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правоприемник на

Наскоро
отпразнувахме нашия национален празник. В момента

много други народи се
стремят също да извоюват своята свобода. Но

Излиза всеки
понеделник

от какво и от кого?
Сякаш това може
да бъде един външен акт, едно отхвърляне на нещо, едно
договаряне или един
консенсус.
Истинската

СТР. 4-5

свобода дори не започва с подобни действия, а
по-скоро те носят повече
илюзии, надежди, мечти,
че пътищата към нея са
във фактите и събитията. Това съвсем не дава

Зародишитекванти връзката ни
с Първоизвора
Всички сме
квантови
воини и нашето
оръжие е
просветеният ум
и будното сърце

КОЙ Е СИЛВИО ГЕЗЕЛ

В каталога на РП
нашият номер е

618

Биографични данни

В началото Гезел е обвинен в държавна измяна, но
след това всички обвинения отпадат и той е оневинен.
Заради участието на Гезел му в Баварската революция, швейцарските власти му отказват разрешение

да се завърне в имението си в Нюшател. Тогава той временно
се заселва до Потсдам и малко след това е поканен от Франц
Опенхаймер в разположената северно от Берлин колония ЕденОраниенбург, където до смъртта си през 1930 г. се занимава с
писане и публикации.

СТР. 8

Каталожен
Уважаеми читатели!

№618

КВАНТОВ ПРЕХОД

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

СТР. 2
КОЛОНКА
НА РЕДАКТОРА

чрез свободна земя
и свободни пари
Силвио Жан Гезел е роден през 1862 г. в Св. Вит, Източна Белгия. Майка му е валонка, бащата – германец. През
1886 г. той отива в Аржентина, където успешно участва в
деловия живот като търговец, фабрикант.
Честите стопански кризи там навеждат този човек към
теоретични размишления.
През 1900 г. Гезел се отдръпва от активен делови живот
и се преселва в Швейцария. В една ферма до Нюшател
се труди като земеделец, същевременно самообучавайки
се в различни клонове на икономическата наука. Практическият си опит и теоретичните си изводи той публикува
в ред печатни материали. През 1916 г. в Берн излиза неговият основен труд: „Естественият икономически ред
чрез свободна земя и свободни пари”. До днес трудът
е претърпял девет издания на немски и е преведен на английски, френски и испански език.
През април 1919 г., по предложение на философа Густав Ландауер, Силвио Гезел е избран за финансов министър на Ваймарската Република. Една седмица след
избора му това либерално правителство е свалено от
друго, комунистическо.

шанс на осмислянето, че
свободата е състояние
на духа и като такова то
е обусловено от много
условия и фактори.

Всичко в космоса и в
нашия свят е проникнато
от Духа, носещ квантите,
зародишите на живота, дошли от Слънцето, което е
една Микровселена в рамките на Макровселената.
Тези зараждащи живота
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Има и редакционен абонамент на тел.:
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духовно
2
лечение
В зазоряването на човешката душа
КВАНТОВ
ПРЕХОД бр.11/ 14 - 20 март 2011 г

Хармоничният
контакт между
сърцето и разума
ще създаде
светлината на
свободата
От стр. 1

Сега, в края на Четвъртата Коренна раса,
когато човекът е потънал най-ниско в материята, почти няма предпоставки за такова
осмисляне, с изключение при някои напреднали в еволюцията си души.
Това, разбира се, не пречи на човека да
се стреми към свободата, защото тя е найвисшият човешки идеал, който го е вълнувал
още от зората на цивилизацията. Вълнува го
по-силно днес, когато светът сякаш се срива
пред него под напора на най-различни катаклизми – природни, социални, финансови,
политически, психически. Най-разрушителният катаклизъм обаче ще се окаже този
на дезориентацията и на невежеството.
Добре че точно в такива случай на помощ ни
идват най-върховите духовни достижения на
човешката мисъл и на човешкия дух. Като
тези на Учителя от Всемирното Бяло Братство Петър Дънов. Той ни е оставил истинското описание на свободата, в което се казва, че не можеш да бъдеш свободен, ако
нямаш светлина, и това духовно състояние се постига чрез хармоничния контакт
между сърцето и ума. Чрез сърцемислене
и умочувстване. Същото пише и в Дао-дъ
Дзин. Постигне ли се Разумното Сърце на
тази земя, промяната ще бъде обезпечена.
Само свързаното с ума сърце може да произведе светлина. Защото е свободен онзи, който е намерил своето място в Космоса. Докато
човек не намери своето място, той ще бъде
в закона на ограниченията. Затова непрестанно трябва да търсим мястото си, тъй като
свободата със закон не може да се налага,
а истински свободен човек е онзи, който
може да се превърне в светлина. Чрез нея
ще влиза, където иска, и ще бъде свободен
при всички условия на живота, ще се движи
непрекъснато в светлина и то във всички светове безпрепятствено. А който не може да се
превърне в светлина, той е роб на условията,
той работи само насилствено, а когато се научиш да служиш без закон, тогава си свободен, ни напомня Дънов.
В продължение на векове древните мъдреци, философи, писатели, учени, моралисти и
политически мъже са търсили пътища за осъществяване на идеала Свобода. Колко кръв
е пролята, пролива се и сега, в началото на
21 век. Колко хартия е изписана през хилядолетията, все в името на свободата. Говорило
се е за религиозна свобода и търпимост и

през тъмната епоха на средновековието,
когато тежките вериги на догмите били
оковали свободния полет на духа и когато
църковната йерархия била херметически
заключила всяко проявление на свободата. Историята на мартирологията на тези
времена е паметник, увековечаващ борбата за религиозна свобода в това мрачно време. Твърде много е трактуван и въпросът за свободата на мисълта. Ревнителите и апологетите на тази идея били
изгаряни на клади и блясъкът на тези клади е неувяхващият им надгробен венец.
Колко войни, бунтове и стълкновения
са пламвали под знамето на свободата.
Колко жертви са дадени в името на свободите и правата на личността и обществото. В името на независимостта и самоопределението на народите, на проявите на
солидарност, братство, взаимопомощ и
др.
Свободата като върховен идеал е била
и ще си остане един неспирен, устремен,
вечен копнеж на човешкия дух.
Един от характерните белези на първата половина на ХХ-то столетие са
сключваните множество международни
споразумения. Но на тези договори и
споразумения липсва същественото - искрен и чист стимул. И затова те
не останаха в историята нещо повече от
обикновени домогвания за международно господство и за охрана на регионални
политически интереси. Затова тези договори, били те културни, стопански или
политически по естество, като например
прословутите „мирни договори”, са били
винаги нарушавани, превръщани в къс
хартия, подлежаща всеки момент на разкъсване и обезсилване, ако личните или
групови интереси на съответните сили са
изисквали това.
След двете световни войни, завършили
с невиждани в историята на човечеството
поражения, човечеството се оказа поляризирано на два антагонистични лагера
- източен и западен. Подсилвало се е и
се подсилва непрестанно и с всички средства и сили едно напрежение, което потиска и заплашва човечеството. Налице
са всички белези, че е предстоящо разрешаването на назрялата расова карма на
човечеството.
Общата външна и вътрешна политика
на ръководещите съвременното развитие

„

„Във всяка човешка
клетка има
толкова много
енергия, че може
да измести оста на
земята на 1 метър
от нейния път.”
Петър Дънов

„

държави издига за основа един зле разбран
закон за самосъхранение. В цялостната политика на великите сили този закон има двояко
изражение: във вътрешната политика - идеята
за национално благополучие, а във външната - идеята за империалистично проникване.
Това е било и си остава линията на политиката на великите сили. Що се отнася пък до второстепенните национални единици, тяхната
политика обикновено е била функция от тази
на големите сили.
Затова са малки изгледите човечеството
да излезе от този омагьосан и фатален кръг
на антагонизъм и заплахи, ако то продължава
да следва традиционния път на недоверие,
на насилие и стълкновение. Този път, знае се,
води неминуемо към разруха и израждане.
Очевидно е, че порядък, при който едни народи разточителстват и безчинстват, а други
бедстват и са обект на издевателства и безчестие, не е в съгласие с новите, по-висши
изисквания за осъществяване на една международна общност. Тази идея изисква основно и решително ликвидиране на социалните
неправди, както във вътрешния живот на народите, така и между самите народи.
Учителят ни е завещал новият мироглед
за свободата, разяснил ни е и ставащото
сега: „Днешната култура е сложена на изпитание. Култура, която е построена на
пясък, не може да бъде устойчива. Хората
и народите не живеят според изискванията на един здрав живот; не знаят здравословния режим на храненето и хигиенните
изисквания за строене на жилища. Какво би
могло да се очаква от такъв свят? Но, всичко ще се преобрази.”
“Културите, които са били основани
на силата, казва Дънов, са останали в архива на историята. Всички трябва да учим
тая велика наука, с която можем да преобразим живота си. Грешката лежи в това,
че човешкият порядък е в противоречие
с порядъка на живата Природа. Учението, което ви изнасям, е опитано и то крие
в себе си онези основни методи, които показват на индивидите, обществата и народите как да живеят. Аз ви изнасям едно
учение, върху което се основава бъдещия
строй. Това учение се крепи върху реалните
закони на природата. Социалните въпроси
могат да се разрешат по един много лесен
начин. Те ще се разрешат, когато във всички индивиди и народи дойде новото Космично Съзнание. Ще кажете, че всички искат
нов строй. Добре е това. Съгласен съм с
вас. А какво ще стане, ако имаме нов строй,
а запазим характерите си, недъзите си?
Какво печелите, ако разрушите старата
къща, а не можете да съградите новата?
Природата не позволява това: тя едновременно руши и съгражда.”
В тежките дни, които човечеството изживява, Учителя ни съветва всеки да се стреми
към знание и любов. Само така ще проблесне Великото Космично Съзнание, което определя като зазоряване на човешката душа.
Заедно с него ще дойде и Новата Култура, в
която Любовта ще разкрие Твореца в нас. Но
трябва да черпим неуморно от съкровищницата, завещана ни от човечеството. Най-вече
с помощта на кристално чистото си сърце, със
светлия си като Слънцето ум, с обширната си
като Вселената душа и със мощния си като
Бога дух. Едва тогава ще можем да развием
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КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

Зародишите-кванти връзката ни с Първоизвора
Всички сме квантови воини и нашето оръжие
е просветеният ум и будното сърце
От стр. 1

условията и възможностите за развитие на
нова раса - расата на Учениците.
От средата на третата - лемурийската
раса, до четвъртата – атлантска раса са
изминали около 35 000 000 години. От четвъртата атлантска раса до петата - бяла
раса, са изминали сравнително по-малко
години, а от последната до идващата шеста раса ще изминат сравнително още помалко години, казва Учителя. С възрастването на човечеството се съкращават годините на еволюционните периоди. Тъй
като, колкото едно същество е на по-висока
степен на развитие, или една култура е на
по-горно стъпало, толкова техният ритъм,
тяхното движение се ускорява.
Това ускорение ще бъде подпомогнато
от Синовете на Волята, които ще слязат от
Плутон на Земята, за да издигнат инкарнираните души към безсмъртната им същина.
Като носители на чистотата, светлината и
творческото вдъхновение и съчетаващи в
себе си двата висши принципа: красивото
сърце на Слънчевите Деви и светлия ум на
Синовете на Мъдростта, тия висши същества ще внесат просветление в ума и ще
разкрият пътя към космичното съзнание,
което пък ще разкрие дълбоко скритите в
човека сили, ще постави човека в ритъма на Живата Природа и в пулса на Космоса, в диханието на космичните енергии, обладаващи нашата планета.
Когато учените постигнат знанието, даващо възможност да се разбере, че космическите лъчи, които днес изучават,
не са друго, освен мисли на висшите
същества, подпомагащи човешката еволюция, тогава ще настъпи зората на Новата Култура, чиято задача е да послужи
за кълн на развитието на бъдещата шеста
човешка раса. Тогава хората няма да имат
нужда да насочват вниманието си към възможностите на междупланетните полети и
отиване на други планети, защото ще знаят, че светлината е кондензирана мисъл
и ще влизат чрез нея в контакт с другите
планети.
Лили Петрова

микроцивилизации около звездите в Библията и в Корана са наречени Светия Дух. Всички зародиши-Духове се преселват във всеки един последен биологичен вид и така оставят стария вид без
технологии и информация за развитие. Така изчезват едни видове и се появяват нови. Сега настъпва
един такъв историческият момент за проявление на новия вид Хомо Галактикус, а Хомо Сапиенс ще
остане поредното животно без духове-зародиши, без развитие, без логическо мислене. Затова, ако
новият вид не се осъзнае и не вземе управлението на развитието, Земята ще загине от безпросветни катаклизми... Затова повечето нови хора трябва да осъзнаят, че са всъщност едни квантови
воини. Така както заявява за себе си канадският мислител, писател и лектор, автор на световния бестселър „Подсъзнанието може всичко“ – Джон Кехоу. Аз съм квантов воин, казва той за себе си, което
означава доверие в своите възможности за вътрешна промяна, която после ще се реализира и в света
около нас. Неслучайно и една от главите в новата му книга „Квантово време” ще се казва „Възможностите на подсъзнанието в квантовия свят”, която ще излезе у нас през втората половина на годината.
Тя ще разглежда доказателството за квантова реалност, а именно, че нещата се случват по едно и
също време. Айнщайн също е знаел, че минало, настояще и бъдеще се случват в един и същ момент,
но тъй като живеем в двуизмерния свят на време и пространство, ни се струва, че нещата се случват
в линейна последователност. Но времето, казва Кехоу, не е абсолютна величина и то се забавя, когато
нещата се случват със скоростта на светлината, както се случва сега.
Аз се лекувам в бъдещето, казва той, връщам се в миналото и му влияя. Всички можем да го правим,
защото сме квантови воини. Можем много повече, отколкото се виждаме и в най-смелите си представи! И то благодарение на това, че сме атлети в съзнанието си. Макар това и да означава, че можем
да поддържаме и градивната, и деструктивната мисъл еднакво силни. Оръжията на квантовия воин
са просветеният ум и будното сърце, твърди Джон Кехоу. Не е достатъчно само да знаем, но и да
усетим себе си, да усетим Земята, да усетим мъдростта. Когато събудим сърцето си и го научим да
усеща дълбоко, тогава разбираме връзката си с всичко останало. Защото най-напред човек трябва да
изгради връзки и отношения със самия себе си – с тялото си, ума си, подсъзнанието, сърцето, душата,
а така се гради връзката и със самия живот и с всеки един човек.
Така осъзнаваме, че сме част от Цялото, че сме в единение с всичко останало в него. И тогава това
цяло спира да е философско понятие, защото ние го чувстваме, усещаме в цялата му пълнота.
В новата си книга Кехоу обединява четирите „елемента” на човека – ума, тялото, подсъзнанието и
душата, защото те са създадени, за да съществуват в хармония. А ние обикновено отделяме много
време за съзнанието си, повече върху чувствата, усещанията, инстинктите, мъдростта на тялото.
Но можем спокойно да използваме подсъзнанието си, за да създаваме реалност. Защото то не
прави разлика между реално и въображаемо.
И тъй като вече се усеща един силно изразен процес на еволюция на човешкото съзнание, вече е
дошло време да се говори за възможностите на духовността, за които още Исус е говорил: „Не знаете,
че вие сте божествени същества. Това, което аз мога да правя, можете и вие. Можете и повече,
защото имате връзка с Баща Ми”. И всичкото това става чрез безкрайно малките „порции” светлина,
наричани кванти, духовни зародиши, проникващи целия пространствено-времеви континеуум. Чрез
онези енергийни еманации кондензирана светлина, които са изграждали съзнанието дори и преди
големия взрив.
Последните открития на науката в областта на лъчите „X“ на радиоелектрическите вълни, на космическите и други видове лъчи дойдоха да потвърдят схващането, че съществува неразривна връзка
между светлината и механичната енергия. Че тя, последната, не е нищо друго, освен кондензирана
светлина. Айнщайн установи, че всяка светлина представлява поток от фотони, светлинни кванти,
което беше и експериментално доказано. Бе установена и изчислена и енергията им. Тя се увеличава
с намаляване на дължината на вълната. Материята може да премине във фотон, като отдели известно
количество енергия, и обратно - при разбиването на материята, на атома, се освобождава енергия.
По този начин фотоните добиват характер на материални частици. Едно от доказателствата за преминаване на съществото във фотони е изпускането на светлина от атомите, което е в зависимост от
възбуждането им. За увеличаване на възбуждането на атомите е необходимо те да погълнат определено количество кинетична енергия и обратното, при намаляване на възбуждането им до нормалното
равнище, се излъчват светлинни кванти.
Подобни лъчеизпускания имат и растенията, и животните, и хората. Всичко се къпе в океан от светлини и еманации с различна дължина на вълните. Живата клетка базира живота си върху своето
ядро, което изпуска светлинни клетъчни радиации, които идват много отдалече, от космичните
вълни. Атмосферата, в която живеем, е изпълнена с множество радиации от познати и непознати
източници и с различни дължини на вълните. А слънчевата светлина е само една от тези радиации, тя
заема само една малка част от цялата тази гама на вибрации, чийто източник вероятно е слънцето, а
може би и други звезди от Галактиката и отвъд нейните граници. Приливите и отливите, причинявани
от комбинираното действие на Луната и Слънцето, не доказват ли също, че най-голямата механична работа има звезден произход. Защо тогава Земята да не възприема радиациите, изпускани от
далечни звезди, и множеството радиации с различна дължина на вълните, кръстосващи се в земната
атмосфера да не идват от междупланетното пространство? Подобни лъчеизпускания идват от всички
същества и тия радиации играят огромна роля във всички жизнени процеси. А болестите не са друго,
освен едно изменение на радиациите в организма.
В тази посока предстоят много съществени промени. Биосферата ни ще се отвори за екстремното
въздействие на Космоса, ще изчезне озоновият слой около Земята, нейната кора ще се уплътни. Оцеляването на планетата ни ще се осъществява в условията на жестока радиация, единствено
способна да обнови природните условия. И в шестата цивилизация ще преминат само успешно
преминалите космическите мутации хора.
Апокалипсисът ще означава тотално пречистване и преобразуване, началото на Новата ера. Защото, както е напомнял Исус, „нищо нечисто няма да влезе в Царството Божие”. Ние можем да
помогнем на този процес, като започнем веднага своето прочистване и с вяра и упование преодоляваме трудностите, които ни очакват. Както и да започнем незабавно да изграждаме новия си духовен
потенциал, да издигаме вибрациите си в съответствие с тези, при които ще се наложи да живеем в
новата бъдеща среда. И тъй като всичко в нашата вселена работи в съответствие със законите на
електромагнитната и холографската проекция, и нашето обкръжение и хората около нас ще са проекции на нашата собствена енергия, е много важно какви мисли, чувства и ситуации ще привличаме по
магнитен път. И какви ДНК-структури ще проектират нашите вярвания, за да създадем физическата
реалност, която искаме и заслужаваме.						
Лияна Фероли
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МЕТАЛОТЕРАПИЯ

„

„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”

Н

аименованието cuprum (Cu) на медта
идва от латински език, от името на о.
Кипър, където от древността добивали този метал. Според една легенда, там от морската пяна се е родила прекрасната богиня на
любовта Афродита Киприда. Медта се смята за
женски метал. Вече е доказано, че тя е в по-голямо количество в тялото на жената.
Съдържа примеси от Ag, Au, Fe, As и други
елементи. Кристализира в кубична сингония.
Срещат се кубични и ромбододекаедрични
кристали и срастъци. Най-често срещаните агрегати са дендритовидни или масивни. Медта
на цвят е червена, но при допир с въздуха се
окислява и потъмнява. Ковка е. Електро и топлопроводима. Твърдост: 2,5 - 3.
В природата често се среща в свободно състояние и лесно се обработва. Използвали я от
древността за изработване на оръдия на труда,
съдове и други предмети на бита. Първите медни монети са критските таланти. Най-старите
находки са от 8-7 хил. години пр.р. Хр. (Чатал
Хюйюк в Турция). В България най-значими
произведения на медникарството са от XVIIXIX век, когато работели много занаятчийски работилници в големите градове като
Пловдив, София, Шумен, Карлово, Казанлък,
Панагюрище, Копривщица, Устово (Смолян),
Стара Загора, Сливен и Видин. Изработваните
там ковани медни съдове били търсени из цялата страна.
Медта е един от най-важните метали за развитието на съвременната цивилизация. От нея
се получават различни сплави като бронз (мед,
калай и малко цинк), месинг, или пиринч, (мед и
цинк). Използва се в електропромишлеността и
електрониката.

„

В алхимията
символът на
медта бил като
символът на
планетата
Венера

МЕД

р. медь; a. copper;
н. kupfer; ф. cuivre; и. cobre

Като лекуващ метал медта е използвана от
древността. Медни пластини, от които изтичали към организма целителни медни йони, са

поставяли на съответните точки при радикулит,
ишиас и лумбаго. В древна Гърция медта използвали за лекуване на язви и при възпаление
Спалня от месинг
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на уши и сливици, а при счупени кости дори
добавяли в храната стрити на прах медни монети. При болки в мускулите и ставите народната медицина препоръчва носене на гривни
на ръцете и краката. Вече е доказано, че при
поставяне на медни пластини върху съответните точки се понижава температурата, намалява болката, по-бързо изчезват синините от
кръвоизливи. Помага при лекуване на доброкачествени тумори, такива като фиброма на
матка, мастит, отит, възпаление на бъбреците,
пикочния мехур, диабет, кожни заболявания.
Дори помага за възстановяване след инсулт,
инфаркт и при исхемична болест.
Съдържанието на мед в човешкия организъм е около 100 мг. Тя влиза в състава на редица ферменти, стимулира кръвообразуващата функция на костния мозък. Малки дози
влияят върху въглехидратната обмяна, намаляват съдържанието на захар в кръвта, стимулират усвояването на натрупаното в черния
дроб желязо при образуването на хемоглобин.
Недостигът на мед в човешкия организъм е
причина за чести инфекции, постоянно чувство за умора, кожни болести, анемия, депресия, остеопороза и дори косопад.
Затова не е случайно изработването на талисмани и амулети от мед във вид на плочки,
гривни, пръстени, копчета, верижки и други.
Древните воини, които носили доспехи направени от мед, по-бързо се справяли с умората, а раните им зараствали по-бързо и без
нагнояване. Установено е, че медта участва в
преразпределяне на енергията при физически
натоварвания. Само че не трябва да се забравя,
че тези процеси водят до окисляване на самата
мед и затова трябва периодически окислената
повърхност да се почиства.
Самородната мед се среща предимно с куприт, малахит, азурит, халкацит, халкопирит
и борнит в окислителната зона на медни и
медно-полиметални находища. Най-голямото
находище на самородна мед е „Горното езеро”
(САЩ), където са намерени късове с тегло до
400 тона. Известни находища са Монте Катина
(Италия), Русия (Туринск на Северен Урал),
Казахстан (Джесказган). В света има много медни находища - Чили, Русия (Норилск),
Канада, Южна Африка, Мексико, Испания,
Замбия.
В България самородна мед е намерена в
медните находища в Панагюрско и Бургаско, а
също в Източни Родопи и в Маданския район.

МЕТАЛОТЕРАПИЯ

„

Всяко разстройство
във физическото тяло,
било в симпатичната
или нервната му
система, показва,
че липсва някакъв
елемент в кръвта му.
Този елемент се набавя
не само чрез храната,
но и чрез мислите и
чувствата.”
Петър Дънов

„

istra-luxe.com

Мивки
от мед

Месинг (сплав
на мед с цинк)

Мивките от мед не са това, което навярно сте очаквали. Вярвате или не, те
почти не се нуждаят от поддръжка. Ако
харесвате оцветяването им, сте щастливци. Медните мивки остаряват до
средно кафяво-меден цвят и не позеленяват както много хора смятат. Приберете почистващия препарат, не се нуждаете от него. Медта е по-хигиенична от
всеки друг материал за мивка. Фактически тя е естествен антибактериален продукт. Бактериите не оцеляват върху мед.
Изследванията показват, че бактериите
могат да останат с дни върху неръждаема стомана и само часове върху мед.
Сериозно се обмисля употребата им за
канализация в ресторантите като алтернатива на неръждаемата стомана.

Лидия Старикова

Друго предимство е фактът, че тя постоянно променя вида си. Колкото повече остарява, толкова по-атрактивно
изглежда. Тя е последният щрих, който
ще направи по-предизвикателен всеки
домашен декор.
Последно, но не и по значение, питайте, когато оглеждате тези мивки за баня.
Не всички медни мивки са еднакви! Голям процент от вносната мед от Индия и
Мексико е всъщност рециклирана. Това
може да звучи чудесно, докато не осъзнаете, че производителите стапят стари
компютри, машини и телевизори, за да
извлекат ценната мед. Има олово и/или
меркурий в много от продуктите, които се
топят, за да се рециклира мед. Ако не сте
сигурни, питайте преди да инвестирате!
Ако се интересувате от медни мивки,
посетете www.LuxuryHomeProducts.com
http://www.banispa.com/
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Мерило
е Душата
Можеш много да постигнеш...
Мерилото не се претегля само в пари.
То по-голямо е, когато
сираче си нахранил и си премълчиш.
Мерилото – признателност е по-голяма,
щом не излагаш на показ своите дела,
а ги оставиш сами да говорят, добър
ли си или грешат?
Аз меря не според парите,
а според багажа в твоята глава.
Щом имаш го приятелю – любител,
мерилото е твоята душа.
Сърцето ти – мерило твое е.
А имаш ли, и щедър ли си?
Душата ти прибрала ли е
бездомния, сирачето нахрани ли?
Това за мене е мерилото.
Не пачката ти тлъста в твоя джоб.
Багажът умствен, душата и сърцето ти това за мен мерило е добро!
С поклон и уважение!
Бог с вас!
Румяна Славеева,
гр. Момин проход

ЖЕНСКИ СВЯТ

ВСИЧКО В МИГ

Какво движение на форми
и неспокойствие, и мекота!
Магнит и вихър суета.
Отдадена и дръзка,
владееш тоя мъжки свят.
Копнежи с вятъра посяваш
и пречупваш гордостта.
Със женската си крехкост
магьосница,
кралица,
Пепеляшка
за някого навярно си сега.

...Само като си помисля
колко плътта е слаба –
лека, лесна, ефирна!
Резчица невидима,
секунден удар тъп
или остра последна болка...
И те няма!
Нали имаше Вечност някаква
уж
и в нея Ти –
най-значимото Дете на Бога?
Какво стана,
какво става, какво ще става
от тук нататък...
и ...завинаги!
Хм – нещо не е така!
Хм – нещо не е доизпипано,
Господи,
в уж Безкрая.

Той с мисълта си те жадува,
измисля те и те рисува
с различни имена.
Една Вселена нежност
в горещата ти длан
отглежда лотоса
на изначалния ти свян.
Със жест широк чертаеш
над хоризонта цветната дъга
и през тоя свят минаваш
в ореол от нежна светлина.
Цветана Качерилска,
гр. Троян

КРАЙ РЕКАТА
Уморен седя край реката
и размислям безброй неща.
Тече си непрестанно бистра водата,
а тук скоро ще дойде нощта.

...И пак летят птици над облаците –
нагоре и нагоре –
настигам и изпреварвам ги
с най-далечните си очи!
По-нататък и не стигам?
...Живеем си удобно в миналото,
настоящето е сън неосъзнат,
а, утре...

Не ми се тръгва оттук.
Ще чакам звездите да изгреят,
после ще полегна до високия бук,
и ще слушам птиците, които в гнездата пеят.
Мъката ми дано стихне най-после
и всичко дано в полунощ засияе.
Дано в сънища дълбоки се унеса,
дано болката от мене да отболее.

...Утре няма да дойде никога!
Цветан Андреев,
с. Комощица, Ломско

Венко Панайотов Ценовски,
гр. Плевен

ЛЕДЕНИЦАТА И ТАТКО

АПОСТОЛЕ!
Изброди всичките пътеки
тук, в българско и по-далеко.
Кръщава с кръста и камата,
духа повдига на раята...
Събуди я от сън вековен
да следва пътя си чутовен.
Години скита и събира
юнаци сред поля, баири
със мисията пътеводна –
да имаме живот свободен.
Но с мъст обесиха мечтата,
без жал ти счупиха крилата...
Днес погледа ти синеоки
следи ни с укор, знам, жестоко –
Защо народа още страда?
Защо печален е и гладен?
Как искам да ми чуеш зова –
Ела и помогни отново!
Да махнем всякаква омраза,
а чест и вяра да опазим.
Ценка Илиева,
гр. Варна
	Клуб “Родолюбие”

Зимата на село е сезон за почивка, защото е
невъзможно да се работи по нивите. Снежна
пелена е покрила семената и те спят на топло в
земята.
Вкъщи печката бумти. Яденето ври и стаята
се изпълва с приятен мирис – майка готви много вкусно. Прибере ли се татко отвън, всички се
нареждаме покрай трикраката синия с почит и
уважение към хляба.
Освен да чисти и храни животните, татко
имаше и друга грижа – да спечели някой лев,
че без пари нищо не може да се купи. А как ги
печелеше, с колко труд и мъка, само той си знае.
Не всеки се решаваше да вади ледени късове
от замръзналата река, но татко нямаше друг избор. Изпълняваше поръчката на мандрата, за да
напълни с лед леденицата.
Тогава все още нямаше хладилници и фризери, особено в селото ни. И така, татко слагаше вълнените ръкавици, изплетени от мама, и
всеки ден водеше борба с реката, вадеше лед за
нуждите на мандрата, докато напълни ледени-

цата.
Връщаше се мокър и премръзнал, с напукани
от студ ръце, но доволен, че е спечелил нещо за
семейството ни.
Чак сега проумявам колко трудно му е било
и си спомням с благодарност за всичко, сторено
от него.
С риск да падне в заледената река, на всяка
цена търсеше начин да спечели пари, за да ни
купи учебници, дрехи и обувки, без които не
може в живота.
Благодаря му от сърце и се прекланям пред
отговорността му към семейството.
Сега, когато вече ги няма с мама, а те живяха
заедно цели 60 години, все по-често се връщам
към спомените ми от детството.
Благодаря и на двамата за обичта, която са ми
дарили, за добротата и честността, на която са
ме научили!
Ценка Илиева,
гр. Варна
Клуб “Родолюбие”
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Заехме се да работим с вас, тъй като искаме да развием нашето съзнание в посока
към по-свободна воля и изразяване. Точно както вие имате за задача да промените системата, в която живеете, така и ние
имаме за задача да променим системата,
в която живеем. Не сме дошли тук без своя
цел. Както споменахме, ние идваме от вашето бъдеще и понякога сме много заети.
Ние се нуждаем от вас точно както и вие
се нуждаете от нас. Вие, като членове на
Семейството на светлината, можете да
основете, да създадете или да внедрите
една велика нова вероятност във веригата
на действителностите, която ще се отчупи
в следващите 20 години от този сектор на
съществуване, защото вие живеете физически на тази планета. Именно

чрез вас ще
настъпи
промяната.

Предстои
преход
- смяна в
измеренията
райте до нашето определение на дадена
идея, тъй като ние просто се опитваме да
разтворим вашите парадигми и да разклатим клетките ви, за да започнете да усещате проявлението на истинското познание,
вярното знание, което се съхранява в тялото ви. Именно там е информацията и ние
трябва да я събудим във вас.

контактьорство
какво ще правите. Ние ви даваме информация; но вие сте тези, които ще решат
какво да правят с нея: вие ръководите живота си, не ние.
Ние се гордеем с това, че сме добри разказвачи. Има някаква достоверност и някаква сензация в начина, по който представяме информацията. И все пак историите,
които ви разказваме, определено не са
единствената версия; те не са последната дума по въпроса и в никакъв случай не
са единствената истина. Те са само едно
парченце, една малка част от по-всеобхватната картина.
Независимо от това каква история ще ви
разкажем днес, можем да ви гарантираме,
че след една година ще ви разкажем някаква различна история, защото когато измине една година, ще можете да разбирате
нещата в по-широкия им смисъл. Така че

Плеядианците
говорят

Това, което правите
сега, силно ни засяга.
Това, което се случва
със Земята, оказва
влияние и върху нас.
Ние сме тук, за да
ви помагаме, да ви учим и да се развиваме, преминавайки заедно през този процес.
Ние ви даваме нашия вариант на нещата
само за да ви доведем до по-висша степен на съзнание. Не твърдим, че само и
единствено този вариант е верен! Цялото
ни учение е разработено в съответствие с
една велика цел и историите, които ви разказваме, са замислени така, че да ви отведат в едно по-висше ниво на съзнанието.
Такова е нашето намерение.
Думите, които подбираме, и понятията,
за които говорим, са ключове към кодове,
съхранявани дълбоко във вашите тела.

Телата ви очакват въпросите да бъдат поставени, за да
може отговорите да започнат да звучат във вас,
за да може клетъчната памет във вашите
тела да възстанови това, което вече знае.
Докато ви говорим, ще си спомните.
Говорейки ви, ние искаме да разширим
вашите разбирания за света; никога обаче не приемайте буквално всичко, което
ви казваме. Винаги се движете по една пошироката спирала, която се опитваме да
създадем и която ще ви позволи да видите
по-всеобхватната картина. Никога не спи-

Искаме да ви подаваме идеи, които да
обмисляте. Искаме да ви насърчим да не
се свързвате с една единствена идея и да
се заемате с това, за което се колебаете, и
с това, от което се страхувате. Разберете,
че когато се обърнете към така наречените
тъмни или неясни области в себе си, вие
създавате възможност за освобождаване
на всички засегнати. Тук опираме до първото и последно основно правило: мисълта
създава. Независимо от това в каква ситуация се намирате, именно силата на вашата
мисъл ви е отвела там. Освен това

точно непоклатимата вяра,
че мисълта създава, ще преобрази вашите усещания и
планетарното ви съществуване.
Препоръчваме ви да поставяте под съмнение всеки, който прекалява с определенията и ви казва „абсолютни истини”. Важно
е да чуете много различни мнения и много
различни версии. Изслушайте версията на
даден човек и след това преценете дали ви
допада. Дали ви носи нещо и ви води до издигане? Едно от нещата, на които искаме
да ви научим, е че зависи от вас да решите

историята постоянно ще се развива. Вашата задача е да откриете своята самоличност в историята, да откриете това, което
знаете - не това, в което искате да вярвате,
или това, което са ви казали. Задължително е да вярвате в това, което знаете, тъй
като

знанието е вашата връзка с
Първосъздателя.
Всеки един от вас ще трябва да разбере,
че неговият или нейният живот има определен смисъл и да си спомни своята роля.
Вие сами сте избрали да бъдете тук. Вие
имате за задача да отведете паметта напред във времето и да върнете смисъла на
човешкото съществуване назад към първоначалото. Вие сте необходими. Обучавани сте за тази задача прераждане след
прераждане и не сте неподготвени. Всичко, което трябва да знаете сега, е вътре
във вас и вашата задача е да си спомните
това, което сте научили. В този живот няма
да ви бъде преподавана нова информация.
Както вече споменахме, това е животът, в
който ще си спомните нещата, които вече
знаете, и ние сме тук, за да ви припомним.
Това е част от нашата задача.
Барбара Марчиняк
„Вестителите на зората”, 1992 г.

Продължение от брой 10

- Езотериката не препоръчва
операциите.
Може ли да се избегнат
наистина?
- Да не се правят операции е невъзможно. Това е
крайна мярка. Направата
на операция е по-голямо
вмешателство не само на
физическо, но и на духовно
ниво и трябва да се прилага
само когато е крайно наложително. Но ако трябва да
избирате между смъртта и
операцията, ще изберете
операцията. Тя нанася вреда на финото ви тяло, но
спасява физическото.
- Каква е природата на

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

ирационалните страхове?
- На подсъзнателно ниво
и в неактивираната памет
хората носят страхове, натрупани с преражданията.
Ирационалният страх така
става напълно обясним за
онзи, който може да прочете Акашевите досиета на
индивида. Всички придобити по този начин страхове
не се поддават на медикаментозни лечения, както

и на други въздействия.
Страховете имат удивително устойчива памет, която
надхвърля един жизнен цикъл, едно прераждане и въпреки трансформиране на
материята те не изчезват.
- Много съвременни
мъже страдат от простата. Какво лечение на билкова основа се препоръчва?
- Билката петопръстник

подобрява функциите и лекува. Може да се употребява и пелин, както и билката
змийско мляко. За подобряване на ерекцията може да
се използва чай от петопръстник и резене в равни
части.
- Какви качества притежава кремъчната вода? А
преварената?
- Кремъчната вода е лечебна. На примесите във

водата се дължат тези качества. Подобрява защитните сили на организма.
Ползва се за лечение на
ставни болки. Премахва
умората. Носи здраве.
- По лечебни свойства
и полезно действие как
се подреждат различните
видове вода?
- Ето така: жива ледникова вода; светена вода;
преварена вода; кремъчна
вода; минерална; изворна.
(Следва)
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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Г

езел предвидил Втората световна война. Още
през 1918 г., току що завършила Първата световна война, той предрича:
„Въпреки тържествените обещания пред народите войната да изчезне завинаги, въпреки спонтанния
вик на милиони: Долу войната!, в противоречие на
всички предвиждания за едно светло бъдеще, аз трябва да кажа: Ако днешната парична система с лихвите си бъде запазена, то аз още днес се осмелявам да
предрека, че няма да изминат и 25 години, когато светът ще застане пред нова, още по-страшна война.
Аз виждам бъдещото развитие ясно пред мен.
Днешното състояние на техниката позволява на
стопанството бързо да достигне високи обороти.
Ръстът на капитала, въпреки големите загуби от
войната, бързо ще тръгне нагоре и чрез свръхпредлагането ще осъществи натиск върху лихвите. Парите ще станат кът чрез спекула. Стопанството ще
се свие и големи тълпи от безработни ще плъзнат
по улиците. На всички гранични стълбове ще се види
забодена една обява: За търсещите работа, вход
забранен. Добре дошли са тези, чиито портфейл е
пълен.
Както в старите времена ще се усили стремежът към завладяване на чужди територии, като за

От стр. 1

Естественият
икономически ред

чрез свободна
земя и
свободни пари
Какво искал Гезел

1. Той желаел да направи невъзможна капиталистическата експлоатация, като с въведените от него свободни пари принуждавал
всеки, който притежава пари, да ги пусне незабавно в обръщение. Така се създава една
икономика с нулева лихва.
2. Искал Поземлената рента, която е като
лихвата - един доход, за който не се полага
никакъв труд, да се постави в обществени
ръце, за да не може никой да живее на гърба
на другите. Той предложил да се откупи обработваемата земя от притежателите и обществото да я предлага на желаещите да я
обработват. Резултатът от подобна реформа
Гезел нарекал свободна земя. (Ако не се
желае одържавяване на земята, то Поземлената рента може да бъде елиминирана чрез
данък върху притежаваната земя.)
3. Тогава, когато икономиката е освободена от грубите си грешки, тя може да бъде
оставена на свободно действащите пазарни
сили. Премахването на всички мита и въвеждането на свободна търговия са неговите
по-нататъшни изисквания.
4. Той предлага икономика, свободна от
лихви, експлоатация и търговски ограничения. Затова тази икономика се нарича Свободна икономика. Гезел е основоположник
на учението за “свободната икономика” и досега никой не е успял да обори основните му
идеи. Точното излагане на неговите теории
се съдържа в произведенията му.
(Днес продължител на делото на Гезел е
проф. Маргрит Кенеди. Нейната книга „Пари
без лихва и инфлация”, излязла 1990 год., е
преведена на английски, френски и руски,
през 1994 излиза разширено и допълнено
издание при издателство Голдман – Мюнхен.
Бел. преводача)

целта се усили производството на оръжия. По този
начин поне се създава работа за безработните. В недоволните тълпи ще се събудят диви, революционни
течения и ще разцъфти отново отровното цвете
на свръхнационализма. Държавите ще престанат да
се разбират помежду си и единственото решение ще
бъде война.”
Всеки може да сметне, че преди да изминат 25 години, започва Втората световна война.
Най-важното: Последователната и без предразсъдъци привързаност на Силвио Гезел към въпросите, които
вълнуват света. Той намерил решение на задачата,
как може да функционира едно справедливо и ви-

Какво ни харесва в

СИЛВИО
ГЕЗЕЛ

сокопродуктивно общество. Гезел застава напреко
пред всички големи авторитети на икономиката и може
би това е основната причина той рядко да е признаван и
често просто да е премълчаван.
Още през 1892 г. Гезел се изказва срещу преследването на евреите:
„При днешната финансова система собственикът
на пари има огромно преимущество пред притежателя на стоки (респ. производителят) и ако той се
възползва от това, то той прави нещо, което всеки
друг на негово място би направил. Тъй като евреите
предпочитат да се занимават с парите, то е ясно, че
ползват статуквото.
Е ли това, обаче, достатъчна причина щото г-н
Щокер (тогавашния дворцов проповедник при кайзер
Вилхелм ІІ) да преследва евреите? Парите са една
публична институция и всеки, който има способности за това, може да се конкурира с евреите.
Дали пък и самият г-н Щокер не е воден от тайното желание да стане банкер? Преследването на евреите е една огромна несправедливост, следствие
на едно несправедливо устройство, т.е. на днешната
парична (финансова) система.
Където има мърша, там се събират орлите; ако искаме да отстраним орлите, просто е необходимо да
отстраним примамката и те ще отлетят, без да се

А

ко днес човек се позамисли, че Силвио Гезел
и „Свободната икономика” са така напълно забравени,
че даже в 20-томни енциклопедии
няма и една дума за него, то приложените цитати звучат направо
оглушително. (Преведени са пет
от общо деветте цитата, съдържащи се в оригиналната статия. Бел.
преводача.)
Проф. Д-р Джон Майнард
Кейнс, икономист, Кембридж, Англия:
„Целта, която като цяло преследва книгата на Гезел, е създаването на един антимарксически социализъм, една реакция
срещу “laissez faire” (нека върви,
фр.), създадена върху здрава
теоретична основа и съвсем
различна от тази на Маркс. Аз
мисля, че бъдещето ще научи
много повече от Духа на Гезел,
отколкото от този на Маркс.
Увода на книгата „Естествения
икономически ред чрез Свободна
земя и Свободни пари” показва
моралната висота на Гезел. По
мое мнение отговорът на Марксизма трябва да се търси в този
„Увод”.
(„Обща теория на заетостта,
на лихвата и на парите”, Берлин,
1935, стр. 300)
Проф. Д-р Освалд Хан, нацио-

налага убийството дори
на една единствена птица. Паричната реформа
прави невъзможно някой
да събира реколта, без да
е сял, и посредством нея
евреите ще могат да приложат интелектуалните
си способности не в мижавите гишета на банките,
а в науката, изкуството и
честната индустрия. Паричната реформа не само защитава евреите от преследване, но и обезпечава на немската наука и правна
система вливането на нова интелектуална струя.”
Силвио Гезел се явява като противоположност на
расиста, което за времето, в което е живял, не се е
разбирало от самосебе си. Той казва за идеята си за
Свободна земя: „Земята, планетата, трябва еднакво
да принадлежи на всички хора, без разлика по расов,
религиозен, образователен или физически признак.
Всеки би трябвало да отиде натам, накъдето го
тегли душата, сърцето или здравето. И там, където отиде той, би трябвало да има същите права
за земя, каквито имат местните жители. Никой не
трябва да има привилегии: нито отделни хора, нито
държави, нито човешки общности. Ние всички сме кореняци на Планетата.”
Във време, когато жените в Германия не са имали
избирателни права и са били сватосвани от родителите
за някой благопристоен господин, когато не са могли да
се омъжат за любимия човек, защото това е зависело
от дебелината на кесията, тогава Силвио Гезел предлага за жените „Майчина рента” – нещо, което ще направи
жената независима от парите на мъжа й. Така той искал
да улесни жените за брак по любов.
Превел Владимир Богданов

Другите за Силвио Гезел
нален икономист на Университета
Ерланген- Нюренберг:
„Силвио Гезел е разбрал как да
пише ясно и разбираемо - една дарба, която липсва както на много
политици и реформатори, така и
на някои практици. „Естественият икономически ред” е актуален и
днес... Гезел създаде гениални концепции и бе забравен, а по-малко
надарените съвременници скриха
няколко генерации, което доста
понамирисва на фалшификация”.
(„В памет на Силвио Гезел”, Списание за кредитите № 6,
1980, стр. 5)
Хайнц Никсдорф:
„Силвио Гезел ме впечатли дълбоко в младите ми години...”
„Безпомощността на съвременните политици прави трудовете на Силвио Гезел винаги модерни”.
(В писмо до Тристан Абромейт,
цитирано по Клаус Шмидт: „Силвио Гезел - „Маркс” на анархистите”.
Берлин, 1989 г., стр. 247)

Тези предразсъдъци са били създадени в едно време, когато понятия
като демократизиране на живота,
високопроизводително общество,
плурализъм, социална политика
не са били познати. В едно „добро
буржоазно” време тези понятия,
които днес ни изглеждат най-естествени, са имали силата на зли
духове.
И Гезел не е употребявал тези
думи, но ги е чувствал и намеквал.
По същото време той твърди, че
привилегиите, свързани с Парите
и Поземлената рента, не са база
за нашата демокрация, а още полошо: тези привилегии са създателите на кризите и причината
да треперят крепостните стени
на замъка „Демокрация”.
До тези, които не можеха да
проумеят тези сложни взаимоотношения, стоят други, които се
възползват от съществуващото
положение и нямат никакъв интерес то да бъде променяно.”
Из „Силвио Гезел, непризнатият
пророк”, 1978 г.

Проф. Д-р Феликс Г. Бин, Университет Дюселдорф, Икономически
факултет:
„Една почти непреодолима стена затваряше досега широкия достъп до идеите на Силвио Гезел.

Алберт Айнщайн:
„Изпитвам радост от съвършения стил на Гезел... Създаването на пари, които не могат да се
трупат, ще доведе до нов вид поистинска собственост”

