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Каталожен №618

Джон Лиър е може би един от най-опит ните 
пилоти в света. Работил дълги години за ЦРУ 
и има зад гърба си стотици полети в различни 
точки на планетата. Дядо му Бил Лиър е ос-
новател на легендарната компания за частни 
самолети „Лиър Джет“ – може да се каже, че 
авиацията е в кръвта на Джон!

Опитният пилот лично е инспектирал и е 
разследвал десетки самолетни катастрофи. 
Той е запознат с всеки технически детайл и 
спецификация на машините.

Лиър се е свързал с руския президент 
Владимир Путин и му е предоставил доказа-
телства за това, че кулите близнаци и Пен-

нените колони на небостъргача като нож 
масло – както ни показват по телевизи-
ята.

Според Лиър, ако зданието беше на-
истина ударено от пътнически самолет, 
крилата, както и голяма част от машина-
та щяха да стърчат навън – тук от само-
лет няма и помен.

Не е възможно краят на крилото на 
самолет да пререже металните колони 
на сградата по този начин. Сградата се 
възстановява от само себе си! Записите 
не показват експлозия при удара.

На някои от записите се вижда, как 
носът на самолета излиза от другата 
страна на сградата. Освен че е физиче-
ски невъзможно, на снимка направена от 
независим фотограф, въпросната дупка 
липсва! Вижда се как в прозорците има 
различни предмети в стаите. Тази част 
на сградата не е била пробита от само-
лет.

Стоманените колони на сградите са 
срязани с перфектен разрез! Според ре-
дица експерти по металургия е изключе-
но алуминий да пререже стомана с плът-
ност 8030кг/м3, а в записите се вижда, че 
разрезът е перфектен.

Според редица теории на конспираци-
ята, т.нар. атентати са инсценировка! 

Сградите са свалени с контролирана 
демолиция – експлозии в основите. Но-
сещите колони са предварително сряза-
ни с машини. Самолетите, които видяхме 
по телевизията, са специални ефекти!

Лиър е дал на Путин и копия от ориги-
налните дневници на контролните кули, 
където нито един от самолетите не фи-
гурира.

Какво ще направи Владимир Путин с 
убийствените доказателства, остава да 
видим. 

тагона не са ударени от пътнически самолети, предава 
WorldTruth.tv

Ето обобщение на неговите изводи:
Ако самолет се вреже в железобетонна конструкция, 

първото, което ще се случи, е алуминиевите крила да се 
огънат. Изключено е мекият алуминий да пререже стома-

Вижте какво се случва с крилото 
на самолет, когато в него се вреже 

обикновена птица.

На някои от записите се вижда, как носът на 
самолета излиза от другата страна на сградата.

кулите близнаци 
не са били 
ударени от 
самолети!
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РАЗКАЗ 
ЗА ГРАДИНАТА НА ФИНДХОРН

Превод от английски: Росен Ангелов

ТТази книга е нескромна – занимава се с нескромни неща като възстановяване на 
благосъстоянието на цялата планета Земя! Тази книга не е за хора, които бъркат 
скромност с посредственост. Да имаш велики и красиви мечти и в същото време да 
се стремиш делата ти сами да говорят за себе си, това е и красиво, и здравословно 
скромно. Но да казваш, че „не смееш да мечтаеш за големи неща, защото би било 
нескромно”, то това, според мен, е признак на страх и на духовна посредственост. Тази 
книга не е за онези, които се страхуват да имат и следват големи мечти!

Р. Ангелов
Една релна приказка или приказна реалност. В суровите условия на северна 
Шотландия, близо до полярния кръг, върху песъчливата почва на каменистия залив 
Финдхорн, израства впечатляваща градина, в която се отглеждат най-големите 
зеленчуци в областта, а постепенно започват да виреят дори и тропически 
растения. Началото полагат Айлиин и Питър Кадди, които заедно с тяхната 
приятелка Дороти Маклийн се заселват с каравана си там през 1962 г. Не закъсняват 
техните съмишленици, сродни души: Рок, Дейвид, Алън ...и много други, водени 
от идеята, убеждението и желанието да живеят не просто сред природата, а С 
природата, опознавайки я по-непосредствено и пълно, общувайки с Интелигентните 
същества, които се грижат за растителното царство.
В тази книга те споделят ЛИЧЕН опит от ПЪРВА РЪКА, искрено, скромно, 

доброжелателно, с доверие и благодарност към възможностите и способностите, които съдбата им е поверила - да 
преоткрият и опознаят една друга реалност, за която преобладаващата част от човечеството е загубило своите 
сетива. Днес напредничавата наука все повече открива, прониква, изследва непознати измерения и удивителни 
феномени. Във Финдхорн обаче тези истини и възможности се преоткриват и пробуждат не с теоретизиране, 
а на ПРАКТИКА, чрез ОПИТ, благодарение на непредубедеността, усилията, смелостта, вярата и любовта към 
мирозданието, към живото творение на Създателя. И с градината израстват и хората, и техните добродетели, и 
тяхното съзнание, прозряващо, че всички живи същества сме деца на единия Създател и заедно, с любов и доверие 
бихме могли да си помагаме, да растем в нашата обща градина Земята и да възстановяваме райската й същност.         

О. Георгиев

преДГоВор

От Сър Джордж Тривелиън

ФИНДХОРН, 1976.

Сега е епоха на чуде-
са и загадки, на ужас 
и на надежда. Ние 

разбираме, че съвсем истин-
ски живеем една велика сага 
в нашия живот, в която всич-
ки имаме да играем опреде-
лена роля. Светът изглежда 
като място на насилие и дра-
матизъм. И все пак в същото 
време се осъществява едно 
събуждане, една вълна от 
ново мислене и виждане и 
един изблик на ново разбира-
не. 

Настоящето е съпроводе-
но от обновената поява на 
вечната мъдрост, която във 
всяка епоха, с езика на своето 
време, е изричала великата 
истина, че хората са духовни 
същества в една духовна по 
своята природа вселена. 

На материалния свят се 
гледа като на отражение на 
това царство на по-висше 
съзнание, от което той е про-
излязъл. Животът е единство, 
изливащо се в безкрайно раз-
нообразие и изявяващо се в 
безброй красиви форми. Ние, 
хората, сме вградена и не-
разделна част от този сложен 
образец и наистина, в истин-
ския смисъл на думата, сме 
така поставени в йерархията 
на живота, че можем да осъ-
знаваме както по-висшите 
форми на съзнанието, така и 
по-нисшите. Човечеството е 
онази точка, където развитие-
то� става самосъзнателно.

Идването на Новата епоха 
е пробив на наситени с твор-
чески разум и любов енергии. 
Тя помита, подобно на на-
дигащ се прилив, който може 
да отнесе всички онези, кои-
то продължават да работят 
в съгласие със стария закон 
на всеки човек за самия себе 
си. Ако използваме друга ана-
логия, тя е подобна на по-
никването на първите зелени 
кълнове след „смъртта” на 
зимата. 

Вие все още може да тъпче-
те върху нежните снежинки, 
но знаете, че силата, която 
стои зад идващата пролет, е 
нещо абсолютно неустоимо. 
Така е и с енергиите на Нова-
та епоха. В нея ние виждаме 
енергията и ентусиазма, ко-
ито характеризират толкова 
много нови групи, центрове и 
начинания, посветени на но-
вите ценности, нови начини 
на живеене, нови техники за 
оцеляване, нов общностен 
опит.

Сега да се обърна към яв-
лението градина на Финд-
хорн. На ветровитите и  без-
плодни пясъчни дюни на се-
вер в Шотландия са израсна-
ли най-прекрасните растения, 
цветя, дървета и зеленчуци. 
Тази книга разказва за това, 
как се е случило всичко това 
– как Питър Кедди и неговите 
колеги са открили как да об-
щуват и да си сътрудничат с 
природните духове и деви. 

Никой циник не е способен 
да обясни съществуването 
на тези цветя. Каквото и да 
казва някой, те продължа-
ват да напъпват и да пускат 
нови издънки. Водещи позна-
вачи� по почвите са заявили, 
че в първите години само 
компостът и доброто орга-
нично селско стопанство не 
биха могли да постигнат тези 
сензационни резултати. Не 
са били използвани никакви 
изкуствени торове и почва-
та е била толкова мъртва и 
безплодна, колкото не бихте 
могли да си представите. Тук 
трябва да е действувала ня-
каква друга причина. 

Градината е едно пре-
дизвикателство и извор 
на огромна надежда. 

Ако една група хора може да 
постигне това, други могат 
да я последват. В дни на за-
страшителни бедствия тук е 
налице ясен знак за нов път, 
по който земята може да бъде 
направена по-плодородна. Но 
всичко това ни дава много по-
вече от простото описание на 
практични средства за отглеж-
дане на по-големи и по-добри 
зеленчуци. Тук има проникно-
вено виждане, прозорливо ви-
дение, а без проницателен по-
глед знаем, че хората загиват.

Съществуването на еле-

менталния свят и този на де-
вите, разбира се, е било по-
знато и признавано от много 
мистици и ясновидци, а също 
така и от хората от народа в 
Келтския Запад, които все още 
виждат „малките хора”. Пости-
жението на Финдхорн в пряко-
то съзнателно свързване има 
обаче дълбоко значение. То 
показва съвсем практично, 
че растежът на растенията е 
не само механичен процес. 
То разкрива, че безчет живи 
и разумни създания са вклю-
чени на работа в цветята, ли-
стата и корените. Красивото и 
благородно Създание, което 
управлява това царство, е из-
вестното като Пан по времето 
на гърците. Сега ние отново 
сме призовани да признаем и 
работим с тези майстори и ху-
дожници на живата природа, 
служители на Най-висшето. 
Ние с ужас разбираме какво 
причинява на Земята, на рас-
тителния свят и на животин-
ското царство човечеството в 
своята алчност, невежество, 
незачитане и надменност. 

Нашето невежество по от-
ношение действителността на 
природните духове, които ра-
ботят в растителния свят, ни 
кара да следваме всички ви-
дове практики, които нараня-
ват и отчуждават от нас онези, 
които би трябвало да бъдат 
наши колеги. Те може би виж-
дат и схващат човешката раса 
като един паразит върху тях-
ната планета. Съвсем вярно 
е, че все още само ограничен 
брой хора имат развити спо-
собности да виждат и общу-
ват с девите и природните ду-
хове. Ако нашето рационално 
разбиране не може да го при-
еме, това не би трябвало да 
ни обезсърчава. Разбира се, 
нас не ни молят да „вярваме”, 
а само да оставим място в нас 

да навлезе една нова идея и 
да видим докъде ще ни от-
веде тя. Ние схващаме как 
общуването с други същества 
по своята вътрешна природа 
е телепатично. Следовател-
но сме призовани да обичаме 
своите растения по нов начин, 
да се грижим нежно и да раз-
говаряме с тях, да говорим 
наум на създанията на дърве-
тата и да им благодарим за 
цялата работа, която вършат 
за нас. Великолепната книга 
на Питър Томкинс „Тайният 
живот на растенията” раз-
булва удивителната чувстви-
телност на растенията и ни 
дава разбиране за истинското 
отношение на човечеството 
към растителния свят. Оно-
ва, което всъщност става, е, 
че по цялата линия на раз-
витие вътре в нашите умове 
се разкъсват преградите и се 
разпада съпротивата на ново-
то виждане и светоглед. Сега 
можем да вървим напред от-
крито с едно ново и любящо 
отношение към Живота вътре 
в природата. 

Не е достатъчно просто да 
се чете за Финдхорн. Ние се 
нуждаем от опита на Финд-
хорн всеки според своето 
собствено равнище на раз-
витие. И никой не би трябва-
ло да прави преценки, без да 
дойде тук. Помнете, че това 
не е някакъв план, дошъл от 
хрумването на някого. Това е 
едно явление и една от стра-
ните на изявата на онези живи 
енергии на обновлението и 
възраждането, които профу-
чават през нашето общество 
сега. Оттук идва и творчество-
то във всичките му направ-
ления, от които градината е 
само едно. Когато отидох там 
за първи път през 1968 годи-
на, осъзнах още в първия миг, 
че тук има нещо особено мно-

го живо, много здраво и което 
звъни истински, вярно. 

Това не значи, че то 
е „лъжица за всяка 
уста”. Всяко нещо, 

което е истински действено, 
чрез което се изливат енерги-
ите на промяната, неминуемо 
привлича към себе си еднов-
ременно похвала и критика. 
В никакъв случай всички хора 
не биха могли да се чувстват 
като „у дома си”, когато жи-
веят в една общност. Но тук 
имаше във всяко отношение 
една душевно здрава изява 
на общност, изпълнена с ен-
тусиазъм и стремяща се към 
качество, която по общо при-
знание е отдадена на Бог и 
на служене на Божествената 
Воля. И в същото време аз не 
усетих в нея никаква лъжлива 
сладникавост и нищо от от-
клоненията, които лишават 
някои пионерски начинания от 
доверието на повечето  хора, 
свикнали с общоприетия на-
чин на мислене. Градината е 
един образ за вида творческо 
действие, което Новата епо-
ха разкрива, но е важно тя 
да бъде видяна в по-широкия 
смисъл на една общност, коя-
то е изпълнена с енергия, ен-
тусиазъм и любов към целия 
живот. 

Финдхорн е не само гради-
на. От своите мънички първо-
начални стъпки досега, по 
времето на писането, Финд-
хорн е прераснал в една голя-
ма общност, състояща се от 
170 силни човека. Тя показва 
една приземена философия и 
практика на живот и работа в 
името на единството на целия 
живот. Ето защо, въпреки че 
тази книга се занимава с раз-
каза за градината, тя е само 
част от по-голямото начина-
ние, в което се разгръща една 
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3 СПОДЕЛЕНОГрАДинАтА В нАс
(послеслов на преводача)

1. Да махнем найлоновия чувал от главата си!
2. изхлузването на моя найлонов чувал.
3. по-добре с одрани глави, но изправени и без 
чували!
4. Живот на въздух.
5. кой трови нашите градини?
6. Вярата в собственото ни безсилие е нужна на 
нашите поробители.

1. Да махнем найлоновия чувал от главата си!
Всеки от нас е свободен да почувства дали тази книга е или 

не е за него. Тук предлагам няколко образа, за да подпомогна 
това усещане.

В книгата си „Човечество, не стой на колене! (Лъвът вече не 
спи)”1 английският писател Дейвид Айк задава въпроса: „Кога 
човек е с глава в пясъка?” и отговаря: „Когато е на колене!” 
Художникът на книгата Нейл Хейг е поставил в началото тази 
картина – един човек, напъхал цялата си глава в пясъка, с 
опрени в него длани и ... на колене! Представете си, ако иска-
те, тази картина за себе си – застанали на колене и напъхали 
главата си до раменете в пясъка... Едва ли е приятно, нали!

...
Всеки от нас може да избира – да е на колене с напъхана 

глава в пясъка (със „защитни чували” около главата, разбира 
се) или да я извади и да се изправи! 

Финдхорновци ни дават красив пример за изваждане на 
главата от пясъка.

2. изхлузването на моя найлонов чувал.
Преди около седем години в София на кръгла маса в уют-

ното и красиво заведение „Катарзис”, организирана от Атанас 
Панчев, създател на някогашния вестник „Родово имение” и 
Издателска къща „Новата цивилизация”, дойде при мен една 
жизнена дама на възраст, която не можех да определя, пред-
стави се (Лилия Иванова, хидро-инженер и учител) и ме по-
пита:

- Извинете, чували ли сте за „Градината на Финдхорн”?
 В първия момент не разбрах за каква градина става дума:
- Градина на какво? „Финт” или „финд” казахте? „Хорн” като 

рог ли? – опитах да си изясня.
- Става дума за една общност от хора в Шотландия в сели-

щето Финдхорн, които са създали градина в почти невъзмож-
ни за това условия. Не разбирам английски, но имам стар пре-
вод на български на тази книга. Може да ви заинтересува.

Благодарих на дамата и на следващата кръгла маса Лилия 
Иванова донесе стара, тъмнозелена книжна папка със за-
лепен отпред голям лист с ръкописен надпис „Градината на 
Финдхорн”. 

...
Като човек, който не само си беше напъхал главата в пясъ-

ка, но и предварително си беше нахлузил чувал върху нея, 
аз взех папката повече от уважение към дамата, отколкото от 

За екологичното състояние на българската земя-хранителка  
и прогноза за следващите години за физически, душевни 
и духовни изпитания на разумното човечество по пътя на 
съзнателната еволюция

Моите лични наблюдения върху перспективата за реколта от някои необхо-
дими за оцеляването на духовно ориентираните личности, особено на веге-
тарианците и веганите в България, като първопроходци на шестата раса, са :

- перспективи за получаване на необходимата и достатъчна  реколта от 
четирите Христови храни, дадени ни от гениалния архитект и творец на Май-
ката Земя и  получавани чрез безлюдни технологии/ без принципна намеса 
на човека в сложните биофизикохимични процеси, а само като фасилатор, 
облекчаващ  и спомагащ получаване на крайния продукт за лични цели без 
да вреди на: пшеницата и особено лимеца,  са сравнително добре запазени, 
но ще видим какъв ще бъде  крайният резултат от получената реколта, не-
обходим за задоволяване на нуждите на населението, който  ще зависи и от 
добре планираната съзнателно водена климатична война срещу българския 
народ. Търгашки ориентираните производители продават нашето родно про-
изводство, специално получено за специфичните биоенергоинформационни 
нужди на българския народ на по-високи цени  зад граница, а ние ядем хляб 
от пшеница за камили, защото така е по- печелившо за търсачите на макси-
мална печалба.

-  гроздето е унищожено още от сланите, с малка вероятност за плодо-
даване, но изизскващо големи разходи на труд и капитални вложения, за да 
запазим  уникалните български растителните ресурси за бъдещите поколе-
ния. 

- различните видове ядки, получавани от  високи дървета и благоприят-
стващи духовното развитие на човека, са силно увредени. Ореховите дървета 
са с  унищожителни леторасли, без плодове или с намалено плододаване, 
с опасност от загуба на самите дървета, ако не се вземат съзнателни и без-
користни мерки, за да се запази растителният вид. Бадемите  са проблем-
ни в оцеляването на дърветата,  особено на новите насаждения. Лешниците 
-цъфтяха добере и бяха добра паша за пчелите в тази объркана година, върза-
ха, но дали ще дадат  плод - вече от  години е неизвестно, поради вредители.

- плодови дървета  като всички видове  череши, вишни, ябълки, сливи, 
дюли са унищожени от термични, биохимични, градушки и други човешки и 
природни фактори,  с необикновена сила за нашите нормални условия.

* * *
Геополитическата картина  на планетата Земя се характеризира с конти-

нентални суши, глад, повсеместно преселение на огромни маси хора от раз-
личните  континенти, с различни религии и ниво на социално развитие и кул-
тура, което ще доведе до изтребителни войни.   

Човешките малоумства, като гмо и неестествени излъчвания във високите 
честоти, близки до излъчванията на човешкия мозък, са вредни за всички био-
логични обекти, включително и човек, се отразяват пагубно живота на земята. 

 * * *
Тоталното замърсяване на хидросферата ще ни принуди да приложим 

съвременните методи за пречистване, витализиране и енергизиране на во-
дата, както за нуждите на човека, така и за растенията и животните, което се 
решава от постиженията на „ прецизното земеделие”,  където с компютри се 
контролират и осигуряват  всичките оптимални условия на живота . 

Изходът:
- чрез прилагане постиженията  на  квантовата физика за осмисляне на 

същността на хармоничния човек  като квантов войн, който е овладял и са-
моконтролирал своя персонален квантов биокомпютър и е станал  чрез сми-
рение, кроткост и страдание неуязвим и самодостатъчен по пътя на своята 
съзнателна еволюция.

- внедряване в медицината на възможностите на квантовите компютри за 
диагностика и биорезонансно лечение и съзнателно освобождаване от десет-
ките хилядите вредни за здравето-вируси, бактерии, червеи  и  други матери-
ални и вълнови паразити, които замърсяват вътрешната ни матерална среда 
и ни обременяват биоенергоинформационно. 

-  осигуряване на бъдещите ни поколения  на хармонична природна среда 
- създаване на рай на земята и защита на представителите на разумния чо-
вешки род от войнстващата простащина на самозабравилите се почитатели 
на златния телец от нехуманни действия, целящи постигане на 500 милионно 
население на земята.

Инж .Божидар Даскалов

общност, посветена на отглеж-
дането не само на зелки, но и 
на души. От една каравана и 
първите лехи боб тя е прерас-
нала в селище/университет с 
гъвкава организационна по-
стройка. Финдхорн е започнал 
да показва нов начин на живот. 

Ние сме призвани да 
образуваме ново об-
щество, което е ин-

стински посветено на Бог и на 
оцеляването ни чрез съзна-
телното сътрудничество на чо-
вечеството със създанията от 
по-висши светове. Това не са 
само празни приказки. В края 
на краищата няма нищо по-
практично от това да се позво-
ли на силата на духа да влияе 
на дейностите от всекиднев-
ния живот. Финдхорн е пораз-
ителен пример за онова, което 
може да бъде постигнато, и 
за това как може да бъде про-
менен животът. Най-важното 
дадено там указание вероят-
но ще вдъхнови много други 
общности и центрове навсякъ-
де по света. То ни дава вяра 
да вървим напред към едно 
непознато бъдеще, учейки 
се да живеем в „новото”, да 
правим следващата стъпка с 
вътрешна увереност, че ако 
делото е посветено на сла-
вата на Бог, действителните 
нужди (Неговите нужди чрез 
и в нас) ще бъдат посрещнати 
съвършено. И тогава трябва 
да си спомним, че трябва да 
отдадем благодарност.

 По този начин тази книга ще 
бъде насърчение за мнозина в 
епоха, когато това е крайно не-
обходимо. Тя ще впрегне в нас 
мисъл и въображение и ще ни 
поведе навътре в красотите 
на природата с обновено усе-
щане за трептящата свърза-
ност на целия живот.

осъзнат интерес. Жената беше много вежлива и внимателна, 
но когато ми спомена, че „хората във Финдхорн общували с 
елфи и феи...”, в мен сякаш се щракна резе „Какви ли са тези 
глупости?” Позатегнах чувала около главата си, за да не ми 
влизат никакви песъчинки. Само ще ме дразнят, нали!

Когато се прибрах у дома, отворих папката, за да видя за 
какви „глупости” става дума и се зачетох. Щом стигнах до из-
разите „природни духове”, „деви”, „разговори с Бог”, отново 
позатегнах чувала около главата си „Я не си губи времето с 
тези врели некипели!” и я оставих на един от рафтовете на 
дървената етажерка за книги, дето ми я бяха подарили Галя и 
Адонис, приятели от студентските ми години. 

През следващите може би седем години Лилия (от която 
научавах все повече и повече за здравословното хранене, за 
любовта към природата и за много други добри неща) на два-
три пъти ме попита за папката и нейната съдба. Много внима-
телно и търпеливо, без да ми внушава чувство за вина. Сякаш 
някой й даваше още и още търпение с думите „Почакай, той 
все някога ще се събуди. Почакай още малко! Поразхлабва 
чувала. Ще го и изхлузи...” Не знам дали бих оставил в някого 
толкова дълго време книга, докато той се накани да я про-
чете. Но тя нито веднъж не ме упрекна. А аз усещах двояко 
чувство – от една страна, желание да прочета текста, но от 
друга – съпротива. Песъчинките щяха да ми навлязат в ушите 
и очите! И все намирах някакви неясни даже и за мен обясне-
ния. Сам не знаех какво ме спираше да прочета изцяло тек-
ста. Лилия винаги с усмивка казваше:

- Няма проблем. Когато успееш, тогава. Само я пази, за-
щото ми е само една. Преди време имах още една, дадох я на 
някой, но не ми я върна. 

...
Преди около две години се случи така, че чувалът повече 

не ми беше нужен и въпреки, че в ушите и очите ми навлязоха 
хиляди песъчинки, се наложи да си извадя главата от пясъка. 
Доста неприятен процес. Може даже да се одраскаш, защо-
то някои песъчинки около главата ти може да са се слепили 
една с друга и да са създали камъчета, камъни... А ако пък 
по-голямата част са скали!? 

Та тогава ми се предостави много свободно време за мис-
лене и реших, че не може да продължавам да отлагам. Но и 
да продължавам да преписвам от текста в този му вид, пак не 
ми се искаше. А чувствах, че си струва. Затова помолих мой 
приятел, който от доста време живее в САЩ, да ми изпрати 
оригинала на английски език и той с присъщата му веселост и 
щедрост ми я прати, но с полуиронична бележка да внимавам 
с книгата за „градината”. 

На стр. 8
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СТРАНИцА НА

МАРИАНА 

ПРАМАТАРОВА

 Друго предание разкрива, че през 1933г. в 
с.Борово пристигнал от Гоцеделчевско Йордан 
Стойчев Дрянков, който бил много религиозен 
и праведен човек. Пренощувайки на Кръстов 
връх, Йордан получил видение, което му раз-
кривало истината за историята на Кръста Го-
споден в манастира. Съобщението било да на-
прави голям и висок метален кръст като знак, 
че там е частицата от Кръста Господен. Той 
съобщил за случилото се на цар Борис Трети 
и с негова благословия бил отлят 66 килогра-
мов кръст. През 1936 г. металният кръст е по-
ставен на Кръстов връх и осветен. По време 
на освещаването над светената вода кацнал 
гълъб, който показал съседния хълм, къде-
то било открито старото аязмо. И до днес 
вярващите се ползват от лечебната му сила. 
 Науката също потвърждава, че след прове-
дени археологически разкопки са намерени 
останките на голям православен манастир на 
това място, а за частицата от Божия кръст, 
която се е пазела в Константинопол в султан-
ската съкровищница има писмени свидетел-
ства и описания в жития на светци, и църковно 
предание. От столетия съществува предание 
на атонски монаси и местното родопско насе-
ление, че в Средните Родопи има частица от 
Кръста и затова връх Кръстов е наречен така 
и е на особена почит. Виден изследовател и 
краевед на това място е Мария Манолова. 
Тежка е съдбата и на Йордан Стойчев - уми-
ра мъченически,  заточен в лагер до Ловеч.  
 Напълно свободно това място запо-
чва да се посещава от богомолците след 
демократичните промени през 1989 г.  
 Новопостроената църква на Кръстов връх е 
наречена „Покров на Пресветата Богородица” и 
е осветена през 1995г. В нея се съхранява  ре-

ликвата - частица от Кръста Госпо-
ден, тук е и синята плащеница с 
Богородица, изработена от бурга-
ската художничка Радка Николова, 
която заедно с други богомолци 
посетиха святото място и доне-
соха своя дар за новата църква.  
 Пътят към стария дървен кръст 
е още едно от изпитанията за 
вярващите - трябва да изкачват 
стъпала, като по пътя си на първо 
ниво срещат чешмата на Свети 
Седмочисленици, а след това по-
следователно нагоре към върха 
преминават през параклисите на 
12-те апостоли евангелисти. Пред 
дървения кръст винаги има мно-
жество хора, дошли да изплачат 
мъката си и да се помолят за здра-
ве, след което слизайки надолу се 
отбиват при железния кръст на 
аязмото за ритуалното измиване. 
 Най-много вярващи има на 
Кръстовден, когато много хора 
идват да преспят на това място 
с надежда да изцелят болестите 
си. И посетителите непременно 
си взимат камъчета с кръстче-
та от това свято място - нами-
рат се навсякъде и не са мит.  

ПЪТЯТ 
КЪМ КРЪСТА
Наричат Кръстова гора „Света гора” и „Българският Еру-

салим”. Намира се близо до Кръстов връх /1413м/ в цен-
тралните Родопи и е поклонническа дестинация на христи-
яните с международна известност, особено на  празника 
Кръстовден /Въздвижение на Св.Кръст Господен/, който 
се почита на 14-ти септември от православната църква. 
 Пътят към връх Кръста е тежък - може би това е част 
от изпитанието, което трябва да се преодолее за пре-
чистването и опрощението. Криволичещи завои по 
тесен път все нагоре към стръмния връх. Редуват 
се неописуеми природни пейзажи, които разкриват 
магията и красотата на Родопа планина. На 6 км от 
с.Борово е построен манастирският комплекс „Све-
та Троица”, на същото място, върху руините на дре-
вен манастир, който е съществувал тук преди векове.  
 Мястото е обвито с мистерии, легенди и предания.  
 Едно от преданията разказва за голям манастир с цен-
на реликва - частица от Кръста Господен, донесена от 
руски монаси, които получили и големия дървен кръст 
от султана като дар.Впоследствие турците са нападнали 
манастира, разрушили го до основи и убили монасите, 
но кръстът бил скрит в манастирското подземие. Нови-
ят храм „Св.Троица” е построен там през 1956 година. 
 От проповедите на отец Григорий и записки на мест-
ното население, научаваме, че това място в Сред-
ните Родопи е познато под наименованието Кръсто-
горие и мястото закриля християните. И до днес по-
токът от поклонници към Кръстов връх не спира. 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

5

БУрГАски мУЗикАлни прАЗниЦи 
„емил чАкъроВ” 2016 

 
Традиционно през лятото в Бургас се провеждат музикалните 

празници, посветени на именития български диригент Емил 
Чакъров. Роден в Бургас през 1948 година, той от рано 

започва да учи цигулка, постъпва в музикалното училище 
- София, следва в Софийската консерватория, лауреат е 
на конкурса „Караян”, основава оркестър „Симфониета”, 

поставя началото на Новогодишния музикален фестивал, 
получава наградата „Шарл Кро” за записа на операта „Княз 

Игор”, добавя в колекциата си от награди и „Бруно Валтер” за 
записа на операта „Дама Пика”, прави концерти  

 в Париж с Френския национален оркестър, има творчески 
контакти с Ленард Бърнстейн, Зубин Мета, Франко Ферара, 

Сейджи Озава, Добрин Петков и др. Умира на 4 август 1991 г. 
в Париж. 

  Самият той споделя, че никой не го е насочвал към 
диригентското изкуство. Това е бил неговият неосъзнат 

стремеж още от малък, а съдбата му отрежда да споделя 
творческия си път с най-големите оркестри в САЩ и Европа 

като диригент. 
 Вече 25 години Бургас почита Емил Чакъров с музикални 
празници на негово име, в които са участвали световни и 

национални оперни артисти.  
 Тази година музикалните празници „Емил Чакъров” 

започнаха с тематична изложба фотоси на диригента в 
двора на  бургаската галерия „Георги Баев”. Музикалните 
събития по традиция се проведоха с Летния театър, като 

по-значимите от тях бяха GRAN GALA OPERA с участието 
на Алиса Зиновиева, Соня Фортунато, Марио Маланини 

и Кармело Карузо - всички от Миланската „Скала” под 
диригентвото на Марчело Рота, симфоничен рок концерт, 

оперите „Любовен елексир” /Г.Доницети/, „Набуко” /
Дж.Верди/, „Травиата” /Дж.Верди/, „Турандот” /Дж.Пучини/, 

„Кармен” /Ж.Бизе/, „Аида” /Дж.Вер 
ди/, оперетата „Една нощ 
във Венеция” /Й.Щраус/, 

мюзикъла „Любов и смърт 
в „Мулен Руж” /реж.

Бойко Илиев/, балетните 
спектакли „Лебедово езеро” 
/П.И.Чайковски/ и „Болеро” 

/М.Равел/ на бургаския балет, 
както и сценичната кантата 

„Кармина Бурана” 
на Карл Орф.  

 За почитателите на 
емил чакъров, неговата 

учителка радка памукова 
е съставила и издала 

албум, който е озаглавила 
„енергията”. 

В него са включени 
фотоси на 

диригента, спомени, 
отзиви в пресата 
и  непубликувани 

снимки от 
диригентската 

му дейност с 
различни световни 
оркестри от личния 

й архив, които 
осветляват живота 

и творчеството 
на Емил Чакъров 

и  биха били 
ценен източник 
на информация 

за неговите 
последователи и 

меломаните.

Мариана 
Праматарова

Първият есенен месец, 
който за разлика от мина-
лата година, има само един 
цикъл на Възходяща луна от 
11 до 23 септември. Това ще 
създаде проблеми за при-
биране на реколтата, пора-
ди което трябва ефективно 
да използваме  всеки час на 
топлинните и светлинни им-
пулси, за да можем да пре-
работим част от продукция-
та - часовете на Стрелеца, 
Овена и Водолея.

По-големи са възможно-
стите за прибиране на ре-
колтата от кореноплодни. 
Най-доброто време е силни-
ят земен импулс на дългата 
Дева, а дните са в началото 
и края на месеца в Низходя-
ща луна.

През този месец започва-
ме подготовката и сеитба на 
зърнени култури. Натрупа-

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА М. СЕПТЕМВРИ 2016 г.

лунен календар за месец септември 2016 г. от Дим. стояноВ СПРА -

ВО ЧНИК

ната влага в края на август 
е много благоприятна. До-
брите дни са от 12 ч. на 10 
до 21 ч. на 12, 15, 16 до 16 
ч., 19 и 20 септември.

През септември имаме и 
три феномена. На първо мя-
сто есенното равноденствие 
- 22.09. -17:22 ч. (слънце в 
знака на Везни). На второ и 
трето място две затъмнения 
- на 1 септември слънчево с 
максимум в 11:08ч. и на 16 - 
Лунно с максимум - 20:58ч.

Периодът е благоприятен 
и за работа с компоста - до-
статъчно много дни. Ключов 
момент е старата купчина да 
е готова 90%, защото през 
октомври залагаме 75% от 
готовия в лехите. Усилено 
работим и с новата, която 
ще ни трябва през пролетта.

Два дни имаме за ефек-
тивно ползване на готовия 

компост - 6 и 24. Подхранва-
ме лехите с компост за цвет-
ни растения. Според  разпо-
ложението на Слънцето мо-
жем да направим следното 
предвиждане на времето. 
Промените в природата към 
есенен климат започват още 
в началото на месеца. Дей-
ността по прибиране на ре-
колтата ще върви около 15 
дни по-рано от традицион-
ното. От 3 до 11 - променли-
во време със силно Слънце 
и бързо заоблачаване.

Хубави есени дни около 
13 и 14. Периодът около 
есеното равноденствие - 
със силен и хладен вятър.

Края на септември  осо-
бено около 25 и 26 с хубави, 
спокойни есенни дни.

Успех на всички!
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Преди много, много векове на зе-
мята имало царство, което било 
разположено върху кристални 

планини. Хората от това царство били 
толкова близко до Бога, че всеки ден 
до тях слизали от Небето огнени анге-
ли, които със силата на излъчването си 
постоянно променяли скалните форми. 
Така земята на този народ се нагъвала 
и придобила изключително планински 
релеф - от единия й край до другия. 

Веднъж Господ решил да предаде в 
ръцете на тези хора две огромни Тайн-
ства - Мъдрост и Любов. Едната от тях 
вложил в сърцата им, наричайки ги 
„Благатните хора”, а другата написал 
на кристални Плочи и ги предал на тех-
ния цар за съхранение и обучение на 
народа му. Но царят, Тирас, бил прека-
лено горделив човек, поради което бил 
наказан, а Скрижалите на Тайната били 
предадени на неговите потомци. Така 
те станали могъщ народ, който разпро-
странил величието на Мъдростта Бо-
жия по всички съседни народи. 

Мъдростта на тези Скрижали на-
учила хората на жреческото изкуство, 
което не било нищо друго, а молитве-
на връзка между Бога и неговите тво-
рения. По този начин този кристален 
народ, най-напред от всички останали, 
започнал да служи на единствения Бог. 
В земята на „Благатните хора” живеела 
една жрица, наречена Берестида, която 
родила велик син, който учил хората на 
Любов и саможертва чрез своите песни 
и скрита мъдрост… Този народ станал 
толкова могъщ, че чрез Знанието, което 
носил, успял да подчини в обща импе-
рия народите, живеещи около великата 
река на последващите фараони. Така 
била създадена Великата страна на 
Долния и Горния Египет. 

Минали хилядолетия. Следващите 

поколения от хора в страната на фара-
оните постепенно забравили духовните 
си връзки с Бога и изчовъркали Любов-
та в сърцата си, заменяйки я с Омраза. 
Така те постепенно се отдалечили от 
ценностите на добродетелния живот и 
започнали да разрушават онова, което 
са градили техните деди. Но някои от 
все още действащите жреци си спомни-
ли за някогашната страна на Камъка, от 
която била взета и донесена Древната 
Мъдрост и Божествената Любов. Било 
взето решение - скрижалите на Бого-
познанието да бъдат върнати на тях-
ното старо място - в земята на Камъка. 
Жреците си  спомнили и едно древно 
устно предание, според което „къща не 
се строи върху пясък, а върху Камък.” 
Поели обратно на път с Кивотите, пет 
на брой. С тях имало хиляди носачи и 
военни. Стигнали до Страната на Камъ-
ка и погребали Кивотите на различни 
места в земята на „Благатните хора.” 
Нито един човек от хилядите носачи и 
бойци не се върнал назад. Всички те 
изчезнали безследно заедно с Тайната, 
която донесли по тези свещени Места. 
А земята на долния Египет потънала в 
Пясъци…

Минали още хилядолетия. В 
земята на Камъка се родила 
принцеса, която обичала Бога 

и чрез Любовта в сърцето си успяла да 
усети вибрацията на скритите от веко-
ве Кивоти. Искала преждевременно да 
предаде Учението на Любовта, скрито в 
тайните Скрижали, на хората. Нямала 
друг избор, освен да посети своята ста-

ра познайница - древната жрица Бере-
стида, която й посочила мястото, къде-
то бил скрит един от Скрижалите. Бед-
ната принцеса, така и не разбирала, че 
тези скрити Съкровища биха изгорили 
не само умовете, но и душите на нищо 
неподозиращите обезверени хорица, 
живеещи в това противоречиво време. 

Принцесата наредила на воена-
чалниците да прокопаят тунел 
до хранилището на Тайнства-

та. Но живеещият сред този народ 
тъмен принц събрал около себе си 
вещи лица и с тяхна помощ убил чрез 
изкуството на магията светлата прин-
цеса. Внушили й да погълне вълшеб-
ни хапченца, от които тя така и не се 
събудила. Тъмният принц наредил да 
бъде зазидан входа към Скрижали-
те и върху него бил направен водоем. 
Така завинаги било наводнено Тайното 
подземие. 

Минали години. Всички потомци на 
вещите лица загинали от коварни зло-
качествени заболявания. Останал жив 
само един от племенниците им, който 
държал тайната на принцесата и тази 
на тъмния принц. И той щял да бъде 
покосен от същата участ, ако не била 
намесата на съдбата… Наложило му 
се да поиска прошка от роднините на 
тази принцеса… Намерил един светъл 
принц, на когото излял болката на ду-
шата си и му показал раните, които 
носел. Така в крайна сметка благодаре-
ние на покаянието, което предизвикал в 
душата си, живота му бил спасен.

А Тайната за Входа към Кивотите и 
до ден днешен не е разкрита. И така ще 
бъде дотогава, докато хората не под-
готвят сърцата си за онази благодат, ко-
ято би могла да им донесе единствено 
Любовта…

Автор: Венко Вълчев

С богата програма и 
много веселие жи-
телите и гостите на 

Мадан отпразнуваха Празни-
ка на града и Деня на миньо-
ра /26 август/ . Празничните 
изяви продължиха три дни. 
Кметът на община Мадан 
Фахри Молайсенов поздра-
ви всички жители и гости, 
като заяви, че най-голямото 
богатство на града са тру-

Кристали под земята и хоро в душата
Хубаво е когато онова, което е в недрата, 

и онова, което е в умовете и сърцата, служи 
за добро, за просперитет

Маргарита Павлова 

 мадан
Погледнато  отгоре  е  жена.  
Косите - разпилени нишки златни.
Във Жълти дял се крие  тя -
във погледа й Средногорци. 

долюбивите и сърцати хора 
със завидно гостоприемство 
и морал, които пазят тради-
циите и силата на духа и са 
научени да коленичат само 
пред чистия планински из-
вор. Той изрази и дълбоката 
признателност на общин-
ската управа към труда на 
всички бивши и настоящи ра-
ботници, трудещи се в мин-
нодобивната сфера. Благо-
дари им за техните неуморни 
усилия, отговорността, риска 
и търпимостта, с които изпъ-
лняват своите задължения, 
благодари и на всички, които 
обичат общината и допри-
насят за нейното развитие 
и просперитет. Мадан е жив 
и се развива, каза градона-
чалникът, заради нашата 
единност в труд и в грижа, в 
трудности и радости, заради 
силната ни обич към родния 
град. Заради това, че тук се 
работи здраво с много сме-
лост, вяра и сили за постига-
нето на целите ни.    

Концертите на Тинчо Сев-
далинов и оркестър „Пим”, 
на Преслава, Соня Немска, 
Михаела Филева, на Яни-
ца, огласиха града с голя-
ма празничност. А местните 
самодейни състави се из-
явиха в богата програма на 
градския площад в концерт 
под надслов. „Кристали под 
земята – хоро в душата”. Ху-
баво е, когато онова, което е 
в недрата, и онова, което е 
в умовете и сърцата, служи 
за доброто, за просперитета, 
каза проф. д-р на икономиче-
ските науки Анна Недялкова 
– президент на Варненски 
свободен университет/ВСУ/ и 
специален гост на празника. 
      В Деня на град Мадан и 
Деня на миньора кметът Фах-
ри Молайсенов връчи и на-
градите /грамоти и паричен 
еквивалент/ в Националния 
конкурс „Мадан – кътче от 
рая“. Участниците в него пре-
мериха своите сили в разде-

Към Рудозем е тръгнала в зори…
Зелените си дипли вие, 
момичето със огнени очи. 
Към планината  сочи с  пръсти,
а във реката   потопила  крак .- 
тя  винаги  във  къщи  се  завръща, 
със  меден  звън  посипан  с  звезден  прах. 

Защото  утрото  изгрява  с  песен, 
а  залез над родопското море…
Ако поне веднъж го видиш,  ще остане 
Мадан  завинаги  във  твоето  сърце.  

лите за литература, изкуство 
и музика.  С първа награда 
в раздел литература бе от-
личена Маргарита Павлова 
от град Кърджали. В образ-
ността на своето стихотворе-
ние “Мадан” тя вплита умело 
географския релеф на гра-
да, вижда го като момиче с 
огнени очи, сочещо изгрева 
с песен. Втората награда бе 
за Елена Хайтова, а третата 
за Стела Горялова. Елица 
Гигова пък се сдоби с първа 
награда в раздела за изобра-
зително изкуство. А писате-
лят Никола Гигов получи Го-
лямата награда за цялостен 
и изключителен творчески 
принос към град Мадан и ми-
ньорския труд.

Лияна Фероли

приказка за 
скрижалите

М.Павлова и Фахри 
Молайсенов, кмет на Мадан

Награди
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(Продължение от бр. 8)

чАст 1
Физическото описание звучеше леко отблъсква-

що, но явно Фил не се притесняваше да ги гледа. 
По-късно каза, че се е чувствал много добре в присъ-
ствието на тези чуждоземни същества.

Д: Хранят ли се тези хора?
Ф: Да. Поемат храна през процепа.
Д: Има ли мъжки и женски пол при тези съще-

ства?
Ф: Всички сме андрогинни, цялата раса.
По онова време имах смътна представа за значе-

нието на тази дума. Не знаех дали означава съчета-
ване на двата пола, както при хермафродитите, или 
липса на определен пол. Очевидно тя означаваше 
същество, което се възпроизвежда по начин, разли-
чен от познатите ни.

Ф: Ние сме по-скоро съчетание на двата пола в 
един, тоест, смесица от мъжки и женски характери-
стики.

Д: Това ме заинтригува. Как се възпроизвеждат 
андрогинните хора? Или те живеят по-дълго u не 
ce нуждаят от възпроизводство?

Ф: Животът е по-дълъг, но не е вечен, затова има 
нужда от размножаване. Всеки поема някоя роля. 
Разделението обаче не е така ясно, както сме свик-
нали тук, на земята. След като задоволих любопит-
ството си, се върнах към разказа.

Д: Каза, че сте дошли на тази планета, за да 
подновите запасите на учените. Къде си учените?

Ф: (Тъжно.) Всички освен един са погребани. Бяха 
общо дванадесет и всички освен един вече са по-
гребани. Последният оцелял е погребал останалите. 
Споделяли са тази отговорност до последния, а сега 
неговите тленни останки лежат заедно с другите, но 
на повърхността на земята.

Д: Знаеш ли какво се е случило на тези хopa?
Ф: Да. Монолитът, кулата съдържа телепатични 

записи на всичко, което се е случило тук. Те са умре-
ли от глад и жажда или техния еквивалент. Бавна и 
мъчителна смърт.

Това ли беше причината за някогашната му не-
охота да разгледа и изживее сцената? За него явно 
беше болезнено да говори за това. Предположих, че 
не би

било зле да помисли за това и да го обсъди. Казах 
му, че често е полезно подобни спомени да бъдат из-
вадени на бял свят.

Д: Нямаха ли тези учени възможност сами да 
отглеждат храна?

Ф: На планетата няма нищо, което да поддържа 
естествения растеж. Ако искаш, си представи гради-
на в пустинния югозапад. Би било същото. Скалите 
и земята са безплодни, толкова безплодни, колкото 
едва ли е възможно да си представим на Земята. 
Районът обаче е пълен с минерали и именно затова 
учените бяха там. Те бяха геолози.

Д: Ти каза “жажда или нейния еквивалент”. С дру-
ги думи там няма и никакви флуиди или течности?

Ф: Точно така. Всичко е свършило. Това никога 
нямаше да се случи, ако бяхме дошли навреме. Ко-
рабът, който трябваше да достави продоволствията, 
се повреди скоро след като напусна базата, която 
се намираше в космоса, а не на нашата планета. 
Проблемът беше голям и сложен. Повредата беше 
толкова голяма, че не можеше да бъде поправена 
“на място”. Беше необходимо да се върнем, за да 
извършим ремонта. Именно това връщане причини 
голямото закъснение. По онова време разстоянията 
имаха за нас голямо значение, както е в момента на 
Земята. Нашата скорост обаче е много по-висока, за-
това можем да покоряваме много по-големи разстоя-
ния за по-кратко време. Имам предвид стандартите 
за време и разстояние от 1984 година. Необходимо 
е да интегрирам тези две времена, защото все още 
съм човекът, който е тук, в тази стая. Необходимо 
е да илюстрирам или да обясня разликите, защото 
това е нещо, което аз – ние – учим, а именно, че сме 
всички тези неща едновременно.

За мен това беше странно събитие. Никога не 
бях работила с обект, който при регресия може да 
сравнява времевия период и който наблюдава с на-
стоящия си живот, освен ако не е в много лек транс. 
В такова състояние хората обикновено са обърка-
ни от онова, което виждат, и често се опитват да го 
преценяват или да го сравняват с нещо, което по-
знават. Това не се случва в по-дълбок транс, зато-

ва бях изненадана. Обикновено при дълбок транс, 
в какъвто беше изпаднал Фил, настоящето преста-
ваше да съществува. Хората са напълно погълнати 
от онова, което изживяват, Но скоро щях да науча, 
че става дума за енергия от съвсем различен тип от 
онази, с която бях работила дотогава. Тя щеше да се 
засилва с всеки сеанс. Постепенно открих, че тези 
сравнения са много полезни. Щях да се объркам, ако 
не разполагах с нещо познато, към което да съотна-
сям информацията. Дори не се бях замисляла по 
този въпрос, когато копнеех да изследвам живота 
в космическото пространство – фактът, че обектът 
можеше да не е преведе онова, което вижда поради 
липса на база за сравнение.

Д: Въпреки че закъснението е станало причина 
за смъртта на учените, бих искала да разбереш, 
че вината не е била твоя. Никой не е можел да го 
предотврати. 

Ф: Не, но все пак бремето тегне върху плещите ми. 
Това не е бремето на вината, а на мъката. Съжале-
ние и мъка.

Д: Какво възнамеряваш да правиш ceгa?
Ф: (Въздиша.) Обсъждахме дали да върнем те-

лата на родната планета, или да ги оставим. Взех-
ме решение да ги оставим… за тяхно добро, да ги 
оставим да почиват там, защото чувствахме, че те 
биха желали същото. Чувствахме, че с гордост бяха 
отдали живота си на тази мисия и затова решихме 
да ги оставим там. Погребахме и дванадесетия член. 
Взехме записите и пробите, събрани до този момент, 
но само онези, които бяха важни, за да ги отнесем от 
планетата. Всичките седем души, които бяхме стиг-
нали до това решение, споделяхме убеждението, че 
никога вече не трябва да се създава толкова отдале-
чена колония, за да не се повтори същото.

Д: Но ти знаеш какви са пионерите откривате-
ли и изследователи. Те винаги искат да стигнат 
по-надалеч.

Ф: Не сме хората, които ще попречат на онези, ко-
ито пожелаят да изследват тези територии. Учените 
ще постъпват както искат и ще имат нашата пълна 
подкрепа. Но като хора, които доставят продовол-
ствията, смятахме, че не трябва да се стига по-далеч 
от необходимото. Не исках това чувство на вина да 
навлиза в съзнателния му живот. Внимавам да не по-
зволя на нищо от миналите животи да проникне и да 
окаже прекомерно влияние върху настоящия живот.

Д: Бих искала да разбереш, че ти не носиш вина 
за случилото се. Знаеш го, нали? Не носиш лична 
отговорност за това.

Ф: Разбирам това.
Вече беше очевидно, че от плещите му се бе 

смъкнaл товар, чието присъствие той дори не бе осъ-
знавал. За мен беше интересен факта, че въпреки 
странния външен вид на тези същества в сравнение 
със земните, който несъмнено би ни уплашил, ако ги 
срещнем, те притежаваха много човешки емоции и 
възхитителни черти, с които с готовност бихме могли 
да се идентифицираме. Не знам какво очаквах. По-
ради предубежденията ми не мисля, че очаквах така-
ва прилика с хората. Много разкази изобразяват тези 
същества като напълно лишени от емоции и подобна 
представа ги прави още по-чужди за нас. Мислех, че 
Фил може да бъде отблъснат от идеята, че някога е 
живял като подобно странно като вид същество, но 
за моя изненада това не го притесняваше. Той каза, 
че това било много дълбоко преживяване, защото е 
било съвсем реално. Чувствал се много добре с хо-
рата от космическия кораб и знаел, че работят много 
добре заедно. Така че причината, поради която не 
искaл да изследва сцената, не е имала нищо общо 
с техния външен вид или с факта, че в предишно 
съществуване е бил извънземен, а се е дължал на 
емоциите, свързани с нещастното събитие.

ЧЕТИВО С 

ПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ

пАЗителите нА ГрАДинАтА 
Долорес кенън

(Следва)

 чАст 2
        космическият кораб

Любопитството ми се поднови. Винаги съм иска-
ла някой да си спомни чрез регресия за живота си 
на друга планета и определено не бих пропусна-
ла възможността да науча нещо за съществата от 
космоса. Така че, за да отвлека вниманието му от 
болезнените спомени, го попитах за космическия 
кораб.

Ф: Той е овaлен и сребрист. В центъра на самия 
връх има купол. Той не се използва за насочва-
не, а за оглеждане на обстановката. Отляво има 
прозорец и команден пулт. Точно пред шлюза има 
тръби. Корабът има две нива. Горното е едно по-
мещение. Там е разположено навигационното 
оборудване. На долния етаж има четири спални 
и научна лаборатория. Главната зала е кръгла и 
с приблизителен диаметър 10 метра. Двата етажа 
са свързани със стълба или пълзяща пътека.

Д: От какъв материал е изграден корабът?
Ф: Материалът е много тъмен, мътносив, няма 

блясък. По природа е много по-твърд и устойчив 
от материала, изграждащ повърхността на нашата 
планета. Този метал не се произвежда на планета-
та, внасяме го. Установените търговски маршрути 
доставят този метал от съседните планети, където 
се добива и обработва.

Д: Има ли еквивалент на Земята? 
Ф: На този етап не. В бъдещето би могъл да се по-

яви такъв, но в момента еквивалент липсва. Струк-
турата му би могла да се сравни с най-твърдия ме-
тал, който въобще може да бъде произведен на 
Земята. По твърдост бих могъл да го сравня с диа-
манта, но няма да съм точен. Диамантът има раз-
лични видими свойства, на които се дължи неговата 
твърдост. Той не би имал същата твърдост, ако се 
оформи на пластини, дори това да беше възможно. 

Д: На родната ти планета ли се конструират 
тези кораби?

Ф: (Пауза.) Трудно е да се каже. Не мисля, че 
мога да отговоря точно сега. Това не е нещо, за 
което ни е позволено да говорим... по някаква 
причина. Всъщност не става дума за забрана, а 
за липса на знания, тъй като не съм достатъчно 
запознат с производствения процес.

Д: Можеш ли да видиш как се управлява кора-
ба?

Ф: Чрез докосване.
Д: Така ли го насочвате и направлявате?
Ф: Така се дават командите. Но те не се осъ-

ществяват по този начин. Трябва да има връзка 
между управляващ и управляван обект и тази 
връзка е докосването. Това позволява на опера-
тора да каже на оборудването какво трябва да се 
направи. На командното табло има области, които 
трябва да бъдат докоснати за всяка определена 
команда. Идеята за управление чрез докосване 
може да се илюстрира от начина, по който някои 
уреди тук на Земята реагират на докосване. В тех-
ническите среди те се наричат чувствителни на 
допир уреди, които не са движещи се части. Те са 
чувствителни към докосване или променят естест-
вото си при допир. Запозната ли си с тях? Вижда-
ла ли си телевизори, чиито канали се сменят само 
чрез докосване?

Д: Да. Такива са новите телевизори.
Беше очевидно, че Фил прибягва до знанията си 

в ремонта на телевизори като база за сравнение 
за уредите, които виждаше.
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От стр. 3

ИК „НОВАТА цИВИЛИЗАцИЯ” • НОВИ КНИгИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български 
книжици", “Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и 
от книжните борси “Болид“ и “Искър“. Книгите можете да поръчате и 
в нашия интернет магазин: www.kvantov-prehod.org и да бъдат доставени 
с куриер на посочен от вас адрес.

"СОЛЕй ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги 
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2, 
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

Фирма Д енд Д трейд 
ЕООД е на пазара 
от 2008 година. 
Занимава се с 
продажба, монтаж 
и поддръжка на 
климатична техника, 
зареждане и ремонт 
на автоклиматици.

За контакт: 

0888813124;  
0877177877

Може би беше се натъкнал на „феите”, „девите”, 
„природните духове”, „напътствието от Бог вътре 
в нас”? Знам ли какво го беше накарало да иро-
низира... Дали и той не ползва чувал, преди да си 
напъха главата в пясъка? Така и не го попитах, но 
му бях благодарен за пратката. Прати ми я като по-
дарък заедно с още две други книги. За тях не се 
изказа полуиронично. Защо ли? 

Може би, когато отворите тази книга, ще усетите 
защо. Искрено вярвам, че ще почувствате вълшеб-
ството, заложено в текста й. Вълшебство за райски 
живот. Тук на Земята, а не някъде в „отвъдното” 
или незнайно къде другаде. Сигурен съм, че поне 
ще поискате да махнете чувала около главата си, 
ако сте си нахлузили такъв. А след това? След 
това знаете какво следва – изваждане на главата 
от пясъка. И? Изправяне на собствените крака!

3. по-добре с одрани глави, но изправени и 
без чували!

Може би, ако някой от вас е имал преживяването 
да чува тихи гласове в гората, в градината, в пла-
нината, в полето, просто сред природата, които му 
казват „Моля те, погледни към мен? Не съм ли кра-
сив? Не съм ли чаровна? Моля те, откъсни си от 
мен плод? Харесва ли ти? Моля те, не чупи клони 
от мен? Боли ме! ... и се е запитал „Абе не полу-
дявам ли? Какви са тези гласове?”, може би точно 
тази книга ще му вдъхне нужната вяра, че не е луд, 

че не е душевно болен, че не само е с всичкия си, 
но и нещо повече, че е съхранил способността си 
да чувства цялостността на живия живот! 

...
Книгата на тези прекрасни финдхорновци не зву-

чи застрашително, назидателно, морализаторски. 
Тя е зов на хора, отворили истински сетивата си 
към сърцето на Вселената, към душата на Земята, 
зов за истинска отговорност от всеки един от нас. 
Отговорност, която не можем да избегнем, колкото 
и да се правим, че това не ни засяга. 

Планетата ни отдавна страда и стене от болка. 
Крайно време е да я чуем, да започнем да чистим 
раните, които сме й причинили и да я лекуваме с 
честна решимост да доведем този процес до край! 

...
От много отдавна Земята ни дава много и сери-

озни знаци, че сме я замърсили безобразно и же-
стоко ограбваме нейните богатства. 

Още теософът Рудолф Щайнер в началото на 
ХХ-ти век (1924 г.) в своите великолепни осем лек-
ции по „Биодинамично земеделие. Духовно-научни 
принципи за развитието на селското стопанство” 
предупреждава, че Земята е живо и много чувстви-
телно разумно същество, а не безжизнена скална 
маса, с която можем до безкрай да се отнасяме 
както си искаме, без това да има своите последици. 

В Швейцария Франц-Карл Рьоделбергер и него-
вите другари в Гулденхоф ни дават вдъхновяващ 
пример за любящо и мъдро отношение на съвре-
менния човек към Природата, прилагайки на дело 
учението на Щайнер и показвайки добри чудеса, за 
които контролираните от световната корпоратокра-
ция мас-медии засега все още мълчат, когато не ги 
обявяват за „опасни сектантски идеи”. Книгата „Без 
земя. Наръчник за изправяне на крака” на Рьодел-
бергер чупи духовни очила и лещи, маха духовни 
пердета и завеси за онзи, който може да плува не 
само по течението. Индианците чероки казват „и 

мъртвата риба може да плува по течението”. От 
нас зависи дали ще бъдем мъртви риби в своя жи-
вот. 

В Япония самураят без меч, селянинът Маса-
нобу Фукуока разкрива на практика мъдростта на 
Земята и безграничната й щедрост, когато искрено 
я уважаваме и щадим, когато й засвидетелствува-
ме своята признателност и готовност да се учим от 
нея. В книгата си „Революцията на една сламка” 
той ни завещава тайни, които са достъпни за онзи, 
който истински е готов да се учи от живота в името 
на същия живот. 

...
Австралиецът Бил Молисън в неговото „Въве-

дение в пермакултурата” споделя с нас личния си 
опит в два свята – онзи на устойчивото, природосъ-
образно, развитие на човека и онзи на хищното и 
безогледно ограбване и насилие над природата. 

...
Руският писател Владимир Мегре2 в поредица-

та си от девет книги „Звънтящите кедри на Русия” 
разкъса почти всички възможни догми на обичай-
ното ни „нормално” мислене и предложи чрез по-
сланията на своята героиня, ведрусата Анастасия, 
вдъхновяващ образ на родовите имения и родови-
те селища, в които всеки човек може да сътвори 
свое пространство на любовта за своя радост и за 
радост на общия ни Творец, Бог!

... 
Време е да осъзнаем, че Бог не е тъпак! Или 

поне не е такъв тъпак, какъвто ни го описват в мно-
го „свещени” послания разни пророци и „светии”! 
Бог е измислил как да живеем всички щастливо и 
изобилно, мирно и хармонично, радостно и без-
грижно, но не във война с Него и с Природата, а 
само в осъзнато и цялостно общуване, хармонизи-
ране и сътрудничество! 

Нека махнем чувалите около главите си и да ги 
извадим от пясъка! Тогава ще осъзнаем, че наисти-
на Бог не е тъпак! Не е слабоумен, за да измисли 
страданията като нещо „неизбежно”! Всяко страда-
ние е цената на собствената ни глупост, която сме 
допуснали, когато сме се отклонили от Неговите 
закони на щастието! Страдаме от задушаване, за-
щото живеем „в пясъка” и още по-точно – „в чува-
ла”... Бог не наказва, но безкрайно страда, когато 
гледа нашето упорстване в невежеството! И е без-
крайно щастлив, когато всеки от нас отрони поне 
парченце от това невежество и го преобразува в 
светлина! О, как само се радва, когато види поред-
ния премахнат чувал, поредната одрана, но изпра-
вена глава! Ще ми се всички хора да осъзнаем, че 
Бог не е тъпак и да спрем да повтаряме разните 
глупави клишета от типа „раб божи”, за да изглеж-
даме „богоугодни”. 

Бог иска смели и равностойни деца, а не свои 
„роби”, не хилки и хърби! По-добре с одрана глава, 
но извадена от пясъка, отколкото на колене!!! Все-
ки от нас заслужава да се изправи на своите крака!
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