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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

През започващия болезнен родилен процес, наричан Апокалипсис, се дочува и химнът на новия живот

СТР. 2

Разноцветната есен на отминалата 
година може да се превърне 
в нашата „бяла пролет”

Лияна ФеРоЛИ

Не е съвсем сигурно дали нашият 
Вапцаров е предрекъл точно ид-
ващата „бяла пролет”, но тя наи-

стина ще бъде такава за тези, които са се 

постарали в тази посока. Защото, както 
казва българската поговорка, Бог дава, 
но в „кошара” не вкарва. Той винаги ни е 
давал в изобилие възможности и обсто-
ятелства за усъвършенстване, но винаги 
е зависело най-много от нас дали ще се 

възползваме от тях по най-добрия на-
чин. А когато не сме разпознавали тези 
възможности за растеж, даденостите са 
ставали дотолкова сгъстени, че дори са 
граничели с изпитания и много болка.

Такъв един особено сгъстен период 
на проверка и трудности беше остава-
щото до края на миналата година вре-
ме. Коледа беше последният ни празник 
с повече фриволности и лудории. След 
старата година вече нищо не е такова, 
каквото е било.

За 8 години диктовки Творецът не е да-
вал конкретни дати чрез своя избраник 
Л.И. Маслов. Но накрая посочи датата 
05.11.2011 г., след която започна задъха-
ният трансформиращ ритъм на промяна 
във всички посоки. От тази дата може 
да се случи абсолютно всичко и особено 
природни изменения на всички земни те-
ритории, които ще нарисуват една съвсем 
нова карта на света.

Успокояващото е, според Диктовките, 
че в този процес няма да има крайности. 
И вече случващият се т. нар. Апокалипсис 
ще е само един родилен процес, макар и 
болезнен, но все пак и химн на новия жи-
вот. Той ще бъде и една подсигуровка, че 
в бъдещето няма да влезе нищо нечисто 
и застрашаващо идващата светла епоха.

Ще трябва да избираме между доброто 
и злото, но най-вече между това да продъ-
лжим или да завършим живота си, ако се 
страхуваме или нямаме сили да понесем 
интензивната бъдеща промяна. А че тя 
ще бъде изключително екстремна и труд-
на, в това няма никакво съмнение.

Скоро озоновият слой съвсем ще 
изчезне и радиацията ще се повиши 
с 50%. Тя ще изгори всичко нечисто, 
ще пречисти и ще осигури истинските 
условия за тотална трансформация и 
трансмутация. Ще бъде въведен Кос-
мическият код на безсмъртието. За това 
ще помогне и развързването на Миобиус 
(Космическата панделка), която прилича 
на обръщаща се осмица, ще я има и в на-
шата ДНК. Това ще доведе до промяна на 
генетичния код на клетките ни, до изме-
нение на някои химични елементи в тях. 
Преградата между кръвните групи ще из-
чезне. Неслучайно точно преди настъпва-
нето на този период учените синтезираха 
универсална изкуствена кръв.
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От стр. 1

КОНТАКТЬОРСТВО

По този повод Ваклуш То-
лев често е казвал, че Бог е 
вдъхнал в нас Диханието 
Си, но не е дал кръвта, тя 
е нечий друг замисъл и 
експеримент, целящ раз-
делението между хората. 
Знаем, че девизът на власт-
ниците още от древността 
„Разделяй и владей” е целял 
същото. Но сега следва об-
ратният процес на синтеза, 
на съгласието и обедине-
нието. А тези, които не го 
споделят, ще отидат на дру-
го място с по-ниско вибра-
ционно ниво, на което още 
ще могат да се занимават с 
тази си любима дейност.

В Диктовките се споме-
нават още две знакови, 
контролни и проверяващи 
нашата готовност за про-
мяна дати – това са 17-то 
и 26-то число на всеки ме-
сец. Препоръчва ни се на 
тези дати да бъдем особено 
внимателни, отговорни и от-
правящи най-съкровените 
молитви към нашия Творец.

Следващата значима 
дата беше 20.11.2011. В нея 
Монадите преобладават, но 
сборът от женските начала 
(2) е колкото техният сбор, 
затова съдържа абсолютно 
съвършенство и хармония 
между двете начала. От 
този ден Женското започва 
да взима превес и ще стане 
главна действаща сила. За-
това и повече жени ще за-
емат ключови и ръководни 
позиции във всички сфери 
на живота.

Дано броят на хората, 
незапознати със започна-
лата вече тотална промя-
на, започне все повече да 
намалява, за да използват 
оставащото кратко време 
за интензивна трансформа-
ция на своето съзнание – 
единственият начин за при-
движване напред. Но тъй 
като измененията стават по-
стоянно и почти невидимо, 
беше необходимо да станат 
видими чрез отношението 
на човека към външните 
трансформации. Иначе зе-
метресенията, вулканите 
не са толкова необходими, 
още повече, че повтарящи-
те се еднотипни явления 
изобщо не се съвместяват 
с Канона за Покой на Веч-
ното движение. Природ-
ните катастрофи дори не 
определят и измененията в 
честотните характеристики 
на Новото пространство. Но 
земните катаклизми са тези, 
в чиито огледала се отраз-
ява вътрешната съзнателна 
промяна на хората, станали 
техни свидетели. Чрез тази 
външна форма на Преоб-
ражение човекът разбира 
ставащото вътре в него Пре-
ображение. Толкова лениви 
са станали неговите сетива, 
мисли и чувства, дори до 

степен заплашваща съще-
ствуването му, вследствие 
на нечие злонамерено ле-
таргично забавяне, че сега 
е нужно драстично събуж-
дане, именно чрез много 
фатални и носещи големи 
жертви бедствия. Затова 
пък, стигайки се по този на-
чин и до драстично уско-
рение на процесите, вече 
повече хора ще получат 
възможност да ускорят 
мислите си до ниво, съот-
ветстващо на скоростта на 
Божествената мисъл, и по 
този начин да се превърнат 
в Съ-Творци на Бога. Защо-
то Той очаква тъкмо това, 
да има повече помощници, 
които, като притежават най-
силната вселенска енергия 
на високочестотната мисъл, 
да могат да формират нови 
светове и галактики. И чрез 
нея да изграждат в ментал-
ното пространство жела-
ното, което после се сваля, 
формира се, и на материа-
лен план.

Затова в оставащото мал-
ко време трябва

да започнем с промяна 
и изчистване първо на 
мислите си.

След това на чувствата 
си, на телата си, на делата 
си. Да преодолеем прегра-
дите на биомасата в този 
процес, като формираме 
тела, предимно от расти-
телен белтък, единствено 
способен да оцелее в усло-
вията на жестока радиация. 
А за животинския да забра-
вим изобщо, от каквото и 
естество да е той. Особе-
но пък в метафористичен 
аспект. Защото в духовен 
план понякога се самоиз-
яждаме много повече от 
самите канибали. Нужно е 
да отстраним и допълнител-
но завишаващите отровите 
в пространството цигари, 
алкохол, наркотици.

Друга крайно важна пред-
варителна нагласа, която 
трябва да си създадем, е 
да бъдем готови да вижда-
ме много „чудеса”, видения, 
живи сънища, тъй като до 
края на тази година ще 
се намираме в междупро-
странствието между 3-то 
и 4-то измерение. Мнозина 
вече виждат други неземни 
същества, чуват непозната 
музика, усещат натрапчиви 
внушения и др. Затова при 
незнание за това какво се 
случва, хората могат да пре-
живеят шок, какъвто досега 
не са нито виждали, нито са 
чували. И има риск светът 
да се превърне в една го-
ляма лудница. Но запозна-
тите, подготвените, ще за-
пазят присъствие на духа, 
ще бъдат спокойни, дори 
радостни и приветстващи 
идващите светли дни. Те, 
обаче, носят отговорност-
та да подготвят и стоящите 
около тях също да приемат 
по този начин случващото 
се. И всички заедно да си 
помогнат и да осъзнаят, че 
така, както мислят, така и ще 
живеят; както приемат всич-
ко около себе си, така и то 
ще става част от тях. Дори 
трябва да приемат и това, че 
негативите, излизащи от 
утробата на Плътния план 
и навлизащи в Творческо-
то поле на Духа, ще бъдат 
съпроводени от духовна 
агония, от неразположения, 
бодежи, сърцебиене и др. 
Нещо повече дори, трябва 
да ги намират неплашещи, 
временни и напълно законо-
мерни. Изобщо, водещи към 
скъсване на пъпната връв, 
свързваща ги с Плътния 
план, и отправящи към Про-
странството на Светия Дух, 
на Богопроявлението. И 
всичкото това – благодаре-
ние на набиращата все по-
голяма сила трансмутация 
на Пространството и на чо-
вешкото Съ-Знание.

Време е всички вие да намерите ново опре-
деление на собствената си самоличност 
в един много по-широк смисъл. В космо-

са се случват събития, за които вие, а и много 
от политическите ви лидери, дори не подозира-
те. Трябва да забравите глупавите си представи 
за боговете - да престанете да мислите, че има 
същества, които идват на тази планета от небето 
с особени дарби и способности и всички те са ду-
ховно свързани. Вие 
като вид ще стигне-
те до някои доста 
смущаващи идеи в 
следващите няколко 
години. Ние ви под-
готвяме по поръчка на Семейството на светли-
ната, за да можете да разберете и да бъдете ин-
формирани за възможностите, които ще ви бъдат 
предоставени.

Наблегнахме върху идеята за многоизмерност-
та - представата, че можете да бъдете на много 
места и да изменяте своето съзнание. Споде-
лихме с вас идеята, че от тази земя ще се родят 
много светове. В един или друг момент ще под-
ложите на съмнение всичко, което сме ви казали. 
Вашата система ще изпадне в състояние на шок 
и вие няма да искате да повярвате, че сте били 
неинформирани до такава степен и известно 
време ще отричате достоверността на информа-
цията, която сега ви даваме.

Можем да ви предложим само информация, ос-
нована върху собственото ви ускорение. Трябва 
да се развивате и да бъдете с отворен ум, за да 
търсите информацията, тъй като има божествен 
закон за ненамесата. Има много, които са нару-
шили този закон и са се намесили в развитието 
на Земята - дори и нашите собствени предци са 
го правили. Често сме ви казвали, че това е зона 
на свободна воля, така че подтекстът, разбира се 
е - всичко е позволено. Следователно

винаги има такива, които искат 
да бъдат господари и да властват 
над другите.

Вашите представи за това, колко същества тук 
контролират други, са твърде наивни.

Семейството на светлината е известно със 
своето пристрастие или склонност към създава-
не на общества, където има огромно движение 
във всички посоки по правилните лъчи. Какво оз-
начава това? Светлината е информация, така че 
Семейството на светлината е семейство на ин-
формацията. Има други съзнания – 

семейства на войната,

които са прекарали милиарди години, според ва-
шата представа за времето, в проучване, експе-
риментиране и упражняване на

контрол върху съзнанието.

В една вселена, която съществува извън огра-
ниченията на времето, се разиграват всички сце-
нарии в зоната на свободна воля.

Сега е моментът коренно да промените свои-
те възгледи за себе и да премахнете границите. 
Сега е моментът да се издигнете над дребна-
востта на драмите и събитията от ежедневието 
и да започнете да се свързвате на едно косми-
ческо ниво с по-висшата драма, която протича. 
По този начин можете да бъдете по-добре ин-
формирани за собствените си намерения, цели 
и драми. Трябва да сте в състояние да разбирате 
своята самоличност, както и своите способности 
да вкарвате самоличността си във всеки свят, в 
който пожелаете.

Тази история за Семейството на светлината 
или „Завръщането на белите фланелки”, както 
ние я наричаме, е за това, кои сте вие. Поели сте 
отговорност за изпълнението на определена за-
дача, тук сте по разпределение и трябва да не за-

СпаСиТелнияТ екип
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 бравяте и да изпълните това, за 
което сте дошли. Ние ви казах-
ме, че вашите светове и вашите 
самоличности в своите рамки ще 
се променят драстично и този 

момент наближава. Претърпели сте промени - 
много от вас. Ако се обърнете назад към това, 
което сте били преди една година, всички вие 
трябва разберете, че сега сте много по-силни.

Всеки един от вас започва да усеща какво 
прави: във всяка секунда създава своя соб-
ствена действителност и знае, че всяка си-
туация, която изживява, независимо дали е 

участник в нея или не, е поставена от него са-
мия. В този момент всеки един от вас трябва 
да е овладял изкуството на изявата, защото 
е време да привлечете космическата мрежа 
от информация в тялото си и да я включите в 
психиката си, така че да станете излъчвател 
на тези данни върху планетата. Това е мре-
жата, създадена от светлинно-закодираните 
влакна извън вашето тяло.

Трябва да разграничавате по-добре какво и 
кой слиза от небето, защото

ще бъдете мамени и премятани
и няма да го разберете. Ние виждаме това, за-
щото сами знаем колко е лесно да ви изма-
мим и преметнем. Понякога го правим, за да 
ви движим напред. Казахме ви, че вече сме ви 
мамили. Това беше необходимо, защото ако 
ви бяхме казали цялата истина, голяма част 
от вас щяха да се отдръпнат и да избягат мно-
го отдавна.

Ние ви вляхме увереност. Освен това ви 
представихме една нова информационна 
програма, за да можете да вземете основния 
градивен материал на тази система - идеята, 
че вие създавате себе си и създавате своята 
действителност чрез мислите си - и да изгра-
дите един свят, проектиран от Семейството на 
светлината. По този начин един нов замисъл 
и една нова мрежа ще могат да покрият тази 
земя, така че да се зароди съвсем нов кръг 
от вероятности. Без вас и този нов кръг от ве-
роятности, който вие носите в някой момент, 
може

да избухне 
една нова 
космическа война

тук, на Земята.

Отворете своя 
център на чув-
ствата и усетете 

объркването, което обхва-
ща тази земя в незнанието 
какво се случва. Тази пла-
нета е работила на мно-
го ниска честота, честота 
основана на оцеляването, 
честота основана на за-
губата на силата. Вашата 
самоличност е действала 
въз основа на това, което 
можете да съберете извън 
себе си. Дванадесетте 
спирали ще отнемат зна-
чението на всичко, което 
е представлявало и за-
обикаляло двете спирали. 
Всички спестени пари и 
притежаваната собстве-
ност - цялата сигурност, 
основана върху първите 
две спирали, които са ви 
давали самоличност - 
всичко това е лишено от 
всякакъв смисъл, съпо-
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 ставено с еволюцията на планетата.
Почувствайте страха и несигурността, изпъ-

лващи живота на хората, които започват да 
осъзнават, че цялата постановка на живота 
им сега се срутва. Осъзнайте, че светлината е 
престъпникът, виновен за това срутване, и че 
вие, като членове на Семейството на светли-
ната и Пазители на честотата, предизвиквате 
това срутване, тъй като въвеждате на плане-
тата електромагнитния заряд, който излъчва 
тази нова честота. Вие помагате да се създаде 
този хаос на новото съзнание.

Помислете за живота си през последните 

една-две години и осъзнайте, че е имало мо-
менти, когато самите вие сте били с неверо-
ятно объркано съзнание. Объркани сте били 
във връзка с решенията за това кой сте, къде 
искате да живеете, с кого искате да създадете 
семейство, дали искате да останете в рамките 
на това семейство или не, дали искате да има-
те дете или не, дали искате да продължите да 
бъдете родител и много други неща.

Навлезте с мислите си в своето обще-
ство и почувствайте как основата, на 
която хората са изградили живота си, 

бавно потъва под краката им. Глобалното 
схващане за действителността си отива, няма 
го. Основата се изплъзва и има такива, кои-
то на този етап не виждат това. Най-важната 
причина за това изплъзване е, че има достъп 
до нова информация, която прави старата 
отживяла и лишена от смисъл, и вие сте отго-
ворни за това. Вие сте отговорни до известна 
степен за това, че сте се развили, минавайки 
през този процес, и за това, че сте били своя 
собствена форма на вдъхновение - жив при-
мер за другите.

Вие играете много активна роля. Има много 
такива, които казват: „О, не, идва светлина-
та!”, тъй като за светлината се знае, че про-
меня всяка вибрационна честота по пътя си. 
Светлината носи информация, а информаци-
ята разширява системите, така че старите си-
стеми повече не могат да съществуват. Значи 
светлината унищожава, но също така заражда 
и нови системи чрез това, което оставя след 
себе си. Създава се нов ред.

За някои от вас е трудно да мислят за себе 
като за унищожители, защото вие имате си-

стема от вярвания, свързани с унищожението. 
Това е една парадигма и ако затънете в тази 
вибрация и не избиете от главата си тези идеи, 
ще станете много затворени и ограничени в 
изживяването си на действителността. Да, вие 
определено сте унищожители. Вие унищожа-
вате системите, където господства отборът 
на мрака и невежеството. Светлината навли-
за, за да унищожи всички системи и това, как 
ще изживеете унищожението, зависи от това, 
колко силно или с каква степен на пламенност 
съзнанието се придържа към нещата, подло-
жени на унищожение.

Кой ще ви измъкне, когато играта загрубее? 
Къде е спасителният екип? Това сте вие. За да 
настъпи тази промяна, трябва да използвате 
това, което имате, за да я предизвикате. Ще 
получите изключителна помощ от всички сфе-
ри, но в крайна сметка всичко зависи от вас, а 
не от нас. Ще промените честотата със своята 
отдаденост, решимост и сила на волята.

Открийте какво представлявате в своето 
физическо тяло, защото от него тръгва пътят 
ви към силата на тази земя. Научете се да го 
направлявате и да го използвате и да бъдете 
едно с него.

Носейки светлина в своето 
тяло, вие въвеждате честотата 
на планетата,

а тази честота съдържа информация. Често-
тата на светлината носи историята на вашата 
самоличност и историята на вашето съзнание. 
Както вече казахме, това съзнание е било раз-
пиляно извън вашата база данни или клетъчна 
структура, защото тези, които са дошли тук, за 
да станат ваши богове,

не биха могли да ви 
контролират, ако имате същите 
способности като тях.

Така че те направили биогенетичния ек-
сперимент и мутацията, наречена „Страшния 
съд”. Тогава невежеството започнало да пре-
обладава сред човешкия род. Те провели мно-
го различни експерименти, които продължили 
дълго време.

Контакт с плеядианците:
Барбара МаРчИНяК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

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

соки и ниски температур-
ни рекорди. Вулканични 
изригвания. Ще има на-
рушени комуникации, ще 
бъдат засегнати мобилни-
те операционни системи. 
Ще има важни полити-
чески обрати и нови, по-
трайни кризи. Временна 
дестабилизация. Промя-
на в бреговата ивица на 
северна Европа. Западна 
Европа се отъждествява с 
една колесница, в която се 
струпват всички възможни 
изненади. Отделни държа-
ви са по-уязвими, въпре-
ки защитата на Европа от 
Висшия вселенски разум. 

- Ще има ли сериоз-
ни катаклизми в света 
и в европа през 2012 
г.?

- Катаклизмите ще 
бъдат обичайни за Зе-
мята. Затова в Евро-
па ще се отразяват и 
катаклизмите в света. 
Партньорства ще се 
разрушават, въоръже-
ни конфликти ще има, 
вътрешни въоръжени 
конфликти ще има в от-
делни държави. Множе-
ство природни катаклиз-
ми през цялата година. 
По-често се очаква да 
има земетресения. Ви-

Европа ще остане в изо-
лация в резултат на све-
товната икономическа 
криза. Финансови затруд-
нения ще доведат до фа-
лит на сериозни фирми. 
Нови вълни от стачни не-
доволства. 

- Какви промени ще 
настъпят в човека в ре-
зултат на новата ДНК?

- Първо се отчитат 
структурните промени на 
клетъчно ниво.
•	 Сериозен инфор-

мационен обмен.
•	 Резки промени на 

видимите реакции.

•	 Нови постижения 
на духа, велики откри-
тия.
•	 За първи път в 

историята на човече-
ството ще се раждат 
гении по-масово.
•	 Преобразува се 

духовната програма.

Цветана КачеРИЛСКа,
e-mail: anarilska@mail.bg

СпаСиТелнияТ екип



К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 
4 5

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

Издател: акад. атанас Панчев

Проектант на симво-
ла на вестника худож-
ник-хералдик Христо 
Танев

Главен редактор
алексия Тодорова

Редакционен колектив:
Рени Радева
Лияна Фероли 

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

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

Издателска къща
«Новата цивилизация» 
еооД, София

Уникредит Булбанк
IBAN: 
BG04UNCR96601031647309
BIC KOD: UNCRBGSF

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

Автор на главата 
на вестника: Галина Фероли

МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ 
К

В
А

Н
ТО

В
 

П
Р

ЕХ
О

Д
 

4 5

С това име амолитът 
стана известен на 
пазара на камъните 

съвсем скоро, защото като 
минерал е признат офици-
ално през 1981 г. Това е вка-
менен седеф от раковина на 
древни молюски (амонити), които 
плували в световния океан преди 300 мили-
она години.

Името му е свързано с древния египетски 
бог Амон, който е бил с глава на козел с рога, 
навити по спирала. Раковини на тези изкопае-
ми (фосилни) главоноги има по цялата плане-
та, но процесът на минерализация, при което 
те са се превърнали в нов минерал, е ставал 
само на някои места. И добив на този рядък 
красив минерал в момента има само на едно 
място в Канада (щат Албърта). Качеството и 
съответно цената зависят от оцветяването, 
което може да бъде жълто, оранжево, зелено 

В химичния състав на амолита, освен 
арагонитът може да влизат още кал-

цит, кварц, пирит и други минерали.
Снимки: http://www.silver-lines.ru/silver/

show/catalog/?lines=340&s=1

аМОлиТ
р. аммолит

Амолитът е известен още като „скъпо-
ценен амонит“, „калцентин“ и „корит“. 
Последното е търговска марка, дадена 

на камъка от канадската минна компания 
Korite International - първият и най-голям 

производител на амолит в света.
Снимка: http://www.silver-lines.ru/silver/

show/catalog/?lines=340&s=1

Фини амолитови бижута 
от Korite International

и синьо. Твърдост: 2,5 - 4,5. Зато-
ва при вграждане се налага да се 
слага подложка. От амолит изра-
ботват висулки и малки плоски 
пластики, които често само се по-
ставят върху подложката, запаз-
вайки първоначалната си форма.

Амолитът е бил отдавна извес-
тен на индианците, които го нами-
рали около реките. Наричали го „камък 

на бизоните”, защото по форма той приличал 
на бизон. Понастоящем най-много се ценят и 
се търсят многоцветни амонити, които нари-
чат „седемцветни камъни на просперитета”. 
Смятат, че като амулети и талисмани те

носят успех в бизнеса, 
богатство и семейно 
щастие

и затова често ги поставят за украса 
в офиси.
Литотерапевтите смятат, че амолитът 

провежда енергия ЦИ

и това помага за циркулация на същата в тя-
лото на човека.

Амолитът не може да се купи в случайни 
магазини, а само в специализирани и рено-
мирани, защото цената на изделията от него е 
висока - от 40 до 600 долара. Но хората, които 
искат да успеят в бизнеса, трябва да бъдат го-
тови да плащат такива пари.

Лидия СТаРИКоВа
Из „Камъни за нашите души”
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с крачета, надбягват се. Денят им обещава раз-
лични интересни занимания. Най-подир трополи 
талигата, теглена от Кочо – гривест бял кон.

Когато стигат до висок жив плет, малчуганите 
спират и викат:

- Ето го, ето го! Стигнахме!
Явно не идват за пръв път. Накрая на живия 

плет има малко порте. Отварят го и навлизат 
навътре.

Но какво е това и защо идват точно днес?
Това е лозето на прадядо ми Мито Горчев от 

Пазарджик, а днес е гроздоберът. О, сякаш навли-
зат в райска градина. Едри кехлибарени гроздове 
висят по многобройните лозови кютуци. Големите 
орехи са разпукнали зелените обвивки на плодо-
вете си и някои са нападали по земята. Навътре 
води меко пътче, обрасло със зелена тревица.

Момчетата веднага започват да се търкалят 
и правят каваци (кълбо напред) и така стигат до 
къщето. Вътре в него има легло, пейка, стола на 
дядо Мито и шише с вода. Там, пред къщето, е 
помпата-кърцалка.

Отстрани на пътчето са подредени като учени-
ци сините сливи. Презрели, половината са нака-
пали по земята. Толкова са сладки, че само като 
ги опиташ, и трябва да бягаш към помпата, за да 
пиеш вода.

- Хайде да започваме! - нетърпеливи са децата.
- А да закусим? Бързо на помпата да си измие-

те ръцете! - изкомандва дядо Мито.
С весел смях и пръскане с вода завършва ми-

енето. А къде да се изтрият? Разбира се, от за-
брадките на бабите.

Децата са насядали на пътчето по тревата и 
всеки вперва очи в бохчата, която развързва не-
говата баба или дядо. Есенните слънчеви лъчи 
нежно галят гърбовете на всички.

Природата е създала толкова много красота! 
Да се чуди човек откъде взема толкова различни 
бои и как е могла така красиво да обагри листата 
на дърветата и лозите.

Тогава твърдият черен хляб и сухото сиренце, 
съчетани с едрите сочни зърна грозде, ти се стру-
ват най-вкусната закуска.

- Хайде, юнаци, скачайте и се захващайте за 
работа! - извиква дядо Мито след закуската.

Най-напред се почва със сливите. Децата 
събират окапалите по земята, а възрастните бе-

- Сядайте и няма да говори-
те, ама няма и да се плашите от 
това, което ще видите!

- Еее, какво ли е това? - мис-
лено се питат децата.

В това време идва моята 
баба и му се моли:

- Недей бе, тате! Ще се из-
плашат.

- Аа, време е вече да раз-
берат за моето приятелство. 
Нали някой от тях трябва да го 
продължи.

- Бате, какво приятелство? - 
шепна аз.

- Шт! - е краткият отговор.
Ето, че и всички възрастни 

мълчаливо идват под стария 
орех.

„Какво ли ще става сега?” - се 
питам аз и за по-сигурно се гуш-
вам в батко си.

Баба идва при нас и както 
квачката разперва криле и при-
бира пиленцата си, тя разтваря 
ръце и ни притиска към себе си.

Дядо Мито глади мустак и 
нещо се подсмива. Бръква в 
джоба на гайтанения си елек 
и изважда една свирка. Нищо 
и никаква си свирка, като тези, 
които си правят децата напролет от върбови 
клонки и им викат „пищидялки”. Всички са в тре-
петно очакване. Какво ще прави сега? Баба още 
по-силно ни притиска към себе си и ни шепне:
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екатерина СТаеВа,  Велинград

Една ранна октомврийска утрин весела дружи-
на от двайсетина деца и десетина възрастни на-
пуска калдъръмените улици на града и се отпра-
вя към полето. Децата с весела гълчава вървят 
напред. Ровят с изгорелите от слънцето боси кра-
чета пепелта на прашния коларски път, а след тях 
вървят възрастните, понесли кой кошница, кой 
кофа и весело разговарят. От време на време ня-
кой от тях подвиква на децата, че много прашат, 
но те даже не чуват забележките. Весело ровят 

СкРъбна веСТ

Почина многогодишната сътрудничка на в. „Родово имение” 
екатерина Стаева. На читателите на вестника са познати 
заглавията на разказите „Приятелство”, „Като родово имение”, 
„С аромат на парфюм”, „Камбаната” и др. Със статиите си на 
историческа и родолюбива тематика екатерина Стаева се изяви 
като радетел за опазване на родовата памет, за възраждане на 
българския дух, морал и достойнство.

Светла й памет!

рат по дърветата. Когато привършат тази дейност, 
щайгите се натоварват в писаната талига, вряга 
се Кочо и се откарват по домовете на децата, за 
да сварят майките им мармалад. Ох, че е вкусен!

След това се започва бруленето на орехите. 
Мъжете с дълги пръти брулят, а жените и децата 
ги събират. Пълнят се в чували. През цялото вре-
ме се прави съревнование – кой повече е събрал 
и кой колко е изял.

Най-после идва ред и на ароматното грозде. 
Децата са освободени от тази работа, за да не 
се пореже някой. Нали знаете, че то се бере по-
лесно с помощта на различни ножчета и ножове. 
Пълнят се щайгите и Кочо, опънал шия, яко тегли 
талигата към града. Горкият кон - не му е лесно по 
време на гроздобера. Цял ден напъва с талигата 
с богатия и вкусен берекет. А такъв има в изоби-
лие.

През цялото време дядо Мито седи на своя 
стол под ореха, който е на средата на лозето. Из-
глежда, че там му е любимото място.

Децата, след като се наиграят, сядат край него 
и започват да го подканят:

- Хайде бе, дядо Мито, разкажи нещо!
И се започват безкрайните приказки за живот-

ни различни, та се стигне до турското робство и 
Освобождението ни от него. Всичко това той го е 
видял и преживял.

На един такъв гроздобер дядо Мито рече:
- Сега няма да ви разказвам, а ще ви покажа 

нещо.
Всички затаяват дъх. Ама наистина ли има 

нещо, което не им е показвал досега?

- Няма нищо страшно, тихо!
Дядо Мито ни оглежда весело и засвирва една 

провлачена мелодия. В тоя момент от дънера 
на големия орех се показва и пропълзява един... 
смок.

- Ей! - плаха въздишка излиза от всички детски 
уста.

Смокът се свива на кълбо в краката на дядо 
Мито. Ами сега? А той още по-развеселен бърка 
във вътрешния джоб на гайтанлията и изваж-
да лимонадено шише с прясно мляко. Отпива 
глътка, навежда се и го излива в една калена па-
ничка, която ние чак сега забелязваме. Паничка 
от тия шарените, които грънчарите продават на 
панаира. Смокът пропълзява до нея и жадно из-
смуква млякото.

- Деца, запомнете, това е моят приятел. На-
шето приятелство не е от вчера, то е от дълги 
години. Този смок ми пази лозето, затуй го черпя-
вам всеки път с млекце. А със свирката му давам 
знак, че съм дошъл. Искам, когато мене ме няма 

вече, някой от вас да продължи 
това приятелство! - казва дядо 
Мито и прибира свирката. Смокът 
също се прибира в дупката си под 
дънера на стария орех.

На един от следващите гроздо-
бери дядо Мито пак изважда свир-
ката, засвирва, повтаря няколко 
пъти мелодията, но смокът не се 
показва никакъв. Излива млякото 
в паничката, пак свири, но смокът 
го няма и няма. Тъга покрива ли-
цето на стареца. 

- Какво е станало с моя при-
ятел? Това ли е краят на хубаво-
то ни приятелство? - и една едра 
сълза се търкулва по набръчкано-
то му от годините лице.

Всички го зауспокояват, но той е 
неутешим.

- Трябва да продам лозето, ина-
че всеки път, когато идвам, ще 
тъгувам по изгубеното приятел-
ство.

Така и направи. Продаде го.
Дядо Мито през целия си живот 

е здравеняк, едър и як българин. 
Почина на сто и четири години. 
Остави десет сина и дъщери, 
много внуци и правнуци. Неговият 
баща е живял 116 години, а чичо 

му - 120 години. Простият начин на живот, главно 
сред природата, чистата и свежа храна от расти-
телен произход навярно са им помогнали да до-
живеят до дълбока старост.

пРияТелСТвО
БЛЯН
Сън сънувам, блян бленувам –
де е мойта майка,
де е моят татко?
Няма го и моят батко.

Сън сънувам, блян бленувам –
животът да е мирен и спокоен,
животът да няма край,
земята да бъде рай.

Сън сънувам, блян бленувам –
хората да се обичат,
лошото да се затрие,
всички с цветя да се закичат.

Сън сънувам, блян бленувам –
смъртта да бъде победена.
Да не ни разделя с близки хора,
да не ни разделя с приятели 
добри.

Сън сънувам, блян бленувам –
нека моят сън се сбъдне,
нека моят блян да тръгне!
Животът да бъде лесен,
животът да бъде песен!

Екатерина СтаЕва
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МАСИ И ВЛАСТ

По време на войни 
се убива. „Реди-
ците на враговете 

оредяват.” Става въпрос за

убиване на 
множества.

Покосяват се колкото 
може повече врагове; от 
опасната маса на живи 
противници трябва да се 
получи грамада от мъртви. 
Победител е този, който е 
убил повече врагове. Това 
е масата на съседите, коя-
то се е увеличила и срещу 
която се изправяме по вре-
ме на война. Нейното уве-
личение само по себе си е 
тревожно. Нейната запла-
ха, която се съдържа дори 
само в растежа й, отприщ-
ва собствената агресив-
на маса, която се стреми 
към война. При воденето 
на война винаги се търси 
превъзходство, а именно, 
на полесражението да се 
разполага с по-многоброй-
ни групи и във всяко отно-
шение да се използва сла-
бостта на противника, пре-
ди сам той да увеличи своя 
брой. Следователно, воде-
нето на война в частност 
е точна картина на онова, 
което изобщо се случва. 
Човек изпитва желание да 
бъде част от по-многочис-
лената маса на живите. 
По-голямата грамада на 
мъртвите трябва да е на 
противниковата страна. В 
тази надпревара на маси, 
които нарастват, се крие 
съществената, може да се 
каже, най-дълбоката при-
чина за войните. Вместо да 
се убива, могат да се взе-
мат роби, особено жени и 
деца, които след това мно-
жат масата на собственото 
племе. Но войната никога 
не е истинска война, ако 
преди всичко няма за цел 
грамада от мъртви врагове.

Всички познати думи за 
военни събития в древните 
и нови езици точно изразя-
ват това отношение. Гово-
ри се за „битка” и „сеч”. Го-
вори се за „поражение”. По-
тоци кръв обагрят реките в 
червено. Врагът се посича 
до последния човек. Води 
се битка до „последния чо-
век”. „Без пощада.”

От значение е обаче да 
се посочи, че и грамадата 
мъртъвци се възприема 
като единство, и на ня-
кои езици се обозначава с 
определени думи. Немска-
та дума „Walstatt” за бойно 
поле съдържа стария ко-
рен „wal”, който означава 
„останалите на бойното 
поле”. На старонорвежки 
„valr” обаче означава „тру-
повете на бойното поле”; 
„valhall” не е нищо друго 

освен убежището на пад-
налите воини. С промяна 
на коренната гласна от ста-
ровисоконемската „wal” е 
произлязла думата „woul”, 
тя означава „поражение”. 
В англосаксонския обаче 
съответната дума „wol” оз-
начава „чума”, „епидемия”. 
Общото във всички тези 
думи, независимо дали ста-
ва въпрос за останалите на 
бойното поле, за пораже-
ние, за чума или епидемия, 
е представата за грамада 
от мъртъвци.

Но тази представа в ни-
какъв случай не е само на 
германите. Тя се среща на-
всякъде. В едно видение 
на пророк Йеремия цялата 
земя се вижда като едно-
единствено поле с разло-
жени трупове. „Тук по едно 
и също време ще лежат 
убитите от Господа от еди-
ния до другия край на земя-
та; те няма да бъдат опла-
кани, нито прибрани, нито 
ще бъдат погребани, а ще 
трябва да лежат на полето 
и да станат тор.”

Пророкът Мохамед има 
толкова силно усещане за 
грамадата на своите мърт-
ви врагове, че се обръща 
към тях с нещо като три-
умфална проповед. След 
битката при Бедр, първата 
голяма победа над него-
вите врагове от Мека, той 
наредил да хвърлят уби-
тите врагове в една щер-
на. Само един от тях бил 
погребан под пръст и ка-
мъни, защото бил толкова 
подпухнал, че не могли да 
му снемат бронята. Така 
само него оставили да 
лежи. Когато другите били 
вече в щерната, Мохамед 
се изправил и извикал: „О, 
вие мъже в щерната! Сбъ-
дна ли се пророчеството на 
вашия Господар? Аз се уве-
рих в правотата на проро-
чеството на моя Господар.” 
Неговите спътници казали: 
„О, пратеник Божи! Та те са 
трупове!” Мохамед отвър-
нал: „Те все пак знаят, че 
пророчеството на Господа-
ря се сбъдна!”

Така той събрал онези, 
които по-рано не искали 
да се вслушат в думите 
му; в щерната те са на си-
гурно място и са плътно 
един до друг. Не познавам 
друг такъв пример, който 
приписва на грамадата от 
мъртви врагове остатък от 
живот с характер на маса. 
Те вече не заплашват ни-
кого, но могат да бъдат за-
плашвани. Върху тях може 
да се упражнява безнака-
зано всякаква низост. Не-
зависимо дали все още мо-
гат да я почувстват или не, 
човек приема, че могат, за 
да повиши собствения си 

триумф. Така са събрани 
заедно в щерната, че никой 
не може да се помръдне. 
Ако някой от тях се събу-
ди, няма да открие около 
себе си нищо друго освен 
мъртъвци и собствени-
те му хора ще му отнемат 
дъха; светът, в който той би 
се върнал, ще бъде свят на 
мъртъвци, и то на онези, 
които са му най-близки.

Измежду древните наро-
ди египтяните всъщност 
не са смятани за войнолю-
биви, енергията на тяхното 
древно царство е била из-
ползвана повече за строеж 
на пирамиди, отколкото за 

завоевания. Но още тогава 
те също от време на време 
са предприемали бойни по-
ходи. Уне, върховен съдия, 
провъзгласен от своя фа-
раон Пепи за пълководец 
срещу бедуините, съобща-
ва за себе си в своята гроб-
ница и описва следната 
картина:

„Тази войска вървя щаст-
ливо и разсече страната на 
бедуините.

Тази войска вървя щаст-
ливо и разруши страната 
на бедуините.

Тази войска вървя щаст-
ливо и срина техните кули.

Тази войска вървя щаст-
ливо и изкорени нейните 
смокини и лозя.

Тази войска вървя щаст-
ливо и опожари всичките й 
села.

Тази войска вървя щаст-
ливо и покоси там войски

с десетки хиляди.
Тази войска вървя щаст-

ливо и доведе оттам мно-
жество пленници.”

Ярката картина на 
разрухата достига 
своя връх в сти-

ха, с който се съобщава 
за десетките хиляди посе-
чени врагове. След това в 
новото царство, макар и не 
задълго, се стига до после-
дователна агресивна поли-
тика на египтяните. Рамзес 
II води продължителни вой-
ни срещу хетите. В една 
възхвала за него се казва: 
„Който прегази страната на 
хетите и я превърне в гра-
мада от трупове; прили-
ча на Сехмет, яростна след 
чумата.” В мита се разказва 
още, че Сехмет, богинята с 
лъвската глава, е хвърли-
ла в ужасно кръвопроли-
тие непокорните хора. Тя 
остава богиня на войната 
и на клането. Авторът на 

възхвалата обаче свързва 
представата за грамадата 
трупове на хетите с тази 
на жертвите от епидемия; 
връзка, която вече не е 
нещо ново за нас.

В своя прочут разказ за 
битката при Кадеш, която 
води срещу хетите, Рамзес 
II описва как е бил откъснат 
от своите хора и с каква 
свръхчовешка сила и сме-
лост е спечелил битката 
сам. Според неговите хора, 
„всички народи, които съм 
поразил, лежат посечени в 
кръвта си, заедно с всички 
най-добри воини на хети-
те, с децата и братята на 

техния господар. Направих 
така, че полето на Кадеш 
да побелее, и не можеше 
да се стъпи сред множе-
ството от трупове”. Това е 
множеството на труповете 
и техните бели дрехи, които 
променят цвета на полето, 
те са най-страшен и най-
нагледен пример за резул-
тата от битката.

Но това е резултат, който 
могат да видят само воини-
те. Битката се води далече, 
а народът в страната също 
иска да получи нещо от 
множеството мъртви вра-
гове. Воините обаче са из-
обретателни и съумяват да 
му дадат това удовлетворе-
ние. За следващия фараон 
Меренптах, синът на Рам-
зес II, се съобщава как е 
спечелил голяма битка сре-
щу либийците. В ръцете на 
египтяните пада целият им 
лагер с всичките му богат-
ства и с близките на техния 
владетел; след плячкосва-
нето лагерът бива опожа-
рен. Плячката е допълнена 
с 9376 пленници. Но и това 
не е достатъчно; за да до-
кажат на народа в страната 
броя на мъртвите, те от-
рязват половите органи на 
убитите; ако пък вече били 
отрязани, се задоволяват с 
ръцете, и натоварват тази 
плячка на магарета. По-
късно Рамзес III трябвало 
отново да воюва срещу ли-
бийците. Броят на трофеи-
те в този случай възлиза на 
12535. Ясно е, че тези ужас-
ни товари не са нищо друго 
освен умалена грамада на 
мъртвите врагове, която 
може да се пренесе и да се 
види от целия народ. Все-
ки от убитите дава нещо от 
своето тяло за грамадата; и 
е важно, че всички те като 
трофеи си приличат.

Други народи държат 
повече на главите на уби-

тите. Асирийците дават 
възнаграждение за глава-
та на враг; всеки войник се 
стреми да донесе колкото е 
възможно повече. На един 
релеф от времето на цар 
Асурбанипал се вижда как 
писарите стоят в своите го-
леми шатри и отбелязват 
броя на отрязаните глави. 
Всеки войник донася гла-
вите на убитите от него, 
хвърля ги върху една обща 
грамада, съобщава името 
и частта, в която служи, и 
си отива. Асирийските царе 
са много пристрастени към 
тези грамади от глави. Ко-
гато са с войските си, те 

присъстват при донасянето 
на трофеите и лично на-
граждават войниците. Кога-
то отсъстват, нареждат да 
им се донесе цялата гра-
мада глави; ако това е не-
възможно, са принудени да 
се задоволят с главите на 
вражеските предводители.

Следователно

непосредствената 
и съвсем 
конкретна цел на 
войната е ясна.
Излишно е да се търсят 

други примери за онагле-
дяване. Историята дейст-
вително е разточителна в 
това отношение. Създа-
ва се впечатление, че тя 
е щедра в описанията и с 
многократни големи усилия 
е принуждавана да се об-
ръща и към други спомени 
на човечеството.

Ако насочим внимание-
то си и към двете страни, 
които воюват, то войната 
предлага картина на две 
двойно ограничени маси. 
Възможно най-голяма вой-
ска се стреми да направи 
възможно най-голяма гра-
мада от мъртви врагове. 
За противната страна важи 
абсолютно същото. Огра-
ничаването произтича от 
това, че всеки участник в 
една война принадлежи ви-
наги към две маси едновре-
менно: за своите собствени 
хора той принадлежи към 
числото на живите воини; 
за противника - към броя 
на потенциалните и желани 
мъртви.

За да се поддържа бой-
ният дух, постоянно тряб-
ва да се подчертава колко 
силни сме ние, т.е. от кол-
ко воини се състои собст-
вената ни войска, а след 
това - колко голям е броят 
на мъртвите врагове. От 

Двойна маса: 
вОйнаТа
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АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

МежДуНаРоДНа 
ТъРГоВИя
3. Стабилизиране на международните 
размени: Практика. 
Международното валутно сдружение
1. Страните, желаещи да се присъединят към Международното 
валутно сдружение (МВС), приемат единицата МВС за паричен 
стандарт.
2. Новата единица не е статична (вещество); тя е динамична 
(действие). Като резултат от непрекъснатата активна валутна по-
литика тя може да остане фиксирана величина, докато парична-
та политика я запази като такава.
3. Паричната политика на страните от МВС се основава върху 
стабилизирането на парите. (Парична стабилизация означава 
равновесие между предлагането на пари и предлагането на сто-
ки - фиксирано общо равнище на цените - резултат от активна 
парична политика с тази цел).
4. Статистиката на цените, изискваща се за политиката на стаби-
лизация, се записва върху уеднаквена система за всички страни 
в Сдружението.
5. Активната парична политика за стабилизиране като цел зависи 
от количествената теория за парите и от факта, че ако общото 
равнище на цените се колебае, тя трябва при всички обстоятел-
ства, дори по време на война, да се връща в изходната си точка 
чрез увеличаване и намаляване на паричното обращение.
6. Паричните системи на страните от МВС остават национални, 
но се базират на еднакви принципи, валидни при всякакви обсто-
ятелства и на всички етапи от развитието.
7. Тази еднаква национална парична политика отстранява глав-
ната причина за смущенията в баланса на търговията и за по-
следвалата флуктуация в размените.
8. Все пак са възможни малки смущения в баланса на търговия-
та, причинени например с промяната на сезоните.
9. За да се отстрани напълно ефектът от тези смущения върху 
размените, се учредява специална форма на международни 
книжни пари, които се внасят и изнасят без спънки от всички 
страни на Сдружението и се признават от тях за законно платеж-
но средство, равностойно на националните пари.
10. Тези международни книжни пари се издават от службата на 
МВС, да речем в Бем, към страните от Сдружението и под техен 
надзор. Банкнотите на МВС се издават безплатно, с изключение 
на разхода за отпечатване и за управление.
11. Количеството на банкнотите на МВС се определя от регулира-
щия ефект върху размените, като за тази цел се изискват около 
20% от националните емисии.
12. За количеството на банкнотите на МВС, издавани във всяка 
страна, службата на МВС в Бем получава менителна полица, пла-
тима само в случай, че страната, чрез лошо управление на наци-
оналните пари, предизвикало постоянен дефицит в търговския 
баланс, е била принудена на изнася от нейните МВС-банкноти, 
като МВС-банкнотите се получават само за изплащане на ажио. 
От датата на това събитие менителната полица носи лихва.
13. Банкнотите на МВС се издават със стойности, особено под-
ходящи за търговия на дребно. Затова оскъдността или излише-
ството на банкноти изчезва веднага.
14. В интерес на страните от Сдружението е да вземат мерките, 
необходими за запазване на банкнотите на МВС като равностой-
ни на националните пари.
15. За тази цел национални банкноти се издават, когато банкно-
тите на МВС са се влели в страната, а националните банкноти се 
изтеглят, когато банкнотите на МВС са напуснали страната.
16. Ако тази международна валутна политика, предприета в инте-
рес на банкнотите на МВС, води до осезаемо и трайно несъответ-
ствие с паричната стабилизация, международно разследване 
се упълномощава от службата на МВС да открие причината 
за смущението и да издаде до всички страни на Сдружението 
инструкциите, необходими за неговото отстраняване.
17. За да се изключи влиянието на разходите за транспорт 
(внос и износ) на банкнотите на МВС върху размените, този 
разход се понася от службата на МВС.
18. Разходът за управлението се разделя между страните 
на Сдружението пропорционално на количеството на МВС-
банкнотите, издадени от тях.
19. Всяка неевропейска страна, спазваща параграфи 1 и 9 и 
възприемаща принципите на паричната стабилизация, може 
да се присъедини към сдружението и тогава ще получи оби-
чайното количество от банкноти на МВС (20% от национал-
ната емисия).
20. Една страна може да напусне Сдружението по всяко вре-
ме, като се освободи от менителните полици, споменати в 
параграф 12.
21. За да се разпусне Сдружението, тези менителни полици 
биха могли да се изплатят от службата на МВС, която след 
това би могла да унищожи така отменените банкноти.

Силвио ГеЗеЛ,
1916 г.

древни вре-
мена свиде-

телствата за войните вина-
ги се характеризират с тази 
двойна статистика. Толкова 
свои хора потеглят, толкова 
врагове са мъртви. Всеки 
е склонен да преувеличи, 
особено броя на мъртвите 
врагове.

Докато се води войната, 
никой няма да признае, че 
броят на живите врагове е 
много голям. Дори когато 
това е известно, по този 
въпрос се мълчи и се пра-
вят опити да се преодолее 
това незавидно състояние 
чрез преразпределяне на 
воюващите части. Както 
вече бе отбелязано по-го-
ре, прави се всичко с не-
значително разместване 
и гъвкавост на войсковите 
части да се постигне пре-
възходство на полесраже-
нието. Едва след войната 
се говори колко свои хора 
са били загубени.

Това, че войните могат 
да се водят толкова дълго, 
дори и след като отдавна са 
загубени, се дължи на най-
дълбокия нагон на масата 
да се съхрани в своето въз-
будено състояние, да не се 
разпадне, да остане маса. 
Това чувство понякога е 
толкова силно, че воини-
те предпочитат да загинат 
с отворени очи, вместо да 
признаят поражението си 
и по този начин да станат 
свидетели на разпадането 
на собствената маса.

Как обаче се стига 
до образуването 
на войнствена 
маса?
Как в нея мигновено се 

създава тази невероятна 
сплотеност? Какво кара 
човека внезапно да поста-
ви на карта толкова много, 
всичко? Този процес е все 
още толкова загадъчен, че 
към него трябва да се прис-
тъпва с известна предпаз-
ливост.

Начинанието е извън-
редно учудващо. Човек 
решава, че е застрашен от 
физическо унищожение, 
и го оповестява публично, 
пред целия свят.

„Може да бъда убит”

- заявява той, а в същото 
време в себе си мисли:

„Защото аз искам да 
убия този или онзи.”

Ударението би трябвало 
да пада всъщност върху 
допълнителното изрече-
ние: „Аз искам да убия този 
или онзи, затова сам може 
да бъда убит.” Но за нача-
лото на войната, за нейното 
избухване, за възникването 

на войнствената нагла-
са сред своите хора важи 
само първата реакция, на 
която човек се поддава. 
Дали в действителност сам 
е нападател или не,

винаги ще се 
полагат усилия 
да се създаде 
илюзията, че той 
е застрашен.
Заплахата се състои в 

това, че някой си присво-
ява правото да убие няко-
го. От своя страна всеки 
поотделно е изложен на 
същата заплаха: тя прави 
всички равни, заплахата 
се насочва срещу всеки. 
От момента на обявяване-
то на война, който е един 
и същ за всички, на всеки-
го може да се случи едно 
и също нещо. Физическо-
то унищожение, от което 
иначе животът на човека е 
защитен в собственото му 
общество, се приближава 
извънредно много имен-
но поради това, че той е 
част от това общество. Над 
всички, които са част от оп-
ределен народ, по еднакъв 
начин надвисва най-ужас-
ната заплаха. Хиляди хора, 
на които поотделно, но в 
един и същ момент се каз-
ва: „Ти трябва да умреш”, 
се събират заедно, за да 
отхвърлят смъртната опас-
ност. Те се опитват бързо 
да привлекат всички, които 
би могло да попаднат под 
същата заплаха; събират 
се плътно, и за да се от-
браняват, се подчиняват на 
едно действие в обща по-
сока.

Засегнатите от двете 
страни обикновено 
се събират много 

скоро, било физически, 
било в представите и чув-
ствата си. Избухването на 
войната най-напред е из-
бухването на две маси. 
Веднъж образували се, 
най-висшето намерение на 
всяка от тези маси е да се 
съхранят като убеждение 
и действие. Да се отрекат, 
би значело да се откажат 
от самия живот. Войнства-
щите маси винаги действат 
така, сякаш всичко извън 
тях е смърт, и отделният 
човек, надживял толкова 
много войни, по време на 
нова война, без да се съ-
противлява, отново ще се 
поддаде на същата илю-
зия.

Смъртта, която в дейст-
вителност постоянно за-
страшава всеки, трябва 
да се оповести като ко-
лективна присъда, за да 
може човек да й се проти-
вопостави активно. Може 
да се каже, че има, така 
да се каже, оповестено 
време на смъртта, когато 

СВОБОДНИ ПАРИтя се обръща срещу опре-
делена, произволно избра-
на група като цяло. „Сега 
става въпрос за всички 
французи” или „сега става 
въпрос за всички немци”. 
Въодушевлението, с което 
хората възприемат такова 
заявление, е плод на стра-
ха на отделния човек от 
смъртта. Никой не може да 
я посрещне сам. Много по-
лесно е, когато са двама, 
когато двама неприятели 
изпълняват един на друг 
присъдата си, и това съв-
сем не е същата смърт, ко-
гато хиляди заедно вървят 
срещу нея. Най-лошото, 
което може да се случи на 
хората по време на война, 
е да загинат заедно, това 
им спестява смъртта поот-
делно, от която те се стра-
хуват повече от всичко. Те 
обаче изобщо не вярват, 
че най-лошото ще се слу-
чи. Виждат възможност да 
отклонят и прехвърлят ко-
лективната присъда, коя-
то е произнесена над тях. 
Техният смъртоотвод е 
врагът и всичко, което 
трябва да направят, е да 
го изпреварят. Човек само 
трябва да е достатъчно 
бърз и нито за миг да не 
се колебае в сделката със 
смъртта. Врагът идва, ся-
каш е повикан, присъдата 
е произнесена от него, той 
най-напред е казал „Умре-
те!” Върху него се стовар-
ва това, което той насочва 
срещу други. Врагът винаги 
започва с това. Може би не 
го произнася пръв, но все 
пак го предвижда; ако не го 
е предвиждал, си го мисли; 
ако все още не го мисли, 
скоро ще го помисли. Като 
желание, смъртта наисти-
на е навсякъде, и не е не-
обходимо да се надникне 
дълбоко в хората, за да се 
измъкне от тях.

Странното и несъмнено 
високо напрежение, което 
е присъщо на всички во-
енни действия, се дължи 
на две причини: човек иска 
да изпревари смъртта и 
действа в масата. Без по-
следното изобщо няма из-
гледи за успех на първото. 
Докато трае войната, маса-
та трябва да се съхрани; и 
войната всъщност завърш-
ва, след като масата вече 
не съществува. Изгледите 
за известно продължаване 
на живота, които войната 
предлага на масата, до-
принася твърде много за 
популярността на войните. 
Може да се види, че в се-
гашно време нейната плът-
ност и трайност е свързана 
с много по-големите двой-
ни маси, изпълнени с войн-
ствени убеждения.

Из „Маси и власт”
изд. „Леге артис”

Превод: елисавета 
Кузманова

Редактор: Саня Табакова
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Предговорът на книгата е написан от проф. 
Маргарита Терзиева.

В Културен център „Морско казино” с го-
лям концерт отпразнуваха 20-годишнината 
на сдружението. В програмата взеха уча-
стие хор „Милка Стоева”, дамска вокална 
група „Морски бриз” при читалище „Лю-
бен Каравелов”, танцов ансамбъл от ЦДГ 
„Вълшебство”, оперната артистка Радости-
на Крантева, пианистките Маргарита Петра-
нова, Милена Коларова, Илонка Влахова, 
Владимир Спасов – вокал, Яким Якимов – 
класическа китара и вокал, Кристина Дон-
чева и др.

„Артпиерия” получи многобройни по-
здравления от цялата страна за празни-
ка си – поздравителен адрес от Столична 
библиотека, библиотека „Пейо Яворов”, 
читалище „Любен Каравелов”, Център за 
диабетна грижа - Бургас, женско дружество 
„Самосъзнание” и мн. др. След концерта 
със званието „почетен член” бяха удостоени 
актрисата Румяна Кралева, актьорът Геор-
ги Минков, журналистът от радио „Дарик” и 
белетрист Красимир Калудов, художникът 
Иван Панайотов и сценаристката Катя Ми-
шева. Предишни носители на почетния знак 
са докторът на историческите науки Вида 
Буковинова, меценатът Иван Кожухаров, 
актрисата Лилия Златева и др.

През цялата 2012 година в Регионална 
библиотека „Пейо Яворов” - Бургас ще оста-
не уредена витрина с книгите на авторите 
от сдружение „Артпиерия”, издадени през 
последните 20 години.

Сдружението си е поставило амбициоз-
ната задача до 
края на настоя-
щата 2012 година 
да зарадва почи-
тателите на изку-
ството с още сце-
нични изяви.

П о ж е л а в а м е 
попътен вятър 
на новата книга 
„Антология Арт-
пиерия”, здраве и 
творческо дълго-
летие на всички 
творци, избра-
ли за своя съдба 
трудния път на 
изкуството.

в. „Квантов 
преход”

ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

На 22 февруари 2012 година сдруже-
ние „Артпиерия” – Бургас отбеляза 
20 години от създаването си с по-

редица изяви. Обединението на творци от 
различни сфери на изкуството е създаде-
но по модел на т. нар. „Парнаска школа”, 
възникнала в Ренесансова Франция. По-
късно това общество е известно като Лите-
ратурно-дискусионен клуб при Младежкия 
културен център в гр. Бургас, а през послед-
ните десет години се утвърди под наимено-
ванието „Артпиерия”. Вероятно на мнозина 
името на сдружението изглежда претенци-
озно, но творците са го избрали, защото 
Артпиерия е хълмът, където живеят музите 
в планината Олимп (сп. гръцката митоло-
гия). По тази причина в „Артпиерия” члену-

та градина в Бургас, близо до Пантеона, 20 
кипарисови и кедрови дървета. Поетите от 
сдружението приятно изненадаха почитате-
лите на изящната словесност с поетичната 
книга „Антология Артпиерия” (издателска 
къща „Новата цивилизация”), специално из-
дание за празника. В Антологията са вклю-
чени стихове на Евгений Апостолов, Калина 
Вергиева, Васил Костов, Мариана Прамата-
рова, Константин Корадов, Стефка Бакало-
ва и Красимир Дамянов, а илюстрациите са 
на художниците от формацията Иван Панай-
отов, Николай Николов и Офелия Тръпчева. 

ФеНоМеНъТ  „аРТПИеРИя”

ват представители на различни области от 
културата – поети, белетристи, музиканти, 
художници, актьори, журналисти, прилож-
ници и др., които обединяват усилията си 
в името на изкуството. Интелектуалният 
лидер и председател на сдружението е по-
етът Евгений Апостолов. През изминалите 
20 години „Артпиерия” осъществява много-
бройни спектакли, концерти, изложби и ли-
тературни четения в град Бургас и страната. 
Има утвърдени партньорски отношения за 
изявите си с културни институции, библио-
теки, читалища, музеи и галерии в цялата 
страна. „Артпиерия” е гостувала на Столич-
на библиотека, читалище „Луи Брайл”, би-
блиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Между-
народния фестивал „Перперикон”, къща-
музей „Йордан Йовков” – Добрич, Културен 
център - Казанлък, Дом на учителя - Сливен, 
читалища и библиотеки в Карнобат, Помо-
рие, Созопол, Кърджали и др. За първи път 
в България сдружение „Артпиерия” напра-
ви пърформанс на тракийското светилище 
„Беглик таш”, където уникалните природни и 
археологически открития станаха естествен 
декор на поетично-музикален спектакъл на 
Еньовден, а идеята е подкрепена от уче-
ните на Етнографския музей в Бургас. На 
всяка от своите изяви „Артпиерия” предста-
вя млад литературен талант – обикновено 
лауреат от националния конкурс за поезия 
„Петя Дубарова” или възпитаник на средно 
музикално училище „Проф. Панчо Владиге-
ров” – Бургас.

В чест на своята 20-годишнина предста-
вители на „Артпиерия” засадиха в Морска-


