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Излиза всеки
понеделник

правоприемник на
Болестите са за всички.
При тях няма чисто човешката селекция: беден-богат,
щастлив-нещастен, успялнеуспял и т.н.

Болестите не биха имали
никакъв смисъл, ако не научим
техните причини

Да събудим
чрез болестите
Звездния човек
в себе си

Много рядко има хора,
които изобщо да не боледуват, защото това ще означава, че са си научили всички уроци и не би трябвало
вече да се тук, на Земята,
където нашите приятели –
болестите, ни насочват по
пътя на хармонизацията
със самите нас и със заобикалящия ни свят. Болестите са тук, за да ни насочат
към нещо конкретно, да го
коригираме, да разберем

духовните му послания. И
когато успеем да го направим, си отиват така неусетно, както са и дошли, защото са типичен пример
за квантова реалност, а
тя не може да бъде описана, тъй като съдържа
всички потенциалности
и възможности. И всички
наши въображаеми състояния могат да се проявят с
еднаква вероятност. Затова
много често болестите от-

звучават без основателни
причини, други преминават
в спонтанни ремисии, трети преминават в някакви
други състояния – повече
или по-малко болестотворни. Болестите не биха имали никакъв смисъл, ако можеха да бъдат излекувани,
без да се научат причините
им, което пък и подсказва
единствения път за истинското им лечение, а именно, намирайки причината
за тях и разрешавайки конфликта със самите нас или
със света.

СТР. 2

Венко Александров
ви кани на своята изложба

Лечебна картина на
Свами Ранинанда

ЗАБРАВЕНИТЕ
БЪЛГАРИ

по случай
2500 г. Българска
държава в Европа
и в памет на братята си
Петър и Александър

В каталога на РП
нашият номер е

618

Цветните есенции на
д-р Бах отключват
вътрешните ни сили

Изложбата се открива на
07.03.2011 г. от 17.30 часа в
София, фоайето на факултета
по Архитектура, I етаж – до
12.03.2011 г.
(Дотам се стига
с трамваи № 10, 12, 18)

от един път излекуванa

СТР. 2

СТР. 5

Светлината е
информация
незнанието
е мрак
СТР. 7

Каталожен
Уважаеми читатели!

№618

КВАНТОВ ПРЕХОД

- национален седмичник, е
правоприемник на в. “Родово имение”.
ОТИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Има и редакционен абонамент на
тел.: 02/962 16 85 или 02/962 16
86. Поради промяна в името на
вестника и обема му предлагаме на
абонатите си книга от ИК “Новата
цивилизация” по избор.
За контакт: 02/962 16 85
или 02/962 16 86
Е-mail: kvantov_prehod@dir.bg
На горепосочените телефони и
e-mail обявете номера на своята
квитанция за абонамент.
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от един път излекуванa

“Ние всички имаме
Божествена мисия на
този свят и нашите
души използват
умовете и телата ни
като инструменти за
своята работа. Когато
и трите работят в
унисон, резултатът
е перфектно здраве и
щастие.”
Д-р Едуард Бах

„

„Изцеление по
духовен път –
медицински доказуемо”

Доклади за
лечение по
духовен път
във Велико
Търново, Русе,
Разград, Добрич,
Варна и Бургас
– становища на
лекари

Е

дна от многото изцелени – Роза Ценел, 43 години, спо-

деля:
Още като дете имах депресия. По-късно към нея
се прибавиха страховете и
пристъпите на паника. Многото медикаменти и терапии в болниците ми помагаха само за кратко време.
Най-накрая аз виждах само
един единствен изход - да
се самоубия. Няколко дни
преди моето планирано самоубийство, през юли 2007
година, влязох във връзка
с приятелския кръг и учението на Бруно Грьонинг.
Оттогава мъчителните депресии, всички страхове и
пристъпи на паника изчезнаха. Аз изпитвам радост
от живота и намерих отново спокойствие.
Как е възможно подобно
нещо? Как се случва такова

„

Бруно Грьонинг (1906-1959)

изцеление?
Всичко това може да научите по време на информационните доклади, в
който ще вземат участие

От стр. 1
Има, разбира се, и нелечими заболявания, като някои видове рак например. Това са т.нар. кармически заболявания, при които инкарнираната
душа иска да уравновеси това, което
е причинила на някой друг човек. Ракът, казва Риния, е Ръката на Бога.
Да искаш да излекуваш някого от
рак, означава да искаш да навредиш на душата му. Да си болен от
рак е било особена привилегия, особен дар, защото така работиш за изчистването на своята съдба или на
твоите близки хора.
Затова е така важно, когато дойде
болестта, да я посрещнем със специални почести, като желана и скъпа
гостенка. И човекът да бъде оставен в разкоша да си поболедува на
спокойствие - без страх и тревога, а
с любов към нейните причинители,
било то вируси, зарази и др. Така както ни съветва и докторът по индо-тибетска медицина Свами Ранинанда.
Той ни припомня, че генетически
сме сътворени от вируси, че така
Твореца е промислил най-сигурно

д-р Блетнер от Германия,
д-р Мечкова от България и
участници от приятелския
кръг на Бруно Грьонинг. Те
ще говорят по темата

Д-р Блетнер е ръководител на Медицинско-научната експертна група (MWF) към Приятелския
кръг на Бруно Грьонинг, в която участва и д-р Мечкова.
Докладите ще се проведат в:
- Велико Търново, на 10.03 (четвъртък) от 18:30 ч., ул.
Сава Пенев 1, хотел „Премиер” (срещу пощата), конферентна зала;
- Русе на 11.03 (петък) от 18:30 ч, ул. Константин Иречек 16, Дом на Учените;
- Разград на 12.03 (събота) от 11ч., ул. Бели Лом 40,
хотел „Централ” - зала 21;
- Добрич на 12.03 (събота) от 18:30ч., хотел „Добруджа”, ул.Независимост 2;
- Варна на 13.03 (неделя) от 11ч. - хотел „Голдън Тюлип”, бул.Христо Ботев 3-А;
- Бургас на 13.03 (неделя) от 18:30ч. - хотел „Бургас”,
ул. Хан Крум 5.
Докладчиците ще разяснят медицинската доказуемост при духовните изцеления, получени чрез учението
на Бруно Грьонинг. Бруно Грьонинг (1906-1959) е учил
хората как могат да приемат естествено изцеление по
духовен път. Днес, както и тогава, тези изцеления се
случват. Хора, които са получили своето изцеление
по този начин, също ще вземат участие и ще разкажат
за своя опит. На присъстващите ще бъде показано как
съзнателно да приемат лечебна сила.
Всички, които се интересуват, са поканени. Вход свободен, с молба за доброволно дарение.
Допълнителна информация ще получите в интернет
на адрес: www.bruno-groening.org или от г-жа Божилова на тел.: 076 673892, e-mail: mariaboj@abv.bg

Да събудим
чрез болестите
Звездния човек
в себе си
да си изградим свои защитни методи. А когато вирусът отвън ни посети, да си кажем: „Аз
също съм вирус, така че добре си дошъл, приятелю!” Този начин на реагиране веднага задейства неговата неутрализация и като не се
страхуваме, активираме имунната си система.
Като не разпознаваме вируса като враг и не се
разграничаваме от него, по-бързо го надживяваме.
Човек с добре подредено енергийно поле,
Свами Ранинанда рефлекторно влияе върху

всичко окръжаващо го. Като всеки духовен лечител, лекува с ръце, думи, мисли, поглед, изобщо с присъствието си. И
всичко, до което се докосне той, придобива лечебни свойства. Така е и с неговата
поезия, и с неговите картини. За по-бързо
справяне с някои неразположения Свами
ни подарява още една своя великолепна
картина. Тя отразява прехода между елементите вода и астрал и затова помага
при главоболие и при зрителни проблеми.
Самата аз изпробвах ефекта й, като на
два пъти за по 3-4 минути я съзерцавах в
пълно спокойствие, като при медитация.
Гледайки я, човек чувства нещо като
потъване в Светлината, но тази вътре
в нас. Все по-надълбоко и дълбоко. Докато види в нейния изсветляващ център
Звездния човек в себе си - този, който
още не се е събудил за звездни дела. Поважното е обаче, че той си е на мястото
и не се кани да ни напусне. Нещо повече,
само чака благоприятна почва, за да се
прояви. Затова, да отговорим на неговата
нетърпеливост да бъде активиран.
Лияна Фероли
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дискусия

Има ли бъдеще
алтернативното
образование
Години наред в Клуб „Катарзис” симпатизантите и привържениците на ВЕД „Родово имение” се
събират всеки месец за свободни обсъждания по
най-актуалните проблеми на съвременното българско общество.
Че е наболял въпросът с образованието се видя
и от неумолимата официална статистика – все повече проценти от населяващите България дърпат
надолу към неграмотността. Сам министърът на
образованието сподели с болка преди месец, че

на 48% от седемгодишните деца на Р България майчиният език не е българският/?!/
Затова толкова и бурна, и креативна бе дискусията на февруарската Кръгла маса по проблемите на
образованието.
Срещата бе открита от акад. Атанас Панчев, който
с няколко думи очерта истинската картина на ставащото у нас.
Венета Николова, учител-практик и оператор на
международни програми за съвместни екопроекти

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Здравейте г-н Панчев,
и всички от любимото ми издание
„Родово имение”
Благодаря за добрината Ви, г-н Панчев, и за това, че не
забравяте хората, които Ви уважават. Благодаря за книгите
и любимия ми вестник. Мога да Ви уверя, че всичко, което
получавам, отива при будни хора, при инвалиди и социално
слаби. Затова ще се радвам и занапред на броеве, защото
отиват дори и в чужбина...
Ще се радвам и на нова среща, скоро при нас ще има кукери –
на 06.03.2011 г. Ако Ви интересуват тези обичаи, заповядайте.
Всички статии чета с интерес. Особено „Квантовия преход”,
и всички статии на Лияна Фероли също много ми допадат.
Вярвам във Вашето добро сърце и човещина – зная, че няма
лоши Будители, а всички, които като Вас повдигат духа на
заспалия народ, са Будители.
Всичко, което публикувате, докосва душата и се радвам, че
народът се събужда все повече и повече. Честит 1-ви и 3-ти
март!
А на всички майки и жени честит 8-ми март! Успех и светъл
път, много здраве и любов!
Честит 8-ми март
Честит да е денят ви,
на всички по света
богини, майки, баби,
дъщери и внучки...
На вашите плещи
носите радостта, живот
дарява всяка във своята душа.
Бъдете честити, честит 8-ми март!
Румяна Славеева, гр. Момин проход

с обучителен характер, в пространно експозе запозна присъстващите със значението на различните алтернативни практики в образованието. (Всички по-значими и приносни съобщения в. „Квантов
преход” ще публикува отделно в няколко поредни
броя.)
В тон на загриженост бяха споделени от различни участници разнообразни форми на образование, които хем да кореспондират с официалното,
хем да го допълват и дообогатяват.
За да могат бъдещите деца на България да са в
крак с постоянно изменящата се иновационно-креативна среда на настъпващите високи технологии.
Цветан ГЕОРГИЕВ

Предложение за МОМН

Н

ародният поет Иван
Вазов бе писал предупредително срещу
забравата, че „...и ний сме дали
нещо на света”. В малкото случаи, които имаме, това се отнася и за самия него. Специално в
„Епопея на забравените” Вазов
надхвърля всичко
познато в жанра
на одата през целия исторически
път на човечеството. „Опълченците на Шипка”
е нейният апотеоз. Откъдето и да
погледнеш, това е ода на одите.
Като емоционално-художествен откат на почти петстолетна
турска робия, като драматургия
на стиха с тази пронизваща сетивност на пределни човешки
възможности – в бой за решаваща отечествена кауза. Ами
ритъмът на картинността, звукописът на сблъсъка, великото
себераздаване, когато труповете се превръщат в оръжие... Музика в думи на един завинаги
обезсмъртен героизъм. И каква
страстна народностна защита и
зашеметяваща възхита, излети
на един дъх! Връх Шипка е найвисоката кота в новата ни исто-

рия. Вазовата ода пък е върхът
на световната ода. И това трябва да се напише с главни букви в подготвяните нови учебници по история – точно в раздела за културното развитие на
България от Освобождението
до края на XIX век. Няма какво
комплексарски да се
ск р ом н и ч и
при и без
това толкова
многото ни
исторически
погроми и
народопсихологически оспорвания! Нека
някои да се опитат да докажат,
че не е така. Въобще ще им е невъзможно дори с чуждите христоматийни и научни примери
от Пиндар, Хораций, Державин, Шилер с неговата “Ода на
радостта” и които си искат още
през вековете. Зная, че при тази
уплашена, крайно абсурдна и
атеистична епоха не може да се
говори за ода на мода! Но поне
най-младите поколения да знаят уникалната стойност на едно
велико българско литературно
постижение!
Тодор Бакърджиев,
гр. Русе

ОДА НА
ОДИТЕ
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МЕТАЛОТЕРАПИЯ
Желязото е химичен елемент, метал, с
атомен номер 26 и символ Fe. Той е част
от група 8 и период 4 на периодичната
система, поради което се класифицира
като преходен метал. Желязото и неговите сплави, най-вече стоманата, са наймасово използваните метали и феромагнити в ежедневния живот.
Повърхността на желязото е блестяща
и сребристосива, но изложена на въздух
оксидира и се покрива с червен или кафяв
железен оксид (ръжда). Отделните кристали чисто желязо са меки (по-меки от
алуминия), като добавянето на относително малки примеси значително увеличава твърдостта и якостта. Стоманата
представлява сплав на желязото с малко
количество въглерод и други метали и
може да бъде 1000 пъти по-твърда от
чистото желязо.
Желязото е най-изобилният елемент в
ядрата на червените гиганти и най-изобилният метал в железните метеорити
и в плътните метални планети като
Земята. - bg.wikipedia.org

„

„В тибетските
свитъци е записано,
че всичко, което ни
обкръжава, живата
и неживата природа
- всичко е лечебно
за човека. За всяко
заболяване природата
задължително дава
средство за лечение.”
Виктор Востоков,
„Тайните на
тибетската
медицина”

„

ЖЕЛЯЗО

р. железо; а. iron; н. еisen; ф. fer; и. hierro
Лидия Старикова
Желязото е сребристосив пластичен метал. Чисто желязо почти не се среща на земята освен в метеорити. Известни са над 300
минерала, съдържащи желязо. Основните
минерали, от които извличат желязо, са хематит Fе 2О3 (70% Fе), магнетит Fе 2О4 (72,4%
Fе), гьотит Fе 3+О(ОН) (62,9% Fе), лепидокро-

кит FеО(ОН) (62,9% Fе), лимонит - смес от
хидроокиси на Fе с SiO2 (40-62% Fе), сидерит
FеСО3 (48,2% Fе) и илменит FеTiO3 (36,8%
Fе).
Познато е от доисторически времена.
Най-ранните известни предмети от самородно желязо са от Египет, Месопотамия и
Иран. В Древния Египет наричали желязото
“бени-пет” (небесен камък). В хетски текстове се споменава като метал, който е паднал
от небето. Изглежда човекът за пръв път се
срещнал с него във вид на метеорити. Найголемият железен метеорит Хоба, с находки
от парчета с общо тегло около 50 тона, е паднал в Намибия. Неметеоритно желязо, получено в резултат на металургичен процес, е
известно от 3000 г. пр. Хр. (Аладжа Хюйюк и
Троя).
В началото на XX век американският учен
Кларк е изчислил средното съдържание на
химическите елементи в земната кора. Между
най-разпространените 9 елемента, сборът от
които е почти 99%, са: кислород - 49,5 %, си-

Камъкът в
комбинация с метал
въздейства много
по-силно
лиций - 27,7 %, алуминий - 7,5 %, калций - 3,4
%, натрий - 2,6 %, калий - 2,4 %, магнезий - 2,0
%, водород - 1.0 % и желязо - 4,7 %.
Енергията на желязото е необходима за човешкия организъм, а недостигът му води до
много тежки болести.

Изделия от
неръждаема
стомана на
„АРСЕНАЛ”
ЕООД - Русе
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„Болестта, по
същина, е резултат
на конфликта между
Душа и Ум и никога
не може да бъде
изкоренена, освен чрез
духовно и умствено
равновесие. Цветните
есенции не лекуват
поради факта, че
въздействат директно
върху болестта, а
защото обливат нашия
организъм с позитивни
вибрации на Висшето
Аз, пред което
болестта се разтопява
като сняг на слънце.”
Д-р Едуард Бах

„

Билковите извлеци се
приготвят по специална
процедура: цветята
се слагат на слънце в
стъклен съд с вода и така
престояват поне 3 часа.
После се вадят от водата,
която вече е извлякла
целебната им сила

Д-р Едуард Бах
(24.09.1886 – 27.11.1936)
еотдавна хасковският
клуб „Виделина” организира лекция на
тема „Достигане на духовна
хармония и здраве с цветните есенции на д-р Бах”. Лекторът д-р Тодор Господинов,
дълги години прилагащ това
лечение, разкри пред публиката хилядолетните тайни на
терапевтичния метод, който
използва целителната сила
на растенията. Методът е
преоткрит и оформен в съвременния му вид от д-р Бах
след дългогодишни научни
изследвания и опити. Слънчевият метод, чрез който
се приготвят цветните есенции, извличайки „душата на
растението” по най-нежния и
щадящ начин, ги прави неповторими целебни капки.
Д-р Едуард Бах работи дълги години като хирург, специалист по вътрешни болести в
Кралската хомеопатична болница в Лондон. Една от специалностите му е хомеопатия и
тя го кара да обръща особено внимание на „умствената картина на болестта”, на
това, че всеки човек е уникален и се нуждае от уникален
лечителски подход. За него
най-важната цел на лечението е именно всеки да може да
осъзнае тази своя уникалност.
Преди повече от 70 години
д-р Бах преоткрива и извлича
силата на 38 вида диворастящи растения, като в подходящо съчетание помежду им се
постига лечение на настроението и темперамента. Така
неговите екстракти от цветя,
храсти и дървета стават толкова популярни в света, колкото и хомеопатията. Създава
и универсалната комбинация
Rescue Remedy, която е спасителното лекарство при първа
помощ. По света в момента се
използват стотици други цветни есенции от различни видове растения.
Есенциите хармонизират
емоционалния
дисбаланс,
който е причина за болестта,
подчерта д-р Господинов.
Чрез тях човекът получава
нови сили, като отключва целия си енергиен потенциал,
постига мир и равновесие,
пълна хармония със себе
си. Капките от трепетлика и
скална вода, например, борят
стреса, а цветът от червен
кестен отказва от цигари,

„

усъвършенстване
чрез природата

Цветните есенции на
д-р Бах отключват
вътрешните ни сили

Д-р Тодор Господинов
алкохол и лакомия.
Днес капките на д-р Бах се
използват от лекарите в Бърза помощ в Англия. Известни
са като „Спасителното лекарство”, което се капва върху устните на припаднали хора, на
пациенти в шок, претърпели
катастрофи или силна уплаха.
У нас на това лечение все още
се гледа като на екзотика, а лекарите, които го практикуват,
се броят на пръстите на едната ръка, припомни не без недоумение д-р Господинов.
За разлика от фитотерапията, д-р Бах изследва не цялото растение, а
само неговия цвят, и той се
събира само в момента на
цъфтежа, защото тогава
енергията на цветчетата
от дървета, храсти и цветя
е най-мощна. Тя се усилва
от енергията на слънцето.
Затова цветовете се събират само когато то грее
ярко. Веднага след откъсването им те се накисват

за 3 часа в изворна вода и така
стоят на слънце. Подготовката
на екстрактите и извлеците от
билки, цветя, храсти, дървета
става високо в планината, в
екологично чиста среда. Наймного са есенциите от бор,
дъб, бук, кестен. И това не е
случайно. В своята работа д-р
Бах използва опита на келтите.
Техните жреци, друидите, били
известни лечители и имали
по-специални познания за магичните свойства на растенията. Те смятали, че дърветата
са свързани с определени
душевни качества и ако почесто контактуваме с тях,
ще развием тези качества,
например чрез дъба можем да
постигнем издръжливост. Тъй
като имаме много душевни
сили и качества, които не използваме изцяло, лекарствата
на д-р Бах способстват в трудни за нас моменти да ги изявим
и да се справим с болестите и
проблемите.
Първоначално д-р Бах разработва цветни есенции за 12
типа хора, колкото са и зоди-

ите, след това ги разширява
до 38. Днес се правят и комбинации между тях, защото
обикновено човек натрупва
повече негативи и се нуждае
от няколко лека наведнъж,
подчерта д-р Господинов.
Най-общо лекарствата са
разделени в 7 групи и са насочени към основните човешки
емоции. Най-голяма е групата
на страховете, за тях има 5 отделни есенции. Например за
ясните страхове, като от змии,
от тъмнина, от куче, от обир…
Други есенции са насочени
към неясните страхове, като
този да не се случи нещо неприятно на близките ни. С
част от екстрактите можем да
се преборим със самотата, с
прекалената чувствителност,
с апатията, отчаянието, липОсновавайки се на
астрологията, д-р
Бах разделил своите
38 есенции на седем
групи, свързани със
състоянието на
душевното здраве.
Той направил връзка
между есенциите
и положението на
луната в началния
хороскоп, тъй като
именно тя отговаря
за емоционалното
състояние, тя е
връзката с душата,
а ключът към успеха,
щастието и здравето
е да открием и изразим
целите на нашата
душа

сата на интерес към настоящето.
По време на разговор с лекаря пациентът назовава проблема си, описва какво е преживял, какво обича да яде, как
спи. Всеки детайл дава важна
информация за самия него.
Само по това как спи, кога си
ляга, веднага ли заспива, често ли се буди, какво сънува,
дали сутрин е бодър, лекарят
може да се ориентира в проблема. Ако човек се буди често
и има кошмари в съня, помага
есенцията от трепетлика. За
вечно усмихнатите, които под
тази маска крият проблемите
си, е гримонията. Червеният
кестен помага при пристрастяване към храна, цигари,
алкохол. Капките са част от
цялостния лечебен план.
Успехът на лечението с
цветни екстракти, според д-р
Господинов, зависи от личното отношение на пациента, от
това дали иска да се промени
и дали търси връзка между
проблема си и вътрешния си
свят. Но най-оздравяващо
този метод действа, когато
сме щастливи, защото тогава
органите ни работят в синхрон, като виртуозно изпълнение на симфоничен оркестър.
Затова здравето е състояние на спокойствие и удовлетвореност.
Макар че лечението с есенциите на д-р Бах е твърде
уникално, то все още не си е
пробило у нас път, но в бъдеще със сигурност ще придобие по-голяма известност, тъй
като представлява един много
ценен дар от Майката-природа, е уверен д-р Господинов.
Лили Петрова
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Квантов преход
Историята често се повтаря,
Будните както винаги забравя.
По света хора без сърца живеят,
в разкош, пари и охолство дивеят.
Ето, преходът квантов наближава,
природата навред обезумява.
Катаклизми тук-там се случват разни
и събития следват безобразни.
Този път нещата са по-различни,
непредсказуеми, сложни, епични.
Всеки започва, прави си отметка,
за да не живее на чужда сметка.
Духовността бързо път си намира,
а простащината вече отмира.
Чалгата омръзва, дори не чини,
пред вечната музика на Пучини.

„ „
„Жените трябва да
бъдат обичани, не
разбирани.”
Оскар Уайлд

честит 8 март

Жена

ПОЗДРАВ ОТ СЪРЦЕ

Ако домашното огнище грее,
то там със сигурност жена живее.
И даже останала съвсем сама,
не се страхува от черната тъма.
Дори любов и нежност тя раздава,
нищо не може да я притеснява.
Готова на помощ да се притече,
от Родината не ще се отрече.

Звездичка от небето бих свалила
със нея да те поздравя!
Букет от всичките цветя бих свила
за тебе, мамичко добра!
На теб и майките от цялата планета
изпращам поздрав от сърце!
За Осми март, за празника ви светъл,
целувам вашите ръце!

Това е тя, жената, мила майка,
вечно твори, гради, без да се вайка.
С усмивката слънчева топли, грее,
независимо какъв вятър вее.

Под ласките им топли ние раснем от обич грейнали слънца.
За детството си мирно и прекрасно,
благодарим ви:
вашите деца!
Цветанка Бъчева
гр. Перник

бойка манчева

Без даже и много да се пледира,
бъдещето ново се моделира.
Това става бързо и виртуално,
а за младите - безкрайно забавно.
бойка манчева

ИСКАМ МАМА…!
Ела, момиче, не плачи!
Ти вече си голяма.
Гушни се в мен и замълчи.
Тук няма мама.
Във този Дом за нас сега
лелката е мама.
Но много скоро, не знам кога,
ще дойде истинската мама.
Ще блъсне тя омразните врати
от нашите сълзи облени.
Във топлата си длан ще приюти
деца измъчени, накуп събрани.
Ще грейне Слънчо в твоите очи.
Сълзите ще изтрие.
А истинската майка, щом заспиш,
лицето ти с целувки ще покрие!
Цветана БЪЧЕВА
гр. Перник

БУКЕТ ЗА МАМА
Лилаво облаче от теменужки
във храстите съзрях.
Букет за мама!
Но защо без дръжки?
Набързо ги набрах.
Те гушеха се тъжно всички
във топлата ми длан.
И с теменужените си очички
ме укоряваха със свян.
Цветанка Бъчева
гр. Перник
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контактьорство

Светлината е информация
незнанието е мрак
Предстои
преход
- смяна в
измеренията

Дълбоко във вас са заложени всички отговори.
Въпросите, които се появяват на преден план в
съзнанието ви, възникват, за да можете да откриете отговорите в собственото си същество.
За да постигнете това, най-напред трябва да повярвате, че информацията се намира там.
Човечеството в момента изучава огромен
урок. Урокът се състои в това да осъзнаете своята добрина, своята връзка с Първосъздателя и
всичко съществуващо. Урокът се състои в това
да осъзнаете, че всичко е свързано и вие сте
част от цялото.
Има много култури и общества, които съществуват в огромното пространство, и тези общества и култури са се редували на тази планета
от самото начало. Това, че ние, Плеядианците,
сме дошли тук да помагаме, не е всичко; ние сме
само една група от една звездна система. Мнозина се идвали тук по различни причини. Повечето от извънземните са тук, за да съдействат за
вашето издигане, макар че има и такива, които
са тук по други причини.
Вашата история навлиза и излиза от много
специални периоди. Много от вас са се свързали със Земята преди цяла вечност чрез звездна
енергия и работа с по-висшите светове. Вие познавате всички трудности, през които Земята е
преминала, като например колко пъти са се местили земните пластове и колко пъти са помагали
небесата.
Изопачаването на информацията настъпи,
когато дошлите от небето, за да ви направляват
във вашето развитие, бяха превърнати в богове.
Както децата превръщат в кумири тези, които
могат да правят неща, невъзможни за тях, така
вашето общество е ярък пример за създаване на
божества. Идеята зад този метод е свързана с
парадигмите от вярвания, които вие сте дошли
тук да промените. Триизмерният свят е едно
голямо предизвикателство, тъй като позволява
установяването на прекрасни ограничения. Чрез
тези ограничения се образуват структури, чрез
този процес вие създавате и учите, че сте част
от Първосъздателя и че Първосъздателя изисква опит.
Вие сте великолепни същества, членове на
Семейството на светлината, и сте дошли на Земята в това време със задачата да направите
промяна, да създадете нещо различно, да съдействате за прехода. Ключът е любовта. Любовта е това, което изгражда вселената. Технологиите, които сега създавате на Земята, ще се
развият само до известна степен, защото чове-

- Какво е действието на лунната светлина?
- Лунната светлина има мекота, но и сила. Не всеки човек може
да балансира нейните енергии.
По-хармоничните хора по-лесно
балансират. Лунната светлина
влияе върху мозъчната дейност
и върху лимфата. Потребност
от повече лунна светлина имат
по-ленивите хора, но на хиперактивните може да повлияе прекомерно. Новолунието влияе позитивно, както и лунните фази до ¼;
когато луната е във фаза втора
половина, нейната енергия повишава активността и може да предизвика проблеми в сърдечната
дейност.
- Лунните жители наблюдават ли ни, интересуват ли се от
нас?
- Лунните жители познават добре вашето измерение и живота
на Земята, както и историята на
вашата планета, но не биха искали да им гостувате. Те получават

чеството все още не разбира, че любовта е необходима. Енергията може да приема всякакви
форми на съзидателност, но когато някой изкарва на преден план алчността или омразата или
някакво друго чувство, което не работи в посока
към светлината, той не стига доникъде. В тази
вибрация се съдържа само съответната информация на това чувство. Любовта е основният
градивен материал, така че когато имате любов,
всичките възможности са налице. Връщане към
идеите за
светлината, която е информация и любов,
т.е. съзидателност - това е замисълът. Необходими са бунтовници като Семейството на светлината, които да навлязат в една система, която
е била предимно мрачна в продължение на цяла
вечност, за да я променят.
Там, където живеем, ние сме бунтовници.
Както вече споменахме, нашата система също
има нужда от промяна. Ние работим като мост
или връзка чрез Семейството на светлината в
най-различни системи, за да променим нашата
собствена система. Издигането на вашето съзнание чрез любов и отговорност ни дава енергия,
презарежда ни и разширява рамките на съзнанието ни, за да можем да се развиваме по-нататък.
Така че както ние сме за вас приятели, водачи и
помощници, така и вие ни помагате.
Къде ще ви отведе този преход?
Ние искаме да развиете способността съзнателно да създавате светове. Вие сте готови да
посеете семената и да станете вида, който ще
бъде засаден в много нови светове при тяхното
образуване, и тъй като сте съхранили в своята
памет историята на станалото тук, на Земята,
ще можете да учите другите и съзнателно да
направлявате посоката, в която другите светове

трябва да се развиват.
Вие участвате в един мащабен план. Всички
вие веднага сте се отзовали при възможността
да бъдете тук, на мястото на предизвикателства,
във времето на предизвикателства. Били сте сигурни, че може да се справите. Освен това, преди
да дойдете тук, сте знаели, че ще получите много помощ, че на различни етапи от вашето развитие различни същности ще се появяват на планетата под различна форма, за да ви подбуждат,
да ви разпалват и да ви напомнят - но не и за да
вършат нещата вместо вас. Ние сме един от тези
подбудители, катализатор на процесите. Когато
чуете името Плеядианци, ще усетите връзката,
защото ние ви подпомагаме, като отвеждаме вашата информация и вашите познания напред.
Работейки с вас, ние възнамеряваме да събудим спомените ви за това кои сте, за да можете
да откриете истинския източник на собственото ви вдъхновение. Ако можехме да определим
професията на всеки един от вас или да ви предоставим готов начин на съществуване, щяхме
да наредим на всички вас
да станете вдъхновени.
Когато сте в състояние да живеете по този начин и да бъдете наистина вдъхновение за всички, които се докосват до вас, вие ще живеете със
собствената си светлина, а това е нещо много
дълбоко.
Не забравяйте, че ние сме тук по свои причини, а вие сте тук по свои причини и че всички сме
тук, за да се развиваме заедно и да създадем
една нова вибрационна честота. Ние искаме да
разчупим правилата от вярвания, които разделят
хората в тяхното развитие. Искаме да създадем
едно представителство, една игра на хармония
и сътрудничество, като ви даваме информация,
която да достига до дъното на душата ви, независимо от това какви са били предишните ви
вярвания.
Ние от групата, която ви говори, също смятаме
да попълним своята биография с някои интересни преживявания. Когато през 1988 г. започнахме
да говорим за първи път, нашата група се състоеше от 50 до 75 същности - някои физически,
други нефизически, всички Плеядианци. Сега
броят ни се е увеличил и сме много повече от
сто същности от различни системи. Сега можем
да бъдем наречени Плеядианци Плюс. В нашия
свят съществуват такива, които не вярват, че можем да постигнем това, което сме си поставили
за цел да направим заедно с вас. Те смятат, че
ние разчитаме твърде много на случайността и
поемаме твърде много рискове и въпреки това
очакват с нетърпение да видят какво ще се случи.
Барбара Марчиняк
„Вестителите на зората”

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите
сигнали за вашата агресивност,
но не желаят да ви отговорят.
Имат по-развити сетива от вашите, по-високо съзнание, по-голям
ментален напредък. Владеят тайните на енергиите, но носят повече отговорност. Правят енергийни
опити. Неутрализират действието
на някои ядрени опити, на енергии, които влияят извън вашата
планета и имат отзвук в космоса.
Добронамерени са. Съдействат
чрез енергийна работа за по-плавен преход на Земята към по-високо измерение. Лунните жители
са напреднали в областта на астрономията.
- Какво още не знаем за лунните жители?

- Те са в ІV измерение. Не правят опити да завладяват чужди
планети. Имат различни условия
на живот от тези на Земята. Общуват с други същества на повисоко ниво. Осъществяват доброволна добротворческа мисия.
На преден план е работата им с
енергиите. Владеят космическия
език; телепортацията – не напълно, но имат опити в тази насока.
Не владеят още трансформацията на материята. Могат да пътуват до Земята.
- Има ли контрол над енергийното и информационното
замърсяване във Вселената?
- На ниво планетарно има. Във
Вселената се извършват тран-

сформации. Те действат като
катализатор за пречистването.
Пречистването става на различни нива: източник на излъчената
енергия, енергиен канал, Акашеви записи (чрез кармичния закон).
Това прочистване става периодически, но по информационния канал винаги има замърсяване.
- Има ли Божи съд, в каквато
и форма да е той?
- Това е добре познатият ви
кармичен закон. Той класифицира, държи ви отговорни. На него
се опира библейската легенда
за Божия съд. Той е образно-митологичния еквивалент на кармичния закон, за да се разбере
от всички индивиди действието

му. Нагледно и достъпно е представено постигането на Вселенската хармония. Каквото и име
да му дадете, това е кармичният
закон – причина и следствие. Не
разбирайте кармата като наказание, защото тя е съответствие без
компромис.
- Какъв е смисълът на кръщението в храм?
- По-скоро има смисъл на
земно ниво. На човека се дават
защитни сили от небесните същества да развива духа си. Духовната защита укрепва аурата, а
здравата и защитена аура ви пази
от агресия, болести, нещастия.
Храмът е посредник на човека да
общува с небесните сили, но разбира се, важно е в житейския си
път как ще работи той за духа си,
какво поведение ще има и т.н.
(Следва)
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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Докато през февруари се смяташе, че природата все още спи, сега тя със сигурност е будна.
Това означава, че и ние, стопаните, трябва да
сме будни и много активни.
На първо място трябва да режем дърветата
и лозите и да извършим така важното ранно
пролетно пръскане. При несъбудена пъпка 2%
бурдолезов разтвор за всички дървета. Особено внимание към прасковите – добро обливане
на клоните. Непосредствено след това - мазане
на стъблото с пастта на Мария Тун (за нея сме
говорили в предишни броеве).
Точното време за рязане е 15-25 март, в дни
„плод” и „цвят”. За пръскане - през целия месец
в същите дни, по-добре в началото на периода.
Да се избягват всички дейности в неблагоприятните дни – 10ти след 17 ч., 11, 14, 15 и 19 март.
Много са неблагоприятните дни, но за това има
причини, независещи от нас.
Много са и добрите дни за работа с компоста:
два дни за торене (подхранване) на растенията
- 22 и 18 март, и цял 13 март за работа с купчината. Можем да подготвяме нови купчини или
да прехвърляме старите – през април ще имаме
нужда от готов и качествен компост. Дните по
значимост са: 4, 31, 5, 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 28, 29
и 30 март.
Точното време за садене е от 15 до 25 включително - Низходяща Луна, „плодни” и „светлинни” дни (за садене на дървета и лози). Дните са
малко, но имаме резерв и през април. Спомнете
си схемата от март 2010 г. и ще успеете да постигнете девиза „Един път, но завинаги”.
Точното време за сеитба е периодът на Възходяща Луна - 1-15 март и 26-31 март. Според
температурата и импулсите на дните сеем семената на плодни (зърнени) кореноплодни, листни
и цветни растения. При необходимост чрез покрития предпазваме от ниски температури.
Точното време за отрязване на резници за калеми при присаждане на лози и дървета е от 3
март 11ч. до 5 март 13ч. и от 8 март 18ч. до 10
март 17ч. Съхраняваме и ще ги използваме през
април.
Отрязаните през февруари резници се засаждат за вкореняване на 13 март от 17 до 24 часа.
При активиране на охлювите залагаме примамки с бира на 15 март от 17ч. до 17 март 3ч.
Подредбата на планетите през месеца ни
подсказва за активна борба между силите на
светлината и водата. Очакват ни светли, но студени дни или дни с преобладаване на валежи.
Нужна е готовност за работа през всеки добър
ден.
Две важни дати предстоят през този месец:
Пролетното равноденствие – 21 март 1,22 ч., и
началото на лятното часово време - 27 март, неделя.
УСПЕХ НА ВСИЧКИ!
Димитър СТОЯНОВ
Биодинамичен фермер, Бачково

лунен календар

