ДИЙТЪР ДУМ
ОБЩЕСТВОТО НА ВОЙНАТА
И НЕГОВОТО ТРАНСФОРМИРАНЕ
Не ще възцари мир на земята,
докато съществува война в любовта.
Всеки ден негативни новини ни заливат от всички части на света. Външна подбуда
за написването на настоящия текст е изключително жестокото убийство на Люиз
Едуардо Гуера, ръководителят на мирно селище в Колумбия, и на още няколко
жители на селището, сред които жени и деца. Това е един от онези дневни детайли,
които съпровождат глобализацията днес. Днес, нашата приятелка Глория Куартас,
която защитава колумбийския град Апартадо години наред във функцията си на
кмет на града, получава смъртни заплахи. Ние поддържаме конкакт с тези хора от
години наред. Война, подобна на тази в Колумбия, се води днес на много места по
света. Ето защо настоящият текст не се отнася до една определена страна, а до
състоянието на цялата планета земя.
Световната война е закоренена в най-дълбоките структури на нашата цивилизация
и следователно не може да бъде преодоляна посредством апели за мир,
просветление или съпротива. Глобалната миротворческа работа се нуждае от нова
глобална концепция за бъдеще без войни.
Военната индустрия е съставна част на нашата цивилизация. Ако желаем бъдеще
без войни, то ние се нуждаем от различна цивилизация, от различен начин да
живеем съвместно, както и от различен начин на обитаване на тази планета земя.
Истинският мир не е лозунг, а различен начин на живот и различна форма на
общество. Истинският мир произлиза от социални структури, които не разрушават,
а напротив подхранват основните човешки достойнства като състрадание, доверие,
взаимна подкрепа и солидарност. Ние се нуждаем от световно сътрудничество на
хора, решени да изградят тези нови общности. Този текст е предназначен за всички
онези, които са готови и способни да изградят или подкрепят такова
сътрудничество с всички средства.
Съединените Американски Щати сега подготвят своите следващи кръстоносни
походи в рамките на своя “нов световен ред”. Те плануват проект “Уголемен Близък
Изток”, т.е. огромна свободна търговска зона по цялото протежение от Мароко до
Пакистан. Това е контекста на заплануваните войни срещу Иран и други страни
като Сирия и пр.
Въпреки всички дипломатически декларации, ясно е, че тази война е запланувана,
така както и войната в Ирак бе планувана дълго преди да бе започнало търсенето на
фиктивните средства за масово унищожаване.
Улиците на селата и градовете в Иран, по които сега все още играят деца, могат
много бързо да заприличат на улиците на Фалужах, разрушеният град в Ирак.
Знае ли някой какво означава войната? Знае ли някой непоносимата болка на хората
задушени под развалините, болката да бъдеш осакатен или изгорен? Именно това и
нищо друго е война. Мощните икономически, политически и военни картели знаят,
че в резултат на тяхната политика на завоевание деца умират, мръзнат, гладуват – и
те продължават по същия начин. Те знаят, че семейства остават разделени и селища
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са разрущени – и те продължават по същия начин. Те говорят за мир, свобода и
демокрация и убиват всички борци за свобода, които застават на пътя им. Те
построиха свят на нарастваща консумация, който води до робство, отчаяние и
разруха в другата част на света. Отвъд цифрите на стоковия пазар стои страданието
на безброй хора и животни. Повече хора днес умират в резултат на колонизацията и
глобализацията, отколкото в която и да е война преди. Може ли да продължим да се
наслаждаваме на своите привилегии и да ограничим своите усилия единствено в
думи? Необходимо е да намерим истински начини да освободим света от войната.
Ние буквално сме част от войната, защото ние нямаме време да разберем какво в
действителност се случва. Нашата култура е организирана по такъв начин, че никой
няма време да разбере какво в действителност се случва. Ние сме част от войната,
защото ние сме част от цивилизация, която поражда война навсякъде. Войната е
съставна част на нашата цивилизация, нашата икономика, нашата нарастваща
консумация и нашите идеи за живот. Нашето западно общество живее от
въоръжаването и търговията с оръжия, от войната срещу природата, от войната
срещу селата и фермерите от “Третия свят”, от войната срещу любовта, от войната
срещу нашите ментални/спиритуални заложби и същността на човечеството. Тази
война отнема своите жертви в Афганистан или Ирак, в Латинска Америка или
Палестина, но тя също така отнема жертви и там, където се предполага, че властва
мир и демокрация: в офисите и фабриките, в училищата и семесйтвата, в
любовните взаимоотношения и в провалените бракове, в положението на бездомния
младеж, в сексуалната мизерия на младежите, в организираната злоупотреба с деца
(както бе разкрито наскоро в Белгия, Франция и Испания). И накрая в
безнадеждната ситуация на хората, които повече не могат да понесат лъжите на
съществуващата култура: всеки тридесет минути някой извършва самоубийство в
Германия.
Не са ли кланиците, фабриките за кожени облекла и лабораториите с животни също
част от всекидневната война? Необходимо ли е прогресът на една култура да се
определя до такава степен от страданието на целия животинския свят?
Решение съществува. Ние можем да осъзнаем това като заемем достатъчна
ментална/спиритуална дистанция и се вгледаме в съвременения живот на земята.
Да погледнем на земята като на жив организъм, чиито органи са свързани един с
друг посредством определени чистоти. Вие самите сте орган от този организъм.
Чрез своите мисли, думи и дела вие изпращате определени чистоти, които служат в
полза на мира или войната.
Ще разберете, че сте все още част от глобалната война, щом като във вас все още
владее мисълта за страх, гняв или отмъщение. Затова създайте места, където
намирате силата да не се повлиявате от мощта на войната – нито в света около вас,
нито във вас самите. Такива места могат да бъдат специални семинарни центрове,
духовни центрове, поклонически пътувания, общности.
Вие ще разберете, че жертвите и мъчителите са често свързани в подобни
структури и че вие самите можете да бъдете както жертва, така и мъчител. Именно
дълбоката, исторически изградена и взаимна структура на страдание, е тази, която
създава жертвите, така както и мъчителите. Мъчителите също са били жертви
преди, на тях също така им е било отнето доверието, любовта, тяхната човешка
същност. Те също произлизат от условия на живот, които причиняват насилие. Алис
Милер е изследвала и описала условията на живот на добре познати насилници.
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Така например, още като дете сръбският диктатор Милошевич е станал свитедел на
самоубийството на своите родители. Дори и на най-тежкия убиец може да бъде
зададен “незначителният” въпрос: Какво ти причиниха, мило дете?
Вие ще разберете, че не става въпрос за сантименталност, а за колективен основен
факт на нашата съвременна цивилизация: драмата на вкореняването, драмата на
катастрофалните любовни отношения, драмата на бездомните деца, драмата на
разделението и човешкото отчуждение не са повече лични проблеми. Това е
социалната и човешка драма на нашите времена. Отвъд световната епидемия на
безмилостно насилие се скрива изживяването на болка, която не може да бъде
преодоляна по никакъв друг начин.
Това е основният глобален проблем, с който трябва да се занимаваме днес.
Въпросът е: как да спрем възпроизвеждането на болката, причинена от раздялата,
страха от загубата или от отнемането? Или по-положително казано: въпросът е как
ние да можем да създадем реални условия на живот и обич, които да подпомагат
растежа на доверието и солидарността между всички същества? Ние не само се
нуждаем от разрешение за жертвите. Ние се нуждаем от разрешение за целия
човешки род. И не на последно място: ние се нуждаем от разрешение за целия
животински свят.
Представете си, че съществуват няколко места на земята с около няколко стотин
обиватели, от където концентрирана мирна информация с висок интензитет е
изпращана в световните чистоти. Тези хора биха живяли в мир помежду си, в мир
между половете, мир между възрастни и деца, мир с всички същества на природага.
Глобалната верига на насилие би се прекъснала на тези места. Какъв ефект би
имало това на всичко останало? Каквото и да се случва на част от цялото, то може
да се случи също така и на цялото – защото ние сме свързани чрез единен код на
живота (ДНК), единна база от информация и единна холографска структура. С
други думи това означава, че една коренна промяна в нашия начин на съвместен
живот с останалите и с природата би могла с висока вероятност – ако това наистина
се случи на няколко места – да повлияе на останалото в смисъл на
морфогенетичното поле на изграждане.
Не казвате прибързано: Това не е реалистично. В безкрайния космос съществуват
множество възможности за съществуване. Тази, която ще се реализира зависи на
решенията, които ние взимаме. Не трябва ли човешкия род, което е имал
интелегентността да създаде самонасочващи се ракети за унищожаване, да не
обедини тази интелигентност в съвместно дело за реализиране на положителен
вариант?
Нека да си починем по-дълго на мястото, където предразсъдъците са заменени от
мисленето.
Съществува “обективна визия” за мир, която е втъкана като реална възможност в
структурата на действителността. Тя не е въпрос на лична приумица. Това е
оригиналният образ на холографския филм на вселената, тя е ентелехиално
задължение на всички неща, тя е резултат на резоналната система на света, тя е
положена в генетичния код на нашите клетки и тя е внедрена в нашето съзнание
като достижима възможност. Ние можем да я наречем “Сакрална мартица”.
През изминалите векове е направен опит да се обхване и изрази тази Съкровена
матрица посредством хармонични числа, геометрични модели, пропорциите на
храмове и катедрали. Ние като модерни хора, трябва да я трансформираме в
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истински условия на живот, в работни условия, в технология и организация, в
социални структури и екологична етика. Обществото се нуждае от нова
операционна система, за да реализира мирния код. Съществуващата култура е
операционна система на доминиране, страх и насилие. Свещената матрица е
операционна система на отвореност, прозрачност и контактност. Днешната човешка
задача е именно да се създадат първите функциониращи центрове и модели за тази
нова операционна система. Ние ги наричаме “Мирни селища” или “Лечиви
биотопи”.
Ако успеем да създадем нови общности на няколко места на замята, които са в
хармония със Свещената матрица, това тогава ще предизвика с голяма вероятност
глобалeн ефект. Това от своя страна ще направи възможно освобождаването на
мирни и лечиви сили, които днес са все още прекрити под страха и безпокойството.
Моля ви, отделете си време да осъзнаете този процес. (Това е като че ли
холографски филм е изложен на лазарен лъч, но от нов ъгъл: нови образи се
появяват, реалността се променя.)
Пътят към преодоляването на войната не спира до просветлената същност. Светът
не само се нуждае от добри хора, повечето от всичко той се нуждае от нови
истински форми на живот в името на бъдеще без войни. Той се нуждае от модели за
създаването на нова цивилизация, така че ние да започнем да живеем на нашата
планета по нов начин, който е в съзвучие със законите на живота.
За да реализираме мира, ние трябва да разберем какво е мирът. Ние трябва да
научим правилата на доверие и любов. Ние се докосваме до области, които досега
бяха по-скоро атрибут на религията или на дълбоката психология. Но не е ли точно
това определящото за новия начин на мислене т.е. да се озъзнае, че тези “вътрешни”
сфери на човечеството имат важно политическо значение? Ако милиони хора
умират всеки ден от неосъществена любов, от омраза и ревност, то това не е ли
първостепенен политичеки въпрос? Ние научаваме уроците на световния мир,
учейки се от законите на универсалната общност. Защото целият живот съществува
в общността. Ако искаме да отселееме, ние се нуждаем от нови форми на общност:
общност на хора с хора, с животни и растения, с всички същества на природата и
създанието. Ние се нуждаем от общности на съ-еволюция, сътрудничество и
взаимна подкрепа от страна на всички участници, защото всички те споделят същия
копнеж за живот, всички те са водени от Единното същество, Единното съзнание,
Единния генетичен код, всички те взети заедно съставляват голямото семейство на
живота тук на земята.
Преоткриването на общността, на способността да се живее общностно, на
готовността за сътрудничество с всички същества – това е ключовия въпрос на
нашето време. Добре известният биолог Лин Маргулис казва следното: “Ако ние
желаем да преживеем екологичната и социална криза, която сме причинили, ние
трябва да се ангажираме с радикално нови и крайно общностни инициативи.”
Една немска рокова група (“Die Ärzte”) пее: “Вашето насилие е безмълвен зов за
любов. Вашите военни ботуши конпеят за нежност.” Връзката между лишаването
от любов и готовността за извършването на насилие е ясно посочена тук. Те
продължават посланието си по следния начин: “Ти никога не си се научил да
изразяваш себе си; твоите родители никога не са имали време за теб... Защото
проблемът ти е, че никой не го е грижа, защото ти се страхуваш да прегърнеш, а ето
защо си фашист.”
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Това са смисловите връзки, които ние трябва да разберем и променим, ако искаме
да сложим край на войната.
Масовото нарастване на насилието, на което сме свидетели на планетата земя,
представлява експлозия на енергии, които са били блокирани в продължение на
дълъг период от време, и които не се вместват в рамките на установената система.
Американските момчета, които бродят по улиците на Багдат с танкове и стрелят
при оглушителна музика, произхождат от среда, което не е била способна да даде
положителна насока на тези преливащи енергии. Сабине Лихтенфелс, която е сред
създателите на Лечивия Биотоп I Тамера в Португалия, пише:
“Войната проилиза от енергии, които са били задържани дълго време. Войната
произлиза от приемането, че една част от твоята душа е лоша, от отсъждането и по
този начин задържането на тази част от твоята сила за останалия свят, докато тя по
свой начин избухне и се превърне в деструктивна.”
При тези обстоятелства ние разбираме садистичните жестокости, които
съпровождат всяка война, т.напр. сексуалните насилия в Ирак.
Млад мъж е запитан защо е избрал да бъде наемен войник. Той отвръща: “Защото
искам да стана истински мъж.”
Ние не ще преодолеем тези проблеми само с помощта на политическа съпротива и
морални апели или пък духовна интимност. Ние определено се нуждаем от нови
начини на съвместен живот, нови общности и нови пространства за живот, където е
възможно да станеш истински човек посредством по-нежни средства, където човек
не се страхува да обича или не се нуждае от военни ботуши, за да скрие своя
собствен копнеж. Ако искаме да сложим край на войната, ние трябва да я спрем
там, където тя се създадава и ражда всеки ден отново: в нашите ежедневни условия
на живот, в постоянния стрес на безсмислената и монотонна работа, в методите за
максимализиране на печалбата и разпространението, в офисите и фабриките, в
училищата и семействата, в любовните трагедии, от идеите за това как да бъдеш
мъж или жена, от идеите за сексуалност и любов, от ограчеността на нашия
професионален, социален и сексуален живот.
Ние желаем младежта по света никога повече да не ходи на война?
Тогава ние се нуждаем от по-високи цели в живота, нуждаем се от живот, който си
струва да се живее и от по-добри условия, за да насочим силата на младежта в
пълноценна дейност.
Искаме да спрем сексуалното насилие по света?
Тогава ние трябва да създадем истински условия на живот, според които
сексуалното удоволствие може да бъде преживяно без насилие, без унижение и без
ненужни ограничения.
Искаме да спрем злоупотребата с деца?
Тогава нека да изградим условия на живот, при които на никого да не му и хрумне
мисълта да погледне на детето като на сексуален обект.
Искаме да освободим света от деспотизъм, предателство и лъжи?
Тогава нека да изградим истински условия, при които деспотизмът, предателството
и лъжите нямат повече еволюционно предимство.
Не само да мечтаем, да говорим, да искаме, да апелираме, но и да изградим нов
свят, наистина да го изградим! Светът ще се промени към по-добро, само когато
ние самите покажем, че това е възможно. Ето защо ние трябва да създадем
убедителни модели. Умението съществува или е в процес на конкретно развитие и
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чака да бъде приложено на подходящите места. Тъй като приложението на
социални, както и технологични концепции, на ориентираните към бъдещето мирни
селища вече е факт, но досега не е било реализирано в необходимия мащаб. (За
повече информация виж www.tamera.org). Ако разполагате със средства, моля
помогнете за развитието на такива модели. Ако сте журналист моля помогнете да
разпространим тази информация в положителна светлина. Ако сте известен, моля
използвайте вашето име и влияние, за да преразпределите средства по програмата
“Мирно селище вместо танк!”
Всичко това е необходимо да направим, ако имаме сериозното желание да спрем
настоящата война по света.
Благодарим на Амнести Интернешънъл и на всички групи за мир за техните
усилия. Ние се чувстваме близки с всички хората, които защитават живота на много
места по света и се борят против глобалната несправедливост. Но наред с това ние
трябва да покажем положителната насока на човешкия род. Нека да създадем
първите убедителни модели и да реализираме съществуващите концепции.
Очакваме с нетърпение всеки, които желае да си сътрудничи с нас в тази насока.
Светът се нуждае от конфедерация от най-отдадените миротворци сега, за да
създадат те нов форум за земята т.е. световно сътрудничество за бъдеще без войни.
В името на нашите деца и на следващите поколения.
В името на цялото създание.
Април 2005
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За повече информация:
IGF (Институт за Глобално Миротворчество)
Healingbiotope I Tamera
Monte do Cerro
P-7630 Colos
Portugal
Email: igf@tamera.org
www.verlag-meiga.org
превод от английски език: Диана Фрейова
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