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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.
Излиза 2 пъти в месеца

В Евангелието на Иоан 1:9 се казва: 
„съществуваше истинската светлина, 
която просветява всеки един човек, 

идващ на света”, и тя е продължаващото 
действие на Божия Дух. Тази вътрешна свет-
лина в нас е частица от дадената ни от Тво-
реца динамична, животодаряваща, съзида-
телна енергия, стояща в основата на цялото 
битие. Тя е чист проводник на Божествения 
ум, т.е. Бог в действие, и се изразява с ин-
дуистката дума „шакти” – фината енергия, 
която действа разумно. Тя е непосредстве-
ната причина за удивителния ред, който цари 
навсякъде, именно чрез ежедневния работен 
инструмент на Божия Дух. Ясновидецът я 
вижда в хората, получаващи инициация, като 
поток от енергия, който влиза в тяхната аура 
или във физическото тяло. Усеща се като то-

Новият Световен учител 
ще възкреси Мрежата на 
ХриСтовото СъзНаНие

Стр. 2-3

плина, изтръпване, активност в чакрите. 
Някои я долавят като „божествен звук”. 
Всяка шакти съдържа и Божествена свет-
лина и Божествен звук, но в различни съ-
отношения.

Инициацията, като енергийна благословия, 
е вълнуващо възкресенско преживяване. Тя е 

едно ново начало, навлизане в нов начин на 
живота. Произлиза от латинска дума и озна-
чава „започвам”. Често се казва, че тя е

пристъпване през вратата.

Той/Тя ще синтезира 
всички духовни 

традиции по света в 
една нова енергийна 

система, базираща се 
на основата на любовта
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От стр. 1

Алис Бейли я опре-
деля като последо-
вателно разгръща-

не на насочени енергийни 
въздействия, т.е. постоянна 
трансформация в енергий-
ните полета на финото тяло. 
Като такава, тя е и в основа-
та на устройството на Все-
лената и е една безкрайна 
еволюция в една велика ве-
рига от инициации, прости-
ращи се по целия път назад 
към Бога. Цялата Вселена 
е една гигантска мрежа от 
взаимно свързани систе-
ми на инициации. Първата 
стъпка към тях е усилено 
развитие на универсалната 
любов или т.нар. Христово 
съзнание. Това

висше състояние 
на съзнанието

е безкористната и безу-
словна за всички създания 
любов. Сега човечеството 
е достигнало до точката на 
готовност да пристъпи през 
вратата на това

тотално 
възкръсване.

Всеки е достоен да по-
лучи инициациите, защото 
Христовото съзнание е рож-
дено право на всеки човек и 
те са универсалната съдба 
на цялото човечество. Сега 
се намираме в последната 
историческа наносекунда, 
в края на финалната права 
към най-дълбокото събитие 
– освобождаването на жи-
вота от мрачния пашкул 
на материята, по думите на 
писателя Терънс Маккена. 
Макар че още не можем да 
си представим това отвъд-
но пътуване, обяснено от 
Сведенборг като бляскаво и 
безформено и като

поток от светлина.

Но тъй като следваме 
някаква писта на духовната 
еволюция, ще бъдем под-
готвени за него чрез едно 
постепенно интегриране 
на отвън и отвътре, на дух 
и материя. С едно усещане 
да бъдем едновременно 
вътре и вън от играта, 
едновременно и във вре-
менното, и във вечното.

Развитието на универ-
салната любов към всич-
ко сътворено от Бога, 
като състояние наречено 
Христово съзнание, не 
се свързва само с христи-
янството. То е обяснено в 
Матей 22:34-40, където се 
казва, че целият закон се 
крепи в двете заповеди: да 
се възлюби Господа Бога с 
цяло сърце, с цяла душа и 
с всичкия разум и да се въз-

люби ближния така, както 
обичаш себе си. Макар че 
в Христовото съзнание има 
нещо много повече от лю-
бов и това е ежедневно 
превъплътяване на това 
чувство в практически 
дела.

Този възкресенски живот 
в Бога, наречен Христово 
съзнание, има 7 аспекта, 
колкото са и Лъчите на Сът-
ворението: Пълен синтез 
на личната и божествената 
воля, безкористна любов 
към всяко Божие творение, 
дълбок съюз между същ-
ност и действие, пълно 
вътрешно и външно хар-
монизиране, земна прони-

Божие творение. Цели от-
варянето и заземяването 
на сърдечната чакра. Пъ-
тят за отварянето на сър-
дечната чакра започва с ле-
куването на всички емоцио-
нални наранявания. Тази 
инициация идва от Учители, 
свързани с най-ярката звез-
да в нашето небе – Сириус. 
Тя е около 23 пъти по-ярка 
от нашето Слънце и е на от-
носително близко разстоя-
ние от Земята (на около 8,6 
светлинни години). Името 
Сириус идва от гръцката 
дума seirios (блясък, изга-
ряне). Гърците я наричали 
и Астрон, коренът, от който 
идва и думата астрономия. 

С потъването на Атланти-
да сириусианското знание 
достига до Египет, където 
звездата се асоцира с Изи-
да. Още около 3000 г.пр.н.е. 
египтяните почитали из-
грева на Сириус след дву-
месечното му отсъствие от 
нощното небе (хелиакален 
изгрев) за първи ден на но-
вата година. А след повтор-
ния му изгрев настъпвало 
разливането на река Нил. 
По всичко се вижда, че учи-
телите от Сириус работят 
от много дълго време с раз-
лични култури на Земята, 
за да се развие Христовото 
съзнание и за да се донесе 
на планетата Земя прототи-

гия от Сириус ще се спуска и 
с масовите прераждания на 
Земята на т.нар. нови хора, 
„индиговите деца”, с тъмно 
синя аура, които ще носят в 
себе си сириусианския ша-
блон, или работен модел на 
енергията, чиято цел е да 
ускори развитието на Хрис-
товото съзнание. Той ще се 
активира на 12 отделни, но 
свързани етапа. Това ще 
стане възможно с помощта 
на водата и кръвта и с про-
мяна в тяхната структура, за 
да могат да задържат пове-
че енергия и информация. 
Т.нар. структурирана вода 
ще се превърне в най-ва-
жното средство за постига-

цателност за Божия зами-
съл, цялостно посвещение 
на Бога и вяра в Божието 
царство на Земята, живот 
в двата свята едновременно 
чрез дълбока интеграция на 
дух и материя.

Постигането на Христо-
во съзнание може да стане 
чрез инициация от една от 
седемте звездни системи, 
седемте специални звезд-
ни енергии. Най-успешната 
е Сириусианската иници-
ация, която работи с всич-
ките 7 основни аспекта на 
Христовото съзнание, като 
се концентрира специално 
върху втория аспект – без-
користна любов към цялото 

Двойната звезда Сириус 
била известна и като звез-
дата Куче, заради своята 
очебийност в съзвездието 
Голямо куче, където заема 
мястото на носа на кучето. 
Именно към нея трябва да 
насочваме молбите си и ме-
дитациите.

Още от древността Сири-
ус бил известен и почитан 
във всички култури по света. 
В древна Атлантида цен-
тралните мистерии се ос-
новавали върху информа-
ция, получена от Учителите, 
свързани със Сириус. Много 
е любопитно, че името Ат-
лантида означава „Домът 
на Сириус”.

път на Духовната йерархия, 
наричана Великата бяла 
ложа.

Но след като египтя-
ните злоупотребили 
с дадените от Си-

риус уникални енергийни 
технологии за достигане до 
етерното ниво на душата, 
честотите за тези инициа-
ции задълго липсвали от по-
летата на човешките фини 
тела. В наше време те от-
ново се появяват, по думите 
на Алис Бейли в книгите й 
„Лъчите и инициациите” и в 
„Езотеричната астрология”.

Още през 1997 г., която 
има възкресенското число 
8, неземни издигнати Май-
стори започват да работят 
за получаване на трансфор-
миращи енергийни иници-
ации от 7 различни звезд-
ни системи, по думите на 
контактьорката Виржиния 
Есен. Това са високочес-
тотни енергии, които събуж-
дат енергийните телесни и 
фини системи на хората и 
им дават свръхестествени и 
фантастични сили, като ле-
витация, ясновидство, теле-
патия, медиумство, сътво-
ряване на материални пред-
мети със силата на ума.

Тибетският учител Джа-
вал Кул обяснява процеса 
на формиране на възкре-
сенското възраждане по 
следния начин: Сириус из-
лива духовната си енер-
гия в сърдечната чакра на 
нашето Слънце и оттам тя 
достига до нашата Духовна 
йерархия. Духовната енер-

не на духовната еволюция. 
Чрез структурираната вода 
клетките ни ще могат да 
абсорбират фината енер-
гия от космоса, така както 
растението може да пре-
върне слънчевата светлина 
в хранителни елементи. Тя 
ще стабилизира и нашите 
енергийни полета, тъй като 
водата е астралният образ 
на светлината, както казва 
Ваклуш Толев и както дока-
заха японските учени. И тъй 
като тя е 85% от съдържа-
нието на нашето тяло, ще 
се изгради мрежа от свет-
лина и любов около нас и 
около света. Чрез водата и 
чрез кръвта ще се предаде 
основната лъчиста енергия 
на Втория лъч на Сътворе-
нието – Лъчът на Любовта 
и Мъдростта, който свързва 
всичко необходимо за реа-
лизиране на Божия проми-
съл. Този лъч е най-тясно 
свързан с Арктур – гигант-
ската жълта звезда, по ди-
аметър 26 пъти по-голяма 
от Слънцето и най-ярката в 
съзвездието Воловар. Раз-
бирането за седемте Лъчи 
на Сътворението, за фунда-
менталните енергии, наре-
чени „строителни тухлички”, 
ще доведе до по-голяма 
яснота за архитектурата 
на духовната реалност. В 
новото хилядолетие лъчис-
тата енергия от Седмия лъч 
на Реда – Меркуриевата 
промяна, магическата ра-
бота за свързване на дух и 
материя, също се засилва. 
Тя е свързана с женския 
аспект на Христовото съз-
нание, с божествената жен-
ственост. Както знаем, исто-
рическият Исус потвържда-
ва, че Христовата енергия е 
балансирана едновременно 
и мъжка, и женска енергия. 
А с увеличения й женски ас-
пект ще се регулира доми-
ниращото досега на нашата 

Новият Световен учител 
ще възкреси Мрежата на
ХриСтовото СъзНаНие
Той/Тя ще синтезира всички 
духовни традиции по света в една 
нова енергийна система, базираща 
се на основата на любовта

Невидимата 
светлина на 
човека
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 планета мъж-
ко влияние. 
Не случайно 
една група 

християни в Англия вярват, 
че следващото превъ-
плъщение на Христос ще 
бъде в женско тяло.

П р е ж д е в р е м е н н ат а 
смърт на Исус, обаче, по-
пречи да се предаде вдъх-
новения вариант на енерги-
ите от еврейската мистична 
традиция Кабала. Духовни-
ят гений на Исус съзря, че 
не само огънят, но и мета-
физичният елемент вода 
(женското начало) има 
голяма роля за функцио-
нирането на така важните 
планетарни фини енер-
гии. Затова дава мистичния 
ритуал водно кръщение, 
чрез който енергиите про-
никват по-дълбочинно.

Христос си сътруд-
ничи с Учители от 
Ригел, Бетелгейзе 

и Сириус, за да създаде 
кабалистичната система 
за инициация чрез огън 
и вода. Ключовата част за 
нея била енергията, нарече-
на „Основата”, която включ-
ва „божественото зрение” 
и чувството за любящо 
присъствие на Бога в 
собственото тяло. И точно 
сега се създават условия 
за развитие на енергията 
и системата на Исус чрез 
ускоряване на вибрациите 
на земната функционал-
на мрежа. Тази система се 
състои от една степенувана 
поредица от по-висши чес-
тоти чрез интегриране на 
по-низшето в по-висшето 
ниво. Добрата новина е, 
че този проект ще бъде за-
вършен през 2012 година.

Тогава ще има една или 
повече духовни групи, които 
ще възстановят инициации-
те с оригиналната енергия 
на „Основата на Исус”. Това 
ще подготви сцената и за 
появата на духовен водач, 
наричан Световен учител 
и за още по-големите тран-
сформации, които той ще 
предизвика.

Знаем, че будистите очак-
ват своя Майтрея, мюсюл-
маните - своя Имам Махди, 
евреите – Месията, а хрис-
тияните – Христос. Но това, 
всъщност, е една и съща 
личност. Световният учител 
ще даде система от енер-
гийни инициации, които 
ще са синтез на всички ду-
ховни традиции по света 
и ще внесе необходимата 
за нов Божествен цикъл 
енергия. Той (или Тя) ще е 
свързан с хората по земята 
така, както коронната чакра 
на човека има връзка с ця-
лата система от останалите 
му чакри. Но идването на 
този Златен век изисква ко-
ординацията и съвместните 
усилия и работа на всички 
хора на планетата.

Лияна ФеРоЛИ
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Когато станете действен човек и сте в 
състояние да бъдете пример за това, което 
искате в живота, вие ставате огледало за 

много хора. Съществува вярването, че от всяко 
нещо може да има само ограничено количество и 
само този или онзи човек може да бъде действен или 
да бъде пример за желанията си. Когато започнете 
да показвате, че можете да изкривите законите 
на действителността, това понякога не допада на 
някои други хора, защото те мислят, че имате нещо, 
което те искат и не могат да го получат, освен ако не 
ви го отнемат.

Ако се криете зад другите и се страхувате да имате 
това, което другите нямат, мислейки, че от него 
няма достатъчно, то вие не разбирате, че след като 

КОНТАКТЬОРСТВО обсъждат. Всички имате строго определена представа 
за това как могат да се получат пари. Колкото по-
силно вярвате, че трябва да работите упорито, за да 
получите пари, толкова по-упорито ще се наложи да 
работите. Много от вас вярват, че е съвсем нормално 
да се работи упорито за пари и ако не го правите, 
парите ще са „мръсни”. Ще ви помолим да запомните 
словосъчетанието

без усилия
и да го включите в своя речник. Кажете си: „Смятам 
това да се получи без усилия.” Да правиш нещо без 
усилия означава 

да заповядваш на действителността
сама да ти се предлага по начин, който позволява 

божествените принципи действат във вашето тяло и 
се установят на планетата, вие ставате жив пример 
за светлина. Позволявате на скрития смисъл на 
светлината да премине през вашето тяло-проводник 
и ставате жив пример за това какво могат да направят 
другите. Това е висшата вибрация, на която искаме 
да научим всички вас. Искаме да разберете, че няма 
ограничения. 

Няма ограничения на цялата планета.
Всеки човек на тази планета може да живее в 

хармония и с неповторимост на своята същност. 
Независимо какви духовни или материални блага 
получавате, не си мислете, че сте с по-голям късмет 
от другите. Просто разберете, че можете да накарате 
божествените принципи да действат във вашето тяло 
и да покажете на другите как се прави това. Можете 
да кажете: „Виж, става. Аз успях да го направя. Значи 
и ти можеш.”

Ние часове наред учим хората да не се страхуват 
да се изявяват. Всеки от вас е уплашен, защото 
сте израснали с една етика, според която само ако 
работите за едно нещо, то има някаква стойност. Ако 
не вложите усилие, не можете да получите нищо. 
Задължително е всички вие да разгледате добре тази 
идея за усиления труд и нейния произход. Вгледайте 
се в родителите си и техните системи от вярвания. 
Ние говорим за зараждането на едно съзнание, което 
е представително за новия човешки род, който се учи 
да прави нещата без усилия.

Ако едно нещо не се прави без усилия, забравете 
за него. Ако се изисква твърде много труд, нещо 
трябва да ви подсказва, че не това е начинът. Само 
ако едно нещо става без усилия и просто се получава 
без някой да влага много труд, то е правилно. Ако 
всички започнете да живеете по този начин, напълно 
ще промените подхода към живота на съзнанието ви 
като вид. Това не е безотговорно или анархистично 
- това просто е нов начин за пренасяне на тухли от 
едно място на друго.

Веднъж разговаряхме с група хора за една голяма 
купчина тухли и ги попитахме: „Как местите тухлите?” 
Те всички казаха: „Ами, вдигаме ги една по една.” А 
ние запитахме: „Никой ли не се е сещал, че можете 
да наемете някой друг да го направи?”

Ако вашата задача е да преместите тухлите от тук 
до там, как ще го направите? Първоначалният ви 
отговор може би ще е: „Ами, ще ги преместя. Ще ги 
пренеса.” Можете обаче да повикате някой друг и да 
му кажете: „Пренеси тези тухли вместо мен.” Ако го 
направите, все пак изпълнявате задачата. Правите 
това, което трябва да бъде направено. Смятате ли, 
че ще ви смъмрим, ако не го направите сами? Не. 
Работата все пак ще бъде свършена. Разбирате ли 
сега?

Парите, изглежда, са проблем, който всички 

достатъчно енергия да бъде насочена към други 
експерименти.

Помнете, че вашата действителност е резултат от 
вашите мисли. Ако смятате, че нещата стават трудно, 
какво създавате? Много от вас са прекарали живота 
си, уважавайки и почитайки членове на семейството 
или хора в обществото, които смятате за почетни 
граждани и които са представители на определена 
трудова етика и ценностна система. Вие не сте и 
помисляли да поставите под въпрос тази трудова 
етика или да проверите дали няма и друг начин. 
Така че вие вярвате, че за да получите пари, трябва 
да вложите огромно количество енергия или трябва 
да работите за някой, който ще ви ги даде или нещо 
такова. Тези идеи са напълно и изцяло погрешни. Не 
можем да ви го кажем достатъчно твърдо. Когато се 
отпуснете, Духът ще ви компенсира по най-различни 
и неочаквани начини. Единствената причина, поради 
която това не се е случвало досега е, че просто не сте 
вярвали, че то е възможно.

Когато вярвате, че тези 
неща са възможни, 
действителността се променя.

Състоянието на духа е основното правило в тази 
игра. Не можем да ви го кажем достатъчно силно: 
начинът, по който усещате действителността, и 
начинът, по който настройвате действителността, е 
начинът, по който ще реагирате на нея, по който тя ще 
ви се представи. Затова ние ви казваме: „Рискувайте! 
Излезте от всички рамки! Направете това, което ви 
възбужда! Направете невъзможното!” Можете да 
се справите. Можете да направите всичко, което 
поискате. Вие ще преобразите своя свят, независимо 
в какво състояние се намира светът.

Запомнете, че когато научите правилата на играта 
- че вие сте резултат от мисленето и това е закон във 
вашата система – 

трябва просто да помислите 
какви искате да бъдете и 
ще станете такива.

Щом решите това, можете да предопределите 
външния си вид или своята възраст и да оправите 
всичко в себе си, защото ще имате мотивация, 
идваща отвътре; власт, идваща отвътре, и енергия, 
идваща отвътре.

Контакт с плеядианците:
Барбара МАРчИНяК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

ПравиЛата 
На иГрата
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Името идва от от гръцки език: zeo (кипя) 
и lithos (камък) заради способността им 
да кипят при нагряване поради бурното 

отделяне на съдържащата се в тях т.нар. зеоли-
тов тип вода.

Това е група минерали, включваща около 40 
вида. По химичен състав са водни алумосилика-
ти. Съдържат основно калций (Са) и натрий (Na), 
частично барий (Ва), стронций (Sr) и калий (К), 
рядко магнезий (Мg) и манган (Мn) и много вода. 
На цвят са сиви, сиво-зелени, светлосини и ро-
зови. Твърдост: 3-5. Образуването на зеолитите 
е свързано с вулканичните процеси на на-
шата планета. Срещат се 
във вид на жили, отделни 
миндали (кухини) и плътни 
масиви с голям размер. По-
някога зеолитите образуват 
добре оформени кристали с 
различни форми и с разме-
ри от микроскопични до 10 
см.

Радиалнолъчистите агре-
гати в малки миндалки поня-
кога въпреки ниската им твър-
дост използват като скъпоцен-
ни камъни за ювелирни цели. 
В САЩ, в щат Минесота, в ра-
йона на Гранд Маре, има един-
ствено находище с ювелирна 
разновидност на зеолита – том-
сонит, който във вид на малки 
миндалки с кристали вграждат в 
брошки и медальони. Има и други разновидности 
на зеолитите с ювелирна стойност.

Зеолитите притежават особени качества. Пър-
вата особеност е специфичната кристална струк-
тура, която съдържа слабо свързани с нея мо-
лекули вода. При специален начин на загряване 
водата може да бъде отстранена без разрушава-
не на кристалната структура на минерала. След 
отстраняване на водата същото място може да 
бъде запълнено от молекули на други вещества 

като спирт, амоняк и др. Втората осо-
беност се състои в това, че катиони 
от кристалната решетка лесно се за-
местват с катиони от околното прос-
транство без разрушаване на струк-
турата. Това свойство се използва 
във филтрите за омекотяване на 
твърдата вода.

За пръв път зеолитите са описа-
ни през XVIII век и от тогава до сега 
вече имат много широко приложе-
ние. Добавят ги в поч- ва-
та с необходимите 
съставки за опреде-
лен вид растения. 
Дават ги на живот-
ните за прочиства-
не и подхранване 

с микроелементи. Използват ги 
за пречистване на вода (особено 
при радиационно замърсяване), 
сокове и растителни масла и за 
пречистване на въздуха от SO2, 
H2S, NO и др. Все повече на-
мират приложение във всички 
области на човешката дейност. 
Наричат ги „минерали №1 на 
XX век”

р. цеолиты; а. zeolites; 
н. zeolithe; ф. zeolithes; 
и. ceolitas

Най-разпространените видове зеолити са: 
клиноптилолит, морденит и шабазит. Едри 
кристали и друзи са търсен материал за колек-
ции и бижутерия.

Клиноптилолитът се използва като лекуващ 
камък. По думите на авторите пиенето на вода, 
обработена с него, оказва

мощно лечебно въздействие
върху организма, като изхвърля отровите, при-

ети чрез храната, и регулира обмяната на веще-
ствата. (Специалистите смятат, че се 

изхвърлят токсините, образу-
вани от паразитите в нашия ор-
ганизъм). Описани са обнадеж-
даващи положителни резултати 
при лечението на канцерогенни 
заболявания. Има съобщения и 
за повлияване на трудно лечими 
сърдечни проблеми при вътреш-
но приемане по чаена лъжичка 
стрит клиноптилолит на ден. Авто-
рите препоръчват при използване 
този вид зеолити да се консултира-
те със специалисти литотерапевти, 
като посочват, че няма противопо-
казания за пиенето на обработена 
вода. Според нас, при наличие на 
огромните запаси на този минерал в 
страната и добре подготвени лекари, 

геолози и минералози за прилагане на този ме-
тод за лечение, изследванията трябва да се про-
веждат комплексно. Надяваме се, че това може 
да стане в интерес както на хората, така и на ико-
номиката на страната.

Промишлени находища на зеолити са 
туфи със съдържание на зеолити от 60% 
до 95%. Промишлено значение имат след-
ните зеолити с химичен състав: клинопти-
лолит (К2Nа2Са)3[А16Si30O72]20Н2О, морде-
нит (Nа2K2Ca)4[Аl8Si40О96]28Н2О и шабазит 
(Са,Nа2)2[Аl4Si8О24]12H2O.

В 40 страни по света са известни над 1000 на-
ходища с големи запаси: в САЩ, Япония, Унга-
рия, Монголия, Русия (над 20), Куба.

България е на едно от първи места в света по 
качество и количество на клиноптилолит. Нахо-
дища на зеолити има в Източните Родопи и Сред-
ногорието, но скъпоценни разновидности няма. В 
България образци от тях предлага фирмата „Ин-
тергеоресурс”, София.

Лидия СтАРИКоВА
Из „Камъни за нашите души”

Шабазит. 
Снимка: А.А. Евсеев

Шабазит. 
Снимка: А.А. Евсеев

Клиновит е запазено 

име на минерала 

клиноптилолит
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- Госпожо 
Кузманова, 
първият фи-
лиал извън 
с тол и ц а т а 

за лечение с клиноптило-
лит (зеолит) отвори врати 
през месец февруари в 
град Бургас. Кое наложи 
създаването му?

- От пет години се зани-
мавам с природни продукти. 
По професия съм медицин-
ски работник. Минералът 
клиноптилолит е добавка с 
широк спектър на действие 
и мощен имуномодулатор. 
Минералологът Иван Митев 
го определя като минерала 
на ХХ век, а съвременните 
изследвания доказаха него-
вото приложение в светов-
ната промишленост и необ-
ходимостта му за здравето 
на човека. Когато попадне 
в човешкото тяло, този ми-
нерал има свойството да из-
влича вредните отрови, като 
отдава на организма полез-
ни микроелементи. Има ши-
рокоспектърно действие, по-
мага при диабет, пречиства 
майчината кърма, повишава 
активността на имунната 
система – при алергични 
състояния, ревматити, дер-
матити, астма. Едно от свой-
ствата на минерала е да ак-
тивира питейната вода, като 
я зарежда с микроелементи, 
които имат благоприятен 
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ефект за здравето ни.
- Като част от природа-

та, този минерал е извес-
тен от дълбока древност. 
Как стана така, че точно в 
наши дни се преоткриват 
лечебните му свойства?

- Когато започнах да се за-
нимавам с минерала и да го 

изучавам, останах поразена 
от откритията, че най-голе-
мите находища се намират у 
нас – в Източните Родопи, и 
са с най-високото съдържа-
ние на този камък в света. 
Животните също използват 
зеолитните находища и по-
хапват от този минерал, за 
да си набавят необходимите 

вещества. Специалистите 
са установили, че зеолитни-
те природни минерали са с 
уникална кристална струк-
тура, която не се разрушава 
при никакви условия. Във 
водна среда има абсорбира-
ща функция. Изтеглянето на 
токсините от организма на 
човека е една от основните 
задачи в наше време, когато 
всички знаем последиците 
от нездравословната и лоша 
храна, замърсените въздух и 
вода. Затова на помощ идва 
лечението с клиноптилолит 
и хранителната добавка „Ро-
досорб-Х”. Добавката е из-
следвана у нас и в чужбина, 
отговаря на изискванията на 
Европейския съюз, има ши-
роко приложение в САЩ, 
Русия и Европа. Може да 
се приема от деца и въз-
растни, защото е природен 
продукт. Клиноптилолитът, 
който се съдържа в „Родо-
сорб-Х”, регулира минерал-
ния баланс на организма, а 
търговската марка е защи-

Омега-3 са жизненоважни, тъй като са гради-
вен елемент от мембраната на клетките. Достатъ-
чният им прием редуцира симптомите на високо 
артериално налягане, депресия, синдром на де-
фицит на вниманието и хиперактивност и пробле-
ми със ставите.

Омега-6 също са есенциално важни полинена-
ситени мастни киселини. Те обаче поддържат ос-
новно кожата и свойството на кръвта да се съсир-
ва.

Докато по-голямото количество омега-3 не вре-
ди на организма, по-голямото количество на оме-
га-6 повишава риска от сърдечно-съдови забо-
лявания, инфаркт и инсулт. За съжаление, дори 
по-полезните мазнини, които се опитваме да кон-
сумираме в ежедневието си, съдържат много по-
вече омега-6.

Негативният ефект на омега-6 обаче можем да 
регулираме с омега-3. Според резултати от най-
новите проучвания, здравословното съотноше-
ние между полиненаситени мастни киселини се 
постига с една част омега-3 на две-четири оме-
га-6.

Риба, сьомга, морски дарове

За своето нормално развитие човешкият мозък 
се нуждае от ежедневен прием на ненаситени 
мастни киселини омега-3. Най-лесният начин да 
се осигури омега-3 е чрез консумация на мазна 
риба. Сьомгата е видът, който има най-високо 
съдържание на киселините. Следват скумрията, 
сарделите, палпусът и херингата, както и морски-

те дарове – скариди, раци, миди и стриди.
Една порция сьомга, около 90 грама, осигурява 

близо 2 грама омега-3, което е повече дори от пре-
поръчваното количество за ден. За разлика обаче 
от продукти като соята и орехите, сьомгата, както 
и всички останали морски деликатеси, могат да се 
консумират без опасения – при тях количеството 
на омега-6 е нищожно. Това означава, че рибата и 
морските деликатеси могат да се консумират като 
продукт, който балансира съотношението между 
омега-3 и омега-6 въобще в храненето, спрямо 
всички останали продукти, които поемаме. Риба-
та съдържа и полезни белтъчини и минерали.

За съжаление, омега-3 са чувствителни на 
светлина и температура и се окисляват. Това оз-
начава, че полезна е рибата, която е обработена 
без топлина. Ако не харесвате сурова риба, пече-
нето и варенето й е за предпочитане пред пърже-
нето.

орехи
От всички видове ядки, орехите съдържат най-

много омега-3, както и фибри, белтъчини и желя-
зо. От познатите видове черният орех е най-богат 
на омега-3 – 30 грама от ядките съдържат около 
500 мг от полезните киселини, което се равнява 
на половината от потребността ни за деня.

Орехите могат да се консумират самостоя-
телно и в комбинация с други продукти, на които 
придават специфичен приятен вкус – сладкиши, 
сладка, салати, таратор.

Ленено семе
Най-добрият източник на омега-3 е маслото от 

ленено семе. Лененото семе се използва в хра-
ненето и медицината от древността. Известен 
лаксатив е. Днес се употребява като средство за 
профилактика на високия холестерол и сърдеч-
но-съдовите заболявания.

Една супена лъжица ленено семе съдържа 
около 1,6 грама омега-3, а една супена лъжица  

ленено масло – 7,2 г.
Лененото семе е бедно на омега-6 така, че 

може да се взима и за да се балансира хранене-
то.

За да се запазят свойствата на лененото мас-
ло, следва да се съхранява на тъмно, в стъкло и 
на студено, може в хладилник. Задължително е 
плътното затваряне, за да се избегне окисляване 
на продукта. Може да се използва и като мазнина 
в салати или вече готови ястия, но не и да се под-
лага на термична обработка или в топли храни.

тиква

В 200 грама настъргана тиква се съдържат 121 
мг омега-3, което се равнява на 12% от необхо-
дима за деня доза. Тиквата е и богат източник на 
витамин А, почти толкова, колкото морковите, на 
витамин Е, С и цинк. Тази комбинация прави про-
дукта полезен при възпалителни заболявания, 
включително и кожни, за поддържане на функци-
ите на репродуктивната система.

Експерти препоръчват тиквата дори при диа-
бет, не само при бъбречни проблеми, тъй като по-
добрява обмяната на веществата. Наличието на 
омега-3 мастни киселини прави плодовия зелен-
чук част от хранителния режим в профилактиката 
на сърдечно-съдови заболявания. Тиквата е по-
лезна и при случаи на висок холестерол.

Източник:
http://www.puls.bg/health/food/news_6722.html

Минерал от родопите дарява 
здраве и дълголетие
За минерала клиноптилолит и хранителната 
добавка „Rhodosorb-h” Мариана Праматарова 
разговаря с Валентина Кузманова

тена в 27 страни.
- Разкажете ми за Вашия 

кабинет в Бургас.
- Щастлива съм, че пър-

вият филиал след основния 
център в София се откри 
в Бургас. Намира се на ул. 
„Хан Крум” 28 в морския 
град. Всеки посетил кабине-
та ми получава разяснения 
за свойствата и действието 
на минерала. Имам и инова-
ции в кабинета – медицин-
ска апаратура „Инерскан”, 
който може да се ползва и 
в домашна обстановка и с 
него се прави изследване на 
9 жизненоважни показатели 
- процент мазнини, мускул-
на маса, индекс на тялото, 
метаболизъм, метаболитна 
възраст, костна маса и маз-
нини около вътрешните ор-
гани.

Минералът се предлага в 
опаковка концентрат и като 
дребни парченца, които се 
употребяват във вода. Кой-
то иска да научи повече за 
уникалните лечебни свой-
ства на минерала и неговия 
здравен ефект, може да по-
сети интернетстраницата ни: 
rhodosorb.com, офисите ни в 
Бургас на ул. „Хан Крум” № 
28 и в София на ул. „Света 
гора” № 40.

Четири храни с високо съдържание на омега-3
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Реформа  „СВОБОДНИ ПАРИ”
7Eсе ХХІ от поредицата МАСИ И ВЛАСТ на 

Елиас КАНЕТИ за характера на масите

Някои
факти
1. Сребър-

на петфранкова монета е 
циркулирала преди война-
та в страните от Латинския 
паричен съюз* (Франция, 
Италия, Швейцария, Бел-
гия и Гърция). Тези пет-
франкови монети били 
свободни да преминават 
от една страна в друга 
измежду тези страни; те 
били законно платежно 
средство наравно с нацио-
налните валути и обикно-
вено циркулирали нарав-
но с тях.

2. Все пак тези петфран-
кови монети били пари 
„на доверие”; от среброто, 
което съдържали, те за из-
вестно време имали „по-
критие” до 50%; стрували 
двойно собственото си те-
гло в сребро. Оттук, на две 
такива монети би могла да 
се гледа като на чисти „до-
верени” пари. В топилната 
пещ петфранковите моне-
ти загубват половината си 
стойност.

3. Поради своята сво-
бода за циркулиране тези 
монети имали регулиращ 
ефект в международните 
размени и действали като 
автоматичен арбитражен 
механизъм, докарвайки 
цените в различните стра-
ни до едно равнище.

4. Равновесието на па-
зара и плащанията били 
регулирани от този авто-
матичен регулиращ меха-
низъм.

5. Когато някоя стра-
на от Латинския паричен 
съюз увеличавала коли-
чеството или скоростта 
на циркулиране на своя-
та валута извън пропор-
цията на другите страни, 
нейното общо равнище 
на цените се вдигало над 
техните. Оттук вносът на 
тази страна нараствал, из-
носът й намалявал и рав-
новесието в търговията и 
плащанията се затваряло 
с дефицит, който трябвало 
да се поправя чрез износ 
на петфранкови монети.

6. Износът на петфран-
ковите монети понижавал 
цените в тази страна и 
ги увеличавал в другите 
страни, особено след като 
петфранковите монети 
били смятани за „покрити” 
с банкноти и при изтегляне 
им от Емисионната банка 
биха причинили оттегляне 
от обращението на двой-
но количество банкноти. 
Затова ефектът от износа 
на петфранкови монети 
обикновено бил двоен. Из-
носът на петфранкови мо-
нети продължавал, докато 
се установи равновесие в 
баланса на търговията и 
плащанията.

7. Ако нарастващо-
то издаване на банкноти 
продължавало, докато 

страната бъде напълно 
източена от петфранкови 
монети, вече не би могло 
да се предизвика дефицит 
чрез износа им. Тогава ав-
томатичният арбитражен 
механизъм преставал да 
действа и се е появявало 
ажио (премия върху чуж-
дите пари).

8. Ако страната искала 
да отстрани ажиото, тя 
изтегляла банкнотите от 
обращение. Тогава цените 
падали, вносът намаля-
вал, а износът нараствал, 
дефицитът в баланса на 
търговията и плащанията 
постепенно намалявал и 
бил заместван с излишък. 
Петфранковите монети, 
които били отпращани 
надалече чрез нараства-
що издаване на банкноти, 
след това започвали да се 
втичат обратно и условия-
та се преобръщали, дока-
то се постигне общо рав-
новесие. Чрез петфран-
ковите монети цените в 
различните страни били 
нивелирани, както водата 
след вълнение се нивели-
ра чрез система от свърза-
ни тръби.

9. Ако всичките стра-
ни от Латинския паричен 
съюз при издаването на 
банкноти били водени от 
сигналите за опасност, оп-
исани в параграфи 7 и 8, 
колебанията в техните раз-
мени оставали в рамките 
на разходите за транспор-
тиране на петфранковите 
монети от една страна в 
друга.

10. Страните от Латин-
ския паричен съюз стаби-
лизирали своите размени 
чрез обявяване на една 
класа монети за между-
народно средство за пла-
щане, а не чрез интерна-
ционализиране на всички 
валути.

Разбира се, това не 
била първоначалната цел 
на съюза, чиито основате-
ли не биха могли да пред-
видят, че среброто ще ста-
не „доверителни” пари.

Регулиращият ефект 
на петфранковите моне-
ти върху размените може 
да бъде обяснен само 
чрез теорията за книжните 
пари.

Изводи 
от тези факти

1. Играта на силите, 
описана по-горе, е в съ-
гласие с количествената 
теория за парите и е до-

казателство за нейната ко-
ректност.

2. Резултатите биха мог-
ли да бъдат същите, ако 
петфранкови банкноти 
заменят петфранковите 
монети, които действали 
като международно сред-
ство за плащане не пора-
ди среброто, което съдър-
жали.

3. Международни книж-
ни пари, издавани с една 
стойност под надзора на 
засегнатите страни и само 
за тази цел, биха циркули-
рали свободно, подобно 
на петфранковите монети, 
и биха регулирали вноса и 
износа, поддържайки раз-
мените в равновесие.

4. Необичаен наплив на 
такива международни пет-
франкови банкноти би до-
казал, че в обращение са 
недостатъчно национални 
пари. Прекалено оттичане 
на международните банк-
ноти би доказало, че на-
ционалните пари са свръ-
хизобилни.

5. Първото изчезване на 
международните пари и 
последвалото ажио (пре-
мия върху международ-
ните пари) би било пре-
дупредителен сигнал, че 
дадената страна трябва 
да продължи да изцеж-
да пазара от национална 
валута, докато ажиото из-
чезне и международните 
банкноти започнат да се 
втичат обратно.

6. Твърде големият на-
плив на международни 
пари би означавал, че в 
обращение е недоста-
тъчно национална валу-
та, освен в случаи, когато 
всички други страни са 
изгонили международните 
банкноти чрез издаване на 
твърде много национални 
пари. Последното предпо-
ложение води до въпроса 
за паричния стандарт, кой-
то не трябва да се бърка с 
въпроса за размените.

По-нататък ще дадем 
резюме на нашите пред-
ложения за междунаро-
ден съюз за регулиране 
на валутния стандарт и за 
размените: Международно 
валутно сдружение.

Силвио ГеЗеЛ
1916 г.

Превод от английски:
Георги е. АНДРееВ

*Латински монетарен 
съюз (1865-1927)

МеждуНародНа 
търГовия
2. Стабилизиране на 
международните размени: теория
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Най-сигурната и често единствена 
възможност да се съхрани масата е 
съществуването на една втора маса, 

с която тя е свързана. Било на шега, като се 
изправят едни срещу други и се сравняват, било 
сериозно, като се заплашват взаимно, видът или 
ярката представа за друга маса не позволява на 
първите да се разпаднат. Докато, от едната страна, 
краката са плътно събрани един до друг, то очите 
са насочени срещу други очи. Докато ръцете тук 
се движат в общ ритъм, ушите се вслушват във 
вика, който очакват от другата страна.

Човек се чувства физически близо до свои 
хора и действа в познато и естествено единение 
с тях. Цялото любопитство и очакване през 
това време или целият страх са насочени към 
друго множество от хора, ясно разграничено от 
отделния човек. Ако човек ги гледа насреща, той 
е поразен от гледката; ако не ги вижда, все пак 
може да ги чува. От действието или намерението 
на второто множество зависи всичко, което човек 
сам прави.

Противопоставянето въздейства
върху тези, които са редом с него. Всяка група се 
съсредоточава в себе си по различен начин, тъй 
като гледането очи в очи предизвиква особена 
предпазливост и у двете. Докато другите не 
са се разотишли, трябва да останат заедно. 
Напрежението между двете множества действа 
като натиск върху собствените хора. Ако става 
въпрос за напрежението на ритуално действие, 
натискът се проявява като вид срам: използва 
се всичко, за да не се разкрие собствената 
страна пред противника. Ако обаче противниците 
заплашат и въпросът действително стане на 
живот и смърт, натискът се превръща в броня за 
собствена решителна отбрана.

Във всеки случай едната маса съхранява 
живота на другата, като се предполага, 
че по сила и големина двете са 

приблизително еднакви. За да се съхрани, масата 
не бива да има противник, който я превъзхожда, 
най-малко не бива да го смята за такъв. Там, 
където надделее чувството, че не може да устои, 
членовете й ще се опитат да се спасят с масово 
бягство и ако това се окаже безнадеждно, масата 
ще се разпадне панически, всеки ще бяга сам за 
себе си. Но не този случай представлява интерес. 
За да се изгради системата от две маси, както 
можем да я наречем,

и двете страни трябва 
да имат чувството за 
приблизително еднаква сила.
Ако искаме да разберем възникването на тази 

система, трябва да имаме предвид три основни 
противоречия. Те съществуват навсякъде, където 
има хора, и всяко общество ги е осъзнавало. 
Първото и най-очевидно противоречие е това 
между мъже и жени; второто, между живи и мъртви; 
третото, за което днес като че ли единствено се 
мисли, когато се говори за две противопоставени 
маси, е противоречието между приятел и враг.

Мъже И жеНИ
Ако насочим вниманието си към първото 

разделение между мъже и жени, то лесно може 
да се разбере какво общо могат да имат те с 
образуването на специфични маси. Мъже и 
жени живеят заедно в семейства. Те могат да 
проявяват склонност към различни дейности, но 
човек едва ли може да си представи, че могат да 
се противопоставят едни на други в обособени 
и възбудени множества. Трябва да погледнем 
в миналото към сведенията за първичните 
отношения в живота, за да си създадем друга 
представа за формата на това противоречие.

Жан дьо Лери, млад френски хугенот, през 1550 

МАСИ И ВЛАСТ
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година е бил свидетел на голям 
празник на племето тупинамбу в 
Бразилия.

„Заповядаха ни да останем в 
колибата, където бяха жените. 

Още не знаехме какво ще правят и тогава 
от колибата на мъжете, на не повече от 
трийсет крачки от нас и жените, внезапно се 
чу приглушен шум. Звучеше като шепнене на 
молитви.

Когато жените, около двеста на брой, го 
чуха, вкупом скочиха, наостриха уши и 
плътно се притиснаха една до друга. 

Скоро след това мъжете извисиха гласове. 
Ние ясно чувахме как всички заедно пееха и 
за да се окуражават повтаряха непрекъснато 
един вик: „хе, хе, хе, хе!” Бяхме много учудени, 
когато жените им отговориха със същия вик 
„хе, хе, хе, хе!” В продължение на четвърт час 
те ридаеха и крещяха така високо, че ние не 
знаехме как да реагираме.

Докато ридаеха, те скачаха много ожесточено, 
гърдите им се тресяха, а около устата имаха 

пяна. Някои падаха на земята в безсъзнание 
като хора, които страдат от епилепсия. Имах 
чувството, че самият дявол се е вселил в тях 
и ги е подлудил. Съвсем близо до нас чувахме 
шума и гълчавата на децата, събрани в 
отделно помещение. Независимо, че повече от 
половин година общувах с диваците и съвсем 
добре се бях приспособил към тях, бях - не бих 
искал да крия - изпълнен с ужас. Питах се как 
ще завърши всичко това и изпитвах желание 
отново да се върнем в нашия форт.”

Оргията на вещиците постепенно стихва, 
жените и децата замлъкват и Жан дьо Лери 
чува мъжете да пеят в хор така прекрасно, че 
копнее да ги съзре. Жените се опитват да го 
задържат, те познават забраната и знаят, че 
никога не трябва да отиват при мъжете оттатък. 
Той обаче успява да се промъкне, без да му се 
случи нищо, и заедно с други двама французи 
присъства на празника.

Мъже и жени, следователно, са строго 
разделени едни от други в различни колиби, 
разположени наблизо. Те не могат да се 
виждат, но толкова по-ревностно едната 
група се вслушва в шума на другата. Надават 
едни и същи викове и се въодушевяват от 
тях до общо състояние на масова възбуда. 
Истинските събития се разиграват при мъжете, 
но във въодушевлението на масите участват и 
жените. Забележително е как те възприемат 
първите звуци, които идват от колибата на 
мъжете, скупчват се плътно, и на дивите викове 
от там отговарят още по-диво. Обзети от страх, 
понеже са заключени - в никакъв случай не 
трябва да излизат - и тъй като не знаят какво се 
случва при мъжете, тяхната възбуда придобива 
особен оттенък. Те скачат нависоко, сякаш 
ще изскочат навън. Наблюдателят забелязва 
хистерични нотки, характерни за масово 
бягство, което бива възпирано. Естествената 
реакция на жените е да побягнат към мъжете, 
но тъй като върху това тегне тежка забрана, те 
като че ли бягат на място.

Забележителни са усещанията на самия 
Жан дьо Лери. Той съпреживява възбудата 
на жените, но в действителност не може да 
е част от тяхната маса. Той е чужденец и е 
мъж. Сред тях и все пак отделен от тях, той се 
страхува да не се превърна в жертва на тази 
маса.

На друго място в описанието се вижда, 
че участието на жените има своеобразно 
значение. Магьосниците на племето или 
„караибите”, както ги нарича Жан дьо Лери, 
най-строго забраняват на жените да напускат 
колибата си. Заповядват им обаче внимателно 
да следят пеенето на мъжете. Въздействието 
на събраните жени върху тълпата на техните 

мъже може да е от значение дори ако те 
са много далеч едни от други. За успеха на 
бойните походи понякога жените допринасят 
по свой начин. Следват три примера, от Азия, 
Америка и Африка, следователно от народи, 
които никога не са били в допир помежду си и, 
естествено, не са си влияли един на друг!

При кафирите в Хиндукуш жените 
изпълняват боен танц, докато мъжете 
отсъстват и са на поход. По такъв начин те 
вдъхват на воините сила и кураж, повишават 
тяхната бдителност, за да не допуснат да бъдат 
изненадани от коварен враг.

При хиварите в Южна Америка, докато 
мъжете са на боен поход, жените се събират 
нощ след нощ в определена колиба и 
изпълняват специфичен танц. Около кръста си 
носят дрънкулки от черупки на охлюви и пеят 
заклинателни песни. Този боен танц на жените 
навярно има особена сила. Той пази техните 
бащи, мъже и синове от копията и куршумите 
на врага, приспива бдителността на врага, 
така че да забележи опасността, когато вече 

е станало късно, пречи му да си отмъсти за 
поражението.

„Мирари” се нарича древният танц на 
жените на Мадагаскар, разрешено е той да 
се изпълнява само в момента на битката. 
Пратеници съобщават на жените за началото 
на битката. Тогава те разпускат косите си, 
започват танца и по този начин установяват 
връзка с мъжете. Когато през 1914 година 
немците настъпват към Париж, жените в 
Тананарив са танцували мирари в защита 
на френските войници. Изглежда, въпреки 
голямото разстояние, той е подействал.

По цялата земя има празници, на които 
мъже и жени танцуват в обособени 
групи, гледат се едни други, обикновено 

танцуват обърнати едни към други. Излишно 
е да се описват, те са общоизвестни. Съвсем 
съзнателно съм се ограничил до някои крайни 
случаи, при които разделението, разстоянието, 
а също и степента на възбудата са особено 
очебийни. Тук спокойно може да се говори 
за двойни маси, които имат дълбоки корени. 
Двете маси в този случай са добре настроени 
едни към други. Възбудата на едните трябва да 
насърчава добруването и разцвета на другите. 
Мъжете и жените принадлежат към един народ 
и са зависими едни от други.

В легендите за амазонките, които изобщо 
не се ограничават до гръцката античност и за 
които се срещат примери дори при туземците 
в Южна Америка, жените завинаги се отделят 
от мъжете и водят срещу тях война, както един 
народ срещу друг.

Но преди да започнем да разглеждаме 
войната, в която най-ярко е изразена опасната 
и привидно неизбежна същност на двойната 
маса, е уместно да се хвърли поглед към 
древното противоречие между живите и 
мъртвите.

жИВИ И МъРтВИ
От всичко, което се случва около умиращи 

и мъртви, важна е представата, че от другата 

страна действат много повече духове, при 
които най-накрая ще отиде умрелият. Страната 
на живите с нежелание дава своя близък. 
Загубата я отслабва, а ако става въпрос за мъж 
в разцвета на силите си, живите го преживяват 
особено болезнено. Те се бранят срещу това, 
доколкото могат, но знаят, че от съпротивата 
им няма голяма полза. Онази маса отвъд е 
по-голяма и по-силна и тя ще го привлече при 
себе си. Каквото и да се предприеме, става 
със съзнанието за онази свръхсила отвъд. 
Трябва да се избегне всичко, което дразни 
онези. Те имат влияние върху живите и могат 
навсякъде да им вредят. Сред някои народи 
масата на мъртвите е източникът, от който се 
взимат душите на новородените. От тях зависи 
дали жените ще имат деца. Понякога духовете 
пристигат като облаци и носят дъжда. Те могат 
да лишат човек от растения и животни, с които 
да се прехранва. Могат да вземат нови жертви 
сред живите. Мъртвецът близък, който е бил 
предаден само след яростна съпротива, се 
успокоява вече като част от онази могъща 
армия отвъд.

Умирането, следователно, е битка, битка 
между двама неравни по сила врагове. 
Виковете, които се надават, раните, 

които сами си нанасят от мъка и отчаяние, 
навярно са замислени и като израз на битката. 
Мъртвият не бива да мисли, че са го предали 
лесно, за него са се борили.

Битката, за която става въпрос, е специфична. 
Тя винаги бива загубвана, независимо 
колко смело е водена. Поначало човек има 
намерение да бяга от врага и всъщност само 
привидно се създава впечатление, че му се 
противопоставя с надежда да се отърве от него 
с ариергарден бой. Битката, следователно, 
създава впечатление за омилостивяване на 
умиращия, който скоро ще умножи редиците 
на врага. Мъртвият, който се преселва отвъд, 
трябва да бъде добре, или поне да не е твърде 
лошо настроен. Ако стигне там гневен, той 
може да предизвика потенциалните врагове 
към нов опасен грабителски поход.

Същественото в този особен род битка между 
мъртвите и живите е нейният периодичен 
характер. Никога не се знае кога отново ще се 
случи нещо. Може би дълго няма да се случи 
нищо. Но човек не може да разчита на това. 
Всеки нов удар идва внезапно от мрака. Няма 
обявяване на война. След един-единствен 
смъртен случай всичко може да свърши. 
Възможно е обаче и да продължи дълго, също 
като при чума и епидемия. Човек винаги е в 
отстъпление и то никога няма край.

За отношението на живите към мъртвите ще 
говорим допълнително. Тук става въпрос за 
това, те да се разглеждат като двойна маса, 
чиито части винаги са свързани помежду си.

Третата форма на двойната маса е тази на 
войната. Тя е, която днес ни засяга най-силно. 
Човек би дал много, след преживяното през 
този век, за да я разбере и да я премахне.

(Следва)

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

Редактор: Саня табакова

АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ
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Както човекът е жив, 
докато е влюбен, така 
и поезията, която е 
любов, ще бъде жива

ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

Преди известно вре-
ме поетът, писате-
лят, драматургът 

и легендата на българско-
то бард-изкуство Недялко 
Йорданов зарадва кърджа-
лийци със свой авторски 
рецитал. Роден е на 18 яну-
ари 1940 г. в Бургас. Завъ-
ршва българска филология 
в СУ „Св. Климент Охрид-
ски”. Първо работи като 
учител в Малко Търново, 
а от 1963 до 1983 г. е дра-
матург на Бургаския драма-
тичен театър. От 1980 до 
1988 г. е главен редактор 
на Алманах „Море”, а през 
1990 г. става драматург в 
театър „Възраждане” – Со-
фия. Превежда поезия от 
руски и турски език. Негови 

произведения са превежда-
ни на руски, полски, немски 
и други езици. Наскоро из-
даде всички свои авторски 
песни в шест диска (общо 
89 песни), в комплект с 
песнопойка с текстовете на 
песните. Убеден е, че музи-
калният стих е същността 
на поезията и че той е най-
прекият път към хората. Да 
изпее своята поезия го про-
вокира руският бард Булат 
Окуджава, с който се за-
познава през 1969 година. 
Автор е на трийсетина сти-
хосбирки, на няколко доку-
ментални книги и журнали-
стически разследвания, на 
мемоарния роман „Здра-
вей, Аз!”, на 3 сатирични 
сборника, 9 книги за деца 
и трийсетина драматургич-
ни книги. Негови пиеси са 
преведени и поставени в 
СССР (Русия, Украйна, Бе-
лорусия, Литва, Естония и 
др.), в Полша, Чехия, Сло-
вакия, Унгария, Румъния, 
Германия, Белгия, Фин-
ландия, Франция, Япония. 
Оставил е зад гърба си и 
доста радиопиеси, мюзикъ-
ли, телевизионни киносце-
нарии.

- Г-н Йорданов, какво е 
мнението ви за интервю-
тата?

- Те са едно необходимо 
зло за интервюирания, за-
щото винаги има недовол-
ни от казаното, но от друга 
страна пък, творецът тряб-
ва да бъде чут от повече 
хора и затова аз не отказ-
вам интервюта.

- В една от книгите си 
казвате, че суетността на 
прякото общуване носи 
особен трепет. Що за усе-
щане е това?

- Подобно е на усещане-
то, което изпитвам, когато 
пиша едно стихотворение 
и с написването на послед-
ната му дума се чувствам 
излекуван от болката на 

Назоваващото истината изкуство ще ни става все по-нужно

Младостта се завръща 
с вярата в нея

таме”. Когато я 
пишех, не ми се 
вярваше, че ще 
изпитаме чак 
това, което ста-
ва днес. Въпреки това е ин-
тересно и любопитно да се 
живее, като не знаеш какво 
още можеш да изпиташ и 
какво ти предстои, защото 
неизвестните усещания ни 
привличат. Засега сетивата 
ни са живи, защото бълга-
ринът има в себе си здра-
ви, непреходни качества и 
това му помага да оцелява.

- Но кое все пак може 
да го обезкуражи?

- Една от сигурните при-
чини за това е промъква-
щият се отново днес страх 
- дали можем да надделе-
ем над трудностите, да се 
справим със своите ком-
плекси. Като че ли пак се 
затваря някакъв дяволски 
кръг. Но аз съм оптимист 
и не вярвам в повторения-
та на вече случилите ни се 
беди.

- Но страхът ни лиши 
и от много ценни наши 
качества. Дано заедно 
с младостта, а не дай,  
Боже, и с любовта, не си 
отиде и вярата, че поези-
ята ни е нужна и че тя не 
си отива…

- Доста често си мисля, 
че освен пишещите сега 
никой не се интересува от 
поезия. Но когато виждам, 
че се случват много поетич-
ни форуми, че читателите 
имат желание да се срещат 
с поетите и писателите, се 
окуражавам. Дори отивам 
по-далече от това, като си 
мисля, че точно сега хората 

навътре и да видим какво 
става там.

- И, въпреки случва-
щото се, това да ни даде 
вяра, че вървим в пра-
вилната посока и един 
ден ще стигнем докъдето 
трябва… 

- Да, това е безспорно. 
Без да съм особено религи-
озен, аз вярвам в стигането 
до тази крайна цел, защото 
отдавна вярвам в безсмъ-
ртието на душата, в това, 
че тялото остарява, но ду-
шата не ще. Самият аз се 
усещам същия, какъвто бях 
на 18 години. Затова ми се 
струва, че човек, общо взе-
то, не се променя. А също и 
че там, в отвъдното, души-
те ни се събират пак заед-
но и заживяват значително 
по-добре, отколкото сега.

- Но дали е основате-
лен този оптимизъм, че 
ще стигнем до крайната 
цел в някой друг свят и 
живот?

- Точно това е в основа-
та на целия човешки опти-
мизъм. Без него животът 
би се лишил от всякакъв 
смисъл. Затова човекът е 
измислил своите богове, 
религии - за да му говорят 
за безсмъртието на душа-
та.

Интервюто взе: 
Лияна Фероли

самотата, на отчаянието, 
предизвикала творческия 
акт, макар и да нямам впе-
чатление какво си мисли 
четящият. Докато в театъра 
е съвсем друго. В начало-
то това беше съвсем есте-
ствена суетност да виждаш 
как публиката реагира на 
това, което си написал. Но 
впоследствие прераства в 
едно удовлетворение, че си 
казал на повече хора какво 
мислиш. Изобщо съпрежи-
вяването на мига на изку-
ството е много нужно, за-
щото то назовава истините 

недвусмислено. Точно по 
тази причина едно време 
театрите бяха малките ми-
тинги, а сега, когато голе-
мите митинги са навън, пак 
театрите са малките съза-
клятия на разочарованите 
от политиката и духовната 
криза хора.

- И от много други неща. 
Но какво още можем да 
понесем като изпитание и 
ще останат ли след него 
сетивата ни живи?

- Бях на 22 години, когато 
написах своята първа сти-
хосбирка „Всичко ще изпи-

имат повече нужда от по-
езия, от изкуство, въобще. 
И то, не защото то горчи 
и отразява доста загрубе-
лия живот, а просто защото 
животът си върви. И така 
както любовта си е любов, 
поезията също си остава 
поезия. И тъй като поезия-
та е любов и човекът е жив, 
докато е влюбен, тя винаги 
ще съществува.

- За какво нямаме вре-
ме при днешната френе-
тична забързаност?

- Нямаме време за само-
та, а тя ни е страшно необ-
ходима. Някога бяхме ко-
лективни „животни”, а сега 
се самоопределяме чрез 
някаква партия, вяра, гру-
па, но пак някакво стадо, 
някаква тълпа. И нямаме 
време да останем малко 
сами, за да обърнем очи 

По зелената улица
към уютния дом
тя върви най-нахално…
Ето… влиза със взлом…

И със страст ме прегръща…
Задушава ме с вик…
Младостта се завръща –
пък макар и за миг.

Хирургично, без милост
впива свойта игла.
Младостта се завръща
и ми шие крила.

Младостта се завръща –
пее вятърът щур.
Младостта се завръща –
туй е пълен абсурд.

Знам, че никой не може
да го разбере… 
Младостта се завръща,
мое старо море.

Ето… гмуркам се… плувам…
в моя стил бътерфлай.
От брега до небето…
От начало до край…

Моя детска съблазън…
Моя смелост… Мой страх.
Като първа целувка.
Като тайна… И грях…

Младостта се завръща…
Няма грешка… Напук…
Ужас! Как ме обърква…
Там ли съм… Или тук…

Или просто това е
мимолетно здравей…
Стар тийнейджър… Добре, де…
Стига толкоз… „ОК”.

Младостта се завръща…
Няма време, нали?
Неочаквано същата…
Боже мой, как боли!

Как витае въпросът:
Закъде? Докога?
Младостта се завръща
само днес и сега…

Или още и още…
Докогато умрем…
Младостта се завръща…
Не съвсем… не съвсем…
 Недялко ЙоРДАНоВ

МЛАДОСТТА  СЕ ЗАВРъЩА


