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На 8 юни (сряда) 2011 г. от 18.00 часа в 

гр. София, в салона на Народно читали-
ще “Славянска беседа” (ул. “Г.С.Раковски”) 
ще бъде представена най-новата книга на 
ИК “Новата цивилизация”, стихосбирката 
“Нима Не зНаеш, че сме аНге-
ли”, с автор Таня Илиева. Книгата ще 
бъде представена от народния поет Ев-
тим Евтимов и от акад. Атанас Панчев – 

издател на в. “Квантов преход”. 
Поканват се всички наши симпатизанти и привърженици да 

присъстват.                      Вход свободен

сТР. 6

Силвио Гезел
1916 г.

1. Свободните пари са стабилизирано 
обръщение от книжни пари, като банк-
нотите се издават и оттеглят в съгласие 
с характерен брой цени с цел да се ста-
билизира общото равнище на цените.

2. Свободните пари, десетична парич-
на единица (за Свободните пари, Бри-
танска парична система, виж фиг. 2), се 
издават в 1, 5, 10, 20, 50 и 100-доларови 
(франкове, марки) банкноти (полици). 
Паричната власт, чрез пощите, продава 
също парични марки със стойности 1, 2, 
5, 10, 20 и 50 цента.

3. Свободните пари ежеседмично гу-
бят една хилядна от номиналната си 
стойност или около 5% годишно за смет-
ка на държателя. Държателят е длъжен 
да пази банкнотите с тяхната номи-
нална стойност, прикрепвайки към тях 
паричните марки, упоменати по-горе. 
Например десетцентовите марки тряб-
ва да бъдат прикрепвани всяка сряда 
към показаната 100-доларова банкно-

Описание на

амазОНиТ
сТР. 4

АКАДЕМИК 
меДиКОВ СРЕД 
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Доц. д-р Христо КаРаГьозоВ,
Председател на Националния комитет 
„Петър Димков”

Неделя, 15 май 2011 година. В този хубав 
слънчев ден гостоприемният столичен клуб 
„Катарзис” на Георги и Росица Каракашеви 
едва побра прииждащите люде, дошли да ви-
дят и чуят акад. Виктор Медиков. Медиков е 
широкоизвестен не само в София, но и в дру-
ги градове на България - сред академичните 
научни среди, университетските преподава-
тели, сред представители на художествена-
та, техническата и просветната интелигенция 
и др. С една дума - сред хората на ДУХА и 
ИНТЕЛЕКТА. Част от тях го знаят още от 1-2 
октомври 2005 г., когато той активно участ-
ва в Международната научна конференция 
„Планетарното значение на родовите име-
ния” (София, Централен военен клуб). Не-
говият реферат на същата тема предизвика 
тогава със своите доводи, логическа структу-
ра и убедителни примери от реалната руска 
действителност голям интерес. На следва-
щата година акад. Медиков взе участие и в 
Десетия международен симпозиум на Седем-
те рилски езера. Там двете му лекции дълбо-
ко впечатлиха и обогатиха присъстващите с 
новаторския си дух, конструктивен характер 
и аргументираност. Тематично те бяха посве-
тени на Родовите имения и на... олигарсите 
и президентите (половин година преди това 
„книжлето” на Медиков под същото загла-
вие – „Олигархи и президенты”, М.; 2005 г.; 
30 страници в малък формат! – предизвика 
истински бум в Русия и извън нея – рядко съ-
държателен и интересен труд, наситен с нео-
борими факти и доказателства за нерадост-
ното ни настояще и за жизнената необходи-
мост от битуването на родовите имения. Тук 
по същество той маркира в „снет” вид онези 
прекрасни за човечеството фундаментални 
идеи, които сетне пространно разви в книгите 
си „Разкритията на влъхвата” и „Влъхвата на 
рода”).

Едва ли „откривам Америка”, ако кажа: 
Виктор Медиков е обдарен от Бога с 
умението да говори (и пише!) ясно, 

разбираемо и увлекателно за сложни и труд-
но понятни неща и с обаятелната си усмивка 
и топлота да приковава вниманието на ауди-
торията. А тя (аудиторията) отлично знае още, 
че Медиков е член на три академии, профе-
сор, доктор на икономическите науки. С леко 
и плодовито перо – автор е над 200 научни и 
150 публицистични труда. Бил е депутат във 
Върховния съвет на СССР, както и в Първата 
и Втората Държавна дума на Русия, работил 
е известно време и като съветник на руския 
президент. Именно той, Медиков, е председа-
тел на руската Родова академия. Интересът 
към него неимоверно нарасна след издава-
нето на книгите му у нас „Путин, Мегре и бъ-
дещето на света”, „Икономика и власт на ми-
налото и бъдещето” и „Дядо Мраз се връща” 
– дело на Издателска къща „Новата цивили-
зация” с директор акад. Атанас Панчев.

И ето, сега ни предстоеше жива среща с чо-
века, твореца, приятеля, комуто принадлежи 
проникновената мисъл: „Вече доста хора са 
осъзнали, че Любовта, Щастието, Родът, Ро-
дината не могат да се купят с пари”. А с как-
во? На този въпрос „усмихнатият професор”, 
както го наричат, ни отговори на срещата със 
силата на личния си пример (всъщност от-

говорът е налице в книгата му „Влъхвата на 
рода”, богата с много автобиографични еле-
менти) – на 250 км от Москва Медиков живее 
и работи със своето семейство в уютната си 
къща, в родовото си имение, което е едно 
прелестно кътче от ЦЯЛОТО, потънало в зе-
ленина Родово селище. Нашите приятели 
Атанас Панчев, Мария Стаева, Сергей Ин-
джов, Тодор Ялъмов ни разказваха и писаха 
неведнъж за къщата, кладенеца, езерото и 
градините (зеленчукова и овощна) на Меди-
кови и на другите обитатели на селището; за 
прекрасната хармонична среда, където рас-
тат и се развиват на воля децата и юношите; 
където всички живеят и творят в съгласие по 
законите Божии, космически. Ето отговорът и 
на Медиков в книгата „Влъхвата на Рода”, 
чрез мислите на главния персонаж – Ста-
реца, в който рефлектират много харак-
терологични черти на академика: „Само 
тук, в родовото имение, не може да се 
засели нещо лошо, в това число и не-
гативните мисли. Всичко живо – вся-
ка буболечка, пчеличка, всяка тре-
вичка, най-незначителното камъче 
стоят на стража на одухотворе-
ното Пространство на Любовта 
– малката Родина... Но той зна-
еше – нищо не се случва просто 
така. Целият този рай той беше 
замислил и въплътил заедно с 
близките си, заедно с жена си, с 
децата, с внуците и с Небесни-
те учители. За всички хора, за 
спасяването, за запазването и 
процъфтяването на Рода” (стр. 
8).

В  отговор на въпросите: 
„Как се чувствате в ро-
довото си имение при 

положение, че сте бил 3 пъти 
депутат в Руската Дума... и 
като интелектуалец, почти 
„скъсал” с цивилизацията?” 
Медиков обясни, че не е 
скъсал с достиженията на 

АКАДЕМИК МЕДИКОВ 
СРЕД ПРИЯТЕЛИ

цивилизацията, а ги ползва в имението си 
рационално: компютър, интернет, телевизия, 
телефон... С колата отива до Москва, свърш-
ва си задачите – обществени, научни, пре-
подавателски – и бърза отново да се върне 
в родовото си имение. Същевременно той 
отбеляза, че хората в СЕЛИЩЕТО не полз-
ват онези цивилизационни достижения, кои-

то увреждат човешкото здраве и природата 
(например, химикалите в земеделието, из-
куствените материи и пр.). И още нещо много 
важно – в съзвучие с мислите на Анастасия, 
записани и публикувани в знаменитите кни-
ги на Вл. Мегре „Звънтящите кедри на Ру-
сия” (вече преведени на 30 езика в милиони 
тиражи) – академикът подчерта: Хората, жи-
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веещи в родовите имения, се променят 
не само физически от храната, водата, 
въздуха и в пряк досег с природата, но 
и ДУХОВНО и ИНТЕЛЕКТУАЛНО. Сами-
ят Медиков – това видяхме с очите си 
– пращи от здраве, младее за годините 
си, излъчва енергия и светлина. И всич-
ко това – след дългото пътуване с кола 
от Варна (където е участвал в Междуна-
родна конференция за нанотехнологии-
те) до София за срещата си с нас, която 
започна веднага. Колкото до неговата 
продуктивност, тя е повече от очевидна: 
книгите на Медиков се множат и стават 
все по-съдържателни, по-мъдри и увле-
кателни, успоредно с преподавателска-
та му дейност в Московския икономи-
чески институт и работата му в руската 
Родова академия.

В последните си две книги – те-
матичен обект на нашата сре-
ща – авторът ясно и категорично 

с факти и аргументи сочи, че старата 
система в света не работи, „боксува”, 
настъпва времето на сливането на чо-
века с Майката–Природа, на промяна на 
хората към добро. Казано иначе, днеш-
ният преходен период е арена на две 
противоположни цивилизации: старата, 
която агонизира във всички сфери на 
общественото битие, белязана е с мно-
го рискови фактори за живота на всеки 
от нас, и новата - която цели възстано-
вяване на хармонията между душата и 
тялото, духовното и материалното под 
знака на ЛЮБОВТА. Новият човек живее 

Най-важният процес, който протича в масите, е разто-
варването. Без него масите всъщност не съществуват, само 
разтоварването ги прави действителни. Това е мигът, в който 
всички, които им принадлежат, се освобождават от своите раз-
личия и се чувстват равни.

Сред тези различия трябва да се обърне внимание пре-
ди всичко на наложените отвън разлики в общественото поло-
жение, съсловието и имотното състояние. Отделните единици 
винаги съзнават тези различия. Те много ги обременяват, мно-
го настойчиво ги разделят един от друг.

Човекът е заел определено, сигурно място и се обръща към 
всекиго, който се приближава до него с въздействаща пледоа-
рия. Стои като мелница сред огромна равнина – изразителен 
и развълнуван - до следващата мелница не съществува нищо.

Целият живот, който той познава, се състои от дистанции 
– жилището, в което заключва себе си и своето имущество, 
поста, който заема, общественото положение, към което се 
стреми – всичко това съществува, за да създава разстояния, 
да ги утвърждава и увеличава.

Отнета е свободата на всяко приближаване един към друг. 
Душевните вълнения от едната и другата страна сякаш пре-
съхват като пясъци в пустини.

Никой не бива да е наблизо, никой не може да стои така ви-
соко, както другия. Твърдо установената йерархия във всички 
сфери на живота не позволява никому да се докосва до по-
висшестоящите, да се спуска към по-нисшите другояче освен 
привидно.

В различните общества тези дистанции се балансират раз-
лично. В някои от тях ударението пада върху разликите в про-
изхода, в други – върху професията или имотното състояние.

Тук не става дума за характеризиране на този йерархичен 
ред. Съществено е, че той съществува навсякъде, че навред 
се е загнездил в съзнанието на хората и че е от решаващо 
значение при определяне на тяхното поведение към другите.

Удовлетворението от по-високото положение в йерархична-
та стълба не ги обезщетява за изгубената свобода да се прид-
вижват. Дистанциите сковават човека и той залинява. Той е 
увлечен от гнева към това бреме и тъпче на едно място. За-
бравя, че сам се е нагърбил с него, и копнее да се освободи.

Но как може да се освободи сам? Каквото и да предприема 
в тази насока, дори да е все още решителен, той се намира 
сред хората, които ще осуетят усилията му. Докато те държат 
на дистанциите помежду си, той в никакъв случай не се при-
ближава към тях.

Само заедно хората могат да се освободят от дистанциите. 
Тъкмо това става в масите. При разтоварването се отхвърля 
разделението и всички се чувстват равни в тази сгъстеност, 
тъй като между тях едва ли има празно място, защото тялото 
се притиска о тяло и всеки е толкова близо до другия, колкото 
до самия себе си. Това донася неимоверно облекчение.

Заради този благодатен миг, в който никой не е повече от 
другия, нито по-добър от него, хората се превръщат в маси.

Но мигът на разтоварването, толкова жадуван и толкова 
щастлив, крие особена опасност. Той страда от една основна 
илюзия: хората, които изведнъж са се почувствали равни, не 
са станали равни и истински завинаги.

Те се връщат в своите отделни жилища, лягат да спят в 
своите легла.

Запазват собствеността си, не се отричат от репутацията си.
Не се отказват от своите близки.
Не напускат семействата си. Само при сериозен прелом в 

своите убеждения хората излизат от релсите на отколешни-
те си връзки и встъпват в нови. Такива съюзи, които поради 
своето естество могат да приемат само ограничен брой хора 
и трябва да осигуряват трайността си чрез сурови правила, 
аз обозначавам като кристали на масите. По-нататък обстойно 
ще говорим за тяхната функция.

Самите маси обаче се разпадат. Те чувстват, че ще се раз-
паднат. Страхуват се от разпадането. Могат да продължат да 
съществуват само ако процесът на разтоварването им про-
дължи с нови хора, които се присъединяват към тях.

Само нарастването пречи на техните членове да припълзят 
обратно – всеки под своето лично бреме...

Подготвил за печат:
Цветан аНДРееВ

и твори по законите на БОГА, Космоса, 
а не по измислени волунтаристки зако-
ни. Впрочем, Медиков в „Разкритията на 
влъхвата” пише за откритията на проф. 
Н. В. Маслова и проф. Б. А. Астафиев. 
По подобие на Менделеев и периодич-
ната му система Маслова е открила 
периодичната система на Всеобщите 
закони на света. „След това открила не 
по-малко важната периодична система 
от Общи закони на човешкото обще-
ство, периодичната система от Общи 
закони на познанието и постиженията” 
(стр. 143). Астафиев е открил Генома 
на света (вж стр. 138). „откритията на 
Маслова и астафиев позволяват да 
се използва потенциала на мозъка 
не на 2-3%, както е сега при повечето 
хора, а напълно. На 100% (стр. 144).

В двете си книги авторът разказва за 
бъдеще, в което ние преоткриваме своя 
изгубен земен рай. Как да не му вярва-
ме, когато самият Виктор Медиков се е 
докоснал вече до този рай!

В аналогичен сбит, синтезен вид ака-
демикът (отговаряйки на друга група въ-
проси), разкри същината на Квантовия 
преход, в който сега се намираме, поло-
жително оцени изявите на ежеседмич-
ника „Квантов преход” с издател Атанас 
Панчев и дружелюбно даде автографи 
на многобройните си почитатели.

...една прекрасна, наистина неза-
бравима среща! На добър час, Вик-
тор!

Трето есе 
от поредицата 

на Елиас КАНЕТИ за 
характера на масите

РазТОВаРВаНе
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в сребърен обков с амазонит, 
които са на възраст над 5 хил. 
години.

В Русия „амазонският камък” 
за пръв път в наше време е на-
мерен в Южен Урал. От него 
са изработвали големи вази и 
четири от тях сега се намират 
в Санкт Петербург в прочутия 
музей „Ермитаж”. През 1900 г. 
в гр. Екатеринбург (Русия) за 
световното изложение е била 
изработена от декоративни 
камъни карта на Франция, като 
за означаване на равнини-
те е бил използван амазонит. 
Картата се пази и досега във 
Франция. На картата от деко-
ративни камъни на Съветския 
Съюз за друго световно из-
ложение за посочване на рав-
нините също е бил използ-
ван амазонит. Тази карта сега се пази в музея 
„Ермитаж” (Русия, гр. Санкт Петербург).

Амазонитът е камъкът на смелостта и пре-
даността. Яркозеленият му цвят създава добро 
настроение, премахва чувството за тревога и не-
сигурност и засилва склонността към видения. 

Смята се, че бижутата от този камък помагат за 
укрепване на семейните отношения, привличат 
материални блага, а на възрастните хора - да се 
чувстват по-млади.

Съвременните литотерапевти смятат, че ма-
сажът с топки от амазонит премахва нервната 
умора и укрепва сърдечния мускул. Носенето на 
гердани от амазонит 

подмладява кожата и 
подобрява цвета й.

Помага при артрити, ревматизъм и остеопо-
роза на горната част на гръбнака. За тази цел 

е полезно да се носи гердан от 
амазонит или да се масажира про-
блемната част на тялото. Влияе 
върху сърдечносъдовата система, 
гръбнака, гръдния кош и ръцете. 
Контролира дихателните органи.

засилва любовта 
към хората,

милосърдието и чувствител-
ността. Укрепва желанието за пре-
образуване на света. При въздей-
ствие върху четвъртата чакра се 
засилва самочувствието при уча-
стието в обществения и професи-
оналния живот, носи на притежате-
ля си чувство на удовлетворение 
от постигнатото.

Находища на амазонит има на 
о. Мадагаскар, Зимбабве, САЩ 
(Колорадо), Бразилия, Индия, 

Намибия, Памир, в Русия (на Колски п-ов, Урал и 
около езеро Байкал).

В България амазонит е намерен в района на 
Триград и в Централните Родопи.

лидия СТаРиКоВа
„Камъни за нашите души”

КРИСТАЛОТЕРАПИЯ
ФЕЛДШПАТИ 5

Името идва от река Амазонка, около коя-
то през 1873 г. е намерен за пръв път в 
наше време. Разновидност на фелдшпа-

та - микроклин с химичен състав: (К, Nа) [АlSi3O8]. 
Цветът е светлосин, зелен, тюркоазен или ярко-
зелен. Непрозрачен. Оцветяването идва от на-
личие на изоморфни примеси от Рb2+, Rb, Cs. 
Разпределянето на цвета е неравномерно за-
ради присъствието в центровете на кристална-
та решетката на олово (Pb) и желязо (Fе). Много 
красив декоративен камък. Чистите кристали са 
редки и основно се срещат заедно с друг вид 
фелдшпат с бял цвят - албит. В бижутерията се 
използват след обработка във вид на кабошони.

Една от легендите гласи, че амазонките са 
слагали върху едната си гърда прах от този зе-
лен камък, за да спрат растежа й и оттам идва 
неговото име. В древните гръцки митове се раз-
казва, че поясът на предводителката на амазон-
ките Иполита е бил със зелени камъни. В Русия 
при разкопки на скитски гробници, където спо-
ред описания на Херодот и Плиний са живели 
амазонки, са намерени изделия от този камък 
във вид на амулети, гердани, пръстени и обици в 
сребърен обков.

Амазонитът е известен от древността. На те-
риторията на Етиопия и Египет археолозите и 
геолозите са открили мини на възраст няколко 
хилядолетия пр. Р.Хр. От Древния Египет, в гроб-
ницата на Тутанкамон, между съкровищата, са 
намерени обици, гердани, амулети и пръстени 

- египетските пирами-
ди.

- За построяването им 
е използвана космическа 
енергия, а не физическа 
сила. Построяването е 
дело на по-съвършена 
цивилизация. Пазят те 
енергийния баланс на 
епохите. В тях се полу-
чават странни ефекти, 
крият те различни тайни. 
Не се проявява дегради-
ращия енергиен ефект на 
материята. Има времеви 
вакуум по силата на се-
ченията. Посредством тях 
и геометричните пропор-
ции, се намира тунелът на 
времето. През този тунел 
са преминавали само по-
светените. За непосвете-
ните е било невъзможно 
да се дематериализират. 
Построяването на пира-
мидите е завършен етап в 
преминаването на грани-

заДоЧНи РеПоРТаЖи оТ 
СЪзВезДиеТо сеВеРеН КРЪсТ
зихара зетрон от съзвездието Северен кръст отговаря на въпросите

цата между измеренията. 
Да се направи абстрактно 
логически анализ на това 
е невъзможно с вашите 
познания. То е друга реал-
ност, която излиза извън 
вашата, т.е. не излиза, но 
ви е непозната.

- Вярно ли е, че инте-
лигентните същества 
във Вселената са раз-
делени на две – тъмни и 
светли, че всяка населе-
на планета се присъеди-
нява към една от двете 
враждуващи групиров-
ки?

- По въпроса за тъмни-
ната не бих казал, че е 
приоритет на цяла ци-
вилизация. Тя обема не-
проявената светлина на 
отделни индивиди, които 
могат да бъдат на ръко-
водни постове, водачи, 
лидери на корпорации. 
Тъмнината и светлината 
са непостоянни величини, 
проникнати една от друга, 
и тяхното проявление е 
по-скоро индивидуално. 
Да се разграничат може, 
но да се отделят напълно 
една от друга е невъзмож-
но дори в по-висшите из-

мерения. Космическата 
проява на едната обусла-
вя съществуването и на 
другата. Индивидът се са-
моопределя чрез преоб-
ладаващата сила в него, 
но тя може да се проме-
ня. На ниво светло–тъмно 
има „воюване” както в са-
мата човешка същност, 
така и на космическо ниво. 
Победата не принадлежи 
окончателно на никого, 
тъй като проявлението на 
едната и другата е вечно и 
всеобемащо. На ниво ци-
вилизации се употребяват 
средства за завладяване, 

но низшето ниво не може 
да владее висшето, защо-
то не стига до неговото из-
мерение. Щом тъмнината 
превземе по-голяма част 
от една цивилизация, тя 
може да погине, самораз-
рушавайки се напълно 
или частично.

За доброто на плане-
тата ви работят развити 
светли космични съще-
ства, подкрепяни от пла-
нетяни с космически гени, 
духовни водачи и посве-
тени.

Цветана КаЧеРилСКа
e-mail: anarilska@mail.bg

амазОНиТ
р. амазонит; а. amazonite; 

н. amazonenstein; ф. 
amazonite; и. amazonita.
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Донка Драмска

Стоя пред отворената книга на моя бащин 
род, която трябва да се допълва за последните 
30 години.

Зная, че всяко съвремие е величаво, ако си 
съумял да разбереш това. Но за беда героизмът 
в съвремията, дадени за съграждане, някак си 
не се вижда. Точно в тези съвремия плъзва и 
това, което прави ябълката червива. С една 
дума, подготвя се следващото героично време, 
плод на поредното разрушение.

Ако погледнем което и да е Родословно дър-
во, поне на 200 години, ще видим как родът по-
степенно преминава в малък народ и след това 
прелива в големия род на нацията. След 5-6-7 
поколения всички са се пръснали навсякъде 
- повечето в няколко определени града, но и 
къде ли не по света. Затова и родовите посла-
ния трябва да се предават не само на рода, но 
и на всички. Това предаване на посланията ще 
заздрави нацията, защото много от рода ще за-
почнат да се търсят и ще се намерят; други ще 
се възхитят от великото, смисленото, истин-
ското; трети ще започнат да издирват своя си 
род и така ще се усилят, а с това - и народа си.

Така при мен ясно и категорично дойде ос-
ъзнатостта за родовите послания. В съзнани-
ето си виждам път в проход между планински 
склонове, целия с идващи хора. Те идват от 
миналото, плътно един до друг, изпълнили це-
лия път. Не са оставили място за обратно дви-
жение. Ходът им е равномерен, така както тече 
времето. Вървят към бъдещето. Да, родовата 
памет не е просто понятие. Тя е реален живот, 
тясно свързан с нашия живот и чрез него - с 
нашето съвремие и с нашето бъдеще. Ако сме 
забравили този живот, ние сме осакатили и на-
шия, ще осакатим и бъдещето. Ние сме мост 
от миналото към бъдещето, но трябва да бъдем 
надежден мост. И научно отдавна се говори за 
едновременност на измеренията или за покоя 
на вечното движение. Зовът на кръвта е като 
мощна тръба, която сбор свири. Родовите и 
краеведските послания ще бъдат винаги чете-
ни и слушани с особено внимание. Любимите 
приказки на децата са тези, които им разказва-
ме за самите тях. Така е и с всички хора – зата-
яват дъх от родовата памет. Тя е и като зова на 
съдбата и те пита: „Кой си?”, „Чий си?”, „Дос-
тоен ли си?”, „Буден ли си?”, „Войник ли си 
на своето съвремие?”, „Докъде се е разширило 
съзнанието ти?”... Въпроси, въпроси..., които 
си търсят отговора. И из дълбините човешки 
започват да прииждат мисли, като откровения:

В. „КВаНТОВ пРехОД” 
ВЕЧЕ И ВъВ Facebook
Приятели, новият тип общуване, провокиран 
от съвременните технологии, не подмина и 
нас. Вече можем да ви се похвалим, че има-
ме страница в най-голямата световна соци-
ална мрежа - Facebook. 
Там можете да разберете темите от новия 
брой на вестника, можете да направите ко-
ментар, оценка или да ни предложите ваши-
те идеи за изданието.
Посетете ни на адрес Vestnik Kvantov prehod, 
а на страницата на издателството Novata-
civilizacya можете да разберете кои са нови-
те заглавия, които издаваме, както и любо-
питни факти, свързани с нашите инициативи 
за по-добър и смислен живот.
Очакваме Ви!

оля обРейКоВа, редакцията
на в. „Квантов преход”

как зареден съм със Духа!
До него достъп ми е даден,
но отсъствам,
когато мощната тръба сбор свири
и ме иска да присъствам!
какво нехайство непростимо!
каква ужасна слепота!
Удостоен си да присъстваш,
а ти на дребно проигра
на личността си святата емблема,
индивидуалния си код,
отговорността ти поверена
да си от български народ!

какъв неимоверен труд те чака!
Огньовете си запали,
че трябва да се свети в мрака,

Сега вече зная с какво трябва да се допълва 
родовата книга. Развитието, всяка еволюция 
се извършват в постъпателно движение, но 
това движение при всяко следващо поколение 
е задължително да бъде на по-високо стъпа-
ло, както и да има по-извисен характер. Точно 
това е била и мисията на Мировите учители. 
И задачата на тази мисия открих в едно от 
писмата на Елена Рьорих до Америка, още от 
началото на миналия век. Не е изкушение от 
моя страна, а чувство на отговорност, което ме 
кара да единя посланията на Мировите учите-
ли с посланията към рода. Твърдо съм убедена, 
че те ще стигнат и до по-широк кръг от хора, 
както и че ще бъдат път към Учението на жива-
та етика - Агни Йога. Елена Рьорих – съпруга-
та, съратницата и вдъхновителката на великия 
руски художник Николай Рьорих, е наречена 
Майката на Агни Йога – Учението за живота. 
Нейният подвиг не трябва да остава неизвес-
тен. Това Учение ме даряваше и продължава 
да ме дарява с красотата на живота, колкото 
и предателската безотговорност и духовна ле-
ност все повече да й навреждат. Но аз не же-
лая да се съгласявам с това и като заключение 
ще включа кратки извадки от първото писмо 

на Елена Рьорих от 1929 г., с много надежда за 
бъдещите поколения:

„...Всяка епоха има свой призив и начал-
ният зов на Новия Свят ще бъде силата на 
мисълта. Затова Ние ви призовахме да усво-
ите великото значение на творческата ми-
съл и първото стъпало по този път ще бъде 
ОТВАРЯНЕТО НА СЪЗНАНИЕТО, освобож-
даването му от всякакви предразсъдъци, пре-
дубеждения и натрапени понятия...

...Та нали мисълта по своята същност е без-
гранична и само нашето съзнание й поставя 
предели. Затова незабавно да пристъпим към 
следващото стъпало – РАЗШИРЯВАНЕ НА 
СЪЗНАНИЕТО...

...Опирайки се на могъщите постижения на 
великите създатели на нашето съзнание, да 
пристъпим към третото стъпало – РАЗВИ-
ТИЕТО НА СВОЯТА МИСЪЛ И ТВОРЧЕСТ-
ВО – и нека новите съчетания да раждат 
нови искри от огъня на мисълта, този венец 
на мирозданието.”

Да се хванем за родовата памет, велика или 
простичка, като за спасително въже над про-
паст! Защото много без това въже сами се 
хвърлят в пропастта. А други, блъснати в нея, 
с родовата памет ще излязат.

Други, за мен велики души, са написали 
ранната книга от страшното и героично време 
на моя род. И пак други ще я прецизират, раз-
ширят и допълнят. Аз, както и всички, които 
откликваха, ще дадем своя скромен принос с 
участието си в проучванията и в изработва-
нето на родословното дърво. Аз ще си позволя 
още да оставя и това кратко послание. И поне-
же годините летят и новите поколения идват, 
искам на тях и на всички след тях, да кажа: 
„Горещо стискам ръка на родствениците си 
през годините!”

март 2011 г.
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та (фиг.1), която е показана 
как изглежда през седмицата 
4-11 август с 31 десетцентови 
марки (3,10 долара), прикре-
пени към нея в течение на 
интервала от време, предви-
дено за целта, от различните 
й държатели - по една марка 
всяка седмица, считано от на-
чалото на годината. За една 
година към 100-доларовата 
банкнота трябва да бъдат 
прикрепени 52 десетцентови 
марки или, с други думи, тя се 
обезценява годишно с 5,2% 
за сметка на държателя си.

4. Като дребни пари до 
един долар (1, 2, 5, 10, 20 и 
50 цента) биха се използвали 
самите парични марки, като 
във всеки случай те не биха 
се преиздавали при плащане 
в обществените служби, а се 
заменят с нови марки. Парич-
ните марки биха се продава-
ли на малки перфорирани ли-
стове, подобно на страница 
от брошура с пощенски мар-
ки, с обща стойност на всеки 
лист един долар.

5. В края на годината на-
пълно облепената с марки 
банкнота се заменя за нова 
за обръщение през следва-
щата година.

6. Разбира се, всеки ще се 
опитва да избегне разхода за облепване-
то на банкнотите, като ги харчи - за купу-
ване на нещо, за плащане на дългове, за 
наемане на работник или за депозиране 
на банкнотата в банка, която трябва вед-
нага да намери заемовземател за пари-
те, ако е необходимо чрез намаляване на 
лихвения процент върху заема. По този 
начин обръщението на парите е подло-
жено на натиск.

7. Целта на Свободните пари е да уда-
ри по нечестната привилегия, наслажда-
ваща се на парите. Тази нечестна приви-
легия се дължи единствено на факта, че 
традиционната форма на парите има едно 
огромно предимство над всички други 
блага, а именно, че е неразрушима. Про-
дуктите на нашия труд причиняват зна-
чителни разходи за складиране и превоз 
и дори тези разходи, ако само закъсне-
ят, не могат да предотвратят постепенно 
разваляне на продуктите. Притежателят 
на пари, по силата на природата на мате-
риала на парите (скъп метал или хартия) 
е освободен от такива загуби. Затова в 
търговията капиталистът (притежателят 
на пари) винаги може да си позволи да 
чака, докато притежателите на стока ви-
наги бързат. Така че, ако преговорите за 
цената се провалят, последвалите загу-
би неизбежно падат върху притежателя 
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твърдо общо равнище на цените, защи-
тавайки чрез това честната търговия и 
индустрия.

9. Голямото значение на външния па-
зар поражда нуждата от международно 
споразумение за стабилизиране на меж-
дународните размени. Междувременно 
ще трябва да решим дали паричното уп-
равление, което регулира издаването на 
пари, да стабилизира вътрешните цени 
или да стабилизира външните размени. 
Разбира се, то не може да реши и двете, 
тъй като стабилизирането на размени-
те означава подчиняване на равнището 
на цените в други страни. А тези ценови 
равнища в страните с метални стандарти 
постоянно се колебаят.

10. Размяната на металните пари за 
Свободни пари ще бъде изцяло по избор. 
Тези, които не могат да се разделят със 
златото си, могат да си го пазят. Обаче 
златото, подобно на среброто преди, ще 
загуби „правото за свободно сечене на 
монети”, а монетите ще бъдат лишени 
от своето качество на законно платежно 
средство. След изтичане на законния пе-
риод за размяна монетите вече няма да 
бъдат приемани в съда или другите пуб-
лични институции.

11. За плащане в чужбина може, както 
в миналото, да се използват менителни 
полици, предлагани за продажба от тър-
говците, които са прекарвали по море 
стоки от чужбина. За малки количества 
може да се използват пощенски записи, 
както се прави и сега.

12. Всеки, който желае да купи нацио-
нален продукт за износ и има на разпо-
ложение само злато, т.е., ако не е спо-
собен да купи някаква износна полица, 
може да продаде златото на Паричната 
служба. Всеки нуждаещ се от злато за 
внос на чуждестранни блага, защото не 
се предлагат експортни полици, може да 
купи злато в Паричната служба. Цената 
на това злато ще зависи от това как ще 
се отговори на въпроса, поставен в точка 
(9).

13. Продажбата на парични марки съз-
дава редовен годишен доход на Парич-
ната служба, възлизащ на 5% от банкно-
тите в обръщение или 200-300 милиона 
марки в Германия преди 1914 г.

14. Доходите на паричното управление 
е случаен съпътстващ продукт и е срав-
нително незначителен. Освобождава-
нето от този доход ще бъде специално 
предвидено от закона.

Превод от английски:
Георги е. аНДРееВ

на стоки, т.е. в крайна сметка, върху ра-
ботника (в най-широк смисъл). Това об-
стоятелство е позволило на капиталиста 
да упражнява натиск върху притежателя 
на блага (работника) и да го принуждава 
да продава под истинската цена.

8. Свободните пари не са измисле-
ни от паричните служби. Парите винаги 
са били нужни и употребявани, така че 
защо да се измислят? Паричната служ-
ба обаче е задължена да нагоди изда-
ването на пари към нуждите на пазара 
по такъв начин, че общото равнище на 
цените да остане устойчиво. Затова па-
ричната служба ще издава повече пари, 
когато цените на благата имат тенденция 
да падат, и ще оттегля пари, когато цени-
те се стремят да растат - понеже цените 
се определят изключително от сумата на 
парите, предлагани за съществуващите 
запаси от блага. А природата на Свобод-
ните пари осигурява всички пари, изда-
дени от Паричната служба незабавно да 
се предлагат за размяна на блага. Парич-
ната служба няма да спи като сегашното 
парично управление, което с инертен фа-
тализъм приема устойчивост на нацио-
налната парична единица от загадъчна-
та така наречена „присъща стойност” на 
златото, за голямо удобство на мошени-
ците, спекулантите и лихварите; тя ще се 
намесва решително за установяване на 

От стр. 1

РЕФОРМА
„СВОБОДНИ ПАРИ” Описание на

сВОбОДНиТе 
паРи
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ВОЙНАТА МЕЖДУ 
ДОБРОТО И ЗЛОТО

Както споменахме, във вселената на сво-
бодната воля всичко е позволено от Пър-
восъздателя. Следователно, тъй като 

извън вашето местонахождение времето не съ-
ществува във вида, в който го познавате, неща-
та са оставени сами на себе си. Затова на вас, 
хората, ви се струва, че на Земята отдавна не е 
имало космически планетарни вълнения. В по-
широкия контекст на еволюцията това не е тол-
кова отдавна, но тъй като вие сте заключени във 
времевата рамка на Земята, имате усещането, 
че е било преди много време.

Светлината дава информация, 
а мракът крие информацията.

Така че във времената, които предстоят, ще 
ви бъде лесно да различите кой кой е и какво 
какво е, докато пътувате извън триизмерната 
реалност. Трябва само да различите дали едно 
нещо е светлина и получавате информация или 
пък е мрак и информацията се изкривява, изопа-
чава или сте напълно лишени от достъп до нея.

Мракът и светлината имат един и същ създа-
тел, Първосъздателят, който е сътворил група 
от богове-създатели, които да разпространяват 
волята му. Той дал на всички тези богове-създа-
тели свобода да образуват светове: да откриват 
как да създават живот, как да станат отговорни 
акушери на живота и как да станат родители на 
планетите в галактическите системи, които са 
създали. Процесът на научаване как да станеш 
добър родител е текущ и постоянен.

Боговете-създатели са взели себе си, съз-
дали са себе си и са захранили своите светове 
със себе си. В Египет се разказва една история 
за бога-създател, който мастурбирал и създал 
света. Богът взел себе си и направил от себе си 
малки самоличности, така че да може да бъде 
на мястото, което е създал, а не извън него.

Всички вие трябва да стигнете до тази област 

от паметта, която е част от боговете-създатели. 
Кои са тези богове? Кои са боговете, които са во-
ювали с тези богове?

Кои са боговете, които са дошли 
тук и са ви завладели?

Част от вашата задача е да навлезете в 
паметта си.

Когато тези същества се върнат на Зе-
мята, много от вас ще се обърнат към тях с 
думите: „Да, това са прекрасни богове. Аз 
се чувствам великолепно с тях. Те са тол-
кова величествени. Виж какво могат да на-

правят.” За някои от тези богове

ще ви се струва, че те оправят и 
спасяват вашия свят.

Ето, в този момент ще е лесно да пропусне-
те по-всеобхватната картина. Ще ви се струва, 
че те са дошли да спасят и да подредят вашия 
свят, а всъщност те просто ще изграждат една 
друга разновидност на авторитарно управле-
ние и контрол. Според нас, хората ще приложат 
система от вярвания или парадигма върху тези 
същности.

Ще се проведе голяма рекламна 
кампания, за да ви бъде „прода-

дено” присъствието на тези 
същности.

Тази кампания е вече в ход.
Вие не сте като повечето хора на Земя-

та, тъй като сте членове на Семейството 
на светлината и знаете неща, които дру-
гите не знаят. Вие може да знаете, че тези 
същества не са изтъкани от светлина и да 
го знаете до дъното на душата си. Може да 
ви става лошо в едно общество, което не 
знае това. Много хора ще започнат да бо-
готворят тези същества, защото ще им се 
струва, че стават чудеса и че това е най-
голямото събитие в историята на света. Ще 
им се струва, че на човечеството се дава 
една нова възможност, че настъпва една 
нова златна ера. Тогава ще дойде голяма-
та изненада и

хората ще разберат, че тира-
нията е с по-големи размери от 
всякога.

Вашата цел, разбира се, е всеки човек да ста-
не самостоятелен и планетата да се обедини. 
Не всеки ще осъществи промяната. Не всеки 
е във вибрацията, която се стреми да работи в 
хармония. Има такива на земята, които ще се по-
чувстват сякаш са изпаднали в екстаз, когато от-
крият това, което те смятат за нова власт, по-ви-
сша власт, нова парадигма, животински богове 
или каквото и да е било. Така че Семейството на 
светлината, което е проникнало на тази планета, 
ще създаде своя собствена планетарна сфера, 
своя собствена Земя.

Вие всички ще научите за властта. Кой е ше-
фът на съществата, които са тук сега? Кой е тех-
ният Бог? Коя е тяхната власт? Тази власт се 
връща на Земята. Земята има какво да научи от 
това. Тези същества, които не са нито духовно 
информирани, нито силни в духовните пътища, 
отричат съществуването на духовна сила.

Те са развили научни принципи и 
технологии, които разрушават за-
коните на духовността.

Може да си мислите, че тъй като вие разби-
рате или вярвате в духовните сфери, съвсем 
естествено е всеки човек в своето развитие да 
приеме тази информация. Това не е така. Въз-
можно е да станеш гениален майстор-манипу-
латор на материята и действителността, без да 
разбираш духовните връзки. Много е важно да 
разберете това.

Ще има такива, които ще дойдат от звездите 
на тази планета и ще са надарени със способно-
сти, които ще се сторят невероятни на преобла-
даващата част от хората на земята.

Но тези същества няма да чувст-
ват, защото няма да са свързани с 
никакво духовно търсене.

Решението да търсиш, да събудиш духовния 
си Аз, разбира се, е въпрос на свободен избор 
за всяко същество на тази планета и за всяко 
същество във вселената. Не всеки ще осъзнае 
това.

Точно както на тази планета са се създали 
много силни личности, които не са в допир с цен-
тровете на чувствата си и които нямат връзка с 
емоционалното и духовното съзнание, така и в 
космоса съществуват много силни космически 
крале или космически същности, които нямат 
нищо общо с духовността. Това са сили с огро-
мна мощ. Ако се изправите срещу тези сили, ще 
се чувствате като Давид, изправил се срещу Го-
лиат. Ето защо за всички вас е важно да научите 
как да променяте своята действителност, така 
че да можете да танцувате между честотните 
вибрации или веднага да минавате на станци-
ята, където и да е по света, която искате да из-
живеете.

Контакт с плеядианците:
барбара МаРЧиНяК

из „Вестителите на зората”, 1992 г.

Кои Са бОгОВеТе, 
които са дошли тук и 
са ви завладели?



К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 
8 8К

В
А

Н
ТО

В
 

П
Р

ЕХ
О

Д
 

8
Събота вечер, 2-ри юли 2011 г., Све-

товният фестивал на културата ще 
се открие с грандиозно празненство 

на Олимпийския стадион в Берлин. Светът 
ще се събере в Берлин и ще стане свидетел 
на запомнящ се унисон на различни култури, 
изразен в голям спектакъл на танц и музика. 
Очакваните 70 000 души ще бъдат настане-
ни на стадиона и ще участват активно в този 
уникален спектакъл.
•	В радостната вечер ще бъде представен 

запленяваш парад на страните, в който вся-
ка страна ще демонстрира своята уникална 
култура чрез мелодична музика, динамични 
танци и най-различни костюми.
•	Изтъкнати световни лидери ще споделят 

опита си за това, как да се насърчават све-
товният мир и междукултурният диалог.
•	Известни артисти от цял свят ще завладя-

ват публиката със своите изпълнения.
•	Танцът „Едно световно семейство” ще 

включи традициите на всички континенти в 
едно пленително шоу и 200 артисти ще пред-
ставят по прекрасен начин традицията на 
йога в художественото изпълнение.
•	На грандиозния финал ще видим един не-

сравним концерт с 30 пиана и 6500 китари.

ПРоГРаМа
Световен фестивал на културата

СЪбоТа, 2–ри юли 2011 г., 
Олимпийски стадион, Берлин: 10.00 - 23.00 
ч.
10.00 - 18.00 ч. Павилиони на световните 
континенти в зелените площи около Олим-
пийския стадион в Берлин
18.00 - 22.00 ч. Световен фестивал на култу-
рата - Грандиозно празненство.
18.00 - 19.00 ч. Откриване: Световен култу-
рен танц и парад на държавните флагове.
19.00 - 19.30 Музикални изпълнения.
19.30 - 20.00 Официални обръщения.
20.00 - 20.30 Художествени изпълнения в 
традицията на йога.
20.30 - 21.00 Официални обръщения
21.00 - 21.15 Медитация за мир
21.15 - 21.30 Грандиозен пиано концерт
21.30 - 21.45 Грандиозен китарен ансамбъл 
за мир.
21.45 - 22.00 Танц „Едно световно семей-
ство”.
22.00 - 23.00 Павилиони на световните кон-
тиненти на зелените площи около Олимпий-
ски стадион.

НеДеля, 3-ти юли 2011 година,
Олимпийски стадион, Берлин, 9.00 - 14.00 ч.
09.00 - 14.00 Павилионите на световните 
континенти на зелените площи около Олим-
пийския стадион
09.00 - 10.30 Междурелигиозна молитва за 
мир.
10.30 - 12.00 Мъдрост, музика и медитация.
12.00 - 12.15 Благодарствени послания.
Олимпийският стадион ще затвори в 14.00 ч.

http://artofliving.bg/

Хиляда българи, облечени в специал-
но изработени ризи с народни моти-
ви, ще залеят Олимпийския стадион 

в Берлин и ще смаят целия свят с красотата 
и магията на българския народен танц! Сред 
хилядата участници ще са и 50 професио-
нални танцьори, представящи традиционни 
носии от всички краища на България!

България е единствената страна, която ще 
се представи с толкова мащабен проект по 
време на празненствата.

Пред публика от над 100 000 души една от 

билеТи 

Билетите за участие в Световния фес-
тивал на културата (2 дни) са 60 лв. (синя 
зона), 100 лв. (оранжева зона) и 140 лв. 
(зелена зона). Виж схемата на зоните на 
Олимпийския стадион.

Билети може да закупите в центровете, 
курсовете и редовните срещи на фонда-
ция „Изкуството да живееш” в 30 града в 
България.

За да направи това преживяване дос-
тъпно и възможно за всеки, българският 
клон на фондация „Изкуството да живе-
еш” организира групови автобуси и е за-
пазила хостели и хотели на българската 
група на преференциални цени чрез ту-
ристическа агенция (за повече информа-
ция: тел. 0899 17 20 15).

Ако желаете да пътувате с организиран 
от вас транспорт, като например кола или 
самолет, можете да се възползвате от па-
кетите, който включват две нощувки.

Допълнителни опции за участие:
„Вечер с музика, медитация и мъдрост 

с Шри Шри Рави Шанкар” 3 юли, 18.30 - 
32 лв.

Kурс “Изкуството на тишината” с Шри 
Шри (Част 3).

За повече информация:
http://artofliving.bg/,
тел.: 0899 17 20 15

Хиляда българи на огромно хоро по време 
на Световния фестивал на културата

най-известните ни певици ще запее под зву-
ците на гайда и ще поведе запомнящо се със 
своите размери хоро.

Всеки има възможност да стане част от 
това незабравимо събитие и да изпита она-
зи приятна разтърсваща гордост, че е бъл-
гарин, като се включи в хорото и почувства 
енергията на този магичен танц.

Този красив спектакъл ще бъде незабра-
вим подарък и за хилядите българи, които 

ще пристигнат от всички краища на света.
5000 българи! Олимпийския стадион в 

Берлин, 2 и 3 юли!
Една незабравима феерия от звуци, танци 

и цветове!

На тел. 0899 172015 може да се запишете 
за участие в хорото, както и да запазите же-
лания от Вас размер риза.

На сутринта в неделя, 3-ти юли 2011 го-
дина, междурелигиозна молитва за мир 
ще събере представители на всички тра-
диции, за да разпространи посланието за 
мир и междукултурна хармония. Празнен-
ството ще завърши с прекрасна медита-
ция за мир.

ГРАНДИОЗНО 
пРазНеНсТВО


