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Излиза всеки
понеделник

правоприемник на

24 април

Космическият ден
на Йерархията на
Светлината
Лияна Фероли
В ченелинг с управителя на Земята от Светлинната Йерархия Санат Кумара става ясно, че
извършващото се преобразуване на планетата ни е започнало точно в дните на пролетното равноденствие през 2010 година, когато е

СТР. 2
ПОКАНА

На 8 и 9 април (петък и събота), от 10.00 до 17 часа, в клуб „Катарзис”, гр.
София, кв. „Сердика”, ул. „Гюешево”, № 64 ще бъде проведена

национална среща

В каталога на РП
нашият номер е

618

„Учителят: За образованието и за изкуството да преподаваме
в новата епоха на Водолея”
На срещата ще присъстват и ще споделят опита си учители от цялата страна. Ще бъдат представени и дискутирани прогресивни методи за
алтернативно образование. Сдружение „Традиционна култура и устойчиво
развитие” ще направи презентация на проекти за неформално образование на младите хора извън класните стаи, както и програми на ЕС, подкрепящи иновативни образователни методи.
Желаещите да направят изказване или презентация по темата да се
обръщат с въпроси и за уточняване на подробностите към Виолета Николова, тел: 088-3321229, ел.поща bg_tcsd@abv.bg

Металите и
планетите влияят
върху здравето и
еволюцията
на човека

СТР. 5

ЗЛАТО
р. золото; а. gold; н. gold;
ф. or; и. оrо

СТР. 4

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 читателите си с
целогодишен абонамент 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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В енергията на Красотата

От СТР. 1
бил изграден новият Небесен Свод. Той
е бил пресъздаден заради еволюционното
преобразуване на планетата. Но е трябвало отново да се настрои към онези елипси,
които вече от година са установени около
планетата, за да поемат новите функции на
магнетизма за планетата. За дострояването им, обаче, е било необходимо още време. И то е настъпило в дните на пролетното
равноденствие на великолепната година
с вибрация 11, когато се извършва поредната настройка, променят се някои технически характеристики на елипсите и това се
изпълнява под Командата на Крйон с помощта на Галактически специалисти.
Влиянията на електромагнитните характеристики на елипсите се усетиха още през
2010 година като хармонизиращо изравняване на обичайната полярност. Насочи се
магнетизмът на планетата към състоянието
на хармония, към позицията на равновесно
въздействие на планетата и на всичко съществуващо на нея. Елипсите постепенно
свалят скелета на електромагнитното поле
от Земята и заменят неговите светлинни
характеристики с неутралното равновесно
въздействие на полюсите. Заедно с това
постепенно и животът ни ще достигне равновесно състояние.
Построяването на новата кристална решетка на планетата, установяването на новият небесен свод ще доведе до мир и хармония на Земята. На ДНК-ниво ще започне
хармонизиране на емоционалното ни състояние, както и прераждане на обвивките
ни, а накрая и тържеството на съединяването с нашия висш АЗ.
Ние също можем да подпомогнем работата на Йерархията на Светлината, като
изпратим любов на всички изпълнители
на тези събития, като създадем около Земята голяма златиста сфера и я изпълним
с любовта и благодарността си. Защото от
това ще зависят положителните промени
в живота ни. Така бързо ще се потушават и
конфликтите между хората, по-лесно ще се
понасят и социалните бедствия.

О

тново е пролет.
Бяла, жадувана
пролет! Пролет
на физическо и духовно
пробуждане, на промяна,
както отново се променя,
обновява всичко в Природата.
В ранните часове на
първия ден на пролетта,
първия ден на радостта 22 март, отново заиграваме Паневритмия. Танцът
- „космичен висш ритъм”,
танцът на „разумна обмяна със силите на живата
Природа”. Движенията на
Паневритмията са извлечени от самата Природа и
затова те са мощни, силни, обновителни. Законите на паневритмичните
движения са написани в
целия Всемир. Седемте
херметически принципа,
на които се основава Паневритмията: принцип на
разумността, съответствието, вибрацията, полярността, ритъма, принцип
на причини и последствия
и принципа на единство
или сродство, са характерни за цялата Вселена.

24 април

Космическият ден на
Йерархията на Светлината
Към това съзнателно преобразуване на
планетата ще ни води най-вече изключителният ден на Йерархията на Светлината
- 24 март, който се празнува от всички просветлени хора на света. Този ден подсилва
значението си с това, че на него на Земята
ще се появят Космическите Майстори,
призвани да помогнат на планетата, която влиза в решаващата фаза на пренастройването си. Тези Учители ще закрепят
енергиите си в Решетката на Христовото
Съзнание и тяхната изключителна помощ
ще се прояви веднага от тази дата. Те ще
стартират много нови характеристики за
планетата и във всички царства на Природата, включително и новата вибрация на
човечеството. А това ще означава нова възможност да се получи и леко да се усвоят
новите жизнени уроци, които ще се дават
по много канали. За повечето хора ще се
открият нови перспективи и нови пътища в
процеса на Възнесение. Може някои да получат и предводителство от някой Учител.
На празника на Светлината (24 март) цялата Вселена чества Учителите и съвместното им творчество с хората. В този Космически ден Източника ни призовава да се
отворим за брилянтната му бяла светлина,
както и да й позволим да засияе и насити
цялата ни многоизмерна структура и съзнание. За да може Източникът вътре в нас да
се изразява все по-силно и ясно. И неговата светлина да интегрира, трансформира,
увеличава. Да изтръгне сенките и да върне
дисбалансираните енергии към техния център.
И златно-платинената мрежа от спирали и вълни да се движи във всички посоки,
през времето и пространството, в тази и
всички паралелни реалности и да достига

до всеки наш аспект. Дълбокото, безмълвното ни потапяне в Източника да задейства
намерението на Неговия фокус за лечение
и контакт с извиканите енергии.
Светлината на Източника винаги е
предлагана, само трябва да се отворим
за нея. Да изявим желание и подтик да се
развиваме и докоснем до дълбините на Себе-то си, да почувстваме нейната особена
нотка на величие, благоговение, грация и
нежно напътствие, защото тя е навсякъде
около нас. Тя ще възстанови електрическите аспекти от етерното ни тяло, ще лекува
органите на физическото ни тяло. Особено
ако я фокусираме върху определен орган,
който е слаб или с прекалено много енергия.
Нейният сребърно-виолетов пламък пък
ще прониква в клетъчната ни структура и ще
връща перфектността в цялата ни физическа система, ще освобождава всички кристализирани и инертни енергии, страховете
и сенките. Просто трябва да се отворим и
да позволим да ни докосне и проникне
изобилният поток от 12-те Космически
Лъча на самия Източник. Тогава нашата
най-дълбока светлинна есенция ще се слее
с Него и с Неговата воля за наше и най-висшето добро. Ще се осъществи и космическото свързване между нашето енергийно
пространство и това на макрокосмоса, ще
се напаснат нашите енергийни меридиани
и полета с тези на планетата, слънчевата
система, галактиката, вселената. Така ще
приемем единственото си задължение –
любовта, чрез която ще проявим своя пълен
капацитет и ще изразим най-дълбоката си
същност, ще реализираме своята мисия: Да
живеем от и за любов, в служба на Всичко,
Което е. И да му благодарим чрез цялата
любов и светлина, която сме.

ПАНЕВРИТМИЯТА
Танцът на новото човечество
Те са основани на дълбокото познаване на силите,
действащи в човешкия организъм и в цялото Битие.
Земята се движи около слънцето. Слънчевата система като цяло се
движи към известни съзвездия. Земята и другите
планети, слънцето и всички други небесни тела се
движат по законите на Паневритмията. Земята има
повече от 10 вида движения. Ако си ги представим
съчетани в едно, ще видим каква красива форма
на движение се получава.
Това има отражение върху
земния живот – в проявените форми и процеси,
които срещаме около нас;
например в спираловидното движение на стебления връх при неговия растеж нагоре – „нутационно
движение” – виждаме

отражение на спиралния
път, който прави Земята из
космичното пространство.
Има хармония и ритъм в
цялото Битие. Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани
в едно цяло. Това именно е Паневритмията. При
движението на небесните тела от тях излиза тъй
наречената хармония на
сферите – една музика,
която пълни космичното
пространство.
И движението на светлината е Паневритмия. В
нея има движение, ритъм
и музика. Доказано е от
физиката, че светлината,
която излиза от слънцето, пулсира, т.е. в нея има
една ритмичност, каквато
има и в човешкото сърце.
Чрез
съответствието
между идея, дума, музика
и движение, Паневритми-

ята изразява Божественото пробуждане на Живота,
четирите годишни времена, радостта от даването
и всички ония състояния,
през които човек минава в
своя живот. Паневритмията е наука, която регулира
физическите, духовните
и умствените процеси в
човека. Тя тонира човека,
организира и хармонизира вътрешните му сили и
ги насочва към разумен
живот. Затова можем да
кажем: Паневритмията е
метод за самовъзпитание
и възпитание на разумните същества.
Идва нова епоха, която ще представлява космична пролет. Земята и
цялата Слънчева система сега влизат в нова
космична област, която
представлява благоприятни условия за събуждане

на красивото, вложено в
човешкото естество. Иде
една слънчева култура.
Паневритмията е израз
на тази нова култура. Идеите на Шестата раса са
включени, вградени в нейната музика и в нейните
движения. И когато те се
правят, в човека се събуждат силите и идеите на новата култура и се пращат
в света.
Да пожелаем на участващите в живия кръг на
Паневритмията и на всички хора: Изпращайте красив зов към себе си, към
света, за промяна, обнова,
подем и възход!
Светла Панайотова
Ползвана литература:
Беинса Дуно
„Паневритмия”,
Изд. „Бяло Братство”,
София, 2004
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Н

еделният
20-и
март се оказа
оловносив дъждовен ден, ала нашето
настроение бе ведро,
слънчево и оптимистично. Ведра беше и атмосферата в пленарната
зала на Плевенската областна и общинска управа. Тук около 50 представители на културно-просветната интелигенция,
духовни деятели, лекари и инженери, юристи,
хора от различни генерации – с една дума пъстра
(но много активна!) аудитория – имаха среща
с акад. Атанас Панчев
– директор на ИК „Новата цивилизация” и издател на в. „Квантов преход” (правоприемникът
на в. „Родово имение”),
и с доц. д-р Христо Карагьозов – председател
на НГИК „Петър Димков”,
София. Организаторите
Стефка Иванова, Лилия
Атанасова и др. си свършиха отлично работата.
Сбито и съдържателно, със свойствения си
синтезен изказ на речта
Ат. Панчев запозна присъстващите с новите книги на третата библиотека
„Родово имение” на ИК
„Новата
цивилизация”.
Той убедително разкри

Благотворна среща в Плевен
общия им замисъл и послание към съвременните
хора – хората на преходния, „квантовия” период, в който битуват два
„свята”, две „цивилизации”: СТАРАТА с очевидния приоритет на всичко
материално над духовното, с превалиране на
грозното, меркантилното,
пошлото,
човеконенавистното, и НОВАТА – с
възстановяване на хармонията между душата
и тялото, между самите
хора, както и между тях
и Майката-Природа. Човекът от Новата цивилизация, подчерта Панчев,
не само чувства Програмата на Бога, но и актив-

Христос дойде на Земята, за да сътвори портала към другото ни състояние на съзнание. Сега, застанали пред този портал, ни предстои да тръгнем
и да преминем по трънливия път, но нека всеки от
нас сътворява по една роза на всеки трън.
Огледайте се и ще прозрете какви промени се
извършват в обкръжаващата ни реалност. Трябва
да излезем от илюзията-игра и да погледнем истината такава, каквато е. Да не губим времето си в
сплетни, в грозната неудовлетворяваща реалност,
а да дадем разрешение на Светлината да навлезе, да преобрази нашето творение. Да бъдем творци на собственото си творение.
Ценностната система е объркана, изкривена,
тя е пълна с лъжливи представи за щастие, успех,
красота, която обслужва средствата за масова
информация. Замислили ли сте се някога колко
пари се прахосват само за създаване на образи?
Откъде се появяват, за какво служат, кой ги създава? Образите са средство, с помощта на което
се осъществява власт над хората. Те правят хората зависими и ги отклоняват от истинските им потребности, без намесата на физическа сила и насилие. Вие приемате показваните образи за ваша
ценностна система и действате съгласно нея. Това
ние наричаме невидим контрол над ума, който
бурно процъфтява в забързания живот. Една от
функциите на светлината, обаче, е да внася яснота, прозрачност в невидимите структури на мислите и чувствата, формиращи живота ви. Светлина
в противоположност на контрола над ума. Когато
допуснете светлината да навлезе в живота ви, тя
разкъсва оковите на властта, славата, авторитета
и основаващите се на тях йерархии; освобождавате се от илюзиите, лъжите, отнемащи силата ви за
самоутвърждаване. Ето защо трябва да се научите да приемате светлината и да поемете кормилото на живота в собствените си ръце.
В психологията автотренингът е средство за
осъзнаване на значимостите и ценностите - инструмент за вътрешна хармония. Кръгът на абсолютната вяра е скрита в подсъзнанието – работете

но участва в обновителните позитивни процеси.
Друга алтернатива днес
няма, ако сме за спасяването на човечеството
от всеобща гибел.
Очертавайки накратко многостранната личност и дейност на Петър
Димков „Безсребреника”,
доц. Карагьозов обоснова с примери и факти
органичната връзка и
взаимодействие между
неговите родолюбиви
дела, лечителство и
философско мислене,
акцентува върху веруюто му в живота – обичай хората и им помагай
безвъзмездно, и открои
Лечителя като един от

най-ярките строители на
Ноосферата – сферата
на духовността, разума
и културата. В този смисъл битието на Димков
е служене на Бога и човека – нещо, което днес
е в пълно съзвучие със
задачите и мисията на
Квантовия преход. Аудиторията прояви особен
интерес към мероприятията (реализирани и
предстоящи през 2010-а
и 2011-а) на Националната програма на НГИК
„125 ГОДИНИ ПЕТЪР
ДИМКОВ” и към нейната
главна цел: да популяризираме идеите и делата
Димкови в духовността,
родолюбието българско
и здравето (физическо и
нравствено), за да пуснат

трайни корени в малките и големи селища на
Отечеството ни, да запалят млади и стари, деца,
юноши и младежи, както
това е сторил навремето П. Димков. Карагьозов
посочи основните форми
и средства за реализацията на тази цел и аргументира жизнената необходимост от изграждането на Граждански инициативни комитети (ГИК),
клубове, групи „Петър
Димков”. Тук, в Плевен,
бе изграден 16-ият ГИК
„Петър Димков”.
Участниците в срещата зададоха многобройни въпроси на гостите и
направиха ценни предложения за по-нататъшната ни съвместна работа.
Доц. д-р Христо
Карагьозов,
председател на НГИК
„Петър Димков”

Живот, осмислен с любов
Любовта дава и прощава,
егото взима и забравя.
Всичко истински велико
израства бавно и незабележимо.
усърдно върху връзката съзнание – подсъзнание.
Научете се да вярвате с ума, с логиката, с чувствата си.
Осъзнавайки ценността, отдаваме значимост
на подсъзнателните ценности, и когато те си съвпадат и се влияят, се получава цялостна хармония.
Помнете, има много клопки по истинския път,
който сте поели.
Една от клопките е Клопка на главата.
Тя е заложена в областта на главата и ума.
Вашата ментална част е голяма част от дуалната действителност. Под дуалност разбираме съзнанието, което разделя нещата на добро и зло,
светлина - мрак, болест - здраве, приятел – враг
и т.н. Това е съзнание, което обожава да разделя
и да поставя етикети. То работи с общи принципи.
Единствено Божествената Христова енергия лежи
отвъд дуалността - тя не се губи, а се трансформира.
Научете се да слушате със сърцето си, настройте се към неговата енергия от едно тихо място вътре във вас.
Акито – слушайте своето дишане и ще чуете ритъма на Вселената.
Не искайте подчиненост от децата си - когато
предлагате помощта си, не забравяйте, че те ви
четат, усещат вашите емоции, страх. От искрено
изслушване на детските грижи може да бъде изграден един истински мост на комуникации. Осъзнали това, ще подкрепите децата си открито
и с доверие. Всичко опира до освобождаване на

собствените ви идеи за това, каква трябва да бъде
действителността; изхождайте от своите желания
и копнежи.
Оставете всеки да бъде себе си.
Капан на сърцето
Сърдечният център е сбор от много енергии мост между Небето и земята, между висши и низши енергии. Сърцето позволява да се издигате
над дуалността и да докосвате с любов, нежност,
радост и състрадание.
Не давайте обаче повече, отколкото са ви поискали - не прекрачвайте собствените си граници,
така няма да смесите енергиите. Носете знание,
отговорност и изцеление.
Всеки от Вас трябва да се освободи от нуждата
да променя нещата – истинската духовна промяна започва винаги с ПРИЕМАНЕТО – трябва да се
установите в мир с най-дълбоките си емоции на
страх и гняв.
А това, което мога да Ви предложа, е не просто
някакъв инструмент или теория, а е себе си, трансформирана от живота, опита, смелостта - отговорно да работя с Вас открито.
Капан на волята
Често вашето Его изисква ясни резултати на
момента и това няма нищо общо с помагането на
другите. Ключът за възвръщането на силата се
състои в това, истински да притихнете в себе си.
Помнете, когато става въпрос за водене, колкото
по-малко, толкова по-добре. Освобождаването от
всичко и всички заложени капани по пътя ви се извършва само с любов и пак с любов.
Говорете с любов, сътворявайте с любов, прегръщайте с любов, обичайте с любов. Бог е любов
и закон. Всичко е любов.
С любов:
Ваня Николова, Варна
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атинското наименование на химическия елемент злато е Aurum (Au).
Тежък, мек, блестящ метал с интензивно жълт цвят. Ковък. Твърдост по Моос:
2.5 – 3. Относително тегло: 19,3. Цветът на
златото в зависимост от примесите в него
има различни оттенъци, като с примеси от
сребро е по-светложълто и е с по-ниско относително тегло до 15. Златото кристализира в
кубична сингония, срещат се и октаедрични
кристали, лесно се полира и притежава висока отражателна способност. Агрегатите
му са гъбести или дендрити, като най-често
се срещат като дребни, неправилно заоблени зърна или люспи. А понякога и във вид на
огромни, впечатляващи по размер образци
до 100 кг. В Австралия, Япония и Америка са
намерени късове с тегло десетки килограма, които отдавна са претопени и във вид
на кюлчета се пазят в банки. Притежава висока химическа инертност, като се разтваря
само в царска вода. Електропроводността
по отношение към медта (при 0°С) е 75,0%.
В природния си вид може да се види в някои
музеи.
В златото винаги има примеси от Ag, Сu,
Fе, Нg и др. В повечето случаи съдържа
сребро Аg. Съществува редица от твърди
разтвори на Аu и Аg. Среброносно злато с
20% и повече Аg се нарича електрум. Други
разновидности са: паладиево злато (до 10%
Pd ), родиево, медно и бисмутово. Чистотата
на златото се определя от количеството на
примеси в 1000. Например, най-често златото съдържа около 10% примеси и тогава
неговата проба е 900.
Златото е един от най-древните познати
на човека метали, като неговият добив е започнал преди добива на медта и среброто.
Притежава най-високата пластичност и ковкост в сравнение с другите метали. От 1 г.
злато може да се получи почти прозрачен
лист със светло зелен цвят и с площ 1 м 2, а
от една унция (28 г.) може да се изтегли тънка колкото косъм нишка, дълга 80 км! Още
древните майстори са знаели как се изковава злато на листове с дебелина 0,00001 мм,
които използвали за позлатяване на икони,
църковни принадлежности, покриви и кубета на църкви и дворци, за позлатяване на
статуи (например, статуята на богиня Атина
Палада в атинския Акропол; златните дрехи
на „Смарагдовия буда”).
Астролозите и алхимиците свързват сиянието на златото със слънчевата енергия, а
алхимиците го смятат за най-съвършено от
всичко, съществуващо на нашата планета.
Златото е символ на боговете, на слънцето,
на благородство, хармония, мъдрост, устойчивост, святост, чистота и мъжкото начало.
Археолозите са намерили изделия от злато в планините във Франция в най-древните
цивилизации на неолита, в келтски погребения, в Египет, в древни културни слоеве
на Индия и Китай. Най-старото златно съкровище на света е свързано с Варненския
халколитен некропол, датиран от V хил. г.
пр.Р.Хр. „Траките, които са населявали
Балканския полуостров през II-I хилядолетие пр. Р. Хр., са били не само изкусни
търсачи на злато, но и забележителни майстори на обработка на благородните метали. Свидетелство за това е
Панагюрското златно съкровище, което
се съхранява в Националния исторически
музей, гр. София”. При разкопки на гроба на
прабългарския хан Кубрат са открити около
900 златни предмета, сред които ритуални
изделия и съдове.
Рафинирането на златото и отделянето от
среброто е започнало още през втората половина на II хилядолетие пр. Р. Хр. Златото
се използва от древността за направа на
широк спектър изделия за бита, култови
предмети и бижута, за вграждане на скъпоценни камъни. Носенето на златни бижута
придава на собственика блясък, благородство, красота, постоянство, устойчивост срещу болести и външно влияние. Златото отдавна е служило като символ на богатството
(в гробницата на Тутанкамон имало над 100
кг. злато) и хората винаги се стремели да го
притежават. Много хора и сега приемат при-

ЗЛАТО

р. золото; а. gold; н. gold;
ф. or; и. оrо
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Чистото злато е
24-каратово – тогава
всичките 1000 части
на сплавта са злато (проба над 990).
Когато златото е 750
части от всичките
1000 части в сплавта
(проба 750), тогава
то е 18 карата (3/4 от
24 = 18). Когато е 585
части (проба 585), е 14
карата. Когато е 333
части, е 8 карата (1/3
от 24 = 8)

тежаването на изделия от злато като признак на
високо социално положение. Златото не се променя с времето и златните предмети от всички
цивилизации, които намират археолозите, са
запазени.
Златото е много силен амулет и талисман за
привличане на любов. Верижките от злато са
амулет против негативното въздействие и са се
носели в миналото и продължават да се носят
и сега.
Литотерапевтите смятат, че златото засилва лечебната сила на вградените в тях камъни. От древността са лекували с препарати от
злато и негови соли широк спектър болести.
Установено е, че най-много злато в тялото на
човека има в кръвта.
Днес злато се използва във вид на препарати
за лекуване на туберкулоза, розоцея, онкологични заболявания. В хомеопатията - за лекуване на церебрална склероза, заболявания на
черния дроб, хипертония, остеомиелит, фиброма на матката, остеопороза, при отслабване
на паметта и др. Установено е, че златото дава
енергия и препоръчват на хора с повишена въз-

будимост да не носят изделия от него.
Използува се като банков еквивалент и валута, в електрониката, химическата промишленост и медицината, където радиоактивно
злато прилагат при диагностика на тумори. В
бижутерията е най-важният ювелирен метал самостоятелно или във вид на сплави с Аg, Сu,
Ni, Zn и Pb. Досега на Земята са добити над 75
000 тона злато.
В сулфидните находища златото често е
включено в такива минерали като пирит, халкопирит, арсенопирит, сфалерит и галенит,
като самородно и под формата на телуриди.
Значителни залежи от този метал са намерени
след изясняване на закономерностите в образуването му на нашата планета в Индия, САЩ,
Канада и други страни. Едни от най-богатите
находища са в Южна Африка (Витватерсланд),
САЩ (Калифорния, Аляска), Испания (Рио
Тинто), Русия (Березовск), Австралия (Калгари),
Румъния (Трансилвания).
Златото се добива и в златоносни разсипи.
За най-голям самороден къс се приема намерената през 1872 година в Австралия (Нов
Южен Уелс) „плоча на Холтерман” (злато и
кварц с обща маса 285 кг.), от която е било извлечено 93,5 кг. чисто злато.
В България златото се извлича при преработката на сулфидни руди от Панагюрско,
Източни
Родопи,
Чипровско,
Бургаско,
Ямболско. Самостоятелни златорудни находища са Злата (Трънско) и Свещи пласт (Стара
планина). Златоносни разсипи са намерени
по реките Огоста, Струма, Тополница, Янтра,
Тунджа, Арда, Луда Яна и др.
Лидия Старикова

Панагюрско златно съкровище,
тракийски античен златен сервиз
за пиене, състоящ се от девет
златни съда с общо тегло 6,164 кг,
е открито на 8 декември 1949 г. в
района на гр. Панагюрище в местността „Мерул” от тримата братя Павел, Михаил и Петко Дейкови
- тухлари и каменари по професия.
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Металите и планетите влияят
върху здравето и еволюцията
				 на човека

Всяка планета си има свои елементи на Земята. Ако разбирате Марс като принцип, ще
разберете какво влияние оказва той върху Земята чрез желязото. Златото има отношение
към Слънцето, медта - към Венера, среброто
- към Луната, калаят - към Юпитер, оловото към Сатурн, платината - към Уран.
***
Ако в кръвта преобладава желязо, то произвежда един род мисли, ако преобладава мед
- друг род мисли. Изобщо всеки елемент - желязо, мед, калай, олово, сребро, злато - произвежда специфично влияние върху мислите и
чувствата на хората.
***
Златото е носител на жизнени енергии в
природата, а среброто чисти човека от непотребни вещества в организма му. Желязото
пък усилва организма. Обаче, ако внесе в организма си повече желязо, отколкото трябва,
човек започва да огрубява. Всеки елемент
има своето предназначение за човешкия организъм, но ако е употребен в определено количество.
****
Ако в кръвта няма достатъчно злато, човек
не може да прояви характера си. Ако в кръвта няма достатъчно сребро, човек не може
да прояви своята чистота. Всеки елемент се
представя с известно качество. Не е достатъчно само да мислите за тези елементи, но
трябва и да ги разбирате.
***
Много от болестите се дължат на липсата
на органическото злато в кръвта. Слабостта
и малокръвието се дължат на недостатъчно
количество желязо в кръвта. Когато мисълта
на човека е неподвижна, това показва, че той
има малко фосфор в кръвта си.
***
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.
***
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако
не може да се свърже направо с тях, нека се
ползва от ония растения и минерали, които са
свързани с енергиите на Слънцето и на Луната и ги трансформира правилно.
***

Здравият човек не трябва да реже хляба с
нож. Ножовете, вилиците и лъжиците не оказват възпитателно въздействие върху здравите хора или пък те да бъдат златни, а не
железни. Чиниите да бъдат от най-фин порцелан, а тенджерите - от чисто злато или сребро. Калайдисаните съдове и от калай, не се
препоръчват. Това значи в човека да се внесат нови чувства, които имат устойчивостта
на златото и среброто.
***
Хората на шестата раса ще се хранят с почиста и здравословна храна от сегашната, ще
изхвърлят от употреба вилиците и ножовете,
медните съдове ще се заменят със съдове от
по-благороден метал. Засега в човешкия организъм трябва да влязат такива елементи,
които да повдигнат вибрациите на неговите
енергии.
***
В златото има съзнание, не в самото злато, но в онези, които са господари на златото.
Ако обичаш тези господари, отваря се тяхното
сърце и те ще ти дадат от това, което имат, но
първо трябва да се запознаеш с тях. Златото
е складирана слънчева енергия, която индусите наричат прана, а от нея зависи здравето
на човека. Праната се съдържа в Слънцето.
Затова се препоръчва на хората да излизат
сутрин рано, да възприемат по-голямо количество прана. Златото е най-добрият проводник на живота, на праната, на жизнената енергия. Който има повече злато в кръвта си, той
се радва на повече живот. Ако златото в човек
е малко, той често боледува. Духовната наука
разполага с формули, чрез които се привлича
златото. Като добри проводници на топлината
и електричеството златото и среброто могат
да се използуват като лечебни средства. Дайте един грам чисто злато на един неразположен човек и ще видите как неразположението
му ще мине; среброто - също. Среброто чисти,
както Луната, а златото се смята като емблема на живота. Среброто вади нечистотиите, а
златото носи живот на падналия духом.
***
Вземете един грам чисто самородно злато,
турете го в десет грама вода и я оставете да
стои няколко дни на слънце. Щом сте неразположени, вземете десет капки от тази вода
и неразположението ще мине. Болен сте, вземете десет капки от тази вода. Изобщо, каквото и да сте преживели, лекувайте се с тази

вода.
***
Когато се лекувате, турете една златна монета във вода, да стои известно време и след
това пийте от нея по една чаена лъжица на
ден. Всеки човек има известно количество
злато в себе си. И той външно може да бъде
толкова богат, колкото органично злато има в
кръвта си.
***
Среброто лекува. Ако имаш някаква болка,
вземи чисто сребро, тури го във вода да стои
24 часа и от време на време после си пий от
тази вода.
***
Скъпоценните камъни са носители на живота. Ако някой болен носи диамант, той ще
оздравее. Не само скъпоценните камъни, но
и благородните метали носят живот; затова
бих ви препоръчал да носите поне един златен пръстен или друг златен предмет, който е
проводник на живота.
***
Скъпоценните камъни и благородните метали оказват добро влияние върху здравето
на човека. Най-силно влияние оказва златото, понеже носи в себе си магнетическа сила.
Златото е символ на духа - кристализирана
слънчева светлина.
***
Добре е човек да има поне един златен
пръстен със скъпоценен камък и всяка сутрин
да го туря последователно на всичките си
пръсти и да си казва: „Искам да дам ход на
Божественото в себе си, да бъда благороден,
да бъда справедлив, да бъда музикален със
стремеж към красивото и да се отнасям добре
с хората.” Голяма сила се крие в скъпоценните
камъни.
Петър Дънов

Стъклен покрив
за отопляване
Шведската компания SolTech Energy предлага
на собствениците на жилища да си поставят
покрив със стъклени плочки, който да ги отоплява.
Стъклените плочки на покрива се поставят
върху слой от черен найлон, който се нагрява от слънчевата светлина. Топлият въздух
в този „парник“ се издига нагоре и отдава топлината си на водата, която се използва за
отопление.
Тази установка, която използва „безплатно“

слънчевата енергия, е много по-евтина, отколкото инсталирането на слънчеви панели.
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Венцислав Стайков е роден на 19 март 1961
г. в Кърджали. Публикува в периодичния печат
от 1979 г. Автор е на следните поетични книги: „Мисли на един луд” (1998), „Забравени богове” (2000), „Бяла граница” (2001), „Билет за
небето” (2002), „Млечни пътеки” (2003), „Ескизи от Юг” (2006), „Цяла нощ те скитам” (2009).
В края на миналата година благоевградското
издателство АРС издаде и най-новата му книга „Пейзаж с римски мост”. Една много цветна
и неравно, но пълнокръвно дишаща книга, която е взряна през личностното в универсалното. Пейзажът в нея е мост между битието и
инобитието. А преди и отвъд „римския” мост
е апогеят на любовта - тази, която твори
света.

Контраст
Вятърът оплита в клони
палитрата с необуздани цветове.
Само празните кашони – къщи за
клошари
и торбички – луднали балони,
контрастират на картината;

Венцислав се възвиси
до кота 50

се озове там, преминава през много лутания,
криволичения, търсения. Но един хубав ден…
изведнъж се озовава на мястото си, в себе си.
Така стана и с Венци. Преди да стигне до
„Пейзаж с римски мост”, той правеше „Ескизи от
Юг”, водеше си „Дневник на един луд”, търсеше
„Бяла пътека”, „купуваше си „Билет за небето” и
т.н., докато това, което търсеше „отвъд”, му се
откри в родната Родопа и вътре в него самия.
Не знам колко дълго трябва да живееш в този
вътрешен пейзаж и с какъв интензитет, за да
бъдеш готов за неговата ласкава прегръдка, за
пълното отдаване и сливане с него. Важното е,
обаче, този пейзаж да докосне и другите, да го
изживеят, докато четат за него. И вибрациите на
думите, на образите, чувствата, емоциите, преживяванията да ги потопят в южнодъхтящите
ескизи с римски мостове на Венци.

а как би била
съвършена
като платното на импресионист,
доловил интуитивно:
„чужди са подробностите – на пейзажа”...

Ф

изиката на „празното пространство”
и на вярата доказа, че всяка частица
си има античастица, всяка материя –
своята партньорка антиматерия. Но тъй като
последната е с много по-голяма маса, остава
невидима за обикновеното око. Но не и за окото на поета. Защото неговото око е истински
фрактал, подобие на Слънцето. А душата му е
най-точният фрактал на Бога.
Затова на поета не му е трудно да гледа,
да пребивава в своето подобие. Нещо повече,
там му е особено уютно. Е, вярно е, че докато

Литературно-пролетен празник
По идея на клуб „Неиздадени ръкописи” към
Регионална библиотека
„Н.Й.Вапцаров” и Движението на жените-социалистки в Кърджали се
проведе поетично-пролетен празник с участието на местни творци и
любители на поезията.
Така всички заедно отпразнуваха Първа пролет, Световния ден на
поезията и Пролетното
равноденствие. Свързвайки тези три празника,
те потърсиха връзката
между пролетното тайн-

Пречистване
Ветрове от духове на ескимоси
по високите била на планината.
И параклиси по хълмовете голи,
сякаш са следи от бели мечки.
Чувам мекото ръмжене на живота,
шепота от гласове на прадедите.
Тука моите очи танцуват лудо
и е съвършена голотата.
Ехото и въздуха пречистват.
В ручеи изтича самотата.
Венцислав Стайков
Из „Пейзаж с римски мост”

ство и енигмата на духовното и материалното плодоносие. Опитаха се да
надникнат чрез общуването с поезията в свещеното
време, изравняващо земните и небесните енергии
и носещо живия пролетен
еликсир на духовната трансформация.
Такава
е
била и идеята
на Генералната
конференция
на ООН по въпросите на образованието,
науката и кул-

Вилдан Сефер

турата (ЮНЕСКО), когато е
обявила през 1999 година
21 март за Световен ден
на поезията. Освен да се
популяризира
писането,
публикуването и четенето
на поезия, чрез нея да се
погледне на света от друга перспектива, тази която

открива красивото, истинското, ценното в човека и в
света около него с помощта
на изцеляващата и възраждаща сила на думите.
Участниците в тройния
празник приветстваха своя
съгражданин и поет Венцеслав Стайков с неговата

Първият брой на вестника излиза на 24.10.2005 г.

Някак по-различно свети
мартенското слънце.
И звездите от небето
бял прашец поръсват...
В багри пролетни зората
влюбено се плиска.
Пак събужда се земята
за живот разлистен.

Лияна Фероли

За възраждащата и
изцеляваща сила на думите

Пак събужда
се земята
Капките дъждовни крият
някаква омая.
На букет от цвят магичен
въздухът ухае.

Красива е Родопа, но рядко можем да назовем нейната красота. Това е привилегия само
на тези, на които мистичната планина е разкрила тайната си за вечност. На тези, които е
допуснала в своята светая светих чрез взаимно проникване и посвещение - като в древния
ритуал на траките, в който Слънцето „опложда”
земната „утроба”. Само след подобна инициация, благословия, рисуващият преживяванията
си и красотата на родната планина започва да
се уподобява с рисуваното. Така както детето
и приказката стават едно и също нещо. В това
е тайната на Родопа. Тя често я прошепва, но
малцина я чуват. Венци, обаче, е един от тях.
В неговата палитра изобилно тече мистичната
светлина на Родопа, но без да изтича, без да
заслепява, без да изгаря. Само гали и моли за
сливане с нея. За да помаже с балсама и свещения си елей раните на мрака.
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времето започнали
борби за замислената Жива библиотека на Земята. Тя изглеждала достатъчно привлекателна, за да стане нечие
притежание. По време на
ранната история на Земята
имало космически войни за
собствеността над планетата. Замисляли ли сте се някога кой притежава Земята?
Тя е страхотен парцел. Смятате ли, че може да бъде оставена без собственик?
Имало е много схватки
и Земята станала място на
раздвоение. Някои от боговете-създатели, които имали правото да правят, каквото си поискат „тъй като Земята била зона на свободна
воля”, дошли и превзели
властта. Ние наричаме това
„окупирането” на Земята.
Както когато дадена фирма
бъде превзета по борсов
път. Тези богове-създатели
окупирали Земята преди
около 300 000 години - периода, който от историческа
гледна точка вие наричате
началото на човешката цивилизация. Това е периодът,
за който днес се учи, че е
поставил началото на цивилизацията. Всъщност тогава
било просто началото на покъсната фаза, фазата на съвременното човечество.
Когато станала тази схватка, една група от същности
след битки в космоса спечелила територията на Земята. Тези нови собственици
не искали местните обитатели на Земята, „хората”,
да знаят какво става. Без
информация те щели да бъдат по-лесни за управление.
Ето защо светлината е информация, а мракът е липса
на информация. Тези същности победили светлината
и Земята станала тяхна територия. Това ви дава нова
представа за светлината,
нали? Възникнала висока
радиоактивност и ядрена
активност и голяма част
от земята била разкъсана.
Местният вид, човешките

Семейството
на светлината
създава Земята
Същества, хранещи се с ужас, окупирали планетата
тази планета имали различни вкусове и различни предпочитания от предишните
собственици.

Те се хранели
с хаос и страх

същества, били подложени
на унищожение и се разпилели.
Тези нови богове-създатели, които били новите
собственици, били и майстори на генетиката. Те знаели как да създават живот
и искали тази територия по
свои причини. Териториите
се създават и се държат от
определени енергии по найразлични причини, една от
които е, че

всяко нещо носи
съзнание
Съзнанието
непрекъснато общува. Съзнанието
вибрира, или може да бъде
накарано да вибрира, с определена електромагнитна
честота. Електромагнитните енергии на съзнанието
могат да бъдат настроени
да вибрират по определен
начин, за да създадат

източник на храна
Точно както ябълките могат да бъдат приготвени и
изядени по най-различни
начини, така съзнанието
може да бъде приготвено и
консумирано по най-различни начини.
Някои от същностите в
процеса на собствената си
еволюция започнали да осъзнават, че като сътворяват
живот и влагат в съществата съзнание, настройвайки
честотите на различните
форми на съзнание, могат да се хранят; могат да
поддържат властта си. Те
започнали да разбират, че
така се зарежда с енергия
Първосъздателя. Първосъздателя изпращал други
да създадат дадена електромагнитна честота на съзнанието като хранителен
източник за него.
Новите собственици на

Тези неща ги зареждали с
енергия, захранвали ги и ги
задържали на власт.
Тези нови собственици,
които са дошли тук преди
300 000 години, са великолепните същества, за които
се говори в Библията, във
вавилонските и шумерските
записи и в текстовете от цял
свят. Те дошли на Земята и
променили човешкия вид.

Променили
вашето ДНК
за да можете да предавате
само в един ограничен честотен пояс, чиято честота
можела да ги храни и поддържа на власт.
Първите хора били прекрасни същества с 12 нишки
ДНК, дадени от най-различни съзнателни цивилизации. Когато дошли новите
собственици, те започнали
работа в своите лаборатории и създали разновидности на тези хора с различно ДНК - молекулата с две
спирали. Те взели първото
ДНК на човешкия вид и го
разделили. Старото ДНК останало в човешките клетки,

но без да функционира; то
било разделено, изключено.
Отвътре човешките клетки представляват светлинно закодирани влакна, тънки като паяжина енергийни
нишки, които носят информация. Когато тези тънки
нишки работят заедно като
проводници, те образуват
спиралите на вашето ДНК.
Когато са ви променяли,
са ви оставили двойната
спирала. Всичко, което не
било жизнено необходимо
и което би могло да ви носи
информация, било изключено и била оставена само
двойната спирала, която ви
затваря в управляеми контролируеми честоти.
Около планетата била поставена честотна бариера,
нещо като електрическа бариера, която контролирала
степента на измененията в
честотите на хората. Както се говори, тази честотна
бариера силно затруднила
проникването на честотите
на светлинната информация. Когато светлинните честоти успявали да проникнат
през контролната бариера,
насреща нямало светлина,
която да ги приеме. Човешкото ДНК било изключено,
светлинно
закодираните
влакна вече не работели,
така че съзидателните космически лъчи, които носели
светлина, нямало къде да
се включат и да се захванат.
Барбара Марчиняк
„Вестителите на зората”

Продължение от брой 12

- Каква е истината за
гробницата на Бастет в
Странджа планина?
В тази гробница има архитектурни останки, почти
запазени, но има и някои
повредени. Но тя не е на
мястото, където търсят археолозите. По на юг е, по
поречието. Намира се в
подземието. Налага се да
има много изкопни работи.
Но не е лесно да се стигне
дотам. Гробницата се пази
на енергиен принцип.
На това място стават чудеса. Видения е имало. До
три културни пластове има
там. Не могат наведнъж да
се открият. Най-напред да
се проучи тракийското оброчище, после да се стигне до другите факти. Носят
послание от много веко-

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите
ве преди създаването на
българската държава на
полуострова. Да се направи сечение на местността
по-дълбоко по поречието.
Надписите са на древна
шумерска писменост. По
археологическите находки
да не се въздейства. Енергийно са заредени. Повече
секретност има. Повече
древни артефакти има
там, предимно с историческо значение.
- Съществуват ли тайни общества, които се
борят за пълен контрол

над човечеството?
На Земята има много
общества, политически и
военни структури, които ви
държат под контрол. Във
Вселената достигат отгласи от хаотичните вибрации
на завладяването и притежанието, но те не ще успеят до квантовия преход
да превземат с тъмнина
цялата ви планета, защото
светлите умове и светлите души се противопоставят. Тези тайни общества
работят под прикритие на
благородни каузи, но кон-

тролират най-вече паричния капитал и военната
сила. Такива тайни общества има – на посветените от Черната ложа; на
масоните; на посветените
в някои религиозни общества; представители на
парламентарни и дворцови монархии; на Световни
организации. Под контрола им са ваши светски и
религиозни водачи. Тези
общества са основани на
агресивен принцип – да
противопоставят и владеят.

Черната ложа има земни и небесни структури.
Те работят паралелно на
Земята и в духовните светове. Активизират хаоса,
като изпращат съответните вибрации до земните
служители на мрака и задействат деструктивните
енергии, за да всяват хаос,
да причиняват безредици в света на материята и
духа. Тези служители работят под прикритието на
маски. Тайните общества
са навсякъде, не е едно,
както си мислите, защото стремежът към власт и
притежание е ръководещ
във вашия свят.
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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Както през миналата,
така и тази година април
е особено разнообразен
и динамичен за земеделците.
Първата особеност е
подреждането на планетите. Само Плутон се намира през целия месец
пред Стрелец и топлинните импулси ще бъдат
незначителни. В същото
време Меркурий, Марс,
Юпитер и Уран пред Риби
с месечния си престой
ще ни изпращат хлад и
влага – вероятност за
продължителни валежи.
Надежда за топлина
ще имаме единствено от
топлинния тригун на 28

април.
Другата особеност са
многото неблагоприятни
дни за работа в градината. Анализите на Мария
Тун показват, че природата помни далечните
дни на Разпятието и затова в нейния календар
те са зачеркнати – 22ри
и 23ти. Неблагоприятни
са 17, 18 и 19 април до
15ч. По-добре да се извършват някакви други
дейности.
За сметка на това има
благоприятни дни за
присаждане на овощни
дървета – дните на Овена (3ти и 4ти) и 24ти април от 2 до 17 часа – ден
на Стрелец. Рано сутрин
или привечер, по хлад,
работим бързо и чисто,
за да имаме добър резултат.
При Низходяща луна,
13, 14, 15ти в дните Лъв,
довършваме саденето
на плодните дървета и
лози – наторяваме със
зрял компост и мулчираме.
Точното време за картофите и други кореноплодни е Възходящата
луна – 7, 8, 25 и 26ти април. При нужда успешно
можем да използваме и
18ти април, който е много силен – 3 звезди.
Около Великден можем да заровим рогата
от крава, напълнени с

кварц, в земята, за да
имаме така необходимия
биодинамичен препарат
501.
През месеца можем да
започнем и да събираме
цветовете на глухарчето
– сутрин рано, когато все
още не са се отворили.
Сушим на хартия, задължително на сянка.
Ако имаме заровени
през есента препарати,
ги изваждаме около Великден и ги съхраняваме
по правилата.
Пожелавам ви успех в
работата през този сложен месец!
Димитър Стоянов,
Бачково

