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Ще удържи ли Борисов властта
16 ное 2018, 3598 прочитания

Столичната община няма да купува
къщата на Яворов
15 ное 2018, 2670 прочитания

Борисов няма да подава оставка и няма
да прави нов кабинет в този мандат
15 ное 2018, 1869 прочитания

Вечерни новини: Борисов иска да остане
на власт, Тереза Мей осигури сделката
за Brexit
15 ное 2018, 1758 прочитания

Ветото на президента върху данъчните
закони не мина в бюджетната комисия
15 ное 2018, 1251 прочитания

[Shutterstock]
Смаляване

Кога последно чухте нещо за хипитата? Дори да ви изглежда, че
съвременното общество принадлежи на стартъпите и костюмираните,
децата на цветята имат своето място и в ХXI век.
Модерните хипита са международна субкултура, която се стреми да
съхрани ценности като мир и любов, поради което се пази от влиянието
на консуматорството. Това общество е добре скрито, за него се знае

Всички новини

изключително малко, а да получите достъп е задача с повишена
трудност.

Получавате достъп до всички статии и целия архив на
вестника.

Най-колоритното събиране на съвременни хипита се нарича Rainbow
Gathering (Събор на дъгата) и се провежда в цял свят. Тази година
балканският събор беше в България, а аз имах късмета да получа
покана и да надникна в този таен свят. В родопските гори се събраха
хора от цял свят, които се самоопределят като голямо
интернационално семейство. Усещането беше за един шарен свят,
колкото различен, толкова и подобен на обществото, с което сме
свикнали.
Как да откриете събора
Сред съвременните хипита е разпространено мнението, че ако сте
готови за подобна сбирка или церемония, тя сама ще ви намери. Така
обществото се предпазва от онези, които не споделят ценностите им,
но биха отишли на безплатно зрелище. За да уважим принципите на
Rainbow, няма да дадем конкретни инструкции как да намерите някой
събор, но пък ще кажем, че за там са ви необходими единствено
палатка, топъл спален чувал, канче за храна и съзнание, лишено от
предразсъдъци.

Как протича Rainbow
Знаех за Rainbow от години, но все не успявах да открия такъв събор.
Когато най-после се случи, очакванията ми бяха високи. Представях си
утопично общество с вечно усмихнати хора, напълно лишено от
негативите на градското всекидневие. Само че една от първите
реплики, отправени към нас, беше забележка да държим кучето си
настрани. Разочарованието ми нарасна след още няколко порицания и
съвсем се задълбочи, когато чух как една група обсъжда друга около
вечерния огън.
До края на уикенда, който прекарах на Rainbow, успях да поговоря с
голяма част от "семейството". Както във всяко друго общество, някои
бяха приемащи, доброжелателни и усмихнати, други не.
Първоначално някои от обичаите, като това стотина души да се държат
за ръце и да пеят около огъня, ми се струваха нелепи. Но когато
свикнах с тях, обзе ме чувство на радост и спокойствие като след
медитация. Това, което най-много ме изненада, беше ефектът от
Rainbow – дори когато се върнах обратно към задръстванията и
градската суета, се чувствах по-щастлива и отдавах повече значение
на контакта с хората, отколкото на материалните неща.

Бакхус Вечери: Сиртаки преди
Коледа

Кои са съвременните хипита
Почти невъзможно е представителите на това общество да бъдат
поставени в една обща демографска категория – те са както
новородени бебета, така и съвсем побелели, но учудващо жизнени
Смаляване
възрастни хора. Идват от всички краища на света, а когато не са на
хипи събори, се занимават с различни неща – от програмисти до
улични музиканти. Някои са художници и жонгльори, други обикалят
света без пари, трети са лечители, фотографи, докторанти или седят
около вас в офиса. Всеки може да присъства, стига да идва с мир и да
спазва правилата на общността. Участниците твърдят, че са найголямата световна не-организация от не-членове. Онова, което ги
обединява, са духовни, но не и религиозни ценности. Децата на цветята
от ХXI век нямат бог, на когото да се кланят, нито лидер, който да ги
води. Все пак голяма част от тях изповядват будизъм, макар че има и
много християни, мюсюлмани, атеисти, агностици и други.
Вярвания и ценности
Най-общо казано, както при първите хипита, така и при съвременните
основна ценност е позитивната комуникацията между хората и
взаимодействието им с природата. Идеята е да се създаде планирано
изградена общност (т.нар. intentional community) - високи нива на
сплотеност и ефективна работа в екип. Това е важно, тъй като по
врeме на събиранията се построяват временни селища сред дивата
природа. Всички работят заедно и доброволно, а възнаграждението е
вътрешното удовлетворение.
В обществото на съвременните хипита стремежът е хората да са
свързани помежду си, вместо да се разминават със стъклени погледи,
както често се случва по градските улици. Ето защо участниците в
Rainbow понякога използват обръщенията "брат" и "сестра", а
новодошлите посрещат с, "добре дошли у дома".
Ако никога не сте се докосвали до подобна субкултура, първоначално
може да ви се стори, че това е някаква секта. Но съвременните хипита
няма да се опитат да си присвоят недвижимото ви имущество, нито пък
ще ви убеждават в нещо. Растите, туниките и нудизмът са външният
израз на тяхната идеология – материалното да бъде заменено от
завръщане към корените, грижа за природата и пълна лична свобода.
Какво представляват Съборите на дъгата (Rainbow gatherings)
Първото събитие се провежда през 1972 г. в Орегон, САЩ, като
контрааргумент на Виетнамската война. Активисти на мира и ветерани
от войната се обединяват около политическата идеология утопичен
социализъм. През 80-те години съборите започват да се
разпространяват извън САЩ, а днес има световни, европейски,
регионални, държавни и по-малки, местни събори.
В САЩ най-мащабните събори се правят за 1-2 седмици, като
кулминацията е всеобща мълчалива медитация за мир на 4 юли (Денят
на независимостта на САЩ). Навсякъде другаде Rainbow продължава
28 дни, от новолуние до новолуние, а връхна точка е пълнолунието.
Тогава лагерът нараства неколкократно, а главното огнище поглъща
цели дънери на фон от тарамбуки, тромпети, гайди и самоделни
инструменти. Rainbow "семейството" цяла нощ танцува и пее около
огъня в знак на благодарност към природата и живота. Въпреки че в
този момент събитието е най-цветно, според хората на балканския

събор пълнолунието не е оптималният момент да се включите в
Rainbow. Тогава има много новодошли и чувството на близост между
хората се губи. Най-добре е да отидете няколко дни преди пълнолуние
и да останете известно време след това – така ще видите събора в
целия му блясък.
За да присъствате, не ви трябва билет, нито пари. Всеки, който е
съгласен с ценностите на общността, е добре дошъл. Все пак
събитията не се обявяват публично, за да бъдат максимално
предпазени от негативни външни влияния, като агресия например.
Именно това ги прави толкова трудно откриваеми за хора, които нямат
досег със съвременните хипита.
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Какво се случва на един хипи събор
Основната идея е единомислещи хора с общи усилия да изградят
място, на което да се чувстват свободни, да обменят идеи,
преживявания и умения. Всички заедно построяват селището, като
всеки се включва, когато има желание и с каквото може. Парите тук са
излишни - на ползването им се гледа с недобро око. На Rainbow не
можете да се си купите нещо от друг участник, но можете да го
размените, на принципа на споделената икономика. Дали ще са
материални вещи, умения, храна или изкуство – всеки дава нещо от
себе си, като не изисква реципрочност. Тъкмо обратното – когато много
хора споделят, до всеки достигат ресурси по един или друг начин.
- Кухня
Това е едно от най-важните места на всеки събор. Кухнята е не просто
място за приготвяне на храна - тя е сърцето на общността, обединява
хората и най-добре онагледява как съвременните хипита се грижат
един за друг. Тук има огнище, огромни казани, както и друга домакинска
посуда, доброволно донесена от участниците. Понякога се изграждат
дори глинени пещи с няколко отделения. В кухнята готвят доброволци,
които уговарят менюто помежду си. На балканския Rainbow храната
беше учудващо вкусна въпреки полевите условия и ограничените
продукти. Няколко часа преди ястието да стане готово, готвачите
използват вика Food circle ("кръг за хранене"), който се предава по
групите в зоната на събора, така че да достигне до всеки.
- Oсновен кръг (main circle)
Когато се избира терен за Rainbow събиране, е важно да има широка
поляна, на която да се обособи основният кръг. Обозначен е с камъни,
наредени около най-голямо огнище на събора. Огънят тук се поддържа
винаги жив и е сакрален – в него не може да се хвърля нищо друго
освен дърва. Това е мястото, на което всички се събират да хапнат
заедно, два пъти на ден, в т.нар. кръг за хранене. Когато доброволците
от кухнята сервират, всички останали участници, които искат, се
хващат за ръце около основния кръг, пеят песни и завършват с
мантрата Ом. Тази практика обединява хората и превръща храненето в

благодарствен ритуал, а не просто утоляване на глада. След вечеря
основният кръг е място за музика, разговори, арена за предложения и
обяви.
- Магическата шапка (magic hat)
Това е единственото изключение на правилото да не се използват пари
по време на събора. След като храненето приключи, група доброволци
минава по кръга с песни и танци. Те носят шапка, в която всеки от
посетителите на Rainbow може да пусне толкова пари, колкото
прецени. Средствата са необходими, за да може кухнята да се
снабдява с продукти. Никой не е задължен да поставя пари в шапката,
но все пак повечето хора го правят за общото благо.
- C.A.L.M. медицински център (Center for Alternative Living Medicine)
При по-мащабните събори се обособява място, което приема хора в
нужда от медицинска и психологическа помощ. Въпреки че се набляга
на алтернативната медицина, при по-сериозни заболявания се
използват и стандартни лекарства, които всеки от участниците може да
дари на центъра. Доброволците тук са медицински сестри, лекари,
психолози, фелдшери и други здравни специалисти. Целта е да се
достигне до корена на неразположението, а не да се третира само
симптомът.
- Детско селище и други зони
Когато на един събор има голяма група от семейства с деца, те често
се обединяват в една зона. Там децата могат да играят заедно, а
възрастните си помагат в грижата и построяват забавления с
материали взети от природата.
Освен тези основни зони на съборите се разполагат шатри, наречени
типи, където се провеждат семинари по йога, медитация и други
практики, които участниците биха искали да споделят помежду си.
Понякога опитни доброволци изграждат сауна с естествени материали
(sweat lodge), тъй като това е стар метод за пречистване на тялото от
токсини. Обособяват се и кръгове за споделяне, където участниците
могат да разменят храна и други вещи, а големите събори
(международните стигат до около 30 000 души) дори се разделят на
квартали, като всеки има своя кухня, санитарен възел и т.н.
Впечатляващо е как цялата тази инфраструктура може да бъде
изградена за няколко дни изцяло от естествени материали, а след като
съборът приключи – да бъде напълно заличена, сякаш никога не е
съществувала.
Как се организират съборите
Всеки, включително и вие, може да организира Събор на дъгата.
Достатъчно е да откриете място сред природата, което ви допада, и да
се уверите, че отговаря на няколко критерия: голяма поляна, водоем с
питейна вода и голямо количество мъртви дървета, които да се
използват за огън и изграждане на инфраструктурата. Важно е лагерът
да бъде отдалечен от населени места, но в същото време трябва да е
достъпен за коли и каравани.
Следващият етап е да получите съгласие за събора от местните
власти. Накрая се обявява дата и събитието се разпространява от уста
на уста в средите на съвременните хипита.
Общество без лидери
Една от основните идеи на Rainbow е да бъде общество с
хоризонтална структура, където няма йерархия, а решения се взимат
само след групово обсъждане. Това обаче е против човешката природа
и дори на Rainbow съборите естествено се оформят неформални
лидери. Както показва изследване на Университета в Онтарио, Канада,
повечето лидерски качества са унаследени, тоест всеки може да ги
развие, но най-голямо предимство имат тези с генетична
предразположеност към лидерство. В департамента по психология
изследват 247 двойки близнаци и откриват, че това е валидно за
чертите, които дефинират лидерите, а именно оригиналност,
популярност, социални умения, разсъдък, агресия, амбициозност,
чувство за хумор, кооперативност, жизненост. Във всяка социална
група, формална или не, хората, притежаващи тези качества, се
превръщат в лидери.
Въпреки че обществото на съвременните хипита е скрито от масовия
поглед, все пак има някои психологически проучвания, които изследват
непреднамерената йерархична структура на съборите. През 2009 г.
група изследователи се фокусират върху израелски Rainbow и стигат

до заключението, че ритуалите и освободеният начин на общуване
карат участниците да се чувстват като истинско семейство и да
интегрират общността в собствената представа за себе си. От друга
страна, изследване на Университета в Арканзас, САЩ, защитава
тезата, че именно заради фамилната близост членовете на това
общество упражняват натиск едни върху други, подобен на този между
братя и сестри в биологично семейство. Според тези изследователи
неформалната йерархия на Rainbow се реализира чрез модели за
социален контрол като порицание за неспазване на правилата. Моят
опит на балканския Rainbow показа, че неспазването на правилата
действително се критикува, но няма елемент на вербално или
физическо насилие. Всеки, който не е съгласен с нормите на
общността, е свободен да си тръгне по всяко време.
Освен това всяка държава има свое централно семейство (core family).
Това са хора, които обикновено нямат биологична връзка помежду си,
но са едни от първите съвременни хипита за своята страна. Затова
условно се наричат семейство. Често те организират събитията и са
най-активни в основните структури на събора, като кухнята например.
Интересна част от структурата на Rainbow са т.нар. Shanti Sena.
Терминът е въведен от Махатма Ганди и се отнася до доброволци,
които се грижат за запазването на мира в дадена общност. Когато се
провежда Събор на дъгата, всеки, който забележи конфликт, може да
влезе в ролята на Shanti Sena.
Една история, която представя целия събор
Запознахме се с англичанина Ник точно след като се разочаровахме от
негодуванието срещу кучето ни. Мислехме, че на Rainbow хората
приемат и обичат всички живи същества, след като една от
централните идеи е свързаност с природата. Точно тогава се появи
Марк, който ни се зарадва искрено и постепенно ни въведе в културата
на съборите. Беше идеалният човек, който да го направи, тъй като от 8
години пътува по цял свят, от събор на събор. Къщата му винаги е с
него - микробус, обзаведен с легло, готварски кът и всичко, което ще
намерите в уютен дом, но в малки размери. Ник ни почерпи чай с
бисквити по английски обичай и ни разказа за пътя, който е извървял,
за да стигне до българския събор. Идва от заможно адвокатско
семейство, а в средата на 20-те си години е имал успешен бизнес в
Лондон. Само че прекарвал по-голямата част от денонощието си в
работа – нямал време нито за себе си, нито да изгради пълноценни
отношения с близките си. Чувствал се нещастен, но не знаел какво да
направи, докато случайно не открил събитие за групова медитация.
Оттогава интересът му към алтернативния начин на живот нараснал
лавинообразно, докато един ден не решил да продаде бизнеса и дома
си, за да тръгне на път. Сега е един от най-топлите и усмихнати хора,
които съм срещала. Помогна ни да разберем привичките на Rainbow и
се превърна в наш ключ към това общество, което иначе трудно се
доверява на непознати.
Органите на реда и местното население
Въпреки че съборите се организират сред дивата природа, до тях трябва да има лесен достъп
заради семействата с деца и набавянето на продукти за кухнята. Затова местното население и
органите на реда неволно придобиват роля в Rainbow. В документалния филм We Love You
("Обичаме ви") от 2009 г. се вижда как в САЩ полицията се опитва да прекрати събор от около 30
000 души, като стреля с халосни патрони в детското селище. За щастие на балканския Rainbow
ситуацията беше съвсем различна. Местните хора изпитваха явно любопитство към случващото
се и плахо се включваха към вечерния огън, макар и невинаги да разбираха правилата на
събитието, като например забраната за употреба на алкохол. Началникът на полицейското
управление пък се поинтересува дали имаме нужда от нещо и помоли да го повикаме, ако
местните създават проблем. А една възрастна жена от селото изпрати няколко тави домашно
приготвена грис-халва. Чула, че в околностите има голям събор, но не можела сама да пристигне
на Rainbow, затова изпрати съобщение по местните зяпачи.
Опазване на околната среда
Грижата за природата е централна ценност в обществото на съвременните хипита. Затова на
съборите се използват единствено паднали дървета, важно е дивите животни в района да не
бъдат ловувани или притеснявани, а всеки посетител има задължението да бъде изряден с
боклука си. На по-големите събори дори се обособява кът за разделно събиране на отпадъци.
Идеята е, след като Rainbow приключи, да няма никакви трайни следи върху природата.
Ръководство за Събора на дъгата (The Mini-Manual: How to put on a Gathering and keep it happy
and healthy)
Въпреки свободната структура на Rainbow общността има определени правила и обичаи, описани
в кратък наръчник. Той засяга всички теми, свързани със събора, като се започне от избора на
място, роли и звена в лагера, през обработка на отпадъците, та чак до това какво можете да
направите, ако се чувствате самотни на Rainbow. Едно от най-важните правила е да оставите
пороците в града – тук не се гледа с добро око на употребата на алкохол и химични вещества.

Ръководството също препоръчва при възможност да оставите домашните си любимци у дома, за
да не се бият помежду си и да не пречат на местната фауна.

Facebook

Twitter

Зарче

Email

Препоръчване (4)

Етикети: място общество семейство събор

Какви са вашите
отношения с парите
Покажете как харчите
и ще ви кажем какъв
герой сте
Разберете ТУК

Разбирате ли се добре с парите?
Прост въпрос, чийто отговор обаче често затруднява. За някои хора парите
са просто символ за личен или професионален успех. Други ги възприемат
като средство за по-висок социален статус и неговата демонстрация без
значение дали са щастливи или не.
Направете този бърз и забавен тест, за да разберете какъв герой сте, как
харчите, какви са рисковете и как да подобрите отношенията с парите си.
capital.bg/partners/unicredit

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА

Календар и домашно кино

Ния от 9 до 5

Интересните събития през седмицата

Петата самостоятелна изложба на създателката на
Water Tower Art Fest Ния Пушкарова е арт
експеримент с отворено студио

16 ное 2018, 315 прочитания

16 ное 2018, 338 прочитания

2 КОМЕНТАРА
Избор на тип: Всички мнения

Milen Stefanov
Рейтинг: 10
Неутрално

1

21 окт 2017 13:52

Цайко
Рейтинг: 1595
Неутрално

2

25 окт 2017 15:41

Новите коментари
отгоре

Първите коментари
отгоре

Благодаря за статията. За първи път научавам, че има такива
събори и то в БГ.
Съвременните хипита обаче се различават доста от 70-те
години, когато алкохола и тревата са били почти задължителни
... :-) а за секса не се споменава нищо в статията, вероятно и той
е отпаднал при съвременните хипита.
А, сега се сещам още един въпрос относно ползването на
телефони, едва ли цъкат на малките екрани около огъня :-) .
А след краят на събора изхърлянето на боклука трябва да е с
камьони ако се събират наистина много хора за дълъг период от
време.
Идеята на съборите е чудесна, бих участвал с удоволствие.

Изградили шатри, типита, сауни, а за нужници нищо не се
казва. По тези събори не дрискат ли. Разправят, че найголемият проблем на Уилям, докато чакал да присъедини
Англия към Европа, бил какво да прави с няколко хиляди
човека, и по специално с изаканото от тях.

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Оценка
+1

Защо "Гражданската
отговорност" е обречена
да поскъпва

България изтегли 2 млрд.
евро външен заем при
ниски лихви

И без решението на ВКС цената на
застраховката е тръгнала нагоре

Новите облигации са 7- и 12-годишни

Последната гръцка
банкова сватба

Индексите на борсата
започнаха седмицата с
ръст

Пощенска банка обяви, че придобива
българското поделение на Piraeus за
75 млн. евро

Всички сме обидени
Мартин Роусън, карикатуристът на
The Guardian за политкоректността,
смелостта да осмива в епохата след
Charlie Hebdo, за Брекзит и
изложбата си в Габрово

Бергман мания
2018
Сто години след рождението му
Ингмар Бергман намира ново
поколение публика за филмите си

"Стара планина холд" реализира найголям ръст след съобщението за
дивидент

K:Reader
Нов и модерен инструмент,
който пренася в дигитална
среда усещането от
четенето на хартия.
Прочетете целия вестник
или списание без да търсите
отделните статии в сайта.

Капитал

Емисия

Брой 46 // 17.11.2018

СЕДМИЧНИКЪТ //

ПРОЧЕТЕТЕ

Политика и
икономика

Бизнес

K:PRO бизнес зона

Light

Компании

Анализи на индустрии

Тема

Мултимедиа

България

Стоки и продажби

Лица

Интерактив

Свят

Предприемач

КАПИ финансова
информация за фирми

Неща

Дебати

Общество

Финанси

Анкети

Редакционни
коментари

Имоти

Класации

Места
Мода

Вашите теми

Медиа и реклама

К100

POST-IT

Имена

Технологии и наука

К50

Ревю

Блогове

Седмицата

Моят капитал

К10

Днес от Light

Право

Спорт

Външни анализи

Гепард

16.11.2018

ПРОЧЕТЕТЕ

K:Reader
Капитал

Капитал Daily

Новият брой

Архив

Архив

Архив Пари

Новият брой

Архив Дневник

LIGHT
Новият брой
Архив

Абонаменти
Абонамент Капитал
Корпоративен абонамент

Библиотека

Crop

Академичен абонамент
Често задавани въпроси

Абонамент

Активиране с код

Реклама / Advertising

Търсене

Бизнес:

Капитал • Кариери • Бизнес • Регал • Градът.bg • Одит • Foton.bg

Новини:

Дневник • Европа

IT:

IDG.BG • Computerworld • PC World • CIO • Networkworld

Развлечение:

Бакхус • LIGHT

На английски:

KQuarterly

Мегафон

Мобилен

RSS

Бюлетини

Доклад за проблем

Контакти

Фондация "Америка за България" финансира проект на "Икономедиа".
Мненията и твърденията, изразени в изданията на "Икономедиа", са резултат
от журналистическа дейност и отразяват редакционна позиция и не
непременно възгледите на фондацията или на нейните директори, служители
или представители. Изданията на "Икономедиа" спазват Етичния кодекс на
българските журналисти.

Към мобилната версия на сайта
Капитал спазва етичния кодекс на българските медии
© 1993-2018 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване
. Политика за бисквитките

. Декларация за поверителност

Уеб разработка Икономедиа. Дизайн на Икономедиа и Cog Graphics. Някои снимки © 2010 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов .

