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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.

СТР. 2

Излиза 2 пъти в месеца

Лияна ФеРоЛИ

„И видях ново небе и нова земя...” – 
се казва в Библията. Много скоро наша-
та Земя ще стане съвсем нова, а новото 
небе ще бъде пробуденото ни съзнание. 
Да сме будни, ще означава да сме сво-
бодни. Но не утре, нито вдругиден, а в на-
стоящия момент. Будността е промяна-
та в съзнанието, осъзнаване на неговата 
Светлина, на неговия вътрешен покой, на 
неговото божественото предназначение. 
Тя е и надмогване на неуморния ни ум и 
на изпепеляващите ни чувства, както и 
откриване на огромните дълбини от дъл-
готраен мир, доволство и спокойствие в 
него чрез силата на настоящето.

Ключът към всичко това не е извън нас. 
Той е скрит в Духа, Душата и тялото ни. 
Обединени и хармонизирани, те създа-

ват състоянието ни на вътрешен мир, на 
тишина във вътрешното ни пространство 
и в пространството около нас. И до този 
вечен покой можем винаги да имаме дос-
тъп чрез порталите, които ни въвеждат в 
Настоящето, в сегашния момент, където 
проблемите не съществуват. Само в На-
стоящето можем да намерим Ра-дост (т.е. 
Бог), като приемем истинското си „Аз”. 
Само в настоящия момент можем да от-
крием, че сме завършени, пълноценни, 
съвършени. Дори отношенията ни с хора-
та до нас, около нас са най-подходящите. 
И тези взаимоотношения също са портали 
към духовно просветление, особено ако 
ги използваме да пропускаме и да излъч-
ваме повече обич, любов. Така че порта-
лите са много повече (както и измерени-
ята), отколкото си представяме, усещаме 
или виждаме. Нещо повече, самите ние 
ще се превърнем в портали, ако усетим 

реалността като
вътрешно тяло-поле, 
отворено за прошката, 
състраданието, милостта, 
смирението…
Това ще преобрази пространството, а 

не многото единици.
Твърди се, че на 11.11.2011 г. се e отво-

рил 11-ят портал и е нахлула много мощ-
на духовна енергия и че това отваряне 
ни подготвя за първия етап на квантовия 
преход през 2012 г. Е, добре, а после? 
Ако не сме отваряли всеки ден Божест-
веното пространство в нас (нали Божието 
царство е в нас) и не продължаваме да 
го правим и след тази дата, то за какви 
портали да говорим тогава? Те и без това 

Единствената реалност не може да изчезне, а 
само да се появи в нови, по-високи и по-добри нива
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 са си виртуални. Но нали искаме 
всичко да прекрояваме според 
себе си, та ще ги направим още 
по-фиктивни, ако не осъщест-
вим първо не Квантовия преход, 
а прехода от амбицията си към 
Смисъла, както ни съветва Уейн 
Дайър в книгата си „Промяната”. 

Но как и защо да правим този преход, който 
ще елиминира чувството ни за отделеност, 
който ще освети духовната ни свързаност, за 
да се освободим от подчинената на егото ни 
същност? Нали това ще бъде свързано с мно-
го спънки и сривове? И няма как да не минем 
през тях. Но поне има една сигурност, че 
тези ниски точки, през които ще преминем, 
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Единствената реалност не 
може да изчезне, а само да 
се появи в нови, по-високи и 
по-добри нива

ВечноСТТа е 
В наСТоящеТо

От стр. 1

ще осигурят енергията, която е необходи-
ма, за да се отдалечим от егото и да навлез-
ем в Смисъла. И по този начин ще се завър-
нем към своя Първоизточник. Именно това 
осъзнаване ни прави готови за Възнесението, 
което ни предстои. Тази готовност е свързана 
и с много по-отдавнашното ни сънастройване 
и отварянето на вътрешния ни взор към Исти-
ната. Свързана е с постоянното ни желание да 
изживяваме Истината и да търсим напътствия 
от божественото Съзнание вътре в нас как да 
вървим към нея. Но ако още продължаваме да 
я търсим извън нас, още повече ще се отдале-
чим от привидния свят „отвън”.

Възнесение не е нещо, което се подаря-
ва, наследява, заслужава. То е постоянен 
живот с него. То е ниво на съзнание, в което 
познаваме Истината по всяко едно време. 
Това означава да седим насред хаоса, в око-
то на бурята и да знаем, че единствено Бог е 
силата и че във всеки един миг се намираме 
във вечността. След което, ако продължава да 
ни има в игрите на този ефимерен физически 
свят от третото измерение, да продължаваме 
да правим онова, което трябва да се прави. И 
то с пълното съзнание, че нищо реално не 
може да се разпадне; може да се разпадне 
единствено представата за него, докато ре-
алността зад нея отново ще се появи в по-
високите и по-добри нива.

В древността са схващали божествените 
еманации на Творчеството със Слово като 
разделяне вътре в Себе Си на Единицата-На-
чалото (Творецът), изразяващо се със съот-
ветния брой идеи-числа, с които Бог е творил. 
Значи 1 е Господстващото число на Началото, 
Първоизточникът. Източникът на всички числа 
е Единното, пребиваващо в своя Свят на Сла-
вата.

Единицата се е разглеждала като сума на 
всички съставки, сътворени от нея. А вечност-
та, според древните, е била единственото 
настояще, в което Първопричината твори 
чрез единицата, изявявайки Себе си чрез 
Себе си. Излиза, че има само Един ден, от 
който произтичат всички следващи – Денят на 
Живия живот. И че има само един закон, упра-
вляващ природните явления, който стои в ос-
новата на аналогията с всички останали неща, 
които са само отражение в различна степен на 
Единното начало. Началото на Началата. За-
това винаги ще има само Една единица, която 
поражда всички останали числа. И винаги ще 
бъде Ден първи, този на Живия живот, без кой-
то не може да има други дни. Но ако го има, 
той ще породи следващия, който пак ще бъде 
Първи.

За да оцелеете във 
времето, което 
предстои, задъл-

жително е да навлезете в 
идеята за проявление на 
мисълта или свръхсъзна-
нието. Свръхсъзнанието 
е само една дума за вас 
на този етап. Това още не 
е понятие, което е вътре 
във вас, тъй като не сте 
в състояние да си пред-
ставите, че можете да бъ-
дете в такава хармония 
и изпълнени с толкова 
много информация. И все 
пак, развивайки се, вие 
се движите именно към 
това. Има такива, кои-
то добре знаят, че това 
движение на съзнанието 
може да започне да за-
лива планетата и те раз-
читат, че това няма да се 
получи. То вече се е по-
лучило. Навлязохме в ми-
налото ви, за да ви убе-
дим в това.

Мисълта се появява 
първа. Изживяването ви-
наги идва след това. Ва-
шите мисли образуват 
вашия свят непрекъснато 
- не от дъжд на вятър, а 
непрекъснато. Тъй като 
сте засипвани с толкова 
много вибрации, контро-
лиращи честотата, които 
се опитват да ви попре-
чат да си изясните неща-
та, вие сте нестабилни. 
Трябва да решите като 
вид да бъдете непрекъс-
нато наясно, да бъдете 
непрекъснато съсредото-
чени и винаги да бъдете 
себе си в момента. Прес-
танете да живеете в бъ-
дещето или миналото и 
живейте винаги в своето 
сега. Кажете си: „Какво 
искам? -

Искам да ускоря 
своята лична 
еволюция.

Искам Духа да ми по-
могне да стигна до 
по-широка същност. 
Искам тялото ми да се 
възроди. Искам да излъч-
вам здраве. Готов съм да 
приема трудностите, за 
да бъда жив пример за 
това какво може да пред-
ставлява човечество-
то.” Именно този начин 
на мислене – 

тази команда от 
вашата същност 
и ясно заявяване 
на това, което 
искате, ви носи 
всичко на високи 
обороти.

Наблюдавайте своите 
закономерности. Ако ус-
тановите, че отричате, 
че сте създали част от 

своите изживявания и не 
искате да ги признаете 
за свое творение - прос-
то се вгледайте по-добре. 
Кажете си: „Не е ли ин-
тересно? Аз правя това 
непрекъснато. Не искам 
да призная за свое това, 
което създавам. Не ми 
харесва, обвинявам ня-
кой друг. Нека да видим 
колко дълго ще постъп-
вам така и нека стигна 
до решение да развия 
един различен начин на 
поведение.”

всяко събитие 
е създадено, за 
да ускори по-
нататъшното ви 
израстване и 
себепознаване,

тогава можехте да се 
обърнете и да установи-
те, че човекът, който е 
опрял пистолета в гърба 
ви, е ваша противопо-
ложност или част от вас. 
Може да успеете да из-
лекувате нещо; може да 

Не се самоосъждайте. 
Започнете да си казва-
те: „Ще поема отговор-
ността за всичко, в кое-
то участвам. Ще поема 
отговорността за всич-
ко, което ми се случва. 
Ако не ми харесва това, 
което ми се случва, ще 
започна да си задавам 
въпроса, защо създавам 
неща, които не ми харес-
ват. Може би, за да при-
влека вниманието си към 
нещо и да променя това, 
което не ми върви и не 
мога да разбера.”

Винаги постъпвай-
те така, сякаш 
има съвършен 

смисъл във всичко, кое-
то правите. Постъпвайте 
така, сякаш най-висшето 
ви добро и най-висшите 
ви възможности са свър-
зани с работа върху всяко 
събитие, в което участва-
те. Винаги постъпвайте 
по този начин. Ако върви-
те по улицата и някой ви 
каже: „Опрял съм писто-
лет в гърба ти; дайте ми 
портфейла си”, постъпете 
сякаш са ви предостави-
ли възможност за върхов-
но израстване. Изобщо 
не подозирате какви ще 
бъдат резултатите, ако 
започнете да се държите 
така. Когато действате 
по този начин, не влагате 
умисъл и очаквания. Това 
е отношение. Ако всички 
можехте да имате това 
отношение и да постъп-
вате сякаш

получите възможност да 
направите нещо, от което 
се страхувате.

Не се страхувай-
те от това, което 
създавате. Вяр-

вайте в това, което съз-
давате. Вярвайте, че там 
винаги има нещо за вас. 
Не избутвайте драмите 
си под килима, сякаш са 
стари, мръсни и ужасни 
неща, които никога пове-
че не искате да виждате. 
Справете се с тези дра-
ми: престанете да се вър-
тите в кръг и да потъвате 
в тях. Разберете, че дра-
мата, която сте изживели 
с майка си, с брат си, със 
сестра си, с любимия чо-
век, е нещо, което може-
те да използвате след 20 
години, за да осъзнаете 
нещо съвсем ново. Нека 
тези драми в живота ви 
образуват вашата карто-
тека. Справете се с тях, 
намерете най-доброто им 
разрешение, установе-
те мир, приемете своята 
роля в тях и след това 
ги оставете да се появят 
отново в съзнанието ви, 
за да ви научат на нещо. 
Нека те да бъдат текущи

съкровища от 
изживявания

за вас, а не препятствия, 
които искате да прео-
долеете. Тези неща са 
свързани с чувството и не 
забравяйте, че чувство-
то може да ви пренесе в 
други реалности.

Вярвате ли, че вие съз-
давате своята действи-
телност само в опреде-
лени области, а в други 
области нямате никаква 
власт? Вярвате ли, че ня-
мате контрол върху някои 
области от живота си? 
Отказвате ли се от това, 
което по право ви се по-
лага, защото обществото 
ви казва, че не можете да 
го имате? Ще установите, 
че събитията не идват из-

КОНТАКТЬОРСТВО
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 невиделица. 
Някои от вас 
вярват, че 
сами създа-
ват собстве-

ната си действителност, 
но не вярват, че другите 
също създават своята - 
особено пеленачетата, на 
които се случват най-раз-
лични неща, или децата, 
подложени на тормоз. 
Трудно е за много от вас 
да повярват, че привид-
но безпомощни деца или 
гладуващи хора също 

щото от него са дошли на 
Земята. Внедряват риту-
ална система да се почи-
та Слънцето. Правят се 
ритуали на изгрев и се дава обет. Тези същества са 
изтъкани от светлина, от лъчева енергия. Те са ис-
тински поклонници на небесното светило.

Днес вие съхранявате в своята памет древни ма-
гически ритуали от тази цивилизация. Пазите систе-
ма от знаци за общуване с магическите сили, които 
са добри проводници на светлината. В храмовете на 
светлината са знаели символния език на Ра цивили-
зациите и са давали древни тайнства на духа.

- Христос или Тангра? Трябва ли българите да 
възродят вярата в Тангра?

- Добре е да се възродят древните тайнства на 
прабългарите. Добре е да си направите занапред една 
силна духовна школа, да се примирят боговете у вас, 
да не се противопоставят повече, защото се колебае-
те още във вярата и тя не ви е опора. Не си създавай-
те вътрешни врагове от религиите. Заради Христос е 
отхвърлен Тангра, не отхвърляйте сега Христос зара-
ди Тангра. На Тангра се покланяйте пред Слънцето и 
природата, а на Христос - в църквата. Христос прими-
рява и двете – Небето и Земята. Съмнителни са тези 
борби между боговете. Все висши сили са те. Всички 
богове са ваши предци.

Цветана КачеРИЛСКа,
e-mail: anarilska@mail.bg
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- Ра цивилизациите. Има ли връзка между амон-
Ра и Танг-Ра?

- Ра е цивилизационна вълна. Тя е идвала неед-
нократно на Земята. Ра цивилизацията е от слънчев 
тип, тя е човешка, космическа, идентична с космиче-
ския разум. Да, има Божествен замисъл да се насели 
Земята с енергийни същества от Слънцето. Амон–Ра 
и Танг–Ра са от един клон на слънчевите ритми, пред-
течи на вашите земни същности. В исторически план 
те са родоначалници на вашите народи. Възможни 
са открития на далеч по-древни култури на Земята. 
Амон-Ра и Танг-Ра са посели вашите семена. Ра ци-
вилизацията е с висок интелект и ресурси на светли-
ната в духовно-полевата структура. Те подпомагат и 
днес вашите духовни школи, задвижват духовните 
лостове. От тези цивилизации днес са съхранени ня-
кои мистерии, слънцепоклонничеството и древни ма-
гически ритуали.

Действието на силите на Ра цивилизационната 
вълна са силно нарушени от вашата вредна дейност 
за унищожаване на тангризма. Вие сте загърбили 
светлината в момента на отричане от бог Танг-Ра. С 
този акт сте задействали тъмнината на високо ниво.

До Танг-Ра българите са известни с дарбите сви-
ше да виждат в бъдещето, вещи са в посвещението. 
Тангрическите обичаи в древността за почитането 
на Слънцето още са запазени в някои ритуали. До-
бре е да се знае, че Слънцето е вселенското сърце. 
Важно е да сте синхронни с пулса на това вселенско 
сърце. Верни на Слънцето са Ра цивилизациите, за-

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

Когато отидете в ресто-
рант и си поръчате нещо, 
което искате, готвачът ви 
го приготвя и сервитьор-
ите ви го поднасят. Вие 
го поръчвате; но не вие 
го правите. Правят го по 
някакъв начин готвачите 
или духовната енергия 
и все пак вие избирате 
какво да бъде поставено 
пред вас. Когато отидете 
в ресторант не се притес-
нявате за всяко нещо и не 
се чудите дали го заслу-
жавате или не. Е, поня-

те. Когато влезете в един 
ресторант просто си по-
ръчвате и казвате: „Ис-
кам ето това” и вярвате, 
че ще го получите. Или 
се притеснявате, че в кух-
нята ще объркат нещата? 
Веднага щом поръчката е 
приета, хуквате ли след 
келнера с думите: „О, си-
гурно нямате магданоза, 
с който се прави. Сигурно 
няма да запържат лука 
точно така и ще се ока-
же, че гъбите, които ис-
кам, са се свършили.” Не. 
Вие вярвате, че ще ви го 
поднесат точно както го 
искате и не мислите по-
вече по въпроса. Когато 
ви го поднесат, казвате 
„Благодаря”. Ако не всич-
ко е точно както трябва, 
искате си това, което ви 
липсва, и продължавате 
нататък.

Погледнете бо-
жественото без-
грижие, с което си 

поръчвате в ресторанта. 
Така трябва да си поръч-
вате и в живота. Изяснете 
си какво искате, поръчай-
те го и не мислете пове-
че. Не викайте непрекъс-
нато духовете, за да про-
верите дали са получили 
поръчката и не давайте 
съвети как да я изпълнят. 
Вие сте го поръчали. Вяр-

създават своята дейст-
вителност. Винаги, когато 
възприемате мисленето 
на жертва, създавате на 
хората впечатлението, 
че са безпомощни, и пра-
вите от това вероятност 
за себе си. Трябва да 
се научите да уважава-
те драмите и уроците на 
другите хора. Осъзнайте, 
че вестникът няма да ви 
съобщи възможностите 
за промяна, които всич-
ки хора, участващи в оп-
ределен сценарий, имат, 
тъй като вестниците не 
отразяват нещата по този 
начин. Вие не разбирате 
синхрониите, стоящи зад 
събитията: вашите медии 
оповестяват само така 
наречените външни фа-
кти и не отделят внима-
ние на богатия пласт от 
емоционални значения, 
който придружава човеш-
ките драми и уроци.

Участниците в дра-
ми, в които като 
че ли някой е 

жертва, са загубили досег 
със своите чувства до та-
кава степен, че не свърз-
ват това, което чувстват, с 
това, което мислят. Жерт-
вите откриват жертви. По-
бедителите откриват по-
бедители. Така че, моля 
ви, при всяко събитие от 
вестниците или световна 
драма, в която изглежда, 
че хората са безпомощни 
жертви, уважавайте ги и 
уважавайте себе си, от-
читайки, че те са създали 
собствената си действи-
телност. Това може да не 
е действителност, от коя-
то трябва да се поучите, 
или нещо, в което изпит-
вате нужда да участва-
те. Разберете, че други-
те трябва да минат през 
сферите на напрежение, 
за да стигнат до светли-
ната. Понякога най-голя-
мото просветление се на-
мира в най-големите ка-
тастрофи и най-големите 
трудности.

кога го правите. Понякога 
си казвате: „Аз не заслу-
жавам да получа това. То 
струва 15 долара. Полага 
ми се само нещо, което 
струва 7 или по-малко до-
лара.”

Начинът, по който се 
държите в ресторантите, 
е прекрасен показател за 
начина, по който трябва 
да се държите в живота. 
Това е невероятен урок, 
който трябва да разбере-

вайте, че ще дойде.
Вие сте резултат от 

вашите мисли. Дори да 
не научите нищо друго на 
тази планета, ще научи-
те, че това е правилото в 
тази, както и в много дру-
ги действителности.

Мисълта създава 
изживяванията.
Защо не си направи-

те един подарък като за-
почнете да мислите за 
себе си в качеството на 
нещо изключително, ве-
ликолепно и извисяващо; 
освободете се от необхо-
димостта останалите от 
обществото да са съглас-
ни с вас. Утвърдете себе 
си. За някои от вас това 
е много трудно. Как да 
утвърдите себе си, кога-
то имате навика да не го 
правите?

Вашите думи или ви 
дават сила, или ви я от-
немат. Искаме да имате 
смелостта да изживеете 
своята светлина и зато-
ва искаме да подчертаем 
и да ви убедим по всич-
ки възможни начини, че 
вашите мисли образуват 
вашия свят. Изтрийте ду-
мите „трябва” и „опитвам 
се” от своя речник. Ако 
трябваше да давате пари 

всеки път, когато изрича-
те тези думи, щяхте да 
сте сериозно задлъжне-
ли. Сериозно сте задлъж-
нели откъм сила и власт. 
„Трябва” означава, че сте 
подвластни на някой друг. 
Искаме да ви напомним, 
че сами сте си господари.

Ако някой се опит-
ва да пусне обява 
във вестника или 

се опитва да смени нави-
ците си, може да продъл-
жи да се опитва цял жи-
вот. Да се опитваш не оз-
начава да правиш нещо. 
Винаги, когато използва-
те думата „опитвам се”, 
няма да постигнете нищо, 
защото да се опитваш е 
извинение: „Опитах се да 
го направя. Опитах се. 
Опитах се.” В своя живот 
използвайте думите: „Аз 
създавам”, „Аз правя”, 
„Аз се изявявам”, „Аз смя-
там” и „Аз предизвиквам 
събитията”. Забравете за 
„опитвам се”.

Контакт с 
плеядианците:

Барбара МаРчИНяК
Из „Вестителите на 

зората”, 1992 г.
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Сведенията за из-
ползване на пер-
лите като украше-

ния, символ на красотата 
и чистотата, се съдържат в 
най-ранните документи на 
човечеството като Корана, 
Библията и Талмуда.

Думата перла в българ-
ския език идва от англий-
ски, немски и френски език 
заради вида на мидите, 
в които са ги намирали. 
Думата бисери идва от 
арабски език, а маргарит - 
от гръцки. В руски език се 
използва названието жем-
чуг, идващо от китайски 
език: „чженчжу”, което пък 
произхожда от арабската 
дума „зенчуг”.

Перлата е едно от чу-
десата на природата. 
Допреди сто и петдесет го-
дини произходът им е бил 
неизвестен на човечест-
вото. Може би затова съ-
ществуват толкова много 
легенди за тяхната поява 
на планетата. Най-много 
от тях са свързани със 
сълзите както на богове-
те, така и на принцесите. 

Древните гърци вярвали, 
че това са вкаменени кап-
ки вода, падащи в море-
то от косата на Афродита 
- богинята на красотата 
и любовта. Японците ги 
смятали за сълзите на 
Ама - богинята на морето, 
тъгуваща по своята дъще-
ря, прекрасната принцеса 
Кацука, отвлечена от зъл 
дух. За индийците перлите 
били капки дъжд, попадна-
ли в мидени черупки и за-
стинали там. По време на 
Средновековието смята-
ли, че перлите се образу-
ват от падналите в морето 
мълнии.

Има много леген-
ди, свързани с перли-
те. Според една от тях, 
Клеопатра, за да докаже 
на римския покорител на 
Египет Марк Антоний, че 
на една гощавка може да 
си позволи безумно скъпо 
ядене, свалила от оби-
цата си една много рядка 
и скъпа перла, разтвори-
ла я във вино и я изпила. 
Цената на тази перла била 
10 милиона сестерции. 
Учените смятат, че за раз-
тваряне на перлата дори 
в оцет са необходими ня-
колко дни, но в легендите 
всичко звучи красиво. В 
легендата се казва и това, 
че след изпиване на пер-

лата Клеопатра станала 
още по-хубава и умна.

Още 4000 години пр. 
Р.Хр. хората търсели и на-
мирали перли в солените 
води на Индийския океан, 
Червено море и други мес-
та, а също така събирали 
пресноводни перли в реки-
те, езерата и дори в бла-
тата. Не е вярно, че пер-
лата има кратък живот, 
както пишат някои 
автори. В музея 
в Кайро може 
да се види 
гердан от пер-
ли, намерен 
при разкопки-
те на гробове 
на персийски 
князе отпреди 
4300 години. В 
България, в про-
чутото Преславско 
златно съкровище, също 
са намерени перли в до-
бро състояние. Затова ги 
носете спокойно, само че 
ги пазете от парфюми и 
други агресивни за тях ве-
щества (например, оцет). 
Перлите изглеждат по-си-
яещи върху нежната жен-
ска кожа, но тя трябва да 
бъде без козметика.

Кристалите на нашата 
планета се образуват не 
само в твърдата обвив-
ка на земната кора, но и 

в живите организми или 
кристализират в техните 
останки след смъртта им. 
Хората също създават 
кристали - в бъбреците, в 
жлъчния мехур и дори в 
хрущялите при подагра, 
има ги и в нашия мозък. 
Но най-интересните и кра-
сиви образувания, създа-
дени от живата материя, 
си остават перлите. Днес 
вече знаем, че перлите са 
своеобразни минерално-
органични образувания, 
отлагани върху твърдото 
тяло, което е попадна-
ло в черупката на мидата 
случайно или е сложено 
там от човешка ръка. Още 
през XIII век в Китай запо-
чнали да слагат в речни 
миди дребни предмети, 
за да се покрият със седе-
фен блясък. Дори се знае 
името на китаеца, който 
пръв направил такъв опит. 
Промишленото култивира-
не на перли за първи път 
е станало в Япония през 
1913 г.

След попадане на 
чуждото тяло в 
мидата тя форми-

ра върху него ивици от ор-
ганично вещество с много 
сложен състав - конхио-
лин - което обвива мине-
ралите арагонит и калцит. 
Кристалите на арагонита 
и калцита с химичен със-
тав СаСО3 са ориентирани 
перпендикулярно към по-
върхността на вътрешни-
те фини слоеве на перла-
та, и паралелно в горните 
й слоеве. Такъв строеж 
обуславя неповторимия 
седефен блясък на перли-
те. Именно наличието на 
органично вещество в пер-
лата я прави уязвима при 
неправилно съхранение 
на сухо. При култивира-
ните перли чуждото тяло 
не попада случайно, а се 
слага от човешка ръка, и 
днес около 95% от светов-

ната продукция на 
морските култи-

вирани перли 
се прода-
ват на па-
зарите от 
японските 
търговски 
къщи.

Перлите 
се харак-

теризират с 
огромно раз-

нообразие от цве-
тове - бели, сиви, кафяви, 
черни, жълти, розови, кре-
мави, небесносини, черве-
ни. По форма те могат да 
бъдат кръгли, продълго-
вати, полусферични, във 
вид на капка, крушовидни, 
с неправилна форма и др. 
Използват се с размери до 
2,5 мм (дребни), от 2,5 до 
6 мм (средни) и над 6 мм 
(едри). Оцветяването им е 
свързано с наличието на 
различни разтворими във 
водата соли в зависимост 

от региона и тези примеси 
са от наличие на такива 
елементи като Al, Ba, Fe, 
Si, Mg, Cu, Mo, Pl, Sr, Sb, 
Ti, Sn, Zr, La и много други.

Морските миди, произ-
веждащи перли, живеят 
на дълбочина от 5 до 60 
метра, основно при тем-
пература +25° С. Речните 
миди живеят в чисти и сту-
дени северни реки. Всички 
перли, както морски, така 
и речни, освен органични 
вещества съдържат от 0,5 
до 4% вода и затова те не 
бива да стоят на много 
сухо, защото това води до 
загуба на блясъка им. За 
да стигне перлата до раз-
мера на грахово зърно, са 
нужни над десет години.

Перли с особена фор-
ма и голям размер, над 7 
мм, се съхраняват в най-
големите музеи в света. 
Така например, в Англия, в 
Британския музей, се пази 
перла с капковидна форма 
и тегло 454 карата. Перла с 
идеална сферична форма 
и сребристобял цвят с те-
гло 23 карата се съхраня-
ва в Музея на Московския 
Кремъл. Всички богати 
жени в света притежават 
нанизи от редки и много 
красиви перли.

Речните перли били 
използвани в Русия още 
през 10 век като украса 
на дрехи, шапки, накити и 
църковни принадлежнос-
ти. Аборигените в Северна 
Америка също отдавна из-
ползвали речни перли за 
украса на широк брой раз-
лични ритуални предмети. 
В южните страни повече 
използвали морски перли.

Жените в Рим, Гърция и 
Византия, както и в Европа 
през Ренесанса носили 
перли всекидневно, вяр-
вайки в тяхната чудодейна 
сила да пазят човешкото 
щастие, здраве и плодо-
витост. В Китай перлите и 
досега се смятат за елек-
сир на младост, плодоро-
дие и магическа сила. В 
Монголия те са символ на 
власт и индикатор за отро-
ва в чаша вино. В Европа 
ги свързват с дълголетие, 
в Индия са символ на ус-
пешен брак, просперитет и 
благополучие.

Астролозите смятат, че 
перлите носят на притежа-
теля си

късмет, дълъг 
живот, щастие и 
здраве.
За лечебните качества 

на перлите е писано още 
в трудовете на Авицена, 
като се посочва, че съзер-
цаването на перли помага 
за постигане на душевно 
равновесие. В Тибетската 
медицина се смята, че пер-
лите помагат при лекуване 
на нервно разстройство и 
при загуба на паметта. И 

ПеРЛИ
бисери, маргарит; 
р. жемчуг; а. pearl; 
н. perlen; ф. perles; 
и. perla
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300 пъти по-силен от витамин а и 
витамин е, 48 пъти по-силен от рибеното 
масло и 34 пъти по-силен от коензим 
Q10.

Доказано е, че забавя стареенето.
В допълнение към качествата на продукта 

е уникалната технология за капсулиране 
Licaps®, която позволява влагане на течни 
екстракти в твърди желатинови капсули, без 
термична обработка. Това е особено важно 
при продуктите с морски произход, защото 
така се елиминира напълно възможността 

за окисляване на тяхното съдържание. 
Благодарение на Licaps® технологията 
Vitaslim HEALTH действа още по-интензивно 
и няма неприятен мирис и вкус.

Повече за Vitaslim HEALTH, най-
ефективния омега-3 продукт, на адрес:

http://vitaslim.eu/bg/vitaslim-health/page/30

ЗДРАВЕ, КРАСОТА

досега в Монголия и Китай 
смятат, че перлите пома-
гат за лечение на катарак-
та и други заболявания на 
очите. В традиционната 

китайска медицина пер-
лите били използвани от 
древността. В писмени из-
точници се описват свой-
ствата на перления прах 

да успокоява ума и цен-
тралната нервна система, 
да подобрява остротата 
на зрението, да изчиства 
токсините от организма и 
да повишава количество-
то на мускулната тъкан, да 
подхранва енергията „Ин” 
и да прогонва студа от тя-
лото. Фармакологичните 
изследвания в наше време 
доказват, че перлите съ-
държат калциев карбонат, 
18 вида аминокиселини и 
18 микроелемента, като 
всички лесно се усвояват 
от човешкия организъм. 
Китайските фармацевти 
препоръчват използва-
нето на перлен прах при 
умствено натоварване, за 
подобряване работоспо-
собността и паметта, за 
успокояване на нервната 
система, като признават 
всички други свойства на 
перления прах, описани 
в древните медицински 
трактати. Литотерапевтите 
препоръчват използването 
на перли при лекуване на 
бъбреци, черен дроб, бо-
лести на храносмилател-
ната система и хиперто-
ния. В древните текстове 
на „Аюрведа” за лечение 
на същите болести се пре-
поръчва пиене на перле-
на вода, която се пригот-
вя чрез поставяне в чаша 
вода на 4-5 перли за една 

нощ. Тази вода при-
тежава противо-
възпалителни, 
антимикроб-
ни и кръво-
с п и р а щ и 
свойства.

Н а й -
качествените 
перли намират 
във водите на 
Персийския залив, 
Шри Ланка, Мадагаскар, 
залива Минаар. 
Пресноводните перли се 
добиват от древни време-
на в студените и чисти води 
на реките във Франция, 
Англия, Норвегия, Русия 
и там те били открай вре-
ме задължителна част от 
украсата на националните 
носии на заможните хора. 
Поради замърсяване на 
реките, пресноводни пер-
лени миди днес вече почти 
няма.

В България се сре-
щат както морски, 
така и пресновод-

ни перли. Във водите на 
Черно море 40% от мидите 
съдържат перли, които са 
много дребни (до 2,5 мм) 
и не са много качествени. 
Пресноводни перли има 
в мидите от река Дунав и 
в незамърсените реки на 
Северозападна България, 
но и те също не са много 

качествени.
Мнението на 
някои хора, 
че перлите 
носят не-
щ а с т и е , 
може да 
се обяс-

ни само с 
п о д с ъ з н а -

телното нега-
тивно излъчване, 

причинено от завист. 
Затова тези, които носят 
перли, трябва да прите-
жават и други камъни, 
отблъскващи негативно-
то въздействие. Може би 
затова в царските рега-
лии перлите винаги се 
съчетават с най-силните 
скъпоценни камъни като 
диаманти, рубини, сапфи-
ри и смарагди, които при-
тежават силно енергийно 
излъчване, отблъскващо 
негативната енергия. Не е 
истина също, че перлите 
имат кратък живот, защото 
много перли са намерени 
при археологически раз-
копки, а върху обковите 
на иконите са запазени от 
векове. Перлите са сим-
вол на дълъг живот и бо-
гатство.

Лидия СТаРИКоВа
Из „Камъни за нашите 

души”

Портрет на руската императрица, съпруга на 
император Александър III и майка на последния 
руски император Николай II - Мария Фьодоровна 
(1847-1928) с тоалет, украсен с перли. Худ. Иван 
Крамской, 1880 г., Санкт Петербург, Ермитажа

Учени: Скариди гонят 
холестерола,  забавят 
стареенето Холестеролът може да се 

оптимизира и без лекарства, 
потвърдиха важни клинични 

изследвания, проведени в 
Германия

Най-ефективното натурално средство 
за оптимизиране на нивата на 
холестерола и триглицеридите 

е маслото от дълбоководни арктически 
скариди (крил), сочат резултатите.

Уникалното масло Neptune Krill Oil, 
известно у нас като Vitaslim HEALTH, е най-
мощният екологично чист омега-3 продукт. 
Той понижава нивата на „лошия” холестерол 
и повишава нивата на „добрия” холестерол 
7 пъти по-ефективно от рибеното масло 
дори при безпрецедентно ниски дневни 
дози, показва още изследването.

Всъщност действието на 1 капсула 
Vitaslim HEALTH се равнява на 12 капсули 
рибено масло + 3 капсули коензим Q10 + 10 
капсули фосфолипид. Изключителен плюс 
на продукта е естествената му формула, 
където омега-3 мастните киселини са в 
същия вид, както в клетките на организма.

Vitaslim HEALTH подобрява дейността 
на сърдечно-съдовата система. Той се 
проявява и като мощен антиоксидант – 



6 7К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 МАСИ И ВЛАСТ
АКТУАЛНИЯТ 

КАНЕТИ

Реформа  „СВОБОДНИ ПАРИ”Силвио ГеЗеЛ
1916 г.

Често се твърди, че външната търговия 
не може да продължава с книжни пари, 
че за тази цел е необходимо злато. Но 

в действителност външните плащания могат да 
се извършват с книжни пари, а механизмът на 
тези плащания е достатъчно прост, въпреки че 
все още не е напълно разбран.

Виждате ли онези лимони при зарзаватчия-
та? Те идват от Малага. А сандъците ей там, 
докарани на гарата от „Хамбург Парасол ком-
пани”, заминават за Севиля. Въпросът е, могат 
ли тези две сделки да бъдат осъществени с гер-
мански или испански книжни пари без намесата 
на злато?

Ако един и същи търговец внесе лимони от 
Испания и изнесе слънчобрани за Испания, 
всеки би видял, че книжните пари не са пречка 
при изпълнението на двете сделки. Търговецът 
би продал слънчобраните в Севиля за испански 
книжни пари и с тях би купил лимони в Малага. 
След това той би изпратил лимоните в Хамбург, 
би ги продал за германски книжни пари и с тях 
би платил за слънчобраните. Той би повтарял 
тази сделка безкрайно, без да се безпокои от 

нас, по заповед на г-н Сервантес и Саавед-
ра, Малага, „Хамбург Лемон Инкорпорейтед 
Лмт”.

От Малага полицата се изпраща чрез бан-
кова къща до Севиля и там се посреща от 
търговеца на слънчобрани г-н Мануел Сан-
чес.

Сделката със слънчобрани и лимони е осъ-
ществена във всичките четири направления и 
фирмата в Хамбург, изнасяща слънчобрани, 
и фирмата в Севиля, изнасяща лимони, са 
получили парите си, като фирмата, внасяща 
лимони в Хамбург, и фирмата, внасяща слън-
чобрани в Севиля, е трябвало да заплатят 
своите полици. Все пак единствените пари, 
участвали в сделката, са немски и испански 
книжни пари.

Въпреки че от вноса и от износа са засег-
нати четири страни, стоките са платени със 
стоки, германските стоки са платени с испан-
ски стоки.

Сделката е подобна, ако вместо търговия 
пряко между вносна и износна фирма по-
лиците са връчени на банка, което е общо 

обстоятелството, че испанските книжни пари 
не са законно платежно средство в Германия. 
Испанските книжни пари, получени от слънчо-
браните, са изхарчени в Испания за лимони, а 
германските книжни пари, които са му плате-
ни за лимоните, са използвани за покупка на 
слънчобрани. Неговият капитал се променя 
непрекъснато: днес той се състои от лимони, 
утре от германски марки, след това от слънчо-
брани и после от испански песети. Търговецът 
се безпокои само за печалбата, за излишъка 
от непрекъснатото движение на своя капитал. 
И за гаранцията, че ще има излишък, зависещ 
не от парите, а от законите на конкуренцията.

Вносът и износът обаче често не са обеди-
нени в една ръка; като правило и тук имаме 
разделение на труда, което изисква специал-
ни действия за въздействие върху плащането. 
Но и тук книжните пари не са пречка. Сделка-
та е, както следва: Вносителят и износителят, 
живеещи в един и същи град, се срещат за 
размяна, където износителят на слънчобрани 
продава на вносителя на лимони срещу гер-
мански пари своите претенции пред Севиля 
под формата на менителна полица. А на как-
ва цена (разменно отношение) се прави това, 
ще видим сега. Менителната полица, която 
е написана в испански песети, се изпраща в 
Малага от фирмата-вносителка за заплащане 
на получените лимони. Текстът на полицата е, 
както следва:

„Тридесет дни след предявяването из-
платете на ордера на „Хамбург Лемон 
Импортер Лмт” сумата хиляда песети, 
получена стойност (наша фактура от 1 
август за слънчобрани).

За г-н Мануел Санчес
Севиля”

„Хамбург Пасарол компани”

Продажбата на полицата от експортната 
фирма за слънчобрани на „Лемон Инкорпо-
рейтед Лмт” вече е удостоверена чрез пре-
дявяване на ордер от „Лемон Инкорпорейтед 
Лмт”. По-нататъшната продажба на полицата 
на фирмата, изнасяща лимони, ще бъде впи-
сана на гърба на полицата, както следва: „За 

правило, ако вносителят и износителят са в 
различни градове - това би ни отвело твърде 
далече за описване на целия ход на такава 
сделка, но няма съществена разлика.

Обаче трябва да се отговори на един важен 
въпрос: какво определя разменното отноше-
ние в Хамбург на менителната полица в пезе-
ти, каква е цената в немски пари за лимоните, 
внесени в Хамбург, тъй като менителната по-
лица е издадена в чужда валута?

Ще отговорим и на този въпрос. Цената на 
менителната полица, подобно на цената на 
лимоните и картофите, се определя изключи-
телно от търсенето и предлагането. Многото 
картофи и многото полици означават ниска 
цена на картофите и полиците. В Германия 
ще се предлагат за продан много полици в ис-
пански песети, когато за Испания са изнесени 
много стоки, и ще има малко търсене на поли-
ци в песети в Хамбург, когато малко стоки се 
изнасят от Испания. Оттук цената (разменно-
то отношение) на полиците в песети пада, за 
да се вдигне отново, щом приливът се обър-
не.

Вносът и износът вече остават непро-
менени и предлагането и търсенето 
на полици е уравновесено. Но промя-

на става незабавно, ако поради някаква при-
чина цените в Испания или Германия (нека 
се върнем към нашия пример) се отклонят 
от общото им равнище. Ако цените на сто-
ките в Испания се вдигнат, да речем, защото 
там са издадени относително повече книжни 
пари, тогава в Германия тези по-високи цени 
ще привличат повече чужди стоки и в същото 
време ще направят износа на испански стоки 
по-малко печеливш или напълно непечеливш. 
Затова вносът в Испания нараства, а износът 
намалява. Тогава предлагането на полици в 
песети в Хамбург е голямо, докато търсене-
то им става малко. Но търсенето и предлага-
нето определят пазарната цена на песетата, 
така че песетата вместо да отговаря на 80 
пфенинга, ще струва 75 или 70 пфенинга или 
дори по-малко. Износителите на слънчобра-
ни няма да печелят в германски пари толко-
ва много, колкото преди срещу своите мени-
телни полици от Севиля, така че това, което 
са спечелили от високите цени, получено за 
техните слънчобрани в Севиля, очакваната 
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Като пети вид маси 
бих искал да определя 
празничните маси.

В едно ограничено 
пространство има раз-
лични неща и множеството, което се движи в 
тази определена площ, може да им се насла-
ди. Добивите от всяка култура се излагат на 
големи купчини. Сто завързани свине стоят в 
една редица. Натрупани са планини от пло-
дове. В огромни съдове е приготвено най-
любимото питие и очаква своите епикурейци. 
Предлага се много повече, отколкото всички 
заедно могат да изядат, и все повече хора се 
стичат за това. Докато все още има нещо, те 
си взимат от него, създава се впечатление ся-
каш то никога няма да се свърши. Има изли-
шък от жени за мъжете и излишък от мъже за 
жените. Нищо и никой не ги застрашава, нищо 
не ги тласка в бягство, по време на празника 
са гарантирани живота и удоволствието. Мно-
го забрани и различия са премахнати, непри-
вичните сближавания са позволени и лесни. 
За отделния човек атмосферата е отпускане, 
а не разтоварване. Няма цел, която да е ед-
наква за всички и която всички да искат да по-
стигнат. Целта е празникът - и тя е постигна-
та. Плътността е много голяма, равенството 
обаче до голяма степен е равенство по свое-
волие и удоволствие. Движат се без цел, а не 
заедно напред. Нещата, натрупани наоколо, 
от които всеки получава нещо, са съществена 
част на плътността, нейна сърцевина. Отна-
чало те се събират и едва когато всички са 
отрупани, хората се събират около тях. Може 
да минат години, докато всичко се събере, и 
може да са изтърпени продължителни лише-
ния, за да се постигне това кратко излишес-
тво. Но човек живее за този миг и го подготвя 
целенасочено. Хора, които рядко се виждат 
по друг повод, се канят тържествено и на гру-
пи. Пристигането на отделните групи става по 
определен ред, общата радост се повишава 
скокообразно.

Към това състояние се прибавя чувството, 
че благодарение на общата наслада по вре-
ме на празника се подготвят за много бъде-
щи празници. С ритуални танци и драматични 
изпълнения се напомня за предишни подобни 
случаи. Традицията е съхранена с настоящия 
празник. Дали се отдава почит на първона-
чалния вдъхновител на тези празници, митич-
ния предтеча на целия разкош, на който човек 
се радва, на прадедите или, както в следва-
щите отчуждени общества, само на богатия 
дарител, във всеки случай се създава впечат-
ление, че бъдещото повторение на подобни 
случаи е гарантирано. Празниците зоват и 
благодарение на плътността на вещите и хо-
рата животът се развива.

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

Редактор: Саня Табакова

С празничната маса приключва разглежда-
нето на петте вида маси, разграничени спо-
ред съдържанието на афекта: насъсканата 
маса, масата в бягство, масата в самозап-

рещение (масата в забрана), масата в обрат 
(масата на промяна) и празничната маса.

Eсе ХХ от 
поредицата 

МАСИ И ВЛАСТ 
на Елиас КАНЕТИ 

за характера на 
масите
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 допълнителна печалба, те ще 
губят от проваленото разменно 
отношение, когато продават ме-
нителните си полици в Хамбург. 
Вносителите на лимони, напро-

тив, при ниската цена на менителните полици 
в песети в Хамбург ще възстановят разликата 
в плащането на лимоните в Малага.

Тази игра на силите продължава, докато 
високите цени на испанските стоки, причине-
но от инфлацията на испанската валута, бъде 
компенсирано от падането на разменното от-
ношение на песетата, когато изчезне стиму-
лът за нарастване на вноса и намаляване на 
износа в Испания. Така равновесието между 
вноса и износа автоматично се възстановя-
ва, което означава, че специален фонд за 
плащане на балансите между двете страни с 
книжни пари е излишен, защото такъв баланс 
не може да се осъществи.

Трябва твърдо да допълним, че ако цените 
се вдигнат в Германия, а останат стабилни в 
Испания, нещата ще се преобърнат: износът 
на слънчобрани ще стане непечеливш, до-
като вносът в Германия от страните, с които 
нормално Германия се конкурира на светов-
ния пазар, ще става нарастващо печеливш. 
Тогава по-малко чужди менителни полици ще 
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на песетата в Хамбург е падало от 80 на 79 
или 78 пфенинга и е продължавало да пада, 
докато продавачът на такива полици в златни 
песети (в нашия случай износителят на слън-
чобрани) е напишел на своя кореспондент в 
Севиля: „Намирам за трудно да продавам 
полиците, издадени от вас за доставени-
те слънчобрани. Предложили са ми само 78 
пфенинга за песета вместо 80. Затова от-
меням полицата и изисквам от вас да изпра-
тите сумата на моята фактура в златни 
монети от вашата страна”. Разбира се, на-
шият износител на слънчобрани сега трябва 
да плати разходите за докарване на златото 
с кораб, така че той не ще прибегне до това 
средство, докато загубите от разменното от-
ношение не надхвърли разходите за докарва-
нето на златото. Испанските златни монети ги 
доставя „Райхсбанк”, която за сметка на из-
носителя на слънчобрани ги превръща в гер-
мански пари, т.е. разменя ги срещу банкноти 
при фиксирано отношение от 2790 марки за 
килограм чисто злато.

Какво става тогава в Германия и в Испа-
ния като последица от тези бизнес на-
вици? В Испания парите са намалели 

със сумата за превоза с кораб от Севиля. Ако 
златото е оттеглено от Испанската централ-
на емисионна банка, тази банка е задължена 

да изтегли от обращение три пъти 
количеството му в банкноти, съ-
гласно закона, според който изда-
дените пари до една трета от стой-

ността им трябва да имат златно покритие. В 
Германия, напротив, обращението на парите 
е увеличило три пъти сумата за превоза на 
златото от Испания. Ефектът е, че в Испания 
цените падат, а в Германия нарастват и това 
нарастване продължава, докато равновесие-
то се възстанови.

Ако общото вдигане на цените, което пре-
дизвиква колебание в разменното отноше-
ние, се беше случило в Германия вместо в 
Испания, вносителят на лимони в Хамбург 
би действал като износителя на слънчобра-
ни. Тогава би трябвало да пише до своя ко-
респондент в Малага, че като предплата на 
високия курс на песетата в Хамбург той е из-
пратил германски златни монети вместо да 
прави обичайните вноски от менителни поли-
ци за заплащане на получените лимони.

Тъй като превозването на злато от този вид 
е било често, се е мислело, че резервите от 
злато за необходими за тази цел. Това обаче 
е недоразумение. Защото равновесието би 
трябвало да се възстанови автоматично без 
тези превози на злато, въпреки пречките или 
улесненията за внос или износ, последвали 
от колебанията на разменното отношение. 
Ефектът от превозванията на злато и от злат-
ните резерви, които правят това възможно, не 
се е дължал на превоза на самото злато, а на 
влиянието на превоза на злато върху цените 
на стоките. Промяната на цените, а не пре-
возите на злато са това, което възстановява 
равновесието. Ако паричното управление в 
страните с вдигащ се процент на чуждестран-
на размяна (например в Германия, когато по-
лиците в песети предизвикват високи цени в 
марки) е намалило обращението на пари чрез 
изтегляне на банкноти от циркулация, пос-
ледвалото падане на цените веднага би въз-
становило равновесието на износа и вноса 
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и разменното отношение би трябвало да се 
върне към нормалното. Едно твърде просто 
действие, а именно, нарастване на процента 
на дисконтиране на менителните полици от 
Емисионната банка би трябвало да направи 
излишни превозите на злато и на златните ре-
зерви, предназначени за тях.

Съзнателното действие е заместено от 
мъртвата маса на златото, тъй като за парич-
ния стандарт не може да се мисли като за 
вещество, а само като за действие, като за 
административна мярка.

При златния стандарт флуктуациите на раз-
менното отношение никога не могат да над-
хвърлят разходите за превозване на злато по 
море. При ниско равнище на цивилизация, в 
които е възможен неинтелигентният контрол, 
такава автоматична компенсация на парите 
има известни предимства. Но днес спирането 
на златния стандарт поради тази причина е 
обида за националната администрация.

Защото машинната автоматична регулация 
може да бъде за предпочитане пред човешка-
та ръка, но едва ли парите могат да се срав-
няват с машината. Освен това регулирането 
на парите при златния стандарт е автоматич-
но само в известен смисъл. Превозването на 
златото с кораби не е автоматично, тъй като 
златото трябва да бъде преброено, опакова-
но, превозено, осигурено и отново превър-
нато в пари. Изтеглянето от обращение на 
същата сума от пари като административна 
мярка на Емисионната банка би имало същия 
ефект с по-малко усилие и без какъвто да е 
разход.

По-нататък трябва да не забравяме, че при 
златния стандарт колебанията в разменното 
отношение между отдалечени страни, допус-
кащи лихва, може да възлезе на 4% или по-
вече*.

Автоматичният механизъм на златния 
стандарт не предотвратява флуктуа-
циите; той започна да действа само 

когато флуктуациите са достигнали максиму-
ма, при така наречената златна точка (стой-
ността на превоза на злато по море, спомена-
то по-горе), или с други думи, когато започне 
износът или вносът на злато. Когато колеба-
нията на разменното отношение причинят 
всички бели, които могат, а не преди това, ле-
карството започна да действа. От друга стра-
на, при стандарта на книжните пари, ако ста-
тистическите услуги на паричното управле-
ние са наистина ефикасни, лечебните мерки 
могат да се почувстват веднага, при първия 
признак на нарушаване на равновесието, и 
колебанията да се ограничават до начални-
те признаци. При златния стандарт наистина 
също може да се предотвратят и предугадят 
флуктуациите и Централната банка да по-
твърди, че няма същински автомат. Но ако 
златният стандарт трябва да бъде подпома-
ган от съзнателен акт, къде остава автоматич-
ното действие, за което претендират привър-
жениците му?

Казаното тук е приложимо и при обикно-
вените книжни пари. При Свободните пари, 
с тяхното принудително обращение, мерки-
те на паричното управление са ефективни 
веднага и твърдението, че резерви от няка-
къв вид не са необходими, за да се поддържа 
стабилно разменно отношение, става двойна 
истина.

се предлагат за продажба в Германия, а ще 
има търсене; това означава по-високи цени 
(в немски книжни пари) на чуждите полици, 
а растящата цена (разменно отношение) на 
тези полици автоматично възстановява рав-
новесието между вноса и износа.

Колебанията в разменното отношение в 
даден момент благоприятства, а в следва-
щия вреди на износителите и вносителите и 
така добавя много към риска на търговията. 
Между две страни с различни книжни пари 
очевидно няма граница за такива колебания 
в разменното отношение, тъй като те зависят 
просто от вътрешната парична политика на 
двете страни. Но фактът, че е възможно чрез 
парична политика да се причиняват произ-
волни и неограничени флуктуации на размен-
ното отношение значи ли, че е възможно чрез 
подходяща парична политика да се стабили-
зира, да се фиксира произволно разменното 
отношение? Ако равновесието на износа и 
вноса може да бъде нарушено от парична по-
литика, трябва да бъде възможно чрез парич-
на политика да се предотвратят колебанията 
във вноса и износа, даже тези, дължащи се 
на естествени причини, като провал или нео-
бикновено изобилие на реколта. Всичко, кое-
то е необходимо, е да се възприеме еднаква 
парична политика от засегнатите страни. Ако 
ние, в Германия, и испанците в Испания чрез 
уместно регулиране на валутите задържим 
устойчиво равнище на цените, отношението 
между износа и вноса също ще остане устой-
чиво. Отношението между търсенето и пред-
лагането на менителни полици и в крайна 
сметка разменното отношение тогава също 
ще бъдат стабилизирани. За решаване на 
този проблем се нуждаем само от споразуме-
ние между двете страни и действие, основа-
ващо се на него.

Това, което тук искаме от паричното уп-
равление, се е осъществявало до известна 
степен автоматично чрез международния 
златен стандарт. Когато парите (злато и банк-
ноти) в някоя страна са били свръхизобилни 
и цените на световния пазар следователно 
са растели над естественото им равнище, се 
е случвало, каквото се случва и сега в стра-
ни със стандарт от книжни пари, когато об-
ращението е нараснало. Полици, издадени в 
страни с вдигащи се цени, са имали запада-
що разменно отношение. Ако например стра-
ната е била Испания, разменното отношение 
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ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

Усамотен в къщата си в Бистрица, Коста 
Цонев живееше от дълги години със съпру-
гата си ели, двете си овчарски кучета и ко-
тарака чарли далече от пушеци, коктейли, 
алабализми и празнословие, не само поради 
заболяванията си, но и защото бе изживял 
големи разочарования от хората, от липсата 
на чест, доверие, великодушие, сърдечност и 
човещина, по неговите думи. И въпреки пе-
дагогическия си заряд, отдавна вече се беше 
отказал да превъзпитава, защото смяташе, 
че няма оправия. И така човекът, който се 
идентифицираше с Дон Кихот по принуда, 
беше се приучил да живее, за да оцелява. 
Но верен на природата си, успя да съхрани в 
себе си идеалиста и романтика. И чувството 
си за хумор, което си е едно много голямо по-
стижение за днешното време. Макар че колко 
ли горчивина се е криела и зад него. За това 
ще си припомним, като се върнем назад във 
времето, когато големият ни актьор гостува-
ше в Кърджали с постановката „Баща ми, бо-
яджията”.

- Кой е бояджията, г-н Цонев, и не живее ли 
той във всеки един от нас?

- Тази тема ми е много близка, защото баща ми 
беше бояджия, а брат ми Васил Цонев написа 
великолепния сценарий за мюзикъла, въпреки 
че Доналд Чърчил вече беше разработил темата 
във великолепната си като фойерверк комедия. 
Та, бояджии има много, особено напоследък се 
завъдиха доста. Боядисват се в сиво, в зелено, 
червено, пембено, не може да ги разбере човек 
кои са, откъде са и за какво са. Темата за „бояд-
жийството” е много сложна, дълбока, интересна. 
Цели тиради и доклади могат да се изнесат за 
нея.

Трудно е човек да съхрани душата си искре-
на, чиста, небоядисана. Рядко са тези, които са 
успели да го направят. Мога да кажа, че и аз съм 
един от малцината, които са съхранили своя 
автентичен цвят, недокоснат, непроменен, ху-
бав, свеж като небето, син като лазура и морето, 
топъл като слънцето. Това е моят красноселски 
цвят, който съм успял да съхраня до ден днешен 
и дано до края на моя живот да бъде с мен и така 
ярко да блести, както сега.

- Кога един човек пребоядисва душата си и 
какво доказва това – прагматизъм, безсилие 
или нещо друго?

- Разни хора, разни идеали. Има и силни, и 
слаби хора, има смели хора и такива, които 
вървят по течението. А в него можеш да попад-
неш на син вятър, на червен и т.н. И ако човек 
е слаб, ако няма здрави корени, лесно може да 
бъде изтръгнат и понесен по посоката на „вятъ-
ра”, който духа в момента. Такъв човек не би се 
учудил, ако изведнъж ураганът се обърне и го 
боядиса в съвсем друг цвят. И това за него ще 
бъде съвсем естествено, защото той ще иска да 
се съхрани. Има, разбира се, и силни хора, които 
в момента може да са изпаднали в някакви ситу-
ации и са изпуснали възможността, независимо 
от цвета си, да определят живота си. На такива 
хора аз не мога да се сърдя. Никога не съм бил 
нравоучителен и не съм им искал сметка, защо-
то, въпреки всичко, животът е сложен, красив, 
дълбок, необятен, и срещу това не може да се 
направи нищо.

- Но съпротивата срещу тази инерция не е 
ли по-сладка и удовлетворяваща от преуспя-
ването?

- Аз лично цял живот съм се съпротивявал 
и точно това ме е съхранило до днес. Най-
мъчително ми е било да правя нещо, без да го 
желая. Затова и не съм влизал в никакви пар-
тии, затова и презирам военните. За половин век 
работа и за около 150 театрални роли и около 
100 филмови съм преминал през съпротивата 
на естрадното изкуство, на киното, телевизията, 
театъра. Съпротивлявал съм се на режисьорски 
мнения, концепции, с които не съм бил съгласен. 
Точно съпротивата срещу несъвместяващите 
се с нашата природа неща прави живота ни ис-
тински. И когато тя е умна, логична, естествена, 

необходима, усещаме истинския вкус на живота. 
Затова и аз съм я упражнявал с всички сили и 
в повечето случаи съм излизал от нея като по-
бедител.

- Разкрепостеният ни днес до вакханалност 
театър, каквото е и изкуството ни въобще, 
също ли са начини да се изрази съпротива 
срещу нехаресвания живот?

- При нас това е една закъсняла мода. Дълго 
натяганата ни от стагнация пружина сега се от-
прищва и ние играем отдавна изживелите вре-
мето си на запад абсурдни и секс-пиеси със 
страшна сила. Трябва да минем обаче през това, 
за да видим, че дяволът не е толкова черен. От-
ливът от тези пиеси ще дойде от само себе си. 
Еднодневките си отиват рано или късно. Не знам 
докога ще трае това, но може би, докато мине 
кризата и се успокоим и видим, че насъщният не 
се изкарва толкова трудно. Тогава ще се върнем 
пак към Чехов, Шекспир, Гогол… Неминуемо ще 
се върнем към дълбоките, искрените, честните 
пиеси – т.е. към класиката, която винаги е била и 
ще бъде във времето.

- И отново, попадайки на мястото си, изку-
ството да може да продължава да извайва 
живота…

- Дори с още по-голяма сила. Като продължава 
да показва със своите огромни възможности, със 
своето въздействие какъв да бъде животът. За-
щото изкуството облагородява, ражда емоции, 
раздвижва замръзналите ни мозъчни гънки, ко-
ито мислят само за футбол и не знам какви още 
щуротии, а не за нещата около нас - за велико-
лепната есен с всичките цветове на дъгата, за 
разкошния изгрев или залез, за чистите сърдеч-
ни отношения. Много рядко хората се събуждат 
с усмивка на уста, много рядко пеят. А когато го 
правят, означава, че всичко е наред. И изкуство-
то има точно такава цел, да навлиза в полето на 
този истински ред, да го провокира да се прояви. 
Както и да накара хората да се върнат към ро-
мантиката, към истинските стойности в живота.

- Вероятно може да помогне и за съхраня-
ването, оцеляването на българската духов-
ност…

- Естествено. Българският дух е невероятен. 
Той победоносно е преодолявал невероятни 
кризи и падения. И тъкмо защото вярвам в си-
лата му, продължавам да обикалям градовете 
на България и да раздавам това, което все още 
имам в себе си. Като някакъв полъх, като някакъв 
аромат, като някакво цвете, като някакъв завет.

Интервю на Лияна ФеРоЛИ

Коста Цонев: Въпреки всичко, животът е дълбок, сложен, 
необятен и красив, като моя неизменен красноселски цвят

небеСнИяТ И 
бъЛгаРСкИяТ 
дон кИхоТ Се 
ПРегъРнаха

Истинското изкуство има 
за цел да навлиза в полето 
на истинския ред и така 
да му дава живот


