
“Човек трябва да бъде  освободен  от всякакъв  вид
предразсъдъци, дори и това да му попречи в живота” – се
казва  на  едно  място  в  книгата  на  Юрай.  А  какво  е
предразсъдък? Отговорът ще намерите пак в същата книга:

“Предразсъдъкът граничи със самоубийството. Има
два  вида  сюрвивал (фолклористичен  термин,  означаващ
“преживелица”, тук – в смисъл на “отживелица”). Единият
е  полезната  традиция  на  човечеството,  а  другият  –
предразсъдъкът. Значи, представете си една купчина пясък,
която ви изглежда напълно хомогенна, т.е., не е за пресява-
не, но ако вземете едно сито, след пресяването в него ще
останат много камъчета. Именно те са предразсъдъкът.

Много  хора,  които  все  още  са  под  доста  силно
антиазово въздействие, не могат да разберат,че полезният
опит или традиция нямат нищо общо с предразсъдъците.
Една личност, независимо от епохата, не страда от гибелни
предразсъдъци,  но едва в нашата  епоха,  благодарение на
висшата социална революция, е възможно и належащо вся-
ка  личност  да  се  освободи  напълно  от  предразсъдъците,
които можем да причислим съвсем свободно към антиазо-
вите средства.

Предразсъдъците не бива да се смесват със суетата
и тщеславието на хората. И едните, и другите имат общи
допирни точки, но не се покриват.

Не  съм  в  състояние  да  опиша  и  изредя  всички
предразсъдъци, да ги включа в някакъв индекс. Има и по-
големи, и по-малки, дори дребни, предразсъдъци, нямащи
еднакво  антиазово  въздействие,  но  по-малките  растат  и
прогресивно застрашават личността. Като пример за голям
предразсъдък е невярването в съществуването на азовете.
Някой пита: “Добре, какво са азовете?” Аз отговарям: “Ма-
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терия”.  Другият  казва:  “Е,  хайде  тогава  ми  ги  покажи.”
Отвръщам: “Те не могат да се виждат.” Неверникът: “Ха-
ха! Как може да са материални, а да не се виждат?!” Аз:
“Електрическото поле може ли да се види? Гравитационно-
то?  Магнитното?”  Мълчание.  Пак  аз:  “И  азовете  са,
образно  казано,  поле,  излъчвано  от  разумната  материя,
вследствие на процесите, извършвани в нея.” Неверникът
ми отвръща грубо и троснато: “Глупости!” и изчезва. Той
не  е  повярвал,  няма и  да  повярва в  обективната  истина.
Отровното семе на предразсъдъка отдавна е покълнало и
вече е пуснало в него дълбоки корени.

Пример  за  дребен  предразсъдък:  “Защо  не
кръстихте детето си на дядото?” Но знаете добре, че това
може да доведе и до страшен конфликт.

Не искам повече да говоря за това.”
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