много злато и сребро,
но колко неравномерни са били тези открития!
Те са били „намерени” в пълния смисъл на думата.
Към тази флуктуация в откриването на злато
се добавят и колебанията в паричната политика на различните страни. Когато някоя държава (Италия, Русия Япония) е въвеждала златен стандарт чрез заемане на чуждо злато, тя
по този начин е оттегляла огромни количества
злато от пазарите, а когато се е възвръщала
към стандарта на книжните пари, е изтласквала златото обратно към външните пазари.
Така при повечето изменящи се и конфликтни обстоятелства предлагането на пари е ставал спорен въпрос. Това е била причината за
икономическите кризи. Това е разликата между
предишните парични системи и Свободните
пари.

*Конкуренцията между притежателите на
жилища по отношение на наемателите има
същия ефект, както конкуренцията между
собствениците на индустриалните предприятия по отношение на работниците: тя
понижава лихвения процент. В първия случай
намалява рентата, във втория случай повишава надниците.
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КУЛТУРА,
ИЗКУСТВО

овината за представянето на книгите на Мариана
Праматарова в английската столица беше съобщена още на 12 ноември
в лондонския вестник
„БГ БЕН”. Литературната вечер се състоя на 2
декември в престижната лондонска библиотека „Mayfair”. Към тази
библиотека съществува
най-голямото българско
училище, ведно с читалище „Боян Мага”. Капацитетът на училището е
390 деца, които изучават
освен учебните предмети и извънкласна дейност – народни танци,
музика, театър, хорово
пеене, изобразително изкуство. Към читалището
е създаден фолклорен
ансамбъл
„България”.
Другите български училища в Лондон са „Васил
Левски”, „Розова долина”,
„Букваран” и функциониращото към посолството
на Република България.
Пред
многобройната публика, пристигнала
специално за събитието,
Мариана
Праматарова
представи новата си книга „Градове, храмове, колоси”, филма „Искри от

Б

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В ЛОНДОН НА

МАРИАНА ПРАМАТАРОВА

Мариана Праматарова

Обща снимка с част от присъстващите
нови, непубликувани все
още творби.
олям интерес предизвика
филмът
и
последвалата
го дискусия. В лентата
на Праматарова се преплитат както красотите и
легендите на Странджа,
така и проблемни теми,
познати от излъчвани репортажи на авторката по
„Канал 0” и „Бтв”. Умиление у присъстващите предизвикаха „Некрополът
на Аполония Понтика”,
река Ропотамо с лъвска-

Г

Библиотека „Mayfair”
вечността” - мултимедия
към едноименната книга
за планината Странджа
и Южното Черноморие,
стихове от поетичната
си книга „В паяжината” и

еше седнал на края на скалистия бряг
и гледаше към морето. Вълните се
разбиваха почти срещу него, но той
сякаш не ги забелязваше. Обикновен зимен
ден, студен, мрачен и ветровит. Когато се
приближих, той се изправи, обърна се към мен
и се усмихна. Беше малко над тридесет, висок
и доста слаб, с къса, тъмна коса и небръснато
лице. Облечен в стар, протрит сиво-черен
балтон с големи джобове, в които беше скрил
ръцете си.
- Здравей - ми каза и отново се обърна към
морето.
В краката му, обути в също така стари и
протрити обувки, имаше няколко невероятно
красиви, бели пера. Погледнах го повнимателно и видях, че връхната му дреха
покриваше две големи крила.
- Ти си ангел!? – едва прошепнах с глас,
който всъщност усещах като вик.
- Да, тук така ни наричат – отвърна той, без
да откъсва очи от морето.
- Но защо си тук!?
- Просто минавам. - Отново се усмихна,
малко тъжно и уморено. - Ще остана известно
време, имам още доста път.
Бавно откъсна очи от разбиващите се вълни,
обърна се и тръгна към брега.
- Ей, почакай, ще те видя ли пак?
- Не знам. Може би.
- Сега ще полетиш ли?
- Не, не мога, тези крила са за други светове
и пространства.
- За други светове!?
- Да, тук не са нужни. Красиви са, но и доста
тежат.
- Моля те, почакай!

та глава, островите край
Созопол,
тракийското
светилище „Бегликташ”,
красивата странджанска
църква в с.Кости с откраднатите ценни византийски икони, празникът
на зелениката и др.
Целителите на изящната словесност оцениха
достойно поезията на Мариана Праматарова като
силно
въздействаща,
емоционална и значима.
Мнозина бяха просълзилите се.
Сред почитателите на

Бреговете
на Рая
- Добре, ако искаш, можем да повървим
заедно до другия вълнолом.
- Имам да те питам толкова много неща, не
знам откъде да започна!
- Ами питай.
- Разкажи ми за Рая!
- За Рая ли? Не знам почти нищо. Тук съм
едва от няколко дни, надявах се ти да ми
разкажеш повече.
- Как така да ти разкажа!? И аз не знам нищо,
съвсем нищо!
- Защо съвсем нищо? Нали цял живот си
живяла тук?
- Да, но...
- Но нима не знаеш, че това е Раят!?
- Ти сериозно ли!?
- А-а, да... онези, които вече са били тук, ми
казаха, че повечето от вас не знаят.
- Раят... тук!?
- Да, но има една тайна. Той не е на
определено място, а e навсякъде, където
го усетиш. Раят не е място, а състояние.
Изживява се само тук, на Земята. Казват, че
спрямо него летенето в небето е доста послабо усещане.
- Наистина ли!?
- Да, затова и нямате крила, просто не
са ви нужни. Но имате нещо, което никой
друг, никъде из Космоса и отвъд него няма...
наричате го душа, сърце, съзнание.

Мариана Праматарова в
Лондон бяха български
учители, литератори, директори на училища, лекари, студенти, ученици,
представители от българските културни институции и бизнеса. Дълго
продължилото раздаване
на автографи и поздравленията към авторката
преминаха в приятелски
разговори на организирания от домакините коктейл.
Акад. Атанас ПАНЧЕВ

- Ти нямаш ли?
- Започвам да го усещам, надявам се да
остана, докато го почувствам така силно,
както и вие. И когато си тръгна, да остане с
мен. Затова и идваме тук.
- Но то не носи само радости, има и много
болка... и още много други неща, не всички са
приятни и радостни.
- Радостта и блаженството са само част
от Рая. В него има всичко... събрано в тайно
и невидимо едно... и разделено на много
различни видимости...
- А можеш ли да правиш чудеса?
- Чудесата са за онези, които имат нужда да
повярват в онова, което вече са.
- Ти не вярваш ли в нещо?
- Може би, ако остана по-дълго и свикна с
Рая, ще започна да вярвам. - Погледна ме и се
усмихна. - Например в Рая.
- Значи вярата е само за онези, които не
виждат и не помнят?
- И не усещат. Но ти не бързай, всичко ще
дойде постепенно... Ако не се съпротивляваш
упорито в мислите си...
- Сега къде отиваш?
- Не знам... някъде... където ме отведе
пътят... и Раят...
Подаде ми ръка, по-скоро докосна леко
моята, обърна се и тръгна по брега, бавно
потъвайки в постепенно спускащата се
тъмнина...
Вълните се втурнаха след него, но само
за кратко... колкото да заличат първите му
стъпки... а после отново се оттеглиха към
очакващото ги и изпълнено с безкрайни
сънища море...
Таня Илиева

