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СТР. 5

Лияна ФеРоЛи

Най-напредналото днес предаване на 
информация в кобалтовите дискове е 

всъщност най-близко до старозаветно-
то, българо-тракийското четмо. То е зву-
ково-буквено-цифрово с визуален об-
раз, който се появява, когато се възбуди 
запечатаното трептене. На тази база са 
възникнали и другите писмена. Същата 
визуална форма се открива и в санскрит 
и в брахми. Има го и на някои будистки 
храмове.

Глаголицата е предадена типова 
информация свише, вибрации с 
цифрови стойности. Тя е азбука-

та-майка на света и има общо с езика на 
Карамая и с континента Му. А Констан-
тин-Кирил е бил този, който е уловил от 

пространството тази свещена вибрация 
и пресъздал на основата на писмото.

Нашите предци са говорили на много 
древен първичен език, много близък до 
истинската космическа информация. От 
него има останки във „Веда Словена”, из-
гребани от праисторическите родопски 
песни и предадени от поколение на поко-
ление от старците българомохамедани. 
Те приличат на санскритските думи, на ки-
тайските йероглифи, но най-много на бъл-
гарските руни – праславянските, наречени 
от Константин Преславски „черт и резов”. 

Аз-ът на 
българите

азбука-майка на света
Глаголицата - 
КоСмИчЕСКИяТ ЕзИК дИКТуВА С „чЕРТ И РЕзов”

СТР. 4

КРИСТАЛОТЕРАПИЯ

Федерация за духовно единение „Роза”
организира дискусия на тема 

УчиЛища без насиЛие - 
ноВи идеи и ПРактики

на 21.05, събота, от 12.30 -18.30 ч., 
в сградата на Посолството на мира, улица 

Бенковски 25 (до пожарната на ул. „Раковски“).
Поканваме всеки, който би могъл да се заинтересува 

и да се включи в това начинание.

Гара „Гайа” не съществува в схе-
мата на транспортната мрежа, ма-
кар че от нея започват много пътува-
ния. Точно бяхме стигнали, когато се 
изпълни например с пътниците, до-
шли дотук с Виолетовия пламък... 
Скоростта му е шеметна - качиш ли 

се веднъж на енергията му, може да 
пътешестваш, където си искаш – до 
най-отдалечените кътчета на вселе-
ната и... себе си.

То затова и обичаме да ходим 
повече до гара „Гайа”, отколкото на-
пример на централната... Тази, вто-
рата е по-популярна, но не предлага 
да приемеш и себе си за благодатна 
дестинация. А в „Гайа” това им идва 
отръки! Ето, Петър и Атина застават 
за финален фотокадър до красива-
та магнолия, а на практика пак не са 
при нас, защото пътешествието им 
продължава...

Силата да разкриваш вътрешни 
пространства не е дадена на всеки. 
Затова и с благодарност ги послед-
вахме на пътешествието, което ни 
предложиха. Крайната цел е Шамба-
ла, твърди Петър, макар че кой знае 
– може да стигнем и отвъд нея...

даже няма как да не стане така – 
нали в този брой са и Крион, Лий Ка-
ръл, Тиртха Махараджа, свещената 
Ганга... Просто животът е едно уди-
вително пътешествие, в което край-
на спирка всъщност няма.

ПРоСвЕТЛЕнИЕ нА 
ПъРвИ КоЛовоз
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всичко, сътворено с 
Любов, е вечност
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Всеки един от нас 
трябва да се нау-
чи да живее в ре-

алността, а това означава 
да живееш с приемането 
на реалността - да оби-
чаш всичко наоколо, да не 
осъждаш, да не живееш в 
дуалност, да си добър на-
блюдател поради осъзна-
ването на всички аспекти 
като опитности, през кои-
то всеки един от нас пре-
минава.

Всеки от нас, кой по-
малко, кой повече, преми-
нава през тъмната стра-
на, а после през светлата 
и при все това и двете 
много си приличат. И кога-
то осъзнае приликата, ко-
ято е в основата на всички 
опитности, които трупаме 
през годините, неговото 
съзнание придобива ня-
какъв вид единство.

Божествената енергия, 
която прилича повече на 
енергийно поле, отколко-
то на същност, е колек-
тивна енергия, притежа-
ваща много аспекти или 
така наречените „клетки”, 
организирани да функци-
онират като единен цял 
организъм. Всяка една 
клетка внася своята уни-
калност в цялото, като 
част от него, и в същото 
време е осъзната като ин-
дивидуалност.

В различните аспекти 
ангелите са тези, които 
внасят индивидуалност и 
висока степен на преда-
ност, и постигащи това, 
те се чувстват едно цяло 
с колективната енергия и 
се радват на своето слу-
жене.

Време е всеки от нас да 
разбере, че живее в

епоха на прехода, 

и да не забравя, че е го-
сподар на своята соб-
ствена реалност. Всяка 
душа, която се стреми към 
промяна, обновление ще 
премине през различна 
трансформация според 
вътрешните наклонности.

Периодът от 1949 
г. до 2071 год. се 
отличава с това, 
че идва краят 
на два различни 
цикъла на 
съзнание: Личен 
и ПЛанетаРен. 

Краят на тези два цикъ-
ла съвпада и затова те се 

усилват взаимно. Една 
част от човечеството се 
приближава към при-
ключване на личните си 
цикли от земни животи, 
тези души са участващи 
в това приключване и са 
от Служителите на Свет-
лината.

Искам накратко да обяс-
ня естеството на личния 
цикъл – как трябва да се 
премине през него и как-
ва е целта на всички тези 
трудни животи на Земята.

За личния кармичен 
цикъл може да се каже, 
че той е бил замислен да 
дава смисъл за пълно-

ценно изследване на 
дуалността. През този 
цикъл изпитваме какво 
значи да си болен-здрав, 
богат-беден и т.н. В някои 

животи сте били свързани 
икономически с материал-
ния свят, изтезавани, пре-
следвани; в друг живот 
сте се ориентирали към 
духовното съществуване 
и потребност и сте носили 
в себе си силното осъзна-
ване за духовния си про-
изход. Също сте имали 
животи, в които сте били 
изследователи в сферата 
на световната власт, ико-
номика, наука и др.

В продължение на всич-
ки тези животи душите са 
били склонни и да специ-
ализират нещо определе-
но. Такива хора са с при-

роден талант, даденост. 
На Земята животът на 
хора, които се занимават 
с творчество, е съпрово-
ден с много борба и пре-

дизвикателства. Те сре-
щат голяма съпротива 
при осъществяване на 
мечтите си.

Точно сега трябва да 
сътворим връзката меж-
ду материалния и духов-
ния свят и да й придадем 
една реалност. Затова е 
необходимо много устой-
чивост, твърдост, упори-
тост, яснота на ум и сър-
це, което вярва. Трябва 
да преодолеем противо-
речивите импулси в себе 
си: съмнение, отчаяние, 
несигурност, страх, загу-
ба на вяра и т.н. В творче-
ския процес най-добрите 

учители са препятстви-
ята, които срещате. Те 
предават на земния опит 
една задълбоченост, 
една откритост, разшире-
ние и развитие на нашите 
възможности.

каква е целта на 
преминаването 
през дуалността?

Като изследователи на 
неизвестното ние се явя-
ваме и като творци на но-
вото, създаваме нов вид 
съзнание, което преди 
това не е съществувало. 
Нека не твърдим, че цел-
та е да преобразуваме 
злото в добро, тъмното в 
светло, а да разберем, че 
това са естествени про-
тивоположности, които 
съществуват благодаре-
ние на благоволението си 
едно към друго.

истинската 
дУХоВна 
аЛХиМиЯ води 
до „тРета 
енеРГиЯ” - нов 
вид съзнание,

която посредством енер-
гията на ЛЮбоВта и 
разбирането обгръща в 
себе си двете полярно-
сти. Истинската цел на 
пътуването е не „Светли-
ната” да победи „Тъмни-
ната”, а да успеете да се 
издигнете над тези проти-
воположности и да създа-
дете нов вид съзнание, 
което може да подържа 
в единство присъствието 
на двете: Светлината и 
Тъмнината.

И така, като изследова-

тели и творци на новото, 
трябва да създадете, да 
сътворите новото съзна-
ние. Помнете, че в на-
чалото, много отдавна, е 
имало само добро – то е 
било навсякъде във всич-
ко, но тогава е било до-
ста статично. Творението 
не притежавало живот и 
нямало възможност за 
движение и разширение. 
Трябвало да се въведе 
елемент, различен от вез-
десъщото „добро”. Това 
било трудно, защото труд-
но се създава нещо, кое-
то не от вас. Ето защо е 
трябвало да се прибегне 

до един ТРИК и трикът се 
нарича „Невежество”. Не-
вежеството е противопо-
ложност на доброто във 
вашата Вселена. Подбу-
дата за промяна, израс-
тване и разширение идва 
от „незнанието за това, 
кои сте вие”. Невежество-
то поражда страх, страхът 
поражда необходимост от 
контрол, а контролът по-
ражда борба за власт. Ето 
условията за разцвета на 
„Злото”. Така се подготвя и 
сцената за битката между 
доброто и Злото.

Затова много често ру-
гаете Бог, че сте се озо-
вали в ситуация на тежък 
живот в невежество и 
аз ви разбирам, НО В 
СЪЩНОСТТА СИ ВИЕ 
СТЕ БОГ И БОГ Е ВЪВ 
ВАС. Преминавайки през 
опита на дуалността, вие 
обогатявате себе си и Бог. 
Това може да ви се вижда 
опростено и неточно, но 
се изкривява от илюзиите 
на времето и разделение-
то, които обаче са послу-
жили за великата цел.

Скъпи мои, настъпи 
времето да се издигнем 
над противоположности-
те. Опитайте се да почув-
ствате енергията зад ду-
мите и прегърнете, овла-
дейте новата енергия на 
съзнание и Любов. Не по-
зволявайте да сте в плен 
на дуалността. Изборът е 
ваш, без страх, съмнение, 
невежество, несигурност - 
БЪдЕТЕ СЕБЕ СИ. Пред-
стои дълбока радикална 
трансформация.

Ваня никоЛоВа, 
Варна

май, 2010
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Човек от нищо не 
се бои така мно-
го, както от съп-

рикосновението с не-
познатото. Той иска да 
види, да разбере какво е 
това, което внезапно се 
спуска към него, или поне 
да определи мястото му 
в реда на нещата. Човек 
навсякъде избягва съп-
рикосновението с чуждо-
то. Нощем или изобщо в 
мрака ужасът от някакъв 
неочакван досег може да 
прерасне в паника. дори 
дрехите не осигуряват 
достатъчна безопасност 
– колко лесно могат да 
бъдат разкъсани, колко 
лесно е да се проникне 
чак до голата, гладка, 
беззащитна плът на на-
паднатия.

Този страх от съприкос-
новението е продиктувал 
дистанцията, която хора-
та са създали помежду 
си. Те се заключват в жи-
лища, чийто праг никой не 
бива да прекрачва – само 
там се чувстват донякъде 
вън от опасност. Страхът 
от крадеца, който може 
да нахлуе с взлом, не е 
само страх от разбойни-

ческите намерения, той е 
страх от внезапния, нео-
чакван досег в тъмното. 
Ръката с грабливи нокти 
на хищник непрекъснато 
се използва като символ 
на този страх...

В нея се съдържат ед-
новременно и безобидно-
то докосване, и опасната 
атака. Съществителното 
„атака” обаче се е огра-
ничило само с отрицател-
ния смисъл на думата.

Тази неприязън към 
съприкосновението не ни 
напуска дори когато сме 

туван също от този страх.
дори там, където сме 

съвсем близо до други-
те и можем внимателно 
да ги наблюдаваме и ог-
леждаме, тръгнат ли към 
нас, ние започваме да ги 
избягваме. Ако предпри-
емем противоположното, 
то е защото някой ни е 
допаднал и сближаване-
то става по наша собст-
вена воля.

Бързината на извине-
нието, появило се при 
непреднамереното до-
косване, напрежението, 

мАСИТЕ

ето и омразата, които из-
питваме към „злосторни-
ка” дори когато съвсем не 
можем да бъдем сигурни, 
че е бил тъкмо той – це-
лият този възел от ду-
шевни реакции, свърза-
ни с допира до чуждото, 
крайната ни лабилност и 
раздразнителност доказ-
ват, че тук става дума за 
нещо много дълбоко, ви-
наги живо и винаги неяс-
но – нещо, което никога 
не напуска човека, щом 
веднъж вече се е опре-
делил като личност. дори 

сънят, в който той е да-
леч по-беззащитен, може 
да бъде нарушен твърде 
лесно от този страх.

Масите са единствена-
та среда, в която човек 
може да отхвърли стра-
ха от съприкосновение-
то. Те са единственото 
състояние, при което 
този страх рязко преми-
нава в своята противо-
положност. Онова, което 
е потребно за целта, са 
плътните маси, в които 
хората се притискат тяло 
до тяло, плътни и в свое-
то душевно състояние, и 

Нашето съществуване се развива на 
цикли - както планетите, така и хо-
рата. И в това няма нищо странно, 

но по-специалното в тази епоха е, че Земя-
та завършва един основен кармичен цикъл, 
а неминуемо това води и до завършване на 
кармичния цикъл в самите нас.

Земята е въвлечена в процес на вътрешна 
трансформация, която ще доведе до нов вид 
съзнание в нейното съществуване. този про-
цес на трансформация на земята, пара-
лелно протичащ и във Вселената, ще ока-
же влияние върху индивидуалните души, 
независимо в какъв етап на собствените 
си цикли се намират те.

Представете си, че ви се налага да извър-
шите ремонт в собствения си дом, вие ще го 
приемете различно, в зависимост от състоя-
нието на ума, в което се намирате. Вие ще го 
усетите като добре дошла промяна или като 
нарушаващо спокойствието ви събитие, кое-
то ви разстройва.

Процесът на трансформация на 
земята ще подсили процеса на 
личната ви трансформация.

Обърнете внимание как едни души приемат 
спокойно тези промени, стремят се да помог-
нат да бъдат в „синхрон” с всички, а други са 
нервни, колебаещи се и не знаят как да по-

сред хора. Начинът, по 
който се движим по ули-
цата, в ресторанти, трам-
ваи и автобуси, е продик-

с което то се очаква, бу-
рната и понякога напада-
телна реакция, когато то 
не последва, отвращени-

то така, че никой не об-
ръща внимание на това 
кой точно го „притиска”. 
Щом човек веднъж се е 
оставил в ръцете на ма-
сите, той вече не се бои 
от съприкосновението с 
тях. В този идеален слу-
чай всички са равни. Не 
се забелязват никакви 
различия, дори между по-
ловете. Тук всеки, който е 
притиснат от някого, има 
съзнанието, че сам при-
тиска другиго. И възприе-
ма този някой така, както 
възприема самия себе 
си. Сетне всичко внезап-
но протича както проце-
сите в един организъм.

Вероятно това е една от 
причините, поради която 
масите се стремят да се 
сгъстят толкова плътно: 
искат колкото може по-
пълно да избавят отдел-
ните индивиди от страха 
от съприкосновението. 
Колкото по-силно хората 
се притискат един о друг, 
толкова по-осезаемо усе-
щат, че не изпитват страх 
един от друг. Тази рязка 
промяна на страха от 
съприкосновение е при-
съща на масите.

Облекчението, което си 
предават един другиму и 
за което ще стане дума по-
късно, достига невероятно 
висока степен, когато ма-
сите са най-плътни...

елиас канети,
Нобелов лауреат

Подготвил за печат:
Цветан андРееВ

(Очаквайте 
продължение в 

следващите броеве)

стъпват в реалната ситуация.
Същевременно Земята чувства безпомощ-

ност и съпротива. Тя е на границата на нов 
фундамент на съществуване. Готви се да 
освободи енергиите на борба, съперничест-
во и драма на вътрешните и външни планове. 
Онова, което се заражда в Земята, вътре в 
нея, е енергията на сърцето, енергията на ба-
ланс и взаимност - живата енергия на Любо-
вта. Затова се обръщам към тези души, които 
са готови за промяна:

помогнете да сътворим един 
баланс, хармония

и да заживеем в мир със самите себе си.
Съществува космически вселенски закон: 

всички дълбоко преживени желания в края 
на краищата създават средствата за тяхната 
реализация. Желанията, които са смесица от 
мисли и чувства, са творчески енергии. Това 

се отнася както за планетите, така и за хора-
та. Трябва да се научим да съхраним новия 
живот вместо да го разрушаваме. Нека помог-
нем за разцъфтяването на този живот и чув-
ствата, които ни изпълват, да са удивление, 
радост и удовлетворение. Тази нова опитност 
ще ни доведе до централната линия на ба-
ланса между „даване” и „вземане”.

С това искам да подчертая, че НИКОЙ даже 
и от нашата „страна на воала”, не е способен 
да направи точни предсказания за това, как 
ще се роди Новата Земя.

Хората, които са свързани с идеалите, 
въплътени в новата земя, ще имат кра-
сиви възможности за израстване и осво-
бождаване, тъй като планетарният и личен 
цикъл съвпадат. Затова нека да бъдем съп-
ричастни с промените, които се извършват, и 
да ставаме все повече хората, които искаме 
тези промени.

Освободете се от всички капани по пътя си, 
не се страхувайте – това 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

май, 2010

Рязка промяна на страха 
от съприкосновение

зЕмя - 
нов етап
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КРИСТАЛОТЕРАПИЯ

р. полевые шпаты; 
a. feldspars; н. feldspate, 
feldspat-familie; ф. 
feldspaths; 
и. feldespatos

5
От стр. 1

ФЕЛДШПАТИ

Името на тази гру-
па минерали идва през 
немски език от шведски-
те думи „фелд” и „шпа-
ти”. Фелд - от думата 
поле, защото ги намира-
ли направо на полето, в 
морските отложения на 
разрушени гранити, а на 
немски език наричали 
шпати всички минера-
ли, които добре се цепят 
на пластини.

Фелдшпатите са алу-
мосиликати на Ca, Na, K, 
Ba [AlSi2O8]. Имат твър-
дост 6-6,5. В промишле-
ността се използват при 
производство на стъкло 
и керамични изделия. 
Всички добре оформени 
кристали на фелдшпати-
те са декоративни камъ-
ни, а адуларът се отнася 
към групата на скъпо-
ценните. Почти всички 
фелдшпати са ювелир-
но-декоративни камъни. 
От тях изработват краси-
ви украшения - гердани, 
медальони, обици, брош-
ки, копчета за ръкави, 
кабошони за пръстени, 
символични талисмани 
и амулети, както и голе-
ми изделия - вази, об-
лицовка на колони и ар-

хитектурни елементи на 
сгради, плотове за маси 
и др. Основни минерали 
от фелдшпатите, които 
се използват в бижуте-
рията са: адулар - лунен 
камък, амазонит, лаб-
радорит, беломорит, 
нефелин и много ряд-
ко слънчев камък (хе-
лиолит, авантюринов 
фелдшпат).

Съставът на слънче-
вия камък е K[AlSi3O8], 
Na[AlSi3O8], Ca[Al2,Si2O8]. 
Името му е дадено в 
наше време заради зла-
тистите искри от наличи-
ето на включения от хе-
матит, гетит и др.

Лидия стаРикоВа
„камъни за нашите 

души”

Амазонит

Полевые шпаты 
из коллекции 
В.И. Степанова. 
Фото: А. Евсеев

Лабрадорит
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В наши дни Тодор 
Ризников дори е про-
чел гръцките букви с 
българска фонетика и е 
излизал смислен текст, 
защото гръцкото писмо 
възниква на базата на 
тракийския език.

Старозаветният език 
на българите бил нещо 
като „есперанто” на 
древността и имал за-
дача да сведе познани-
ето на небитието към 
земния свят.

древнобългарският 
език вероятно се за-
ражда в края на Ат-
лантската раса като 
общ космически език.

Това е отразено в 
Библията (Бит.11:1) – 
„По цялата земя има-
ше един език и един 
говор.” По-късно той се 
разклонява на няколко 
групи и подгрупи.

Чрез събраните през 
1908 г. от Шкорпил пис-
мени знаци на старите 
българи, а някои от тях 
разчетени през 1992 
г. от Петър добрев, 
се прави сравнителен 
анализ с писмените 
знаци на другите древ-
ни цивилизации. Забе-
лязват се удивителни 
съвпадения с писме-
ната система на Шу-
мер, Елам, Египет, Мо-
хенджо даро, Харапа, 
Крит, Кипър, Бактрия, 
Китай, с финикийски-
те, гръцките, етруските, 
иберийските, латински-
те, германските, дат-
ските, тюркските и др. 
писмени знаци. Кой от 
кого ли е заимствал? 
Отговорът се налага от 
само себе си. Артефа-
ктите с писмени знаци 
от българските земи 
са най-малко с едно 
хилядолетие по-стари. 
Линейно-геометрична-
та писмена система на 
българите е възникна-
ла около Черноморския 
басейн преди Потопа, 
5600 г.пр.н.е.

Когато древно-
б ъ л г а р с к и я т 
език изпълнил 

мисията си, преста-
нал да съществува. За 
него се съди от други 

древни езикови систе-
ми, които са съхрани-
ли редица негови еле-
менти. В „Царски па-
пирус”, съставен около 
1500 г.пр.н.е., се казва 
за нашите прадеди, че 
са били дошли от Се-
вер „полубогове – на-
следници на Бог Хор”. 
А в анонимен латински 
хронограф от 354 г. от 
н.е. българите са оп-
ределени като народ, 
произлязъл от най-го-
лемия син на Ной – 
Сим.

Свещените познания 
на древните българи са 
възродени от Светите 
братя Кирил и Методий 
в Свещената българска 
глаголица. Сакралното 
значение на всяка ней-
на буква-знак отговаря 
точно на определени 
думи и понятия от бъл-
гарския език. Във все-
ки знак от тази азбука 
е заложено свещеното 
послание: 

да бъде във 
времето, до края 
на времената!

Тя носи генетичното 
начало и последова-
телност на човешкия 
род и предопределе-
ността на българите. 
Нейната звуково-виб-
рационна интонация, 
знаково-образната й 
символика и матема-
тико-геометричната й 
численост крият много 
тайни и връзки с микро 
и макрокосмоса. Все-
ки знак и всяка форма 
в нея се образува чрез 
философско тълкува-
не от Светите братя 
на основния ключ-мо-
дул, известен от право-
славните канони като 
християнска инсигния. 
Свещената българска 
азбука и прабългарски-
ят календар доказват, 
че нашите праотци не 

само са се взирали в 
звездите, в Космоса, но 
са и знаели неговите 
закони и са живеели в 
хармония с тях.

Всички букви от 
А(аз) до Й(йота) 
се образуват, 

като се ползва разпо-
ложението на планети-
те от Слънчевата сис-
тема чрез философско 
тълкуване на орбитите 
и характеристиките им. 
Всеки знак от глаголи-
цата отговаря с удиви-
телна точност и фило-
софско тълкуване и на 
цели пасажи от Библи-
ята – свещената книга 
на мъдростта. Най-ве-
роятно с глаголически 
букви е направен и пър-
вият препис на Вечната 
книга.

В Свещената ни азбу-
ка е закодирана и Слън-
чевата система. Много 
преди Галилео Гали-
лей и Коперник Свети-
те братя са знаели за 
кълбовидната форма 
и местоположението 
на Земята като част от 
Слънчевата система. 

Затова българският ге-
ний Константин-Кирил 
Философ заплаща тези 
сакрални познания с 
живота си.

В глаголицата е за-
кодирана и седмичната 
характеристика на ма-
териалния свят, свър-
зана с елементите от 
Менделеевата табли-
ца. Нейният честотен 
спектър е свързан с 
уникалността на бъл-
гарския език и специ-
фичното за нас много-
гласно пеене. Нейната 
математическа и гео-
метрична численост из-
ползва категоричната 
форма на кръста, кръга 
и триъгълника. В нея на 
сакрално ниво е зако-
диран българският ро-
дов корен, който носи 
отглас от Свещената 
Библия. Закодирано е 
и значението на име-
то „българи”. Неговият 
произход се свързва с 
боГари – хора на бога 
Ра. На по-късен етап 
се включва и буквата 
„л”. Затова българският 
език е божествен, носи 
поведението на смисъ-
ла и с него може да се 
прочете и разбере це-
лият свят.

Чрез Свещената 
българска азбука и с 
помощта на кинетич-
но-векторния модел, 
колектив от учени, на-
чело с инж. Таньо Та-
нев намериха отговори 
на много неизяснени 
от науката астрономи-
чески явления. дори 
предсказаха и показа-
ха времето, мястото и 
масата на мистичната 
десета планета, коя-
то минава над Земята 
на всеки 740 години и 
предизвиква интерес-
ни природни явления, 
както и изключително 
голямо влияние на раз-
витието на човешката 
цивилизация. Когато 
бъде открита, ще бъде 

наречена „Тангра”.
В свещения българ-

ски език, в нашата пис-
меност, в уникалността 
на българската култура 
се пази божествената 
мъдрост и предопреде-
леността на българите. 
Хилядите духовни и ма-
териални паметници, с 
които е осеяна нашата 
древна земя, също ще 
помогнат един ден да 
прочетем бъдещето си. 
Всички тези следи го-
ворят, че българският 
народ е носител на 
основния ключ на по-
знанието, че е богоиз-
бран и с него е свързана 
надеждата за оцелява-
не на човешкия род. И 
тъй като това се знае в 
тайните общества, вся-
чески се пречи това да 
се осъществи. Но тези, 
които са пречили и пре-
чат, ще понесат съда 
на праотците ни. Защо-
то „СЪдБА” значи и Съд 
на Бащата(бащите).

Но с възражда-
нето на свеще-
ните познания 

от Светите братя чрез 
глаголицата и кирили-
цата мисията на Уни-
версалната божестве-
на писменост продъл-
жава да се предава във 
времето.

И всеки българин ще 
продължава да при-
тежава ключа към бо-
жествената мъдрост. 
На онова: Аз-Боуки-
Веде,т.е. Аз, Бог Мъдър 
Знам.

А щом като България 
носи като фар чрез аз-
буката и езика си треп-
кащата светлина на Бо-
жественото съзнание, 
по думите на М. Лайту-
ивър, съвсем естестве-
но е новото запалване 
на светлината на древ-
ната мъдрост за наша-
та ера да стане точно 
на нейна земя.

азбука-майка на света

КоСмИчЕСКИяТ ЕзИК дИКТуВА С „чЕРТ И РЕзов”

Глаголицата – От стр. 1
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на фабриките, сред пушека и 
парата на пещите наивници-
те вярват, че нещо, нарече-
но стойност, съществува и е 
от практическо значение да 
се задържи в умовете на хо-
рата.

Ако тази безплодност беше 
единствената пречка в про-
блема, можехме да й се съпро-
тивляваме. Хиляди от нашите 
най-добри интелекти са пра-
хосали времето си в безплод-
ни теологически разсъжде-
ния, така че ако техният брой 
е нараснал с няколко дузини, 
които не могат да се освобо-
дят от размишленията над идеята за 
стойността, ние можем да съжаляваме 
за похабяването, но загубата за нация от 
много милиони твърдо възлиза на мно-
го. Обаче вярата в стойността ни струва 
повече от изгодното сътрудничество на 
тези хора. Тъй като, доктрината за стой-
ността макар че е напълно безплодна, 
от нея все още се очаква нещо от мно-
зина, които биха могли да посветят тру-
да си на по-плодотворен стремеж в тази 
сфера. доктрината е гибелна просто 
със съществуването си.

В Германия има много бизнесмени с 
мнение и интелект, хора, будни за тео-
ретично знание във всеки клон на чо-
вешката дейност. Но тези хора грижли-
во избягват теоретичните обяснения, 
свързани със своята професия (тъй като 
такива са икономическите въпроси във 
връзка с бизнесмените). Бизнесмените 
са първите, които усещат ефектите от 
погрешното законодателство; те трябва 
да плащат за неговите последици или 
поне временно да авансират пари, за 
да посрещнат разходите; те са буфери 
между законодателството и икономи-
ческия живот на общността и винаги в 
опасност да бъдат смазани от някаква 
криза; все пак те неспокойно се отдръ-
пват от вземането на страна в дискусия-
та по теоретичните проблеми на своето 
занятие. Поради каква причина? Поради 
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две: първо, тези хора, възпитани в одо-
брената немска мисловна дисциплина, 
не могат да се отърсят от вярата си във 
властта; те мислят, че науката е добре 
поверена в ръцете на професорите*.

Второ, със своето ясно и трезво схва-
щане те не могат да разберат теорията 
за стойността, изложена от професори-
те, нито дори да хванат предмета на те-
орията и засрамено доверяват на публи-
ката интелектуалната си неспособност.

Тези скептични наблюдатели, между 
тях много еврейски борсови агенти с 
острия интелект на расата си, не могат 
да бъдат хързулнати с празните фрази 
на почти манифестираната абсурдност. 
Само страхът да не изглеждат смеш-
ни самите те ги предпазва публично да 

на златото? Илюзията за стойността 
предотвратява прогреса всъщност на 
паричното управление. Никакво друго 
обяснение не е нужно защо парична-
та система днес е парична система от-
преди 4000 години. Тя е същата, поне 
на теория, а на практика ние наистина 
сме преминали към стандарта на книж-
ните пари, безшумно и потайно, тъй че 
фактът може да бъде скрит. Ако нашите 
професори чуят за това, надават вик на 
тревога, която може да причини огромни 
щети - книжни пари без „присъща стой-
ност”, според тяхното мнение, са фунда-
ментално невъзможни, затова са сигур-
но рухване.

*дали това мнение е добре обо-
сновано може да се съди от следния 
цитат (Bund der Landwirte, 7-8-1915): 
„Рурланд още от началото прие иде-
ята за доставяне на научните те-
ории, необходими за постоянно по-
ставяне на здрава практическа осно-
ва на земеделието, индустрията и 
търговията. Затова още от начало-
то отхвърли интерпретирането на 
задачата от икономическата наука, 
положена от Рошер и Шмолер: „Ико-
номическата наука се състои от 
това, което съществува или е съще-
ствувало, а не от онова, което ще 
съществува” (Рошер). „Науката не 
се отнася до прякото влияние в по-
ставянето на въпросите на дневния 
ред. Това е работа на държавниците” 
(Шмолер). Шмолер и Рошер съвсем 
правилно признават, че все още ня-
маме истинска икономическа наука, 
а само икономия на класа-държава, а 
изучаването на анатомията на тези 
държава не е задача на един универ-
ситет. За нещастие те отказаха да 
извлекат крайното заключение от 
това признание, това, че изучаване-
то на икономията на класата-държа-
ва не е занимание за университет. 
Колко пакостен микроб за разяждане 
е такава наука за университетите е 
изразено от професор Бентано (Der 
Unternehmer, с. 6): „В изучаването 
на икономиката истината се при-
знава, докато съвпада с интереси-
те на властващата партия, а след 
това докато тази партия остава на 
власт; ако друга партия стане по-
силна, и най-погрешните доктрини 
се реабилитират, ако служат на ин-
тересите й.”

Превод от английски:
Георги е. андРееВ

Само между тези, чиято съдба е 
била изключена от търговския 
живот, така че те знаят за търго-

вията, спекулата и печалбата само по 
слухове, само между надничарите тео-
рията за стойността е намерила после-
дователи. Надничарите си позволяват в 
практическите си дела да бъдат водени, 
особено в политическата си дейност и 
политиката си за надниците, от теорията 
за стойността. Този фантом витае в ума 
на социалистите. В мрачните дълбини 
на въглищните мини, сред рева и прахта 

 Така наречената 
„СТойноСТ”

обявяват, че предметът на теорията за 
стойността е невидим за тях, подобно на 
дрехите на краля за детето от хубавата 
приказка.

неизчислими вреди са нанесени на 
практиката и науката за икономика 
от този нищо и никакъв продукт на 
илюзията. Науката води началото си от 
фантома на ума, който е накарал целия 
народ да се съмнява в собствената си 
енергия за схващане и е предотвратил 
изследването на законите за човешко 
благоденствие да се превърне в народ-
на наука.

Текущата администрация, водена от 
теория - всякаква теория - за стойност-
та, е обречена на безплодност и без-
действие. Тъй като какво може да бъде 
управлявано в „присъщата стойност” 
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- Може ли да наречем 
човешката аура бароме-
тър за здравето на тя-
лото и душата?

- Аурата е информа-
ционно-полева струк-
тура на индивидуалния 
човешки код. Наситена е 
със сгъстена полева ма-
терия, откъдето се чер-
пи информация за със-
тоянието на индивида на 
всички структурни нива. 
В нейното съдържание се 
кодира матрицата на ин-
дивида, меркаба и поляр-
ната структура на инфор-
мационното поле. Аурич-
ното поле се насища с по-
ток от частици, излъчени 
от същинската структур-
на обвивка. За непрекъс-
натост и цялост на аурич-
ното тяло свидетелстват 
тези частици, изгражда-
щи защитния слой. Външ-
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КОНТАКТЬОРСТВО

задочни РеПоРтаЖи от 
сЪзВездието СЕвЕРЕн КРъСТ
зихара зетРон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

Ако си припомните ис-
торията на вашето мина-
ло като влечуги, ще от-
криете, че много от вли-
ятелните личности по 
време на патриархата са 
били част от семейство-
то на влечугите. Точно 
както не всички хора са 
лоши, същото се отнася 
и за влечугите. Те не по-
малко от вас са част от 
Първосъздателя и тех-
ният вид и физиология 
не са на по-ниско стъпа-
ло. Майсторите на гене-
тиката могат да приемат 
много различни форми. 
Съвсем разбираемо е, 
че до известна степен 
трудностите в работата 
с един отделен вид се 
дължат на шока, кой-
то може да настъпи при 
пълното разкриване на 
истината.

имало е много други 
боГоВе- сЪздатеЛи 
и само някои от тях са 
имали човешка фор-
ма. В момента най-голе-
мите ви притеснения и 
безпокойства се дължат 
на същества от рода на 
влечугите, защото те ви 
се струват най-чужди.

Ние искахме да раз-
ширим представите ви 
за това, кои са вашите 
богове, защото тези бо-
гове ще се завърнат на 
Земята. Именно затова 
на планетата цари такъв 
смут. Когато се научите 
да задържате честотите, 
идващи от съзидател-
ните космически лъчи, 
ще бъдете готови да се 

срещнете с тези богове. 
Както споменахме, ня-
кои от тях вече са тук. 
Те вървят по вашите 
улици и присъстват във 
вашата образователна 
система, вашето упра-
вление и на работните 
ви места. Те са тук, за 
да наблюдават и да на-
сочват енергията. Някои 
идват, за да ви окажат 

как да различавате 
ИзвънзЕмнИТЕ ЕнЕРгИИ

помощ, а други са тук, 
за да се учат и развиват. 
Някои нямат особено 
възвишени намерения.

Трябва да разбере-
те как да различавате 
извънземните енергии. 
Това е вселена на сво-
бодната воля, така че 
всички форми на живот 
са позволени. ако някоя 
енергия се опита да ви 

плаши, да ви манипу-
лира или контролира, 
не е във ваш интерес 
да работите с нея. Има-
те избор с кого да рабо-
тите. Това, че някой е 
развил много невероят-
ни и наглед фантастични 
способности, не означа-
ва непременно, че тази 
същност е духовно раз-
вита. Научете се да пра-

вите разлика.
Вие живеете в най-

важното време, кога-
то енергията оживява. 
Всичко, което чувства-
те, е резултат от ваше-
то оживяване и събуж-
дането на скритите ви 
възможности. Вятърът 
се завихря наоколо и ви 
показва големите движе-
ния във въздуха. Бого-
вете са тук. Вие сте тези 
богове.

Събуждайки се за 
своята история, ще за-
почнете да отваряте 
древните си очи. Това са 
очите на Хорус, които не 
виждат с погледа на чо-
вешки същества, а имат 
гледната точка на бог. Те 
виждат взаимовръзка-
та и смисъла на всички 
неща, тъй като древни-
те очи могат да виждат 
много действителности 
и да изграждат цялост-
ната картина, цялата ис-
тория. Когато отворите 
древните очи в себе си, 
ще можете не само да 
направите връзка с ця-
лата си лична история, 
но и да направите връз-
ка с историята на пла-
нетата, с историята на 
галактиката, с историята 
на вселената.

контакт с 
плеядианците:

барбара МаРчинЯк
из „Вестителите на 

зората”, 1992 г.

ната и вътрешната обвив-
ка на аурата се осигурява 
от интензивен поток на 
духовна енергия, която е 
бариера за външните вли-
яния. Под защитния слой 
се изгражда друг слой на 
пропусклива мембрана 
от фотони, носители на 
информация за здравето, 
психиката и междинната 
област между тялото и 
духа, наречена „прахата-
рама”.

Цветността на аура-
та съответства на дъл-
жината на вълната на 
меркаба и интензивното 

лъчение около и извън 
тялото. Носител на ко-
довата информация е 
контрагент от вътрешния 
слой на меркаба, наситен 
с повече информация за 
състоянието на индиви-
да. Ползването на диа-
грами на цветната аура 
е синтезирано познание, 
но в детайлната аурична 
диаграма се запечатва 
моментното излъчване и 
състояние.

- как да бъдем напъл-
но съзвучни с вселен-
ските ритми?

- Необходимо е да се 
съгласува индивидуал-
ната програма с косми-
ческите ритми на осно-
вата на съдържащите се 
в клетъчната структура 
информационно-полеви 
излъчвания, които се ак-
тивизират под въздейст-
вието на космическата 
енергия, за да се израв-
нят импулсите на вибра-
ции на човешкото тяло с 
вселенското „сърце”. Това 
става на основата на под-
съзнателен импулсивен 
резонатор на симетрични 
матрици в човека и Все-

лената.
Напълно се размина-

ват относителните че-
стотни характеристики на 
индивидуалните кодове 
и на вселенската матри-
ца, когато се нарушават 
системно законите на Ве-
ликата хармония. Използ-
ването на хаотични схеми 
създава регресивни виб-
рационни структури, кое-
то води до деструктури-
ране на индивидуалния 
код.

Цветана качеРиЛска
e-mail: anarilska@mail.bg
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СВОБОдНА ЗЕМЯ

В Южна Америка не-
щата са били по-оп-
ростени; минава се 

без документ със знака на 
кръста вместо подпис. Ге-
нерал Рока, впоследствие 
президент, е изпратил орда 
от войници да изхвърлят 
индианците от богата тлъс-
та земя на пампасите. Бол-
шинството от индианците са 
били разстреляни, жените и 
децата са били отвлечени за 
капитал като евтина работна 
ръка, а останалите са били 
прогонени през Рио Негро. 
Земята е била разпределе-
на между войниците, пове-
чето от които побързали да 
продадат своя участък за 
бренди или дрънкулки*.

Ето как са придобити све-
щените, неприкосновени 
права на сегашните соб-
ственици на най-плодород-
ната почва в света. Пасби-
щата на милиони овце, коне, 
добитък, земята на големи 
народи днес е частна соб-
ственост на шепа хора, 
които са я получили за ня-
колко кварти бренди.

Териториите в Северна 
Америка, съвсем наскоро 
заселени, дълго са били не-
обитаеми. Всеки би могъл 
да вземе колкото му харес-
ва. Всеки възрастен мъж 
или жена е можел да пре-
тендира за 160 акра земя, 
така че семейство с шест 
порастнали деца е можело 
да претендира за 1000 акра. 
На всеки, който се съгласи 
да посади няколко дървета, 
е било позволено двойно 
количество, 320 акра. След 
шест години на заемащия 
земята е бил издаван кре-
постен акт и земята ставала 
продаваема. Чрез купуване 
на такива чифлици за не-
значителна сума (не трябва 
много да се пита за нещо, 
което би могло да се получи 
другаде срещу нищо) са се 
формирали латифундии с 

На 5 юни (неделя) 2011 г. от 11.00 часа в 
гр. София, кв. “Сердика”, ул. “Гюешево” № 
64, клуб “Катарзис”, ще се проведе Кръгла 

маса на симпатизантите и привържениците на в. “Квантов 
преход”.

Поканват се всички, които се интересуват от темата, да 
присъстват.             Вход свободен

Премиера
На 8 юни (сряда) 2011 г. от 18.00 

часа в гр. София, в салона на Народ-
но читалище “Славянска беседа” (ул. 
“Г.С.Раковски”) ще бъде представена 
най-новата книга на ИК “Новата цивили-
зация”, стихосбирката “нИмА нЕ знА-
ЕШ, чЕ СмЕ АнгЕЛИ”, с автор Таня 
Илиева. Книгата ще бъде представена от 
народния поет Евтим Евтимов и от акад. 
Атанас Панчев – издател на в. “Квантов 

преход”. 
Поканват се всички наши симпатизанти и привърженици да 

присъстват.                      Вход свободен

КРъгЛА 
мАСА

много хиляди акра. Цената: 
кварта бренди, безчестни 
закони, чорба. В Калифор-
ния двама фермери от Люк-
сембург, Мюлер и Лукс, днес 
притежават толкова голяма 
поземлена собственост, че 
Прусия лесно би се намести-
ла нея. Цената: кварта брен-
ди и чорба.

Компанията Нортерн Па-
сифик Рейлуей е получила 
безплатно от канадското 
правителство позволение 
да построи железница, а в 
добавка към тази привиле-
гии е получила като подарък 
ивица земя, широка 40 мили, 
от всяка страна на релсовия 
път. да си дадем сметка как-
во значи това: 40 мили вля-
во и вдясно от линия, дълга 
2000 мили! Цената: нищо за 
всичко!

Същото е станало и с Ка-
надиан Пасифик. В памф-
лет, издаден от тази компа-
ния, е заявено: „Компанията 
поема построяването на 
1920 мили, за което е по-
лучила от правителството 
ценни привилегии и свобо-
ди, а освен това 25 милиона 
долара в пари, 25 милиона 
акра земя и 638 мили вече 
построен релсов път”.

Нека не си въобразява-
ме, че при проектираната 
железница се е обмисляло 
възвръщането на тези по-
даръци. Горният памфлет 
заявява, че железницата 
остава собственост на ком-
панията. Но, ще попитате, 
къде тогава е отплатата на 
25-те милиона акра земя, 25-
те милиона долара и 638-те 
мили построен релсов път и 
ценните привилегии? Отго-
ворът е същинска дреболия, 
а именно, рискът, във връзка 

Как се извършва 
завземане 

      на страна
с който трябва да се плати 
лихвата върху капитала.

Така, с драсване на пе-
рото, 25 милиона акра об-
работваема земя в една от 
най-плодородните, най-кра-
сивите и най-здравословни-
те провинции стават частна 
собственост. Никой даже 
не се притеснява, гледайки 
земята, която е била даде-
на като подарък. Само при 
строежа на железопътната 
линия са били „открити” не-
обикновеното плодородие 
на почвата, богатството на 
руди и красотата на пейза-
жа. И това става не в Аф-
рика, а в Канада, която се 
слави с превъзходна адми-
нистрация.

това е произходът на 
частната собственост на 
земята днес в страни, от 
които Европа е толкова за-
висима, колкото и от собст-
вените си полета.

Затова, знаейки как е 
установена частната соб-
ственост днес, имаме ли 
нужда да откриваме как е 
произлязла вчера? „Peor es 
menearlo”, казват испанците: 
Колкото повече се движиш 
наоколо, толкова по-лошо 
става. Трябва ли да питаме 
Църквата в какъв цвят е на-
рисуват адът, когато умира-
щата домакиня завещава 
поземлената си собстве-
ност на Църквата? Трябва 
ли да търсим сметка на хер-
цозите и бароните с какви 
предателски средства са 
получили от слаб император 
преобразуването в тяхна 
абсолютна собственост на 
земята, която са получили 
само като възнаграждение 
за военни заслуги? Или как 
те се възползват от нахлу-
ването на мародерстващи 
съседи като от добре дошла 
възможност за изнудване 
на привилегии и поземлена 
собственост от императора? 
„Peor es menearlo”. Колкото 
повече се надига, толкова 
повече вони. Трябва ли да 
питаме английските ленд-
лордове как са постигнали 
поземлената си собстве-
ност в Ирландия? Грабеж, 
обир, убийство, голямо пре-
дателство и ловуване на 
наследство - такъв би бил 
отговорът на запитването 
ни. Всеки, неудовлетворен 
от тези отговори, може да 
събере пълна информация 

относно произхода на по-
землената собственост от 
старите балади и пиянските 
песни и от наблюдението 
на милостивия физически и 
морален упадък на расата. 
Той ще бъде убеден, че на-
шите предци са били банда 
от пияници, които напълно 
са пропили наследството 
на потомците си, безгриж-
ни към съдбата на идващи-
те поколения. Мотото им е 
било: след нас и потоп.

Трябва ли тогава да под-
държаме тази благородна 
институция, завещана ни 
от онези пияници-Фалста-
фовци, извън благочестиво-
то благородство на бутилки-
те, които са били изпразвани 
веднага, или извън благо-
дарността на дегенерирала-
та кръв и осакатените край-
ници, които са ни завещали?

деянията на смъртта не са 
мярка за нашите действия. 
Всяка епоха има своя собст-
вена задача за извършване, 
която изисква цялата й сила. 
Заминаването на смъртта е 
пометено от дърветата чрез 
есенния вихър; мъртвите 
къртичини на полските пъте-
ки, отелването на пасящите 
стада се държат подмолно 
от природните мършояди. 
Накратко, природата се гри-
жи продуктите на смъртта 
да бъдат отстранени по да-
ден знак, така че земята да 
може да остане вечно свежа 
и млада. Природата мрази 
моментите на смъртта. Бле-
дият скелет на бора никога 
на служи за опора на стълба 
за растение; преди семето 
да може да поникне, мърт-
вото дърво трябва да бъде 
съборено от бурята. Младо-
то растение не може да про-
цъфтява под сянката на ста-
ри дървета, но веднага щом 
се махнат, всичко започва 
да расте и цъфти.

Нека заровим заедно със 
смъртта техните крепостни 
актове и закони. Нека на-
трупаме регистрите за по-
землена собственост като 
клада на смъртта. Ковчегът 
е твърде тесен за легло, а 
какво са нашите поземлени 
закони и поземлени регис-
три, ако не ковчег, в който 
лежат погребани телата на 
нашите предци?

Тогава изгори такъв мух-
лясал боклук! Той е от пе-
пел, а не е тяло, от което из-

лита фениксът.

*„Аржентинският гене-
рален консул съобщава, 
че скорошните продажби 
на недвижима собстве-
ност в Аржентина ясно 
показват колко много 
стойността на позем-
лената собственост в 
тази страна трябва да 
нарастне. В територия-
та на пампата Антонио 
Девото е купил площ 
от 116 лиги с 12 000 едър 
добитък, 300 000 овце и 
прочие за Британската 
южноамериканска позем-
лена компания за 61 ми-
лиона долара, или около 
50 000 долара за лига от 
2 500 хектара. Хосе Гуасо-
не, известен като житен 
крал, е купил 5 лиги за 200 
000 долара за лига в окръг 
Навариа в провинция Бу-
енос Айрес. Еврейската 
колониална компания е 
купила 40 лиги, отчасти 
в Пике, отчасти в Пампа 
Сентрал за 80 000 дола-
ра за лига, които прода-
вачът Федерико Лелоар 
е купил през 1879 по 400 
долара за лига. Цялата 
тази земя в пампата е 
била освободена от ин-
дианците през 1878 г. и 
продадена публично през 
1879-80 г. по 400 долара 
за лига. Тя е особено под-
ходяща за отглеждане на 
добитък и междувремен-
но нейната стойност е 
нарастнала 150-200 пъти, 
което е добър показа-
тел за собствеността в 
тази страна.” Hamburger 
Fremoehblat, 22 декември 
1904

към това можем да до-
бавим, че увеличаване-
то на цената на земята в 
действителност е далече 
по-голяма. 400-те долара 
за лига са били изплащани 
в „moneda corriente”, което 
е само една тридесета от 
стойността на днешните 
песо (долар). така увеличе-
нието беше 30 пъти по 200, 
което е 6000 пъти. Говори 
се, че много от войниците 
продавали своите дялове 
за кибритени кутии. (Cajas 
de fosforos)

силвио ГезеЛ
1916 г.

из „естественият 
икономически ред”


