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

Има и редакционен абонамент на 
тел.: 02/962 16 85 или 02/962 16 
86. Поради промяна в името на 
вестника и обема му предлагаме 
на  читателите си с целогодишен 
абонамент книга от ИК “Новата 
цивилизация” по избор.
За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 
Е-mail:  kvantov_prehod@dir.bg
На горепосочените телефони и 
e-mail обявете номера на своята 
квитанция за абонамент.

Каталожен №618

СТР. 2 и 5

Премиера
На 05 юли (вторник) 2011 г., от 18.00 

часа, в гр. Бургас, в книжарница 
„Хеликон” на площад „Тройката”, 

ще бъде представена най-новата 
книга на ИК „Новата цивилизация” – 

стихосбирката
„НимА НЕ зНАЕш, 
чЕ СмЕ АНГЕли”,

с автор Таня Илиева. 
Книгата ще бъде представена от акад. 
Атанас Панчев – издател на в. “Квантов 
преход”.
  Вход свободен 

Предстои масово водно Кръщение и раждане на 
Новото съзнание, което е единство между вода и прана

лияна ФЕРОли

Преди доста години Друнвало Мелхиседек изнесе беседа 
на празника Уесак в планината Шаста, северна Калифорния, в 
която разказа за едно от най-удивителните неща, които е видял 
и които започват да се случват в този свят. И които не могат да 
ни оставят равнодушни и същите, каквито сме били.

Но за да се подготвим за тази драстична промяна, повечето 
от духовните учители е трябвало да си заминат, да се отправят 
към друга Вселена, за да изпитат това, което ние скоро ще пре-
живеем тук. Те си отивали, за да намерят проход в този нов 
свят за нов начин на съществуване. 
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От стр. 1

Свършвайки работата си, повечето от тях се 
завърнали през египетския прозорец, който 
е бил открит от 10 до 19 януари 1999 г. За 6 
години група възнесени учители сваля много 
нови знания и идеи, които човечеството ни-
кога досега не е познавало и дори не си е 
представяло. Една от тях е свързана с Май-
ката Земя, Новото съзнание и Свещената 
вода.

Чрез тези познания става 
ясно, че водата е нещо много 
повече от това, което знаем за 
нея. Почти цялата повърхност 
на уникалната ни планета е 
покрита с вода. И всички живи 
същества, и всички форми на 
живот, които я обитават, са про-
излезли от вода и се състоят от 
вода. Затова тя има за всички 
такава особена притегателна 
сила. Затова дори се усещат 
инстинктивно нейните место-
нахождения. Защото имаме не-
разривна връзка с нейната жива 
енергия, с нейната същност, 
която е по-жива, отколкото на 
нас ни е известно.

Неслучайно Иисус започва 
своето пастирство с водно кръ-
щение. Но, според християнско-
то разбиране, ние можем да бъ-
дем кръстени един път и това ни 
изчиства от всички грехове, след което все-
ки работи самостоятелно за недопускането 
на нови грехове. Сега, обаче, това явление 
предстои в глобален план отново и то в едно 
масово кръщение. Но за да се обясни какво 
означава това, трябва да се обяснят петте 
Платонови тела - тетраедър, куб, октаедър, 
икосаедър, додекаедър. На всяко от тях съ-
ответства и определен елемент. На тетраед-
ъра съответства огъня. На куба - земята. На 
октаедъра - въздуха. На икосаедъра - вода-
та. И на додекаедъра - праната или ефира.

Икосаедърът и додектаедърът са свърза-
ни заедно, едното без другото не може. Те 
са това, което в математиката наричат двой-
ствени един на друг. Но по времето на Атлан-
тида Земята е загубила своята двойствена 
структура - икосаедъра. Затова Великото 
бяло братство през последните 13 000 годи-
ни неуморно работи за възвръщане към ос-
ъзнаването на водата и праната като една 
цялост чрез мрежата на Христовото съзна-
ние, намиращо се около Земята, за да може 
да се повдигнем на следващото ниво на 
съзнание, съставено от икосаедри и до-

дектаедри, т.е., от вода и прана. Неслучай-
но и нашата ДНК, кодираща информацията, 
се състои само от икосаедри и додектаедри, 
което също е съвместяване на вода и прана.

Всичкото това говори, че във водата има 
нещо много особено, което ще промени це-
лия свят, особено чрез водата от определен 
тип. В подкрепа на това говорят и многоброй-
ните изследвания с вода. В университета в 
щата Джорджия в началото на 90-те години 
на миналия век забелязали, че всяка болна 
или травмирана клетка на нашето тяло е 
обкръжена от така наречената неструкту-

рирана вода. А също и че всяка 
здрава клетка винаги е обкръже-
на от структурирана вода. Един-
ствената разлика между двете 
е в количеството електрони във 
външните им орбити. В неструк-
турираната вода отсъстват 
външни електрони. и това се 
нарича болест. А в структури-
раната има електрони и техните 
балончета са завършени и здра-
ви. Структурирана е водата в 
реките и езерата, намиращи се 
в чистата природа. Но водата, 
която върви по жилищните тръ-
бопроводи, е деструктурирана, 
защото се движи по концентрич-
ни кръгове и те отронват външ-
ните електрони. Та-
кава вода, идваща 
под високо напреже-
ние, води до заболя-
вания. И след като 

се разбра, че пием течност, която 
ни убива, тогава много изследо-
ватели започнаха да търсят начи-
ни за бързо преструктуриране на 
водата.

Един от тях е Валтер Фон Гард-
нер - геният на водата, който знае 
за нея повече от всеки друг в све-
та. Той изобретява стъклен съд с 
формата на яйце, който се поста-
вя във вода, а в него има опреде-
лени колоидни минерали, които я 
структурират, правят я и изклю-
чително жива. На Кирлиановата 
снимка на тази вода се забелязва 
топка бяла светлина, дори стък-
лото не се вижда, а има ярко сия-
ние. Докато преди въздействието 
се наблюдава само лек блясък от 
бяла светлина.

Учените разбраха, че ако се 
положат магнити в шестоъгъл-
на форма и пропуснат през нея вода, то тя 
мигновено се структурира. Дори правят по-
добни изследвания в съоръжения от типа на 

басейните и горещите вани, за да ги обезпа-
разитяват. Тази вода, възпроизведена на ком-
пютърния екран, дори не изглежда като вода, 
а като като киселина. Прави се и опит водата 
да преминава през въртящи се модели и през 
12 метала, разположени по определен начин, 
което незабавно я прави супер жива.

В Калифорния се подава жива вода в пор-
токалова оранжерия, което увеличава урожая 
пет пъти. С много подобни опити хората се 
убеждават, че във водата има нещо, за което 
ние сме забравили, или сме направили нещо, 
което е изменило разбирането ни за нея.

През 1996 г. Боб Дарч и Слим Спелинг взе-
ли вода от дъждовните облаци, преди да за-
вали, пропуснали я през молекулярен емиси-
онен скенер, обработили данните с помощта 
на специална програма на компютъра, а след 
това препрограмирали тази микровълнова 
емисия в звук, който може да се чуе. Този звук 
се транслира посредством антени-спиралки, 
напречени хармонизатори, които въздейства-
ли кръгово на атмосферата в голям обсег. За 
една година те просто освободили енергията 
на дъждовните облаци и Денвър станал най-
чистият град от цялата история на съществу-
ването си. Но когато преустановили опита си, 
замърсяването се възобновило.

Затова пък двамата учени заедно с Друнва-
ло Мелхизедек започват нови изследвания в 
запуснатия екологично по това време Феникс, 
щата Аризона, като използват спиралките R-2, 
съединени по такъв начин, че да работят като 
антена и транслират всяка желана вълнова 
форма или вибрация. За много кратко време 
в града, в който се дишало много трудно, а 
някои квартали дори не се виждали, въздухът 
започнал да се прояснява и изчиства, отново 
можело да се диша, птиците и животните се 
завърнали. Над града се появили естествени 
облаци, въздухът станал чист, съдържание-
то на въглеводорода в центъра на града 
се снижило до единици и много пъти до 
нулата, нещо, което дотогава било напъл-
но непознато.

По всичко случващо се изглежда, че няма 
да си отидем оттука, докато не изчистим мяс-
тото си на пребиваване. И че това е програ-

мирано в нашето съзнание, 
което първо е довело до днеш-
ната деградация на Земята и 
пак то трябва да я възвърне 
към първоначалното й здраво 
състояние.

Част от работата в тази по-
сока е създаването на клас-
терната вода, която се появява 
преди 14 години. Погледната 
под микроскоп, изглежда като 
снежинки, формирани в малки 
шестоъгълници. Тя същест-
вува в естествено състояние 
при всички младенци – в чове-
ка, издънките на дръвчетата, 
жребчетата..., но много скоро 
след това тя пропада и се пре-
връща в структурирана вода, 
а вследствие на тоталното за-
мърсяване, бързо преминава и 
в неструктурирана. Но създа-
ването на кластерната вода 
е първата крачка напред към 
ускоряване проявлението на 
съзнанието, скрито вътре в 
човека.

Предстои масово водно Кръщение и раждане на 
Новото съзнание, което е единство между вода и прана

На стр. 5

Тетраедър

Октаедър

Икосаедър

Додекаедър
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РЕФОРМА 
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Силвио ГЕзЕл
1916 г.

Нека сега разгледаме Свободните пари 
по-отблизо. Какво може да прави с тях 
техният притежател или държател? 

На 1 януари стойността на пазарите, магази-
ните, службите за разплащане, обществени-
те хазни и съдилищата е 100 долара, а на 31 
декември е само 95 долара. Това ще рече, че 
ако държателят на банкнотата възнамерява 
да я използва в края на годината да заплати 
100 долара за менителна полица, фактура, 
или съобщение за данъци, той трябва да до-
бави към банкнотата 5 долара.

Какво е станало? Станало е само това, 
което става с всяка друга стока. Точно как-
то някакво яйце устойчиво и бързо тръгва 
от икономическата концепция „крах” и не е 
сравнимо с нея при извършване на процес на 
гниене, по подобен начин отделната доларо-
ва банкнота се носи далече от това, което до-
ларът представлява в паричната система. Като 
парична единица доларът е постоянен и неиз-
менен, той е основа за всички изчисления; но 
доларът като паричен знак е само отправната 
точка на общото с това. Нищо по-различно не 
се е случило от това, което се случва с всичко 
около нас. Видът, концепцията е непроменена, 
но индивидът, представителят на вида, е смър-
тен и устойчиво се движи напред към разтрог-
ване. Всичко, което е станало, е отделянето на 
обекта за размяна от паричната единица, на 
индивида от вида, и подчиняването на парите 
на закона за раждането и загниването.

Държателят на такива опасни пари ще вни-
мава и ще ги пази, точно както търговецът на 
яйца ще внимава и пази яйцето, колкото трябва 
дълго. Държателят на новите пари неизменно 
ще се стреми да предаде на друг загубата, въ-
ведена от притежаването им.

Но как може да го направи? Продавайки про-

то на пари. Той ще бъде под 
напрежение, затова приема 
новите пари, и това напре-
жение е причинено от ес-
теството на собствените му 
продукти. Сега е притежател 
на пари, които устойчиво се 
обезценяват. На свой ред 
той ще намери ли купувач, 
ще намери ли някой, който 
да желае да прехвърли вър-
ху себе си загубата, възник-
ваща от притежаването на 
такива пари? Единственото 
лице, което ще приеме тези 
„лоши” нови пари, е някой, 
който подобно на него е под 
напрежение - някой, който е 
произвел стоки, обезпокоен 
е, че разполага с тях, и иска 
да избегне загубата, присъ-
ща на притежаването им.

Тогава в самото начало отбелязваме за-
бележителен факт, а именно, че купу-
вачът има лично желание, възникнало 

незабавно при притежаването на пари, да ги 
прехвърли на притежател на стоки и че това 
желание е равно по сила на силното желание 
на продавача да прехвърли стоките си на ку-
пувача. Печалбата от незабавното извършва-
не на сделката е еднаква и за двете страни и, 
разбира се, ефектът е, че при спазаряването за 
цената купувачът вече не може да се позовава 
на неуязвимостта си (златото) и да заплашва 
да си отиде, ако продавачът не се подчини на 
условията му. И купувачът, и продавачът са зле 
въоръжени, всеки има същото спешно желание 
да направи пазарлъка. При такива обстоятел-
ства очевидно условията на спазаряването ще 
бъдат честни и сделката ще се ускори.

Превод от английски:
Георги Е. АНДРЕЕВ

закони за обръщение на 
Свободните пари

дуктите си, той е влязъл във владение на таки-
ва пари. Принуден е да ги приеме, макар добре 
да знае за загубата, която може да му причини 
притежаването им. Продуктите му са предназ-
начени за пазара, принуден е да ги размени, а 
размяната при дадените условия би могла да 
се извърши само чрез посредничеството на па-
рите. Свободните пари обаче са единствените 
пари, произведени от държавата. Затова той 
е принуден да приеме тия омразни Свободни 
пари в замяна на продуктите си, ако иска изоб-
що да разполага с пари и да достигне до целта 
на своя труд. Навярно той би могъл да отложи 
продажбата, да речем, докато почувства не-
забавна нужда от други блага, но междувре-
менно собствените му продукти би трябвало 
да се развалят и да станат по-евтини. Чрез 
намаляване на количеството и разваляне на 
качеството на продукта му и чрез разходите за 
склад и грижи, би могъл да си навлече загуби, 
по-големи от тези, доведени от притежаване-

лияна ФЕРОли

Като един мистичен и 
култов връх на въззлиза-
не към Бога, Еньовден (24 
юни) стои в българската 
традиция редом с Коледа, 
Великден, Гергьовден, тъй 
като е най-високата точка 
на жаждата за светлина. 
От този най-светъл и чаро-
деен момент, който е и най-
дългият ден и най-късата 
нощ и разделя годината 
на две равни части, започ-
ва упадъкът на слънчевата 
сила. Затова, неслучайно, 
древните ни предци са му 
засвидетелствали особена 
почит, тъй като Слънцето за 
тях е било синоним на жи-
вота. Това е било почит към 
живота, възкръсването, 
топлината, огъня, към ле-
чебната му и окултна сила 
и оплодотворяващата му, 
пречистваща и магическа 
мощ. Неслучайно Еньов-
ден е и денят на родения 
само шест месеца преди 
Исус – Йоан Предтеча. На 

родения на този слънчев 
връх било отредено да пре-
дизвестява идването на 
Исус, да „върви пред Бога 
в духа и силата на Илия, 
за да обърне сърцата на 
бащите към чедата, и непо-
корните към разума на пра-
ведните, та да приготви на 
Господа народ съвършен” 
(Лука1:15-17). Чрез него, се 
казва в Библията, ще ни 
посети Изток свише, за да 
просвети ония, които са в 
тъмнина и сянка смъртна, и 
да насочи нозете ни в пътя 
на мира, като се превърне в 
един Предтеча на живота 
след смъртта, който пре-
минава през мрака, за да 

го освети и оживотвори.
Нашите предци траките 

са имали тази способност 
за управление на без-
смъртния човешки дух, коя-
то е била особено силна в 
т.нар. от тях „свещено вре-
ме”, когато божеството пе-
риодически се презарежда 
с енергия. Именно тогава 
по-лесно се преодоляват 
веществено-енергийните 
проявления на биологични-
те процеси и има много по-
вече начини за навлизане в 
абстрактното, безкрайното, 
за навлизане в дълбочини-
те на съзнанието. А най-
благодатното време за 
навлизане в „работилни-

цата на духа и на природа-
та”, наричана от древните 
българи Анима мунди, са 
дните на пролетното рав-
ноденствие и на лятното 
слънцестоене и най-близ-
кият до него Еньовден, 
най-магичният и любовен 
ден. Чрез познанието си за 
тези дни нашите предци са 
ни завещали, че всичко зна-
чимо, нравствено и красиво 
в битието е свързано с ръз-
цъфтяване на ума, волята, 
вярата и сърцето, с оплоде-
ните надежди, с оплодено-
то въображение.

Целият митологичен 
празничен календар на 
древните българи говори 
за едно трансцедентално, 
проникновено и посветено 
въззрение, за едно докос-

ване и навлизане в хармо-
ничния свят на идеала и 
съвършенството. Особено 
място в него се отдавало 
на равноделието, на балан-
са, на равновесието. А това 
издава едно познание за 
човека като гранично съще-
ство, стоящо между севера 
и юга, в което северът е ис-
тината и смъртта, а югът е 
добродетелта и животът. А 
също така и едно знание, че 
човекът, докато не умре, не 
може да живее истински.

Древно предание каз-
ва, че когато човекът е бил 
създаден, е имало равно-
действие. А равнодействи-
ето за древния българин е 
означавало въззлизане на 
слънцето от юг към север, 
започване на еволюцията 
и качване нагоре към Бога.

Затова Еньовден се пре-
връща в един Предтеча на 
живота след смъртта, който 
преминава през мрака, за 
да го освети и оживотвори. 
Превръща се в един връх, 
от който започва въззема-
нето, възкръсването на жи-
вота в светлина и истина.

ВРЕМЕ ЗА СилОВО И ЕНЕРГийНО ПРЕЗАРЕжДАНЕ

Еньовден
пътуването на мрака 
към светлината
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Името идва от гръцката дума nephile 
(облак), защото при въздействие 
върху него с киселина се образу-

ва гел, подобен на облак. Това е минерал 
от фелдшпатовата група, открит в наше 
време. Химичен състав: KNa3[AlSiO4]4, по-
добен на амазонит. Средно съдържание: 
Na2O - 16%; Al2O3 - 33%; K2O - от 5 до 12%; 
примеси: калций (Ca), магнезий (Mg), ти-
тан (Ti), берилий (Be), рубидий (Rb), галий 
(Ga). Цвят: сив, мътнозелен, червен, кафяв, 
много рядко - безцветен. Твърдост: 5,5-6. 
Непрозрачен, понякога просветляващ, бля-
сък маслен. Среща се във вид на големи 
масиви от дребнокристални агрегати.

Нефелинът е свързан с добива на апа-
тит - суровина за торове. Използва се като 
декоративен камък. Понякога в керамика-
та го добавят вместо фелдшпат. Оцветен 
в розово, много добре изглежда в бижута 
и съвременните астролозите препоръчват 
да се носи в сряда. Изработените от него 
гердани и обици, като допълващ елемент 
според цвета на дрехата, подхождат на де-
ловата и елегантна жена.

Изхождайки от химическия състав и при-
месите, литотерапевтите го препоръчват за 
премахване на нервната умора и укрепване 
на сърдечния мускул. Носенето на гердани 
от нефелин подмладява кожата и подобря-
ва цвета й.

Помага при артрити, ревматизъм 
и остеопороза

на горната част на гръбнака. За тази цел 
е полезно да се носи гердан от нефелин 
или да се масажира проблемната част на 
тялото с топка от него. Влияе върху сър-
дечносъдовата система, гръбнака, гръдния 
кош и ръцете. Засилва любовта към хората, 
милосърдието и чувствителността.

Находища на този камък са свързани с 
добива на апатит - Италия, Норвегия, САЩ, 
Русия (Хибини на Колския п-ов).

лидия СТАРиКОВА
из „Камъни за нашите души”

Биодинамичен календар от Димитър СТОЯНОВ

р. нефелин; а. nepheline; 
н. nephelin; ф. nipiline, 

niphilite; и. nefe-lina
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Част от това проявление е и работата на 

една неголяма група от много стари майсто-
ри-суфи, занимаващи се с пеене на мантри в 
Турция. Чрез тях идва нещо, което било неиз-
вестно на човечеството - водата, която никога 
не е била позната. Нарекли я

вода за изцелението на света.

Опитите с нея доказват, че прибявяне-
то й към замърсени водоеми за 3-4 дни ги 
прави абсолютно чисти, каквито са били 
преди 1000 години. Дори отлаганията изчез-
ват. Никой не можел да повярва в това, но 
то се случило, можело да се види. Няколко 
години след това във Вашингтон се прави 
секретно изследване с участници от много 
високо ниво - военни, учени, лекари, хими-
ци. Внасят два контейнера със замърсена 

тази вода има съзнание, 
тя е жива и знае какво прави.

Тя встъпва в една химическа реакция и пра-
ви нещо, после превключва на друга реакция 
и прави нещо друго със същите компоненти, 
така както това може да бъде направено само 
със съзнание. Ако се поставят в такава вода 
проводници, свързани с лампичка, то тя ще 
засвети, протича поток електрическа енергия, 
което изобщо не може да се случи в обикно-
вена вода. И всичкото това дойде като дар за 
света от суфиските учители.

С такава йонизирана вода изчистват и из-
ключително замърсения залив Измит, под Ис-
танбул в Турция - най-мръсната вода на плане-
тата, която преди изглеждала като нефт. Но тя 
не остава задълго в чисто състояние, защото в 
залива се вливат постоянно много големи ка-
нали с отпадъци.

Интересното за тази феноменална вода е, 
че за нея не е важно какво е замърсяващото 
съдържание. Без претенции към това, тя пре-
връща всичко в кристално чиста безупречна 

планетарно чудо, случващо 
се пред очите ни

сега. В Турция дори се строи фабрика на стой-
ност 48 милиона долара за производството 
на такава вода и вече са готови да я изпращат 
там, където тя е нужна. Макар че достъпът до 
нея ще си остане доста неизяснен, защото не 
може да се изясни нейното действие. Нито 
един химик в света не може да обясни как тя 
работи.

Едно пророчество на индианците хопи гла-
си, че точно преди да се премине към след-
ващото ниво , в т.нар. от тях пети свят, т.е. 
в четвъртото измерение, целият свят ще 
стане отново чист, какъвто е бил преди хи-
ляди години. Това е великата способност на 
Земята да се изчиства за много кратък пери-
од от време и да въодушевява света да се 
освободи от своята болка и от всичко, което 
пречи на хората.

Добре е тази информация да се разпрос-
транява, макар че има няколко корпорации в 
света, главно нефтени, които са осведомени 

Предстои масово водно Кръщение и раждане на Новото 
съзнание, което е единство между вода и прана

От стр. 2

вода, от които се носела нечиста миризма. 
Господин Иан Дойук излива в двата контей-
нера по една чаена лъжичка от лечебната 
вода. В течение на два часа замърсяването 
отстъпило към дъното, а скоро след това на 
мястото на утайката имало само абсолютно 
чиста вода. След това Иан Дойук взел една 
златна рибка и я поставил в контейнера, 
където си плувала доволно цели три часа. 
Дори нещо повече, след пренасянето й в ак-
вариума, тя пренесла прозрачната чистота 
и в него.

После ентусиастите наляли чисто мотор-
но масло в контейнерите, добавили няколко 
капки от лечебната вода и разбъркали теч-
ността. След няколко секунди моторното 
масло вече не съществувало, превърна-
ло се в протеини и аминокиселини, които 
се явяват храна за рибката. Черният нефт, 
краен продукт на милиони години живот, 
като встъпил в контакт с тази вода, незабав-
но станал бял и се преврърнал в протеини и 
аминокиселини, т.е. в началните субстанции 
на живота.

Тази лековита течност се оказва свръх 
йонизирана вода и съдържа три допъл-
нителни електрона във външните орби-
ти, това е всичко. През последните две го-
дини учените - химици и физици - я изучават 
и държат информацията в тайна, неможейки 
да обяснят как се случва това. А всъщност,

вода и дори създава PH-баланс, равен на 
седем.

Тази Вода си сътрудничи и със земята и 
почвата. Разпръсната в големите депа за от-
пъдъци, тя преустановява горенето на метан, 
всички въглеводороди се превръщат в орга-
ничен тор, без никакви химикали, неприятните 
миризми изчезват като с щракване с пръсти, 
започва да мирише на чистота. След няколко 
дни на тези места започват да растат расте-
ния и овошки. Трудно е да си го представим, но 
то действително се случва, казва Мелхиседек. 
Дори и нещо много повече, за което все още не 
му е разрешено да говори, защото финансо-
вото статукво може да бъде сериозно разтре-
вожено, макар че и на това Водата-съзнание 
може да противовъздейства. Един от странич-
ните ефекти, които тя предизвиква, може да се 
абясни и с трудно потушаваните пожари. Кога-
то те влязат в контакт с нея, незабавно спират 
и не могат повече да се запалят, защото тази 
Вода синтезира съединения, които не могат да 
горят.

В момента доста правителства провеждат из-
питания с тази фантастична субстанция, вливат 
от нея в замърсените си езера и реки и ги изчист-
ват. Така в залива в Сан Франциско за 4 дни се 
постига прозирност на повече от 18 метра дълбо-
чина, а за два месеца тя отива до дъното, дори в 
най-дълбоките и плътни пластове всичко се пре-
връща в протеини и аминокиселини. Това е 

за това, но не искат то да се случи. Затова пък 
компанията от Истанбул, която произвежда 
тази вода, става все по-известна. Тя се каз-
ва „Перфект сайенс” (Съвършенна наука), с 
ръководител Иан Дойук, който не е истински 
учен, но е суфист, който е открил нещо и го 
дарява на света, работи с правителствата на 
различни страни и се опитва да помогне да 
се разпространи високото човешко съзна-
ние, проявяващо се чрез водата. Самите 
Суфи не говорят за това като за „вода”, а за 
Духа, който се движи и работи чрез химиче-
ски реакции. А те са се свързали с Него, като 
са се обърнали към природата на водното 
съзнание, чрез което сега предстои масово-
то Кръщение на планетата. Светът отново ще 
стане чист и това ще бъде едно ново всеобщо 
Кръщение, след което всичко ще зависи от на-
шата отговорност. И от това, дали служим на 
Любовта.

Ако тази Вода не беше дошла при нас като 
една Божествена проява, казва Д.Мелхиседек, 
нямаше да преживеем повече от 3 години на 
планетата Земя. Но тя е вече тук и взаимо-
действа почти с всичко. И нейното присъст-
вие доказва, че Бог винаги е бил тук и никога 
не ни е изоставял. Че Той винаги е бил с нас, 
но ние сме тези, които сме Го забравили. И 
Бог сега е близо до това, да прояви себе си, 
правейки Себе Си очевиден.
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 МАСИ И ВЛАСТ

Едно от най-пора-
зителните свой-
ства на масите е 

нещо, което би могло да 
се обозначи като усе-
щане за преследване, 
една особено сприхава 
чувствителност и раз-
дразнителност срещу 
веднъж завинаги обяве-
ните врагове. Послед-
ните могат да предпри-
емат каквото искат, те 

чена представа за сила-
та и непоколебимостта, 
с която те нарастват.

Докато усещат, че се 
увеличават – например 
в революционна ситу-
ация, която започва с 
малки, но много силно 
наелектризирани маси, 
- те възприемат като 
ограничение всичко, що 
се противопостави на 
растежа им.

ложност – нападени-
ето отвътре – е на-
истина опасна. Стачка, 
постигнала известен ус-
пех, явно отслабва.

Атаката отвътре 
събужда 
индивидуалните 
желания.
Тя се възприема от ма-

сите като подкуп, като 
„аморално действие”, 
тъй като противоречи 
на техните ясни и чисти 

VІ есе на Елиас КаНЕти

УСЕЩАНЕ зА 
ПРЕСлЕДВАНЕ
могат да действат без-
пощадно или да угаж-
дат на желанията им, 
да бъдат съпричастни 
или безразлични, не-
преклонни или благи – 
всичко, свързано с тях, 
се тълкува като несло-
мима злонамереност, 
лошо отношение към 
масите, предварително 
обмислени намерения 
да ги унищожат открито 
или вероломно.

За да се обясни това 
усещане за враждеб-
ност и преследване, 
трябва пак да се тръг-
не от основния факт, че 
веднъж възникнали, ма-
сите искат стремително 
да растат. Трудно може 
да се добие преувели-

Те могат да бъдат раз-
пръснати и разгонени 
от полицията, но това 
оказва само времен-
но въздействие – като 
ръка, пропъждаща рояк. 
Но те могат да бъдат 
атакувани и отвътре, 
като се удовлетворяват 
исканията им, довели 
до тяхното възникване. 
Тогава по-слабите отпа-
дат, други, които тъкмо 
са искали да се присъ-
единят към тях, се връ-
щат насред път.

Външното нападе-
ние върху масите може 
само да ги укрепи – фи-
зически разпръснати, 
те се сплотяват още по-
силно.

Неговата противопо-

АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

Ешерихия коли
Е. коли (E. coli): съкратено от Ешерихия 

коли, е чревен бацил, бактерия, която обикно-
вено обитава колона, част от дебелото черво 
при човека. Заради широкото й разпростра-
нение, малък брой гени, обичайната липса на 
патогеничност (способност да предизвиква 
заболявания) и лесното й отглеждане в лабо-
раторни условия, Е. коли е обект на интензив-
но изучаване от страна на генетиката, моле-
кулярната и клетъчната биология.

Повечето видове Е. коли са напълно без-
обидни. Част от тях обаче са способни да 
причинят заболявания, които понякога са от 
смъртоносен характер. Например през 2000 
година водопреносната мрежа на град Уокър-
тън, провинция Онтарио е заразена с Е. коли 
от типа O157:H7. Бактерията засяга около 
2000 души в и около Уокъртън и причинява 
смъртта на 18 човека.

Е. коли O157:H7 представлява значите-
лен проблем, касаещ човешкото здраве.

Всяка година в следствие на Е.коли O157:H7 
в САЩ възникват приблизително 20 000 слу-
чая на хеморагични (причиняващи кръвоиз-
ливи) колити (възпаление на червата). Бак-
терията Е. коли O157:H7 произвежда токсини 

убеждения.
У всекиго, който при-

надлежи към подобни 
маси,

се крие един 
малък предател, 
който иска да 
яде, да пие, 
да люби и 
да си гледа 
спокойствието.

Докато задоволява 
тези свои потребности 
между другото и не вди-
га много шум около тях, 
никой не му се меси.

Щом обаче го напра-
ви явно, хората започ-

ват да го мразят и да 
се боят от него. Защо-
то разбират, че той се е 
поддал на съблазните 
на врага.

Масите винаги са 
нещо като обсадена 
крепост, но двойно об-
садена: врагът е пред 
стените, но и в подзе-
мията. По време на сра-
жение те привличат все 
повече привърженици. 
Техните нови приятели 
се трупат пред всич-
ки врати и напористо 
чукат, за да влязат. В 
подходящ момент тази 
молба се удовлетворя-
ва, ала те се катерят и 
по стените.

Градът се изпълва 
с все повече и повече 
бойци,

но у всекиго 
от тях се крие 
малък, невидим 
предател, който 
възможно най-
бързо се скрива 
в подземието.

Обсадата цели да се 
заловят пришълците. 
Стените са по-важни 
за враговете отвън, от-
колкото за обсадените 
отвътре. Ония, които 
непрекъснато ги над-
строяват и издигат, са 
обсаждащите. Те се 
стремят да подкупят 
пришълците и, щом 
онези вече не смогват 
да ги удържат, те се по-
грижват малкият преда-

тел, който придружава 
тези пришълци по пътя 
към крепостта, да се из-
пълни с предостатъчна 
враждебност.

Усещането за пре-
следване на масите не 
е нищо друго освен усе-
щане за двойна опас-
ност.

Стените стесняват 
пространството все по-
вече и повече отвън, 
подземията се подко-
пават отвътре все по-
дълбоко и по-дълбоко. 
Врагът остава явно 
и зримо върху стени-
те: скрито и подмол-
но – в подземията.

Тези сравнения оба-
че винаги се докосват 
само до частица истина. 
Напиращите към кре-
постта са не само нови 
привърженици, подкре-
пление, опора – те са и 
храна за масите.

Маси, които не нара-
стват, изпадат в състоя-
ние, подобно на пост. 
Средства, чрез които да 
се издържи докрай този 
пост, има. Религиите са 
постигнали голямо май-
сторство в тази дейност.

По-нататък ще пока-
жем как световните ре-
лигии успяват да за-
държат масите, без 
дори те да се увелича-
ват много бързо и бу-
рно.

Подготвил за печат:
Цветан АНДРЕЕВ

(отрови).
Токсините, произведени от Е. коли тип 

O157:H7, могат да увредят вътрешността на 
червата и се смята, че участват във всички 
заболявания, причинени от Е. коли 0157:H7. 
Хеморагичната диария (кръвоизливен колит), 
причинена от Е. коли 0157:H7, е изключително 
тежко заболяване, което се характеризира с 
болезнени коремни спазми, отделяне на гъ-
ста кръв в изпражненията и продължава от 
6 до 8 дена. Деца с Е. колиO157:H7 могат да 
развият заболяване, наречено хемолитично-
уремичен синдром, ХУС (Hemolytic-Uremic 
Syndrome - HUS). Често срещаният и поняко-
га с фатален край „Hemolytic” (хемолитичен) 

синдром се изразява в разпадане на черве-
ните кръвоносни клетки. Това води до анемия 
и остра липса на плателети (тромбоцитопе-
ния), която води до силно кървене. Терми-
нът „Uremic” се отнася за острата бъбречна 
недостатъчност. Често наблюдавани са и 
проблемите с централната нервна система, 
които се изразяват в припадъци и кома. Хе-
молитично-уремичният синдром, или ХУС, е 
най-честата причина за острата бъбречна не-
достатъчност при новородени и малки деца.

Екип на Medical.BG
Редакция: д-р A. Пънчев, 

http://medical.bg/dictionary/e-coli.html

Според някои бактериолози урината 
на плъховете, след попадането й в пи-
тейната вода или хранителните про-
дукти, е причинител на инфекцията с 
Е. коли. Плъховете, чиято численост 
непрекъснато расте, особено в голе-
мите градове, пренасят над 70 заразни 
и паразитни болести и в миналото са 
били основният преносител на чумата. 
Заразени от тях с лептоспироза, днес 
в света умират годишно стотици хора, 
но учените твърдят, че и много други 
неизяснени смъртни случаи се дължат 
на смъртоносните гризачи
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 ВОЙНАТА МЕжДУ 
ДОБРОТО И ЗЛОТО

- Кристалните черепи. 
Необходимо ли е да се 
открият и съберат всич-
ките, за да се спаси чо-
вечеството?

- По въпроса за спасе-
нието вече ти казах. На 
първо място ще се пре-
чисти планетата от всич-
ко, което не е хармонира-
що на новия вибрационен 
фон, установяващ се сега. 
Правят се трансформа-
ции на ниво съзнание и 
на ниво материя, за да се 
отсеят от новата духовна 
вълна.

Ще се съберат кристал-
ните черепи, когато чове-
чеството овладее телепа-
тията, защото те излъчат 
вибрациите на новата ре-
алност. До събирането им 
има още един век време. 
Неминуемо ще се правят 
опити за фалшификации 
от ваша страна. Носят те 
сериозен сигнал за духов-
ност, която не ще устои в 
новата реалност.

- Преди пирамидите 

зАДОчНи РЕПОРТАЖи ОТ 
СЪзВЕзДиЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
зихара зетрон отговаря на въпросите
ли е построен сфинк-
сът? има ли там тайна 
библиотека?

- Преди да бъдат по-
строени пирамидите, се 
търси свещено място за 
тях. Тук е открито друго 
светилище, от което се 
черпи духовно-енергийна 
информация за древност-
та. По сфинкса има следи 
от предишни древни циви-
лизации, на които е отре-
дено да намерят канали 
за връзка с космоса за 
преодоляване на време-
вите бариери (измерени-
ята). Колкото до твърде-
нията за библиотека в пи-
рамидите, не трябва да се 
мисли за книжна библио-
тека, а за концентрирано 
мисловно познание, което 
се е съсредоточавало там 
– познания за древността 
и космоса, за звездите и 

планетите, за повечето 
тайнства и точни знания 
от Божествения свят. Тези 
знания са получавани те-
лепатично от посветените 
и са напълно непознати 
за вашия свят. Тук са пра-
вени точни измервания на 
астрономическите обекти. 
Ползвани са космически 
познания.

- Кой е всъщност Хер-
мес? Вярно ли е, че има 
космически кораб в го-
лямата пирамида, както 
пише Хермес?

- По въпроса за пирами-
дите вече говорихме. На 
символно ниво може да 
се каже „космически ко-
раб”, но не е точно това, 
буквално значи: „носи 
космически идеи, косми-
чески канал, по който ид-
ват тези идеи”. Вече ти 

обясних това. Хермес за 
земните хора е Божест-
веният човек, който идва 
от други измерения, за 
да им предаде вселенски 
познания. Херметически-
те познания са от високо, 
не земно ниво. На Хермес 
се позовават много учени 
от древността, защото са 
знаели произхода на него-
вите идеи. Херметически-
те познания са тайнство 
на затворена школа, на 
посветени. Посвещението 
е било необходимо, за да 
се използват тези знания 
за напредъка на човечест-
вото и земните науки. До 
херметическите идеи сто-
ят тези на питагорейците. 
Това са древни школи на 
морално-етична основа 
под прякото ръководство 
на космически учители и 
велики посветени. По-ви-

соките измерения работят 
за вас, като ви изпращат 
учители.

- Какво е Стоунхендж?
- Стоунхендж е загад-

ка за земните жители. На 
това място е имало дре-
вен град от по-висока ци-
вилизация, напреднала 
в интелектуално отноше-
ние, до която са достига-
ли космически пратеници, 
носещи различни идеи. 
Съществували са инфор-
мационни канали към 
космоса. Там се пази още 
древната мъдрост за Зе-
мята и живота чрез коди-
рана информация. Теле-
патичен контакт е нужен 
за разгадаване на тайни-
те на Стоунхендж.

Цветана КАчЕРилСКА
e-mail: anarilska@mail.bg

Във вашето физическо тяло се съдържа ис-
торията на вселената. Това, което се случ-
ва на тази вселена сега, е в буквален сми-

съл мутацията на вашето физическо тяло, тъй 
като вие му позволявате да се развие до степен, в 
която ще бъде компютър, който може да съхранява 
тази информация.

Това ще стане благодарение на биогенетичното 
инженерство, с което всъщност вие нямате нищо 
общо. Можете, разбира се, да улесните процеса, 
като решите да съдействате. Като вид вие сте би-
огенетично променяни от съществата, които са ви 
създали и които периодично пренареждат вашето 
ДНК в определени моменти от историята ви.

Това време е определено от изначалните бого-
ве-създатели или автори на проекти за тяхното 
завръщане, поемане на властта на тази планета и 
връщането към първоначалния замисъл. Милиони 
бяха призовани да участват в този проект. Мили-
они казаха: „Да, ние сме бунтовници. Нека тръгнем 
и върнем този проект и нека видим дали можем 
да го изпълним както трябва. Ние ще възстановим 
развалините и ще съберем отделните парчета.”

Така че бяха направени планове и начертани 
проекти, бяха извършени генетични изследвания, 
за да се открие кои носят рецесивните гени и ниш-
ката на светлината в себе си. Вие с голяма яснота 
сте избрали родителските данни, които генеалоги-
чески ви осигуряват най-пълния достъп до съчета-
ния от светлинно закодирани влакна, които имат 
потенциала да се развиват.

Преди да влезете във вашето тяло, всички вие 
сте се занимавали с определянето на събития, 
които ще включат закодираната във вас програма 
или план и ще задействат спомените ви. След това 
сте влезли в тялото си и сте забравили. При всич-
ки вас програмата и планът са включени до извест-
на степен, защото вие разбирате, че съществува 
божествена цел или божествен замисъл и вие сте 
част от него. Включването на програмата и осъз-
наването на вашата самоличност ще бъде един 
невероятно наситен процес. Причината за това е 
еволюиращото ДНК. Когато всичките 12 спирали 
ДНК си дойдат на мястото, тези спирали ще за-

почнат да задействат системата от дванадесет 
чакри.

Дванадесетте чакри са въртящи се центрове, 
пълни с информация, която трябва да можете да 
преведете. Вие се развивате дори когато не сте 
на тази планета и може би се занимавате пове-
че с други свои самоличности. Така че, за да се 
развивате, избирате особено предизвикателни 
ситуации, в които трябва да се издигнете над ус-
тановеното като таван или гранично ниво на въз-
можностите. Трябва да станете свръхсъщества, в 
която и действителност да попаднете, защото като 
членове на Семейството на светлината, клона на 
бунтовниците, това е вашата сила. Вие умишлено 
дойдохте на Земята, за да се изправите пред та-
кова предизвикателство и да можете да се проти-
вопоставяте - не по начин, който ще ви създаде 
проблеми или ще наруши хармонията, а по начин, 
който ще създаде хармонично противопоставяне. 
Чрез вашата хармония вие се противопоставяте 
на старата вибрационна честота.

Така че отдайте дължимото на всички, които 
са на тази планета по това време и са решили 
да участват в тази голяма промяна на честотата. 
Всички тези участници са необходими, защото кол-
кото повече честоти има на тази планета, толко-
ва повече е енергията, която може да се натрупа 
и да промени старата честота. Тези, които са се 
отворили за светлината, са буквално подложени 
на преустройство на тялото. Понякога може да се 
събудите посред нощ и буквално да усетите преу-
стройството. Това преустройство на тялото е ре-
структурирането на вашето ДНК.

Вашето ДНК е влакно; един учен би го опреде-

лил като свързващо влакно. Учените, които правят 
всичко, което е по силите им на този етап, са от-
крили определени кодове в определени части на 
ДНК-то. Освен това са открили „излишни” части на 
ДНК-то. С други думи, има части, които не могат да 
бъдат декодирани или разбрани, затова те смятат, 
че тези части на ДНК-то са там само ей така и ги 
наричат „отпадъчно ДНК”. Те грешат.

Ние ви разказахме как сте били устроени от бо-
говете-създатели. Били сте направени като къщи, 
на които им предстои да бъдат разширявани и 
надстроявани. Сега сте в този етап от развитието 
си, когато тези, които са ви създали, разширяват 
това, което представлявате. Това, което учените 
наричат „отпадъчно ДНК”, е било в неактивирано 
състояние във вашето тяло дълго време и сега се 
задейства. В своето учение ние винаги изтъкваме 
значението на окисляването, тъй като кислородът 
захранва закодираната програма и събужда отпа-
дъчното ДНК във вашето тяло (а то определено из-
общо не е отпадъчно).

Това, което учените наричат „отпадък”, съхраня-
ва възприятията дълбоко във вашето тяло, които 
ще ви позволят да станете пълен приемник, чети-
риизмерно същество. Това пробуждащо се ДНК ще 
ви позволи да промените зрението си, да проме-
ните слуха си, да увеличите продължителността 
на живота си и така нататък. Тази неактивирана 
част от ДНК-то, която озадачаваше учените, 
сега оживява.

Контакт с плеядианците:
Барбара мАРчиНяК

из „Вестителите на зората”, 1992 г.

КОЙ НОСИ 
НишКАТА НА 
СВЕТЛИНАТА
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ПРОМЯНАТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ - 
СТРПЕМЕж КЪМ ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Няма прегради пред 
чистото сърце. Мъдро 
са го наричали кораб, 
но корабът не може 
без кормчия. Чистото 
сърце е като РОЗАТА, 
чийто цвят се състои 
от множество листен-
ца – откъсването на 
част от тях поврежда 
цялото цвете. Чисто-
то мислене, постоян-
ството и доброжела-
телството задвижват 
енергията на сърцето.

Представете си как-
во би станало, ако зна-
ещите Истината се съ-
берат и обединят ми-
сли. Каква мощ ще се 
получи тук, на Земята, 
без оглед на смазва-
щия атмосферен на-
тиск! Трябват много 
искри, за да бъдат про-
бити тъмните облаци, 
създадени от нашите 
мисли. Сърцето, като 
огнище на обновява-
нето, би трябвало да 
посочи всекиму огро-
мното налягане на ду-
ховната атмосфера. 
Да не мислим, че сър-
цата ни страдат само 
за нас самите. Те бо-
леят за обхванатия 
от разруха свят. Дори 
онова сърце, което не е 
достатъчно изпитано, 
ще прибави в общата 
чаша ценна енергия.

Промяната на чо-
вешкото съзнание 
вече не е лукс, който е 
постижим само за мал-
цина, а необходимост, 
за да не се самоуни-
щожи човешкият род.

Ние наистина живе-
ем във време на ве-
лики промени и тран-
сформации. Всеки, 
който живее на Земя-
та в този момент, има 
шанса да направи из-
бор. А той е: да видиш, 
признаеш и обикнеш 
в себе си своята Бо-
жествена светлинна 
природа, да я видиш, 
признаеш и обикнеш 
в другите, така както 
е в теб самия, или да 
се откажеш от нея и 
отново да се потопиш 
в бездната на страда-
нията, драмите, жесто-
ките и неумолими пра-
вила на причините и 
следствията. Сега не е 
възможно да се нало-
жат никакви ограниче-
ния върху душите, въп-
лътени на планетата 
Земя, не е възможно 
да се задържа тяхното 
себеосъзнаване, ако 
те проявяват намере-

ние да осъзнаят себе 
си. В предишни време-
на, в условията на ста-
рите енергии, е било 
възможно да се нало-
жат такива ограниче-
ния върху свободата 
на избора, тъй като 
Божествената светли-
на на тази планета е 
била недостатъчна за 
това, душите да могат 
да осъзнаят своята 
изначална светлина 
вътре в себе си. Тук 
са се въплътили мно-
го души, които никога 
преди не са живели 
на Земята, дошли от-
далече специално да 
изпитат върху себе си 
това разкритие на въ-
трешната светлина. 
Съзнанието на пла-

всички те се намират 
тук само защото това е 
съгласувано с Божест-
вения замисъл и им 
дава великия шанс да 
се изменят. Над какво 
действително си стру-

ние копнеем за уеди-
нение и вероятно за 
ведростта на приро-
дата. Тъй като вибра-
ционните ни честоти 
се издигат и ние ста-
ваме по-хармонични, 
започваме да отбягва-
ме общуване с хора, 
събития и места, кои-
то включват по-ниски, 
дисхармонични вибра-
ции. Постепенно губим 
връзка с някои прияте-
ли и роднини, особено 
с онези, които са не-
гативни, осъдителни и 
нелюбящи към други-
те.

2. Изпитваме интен-
зивни изблици на енер-
гия, при които едва 
смогваме да останем 
спокойни и понякога 
може да се чувстваме 
толкова леки отвътре, 
че почти да не усе-
щаме физическата си 
форма. В друг момент 

Да заработим 
за промяната

нетата ги приема в 
по-голямата им част. 
Всички тези, които са 
дошли тук, които са 
получили тяло по един 
или друг начин, кои-
то са получили право 
да ходят по тази земя 
и да изпитат върху 
себе си изливащите се 
на нея нови енергии, 

ва да се работи в този 
период – това са стра-
ховете и емоционал-
ните блокажи, защо-
то именно те са това, 
което пречи на нашия 
Дух в управлението 
на тяло ни. Трябва да 
избегнем негативите и 
да заработим за про-
мяната. Човечеството 
е с бъдеще.

Ще намалее като ко-
личество, но ще се из-
виси като качество.

Ето някои от симп-
томите, които може да 
изпитаме през преход-
ния период:

1. Започваме да 
страним от социални 
активности и събития, 
които са били прият-
ни за нас в миналото. 
Силните шумове, тъл-
пите и бурните светски 
събития ни уморяват и 

може да се почувства-
ме много тежки, едва 
ли не потънали в земя-
та и да изпитаме край-
но изтощение. Нашата 
телесна форма преми-
нава през интензивна 
метаморфоза на етер-
но и клетъчно ниво и 
някои от трансформа-
ционните симптоми не 
са приятни.

3. Тъй като Кундали-
ни започва да се на-
дига по гръбначния ни 
стълб, възможно е да 
изпитваме от време на 
време силна вътрешна 
топлина, докато външ-
но тялото ни е хладно. 
Това е причината, по-
ради която първона-
чално е по-добре да 
се стремим към посте-
пенно освобождаване 
на огъня на Кундали-
ни, съхраняван в ко-
ренната чакра в осно-
вата на гръбнака, така 

че да можем бавно да 
интегрираме по-висо-
ките вибрации на Бо-
жествената Светлина.

4. Хранителните ни 
навици може да се из-
менят драстично. Как-
вото и да избираме, 
нека да следваме въ-
трешното си ръковод-
ство и наблюдаваме 
как тялото ни се чув-
ства след усвояване 
на приетото.

5. Възможно е да из-
питаме много странни 
болки и неудобства, 
за които няма опре-
делена диагноза. Тъй 
като по-високите чес-
тоти на Светлината се 
опитват да протичат 
през тялото ни, те сре-
щат съпротива в някои 
възлови пунктове и 
това може да причини 
дискомфорт. Една от 
най-честите проблем-
ни зони е областта 
на горния гръбначен 
стълб, между двете 
раменни плешки.

6. Може да се чувст-
ваме все едно си гу-
бим ума или паметта. 
В мозъка ни има нива 
от различни измере-
ния, така че когато по-
вишим честотните си 
модели, по-долните 
нива постепенно ще 
бъдат усъвършенст-
вани. Ето защо повече 
няма да имаме нужда 
да получаваме достъп 
до негативните си за-
писи от миналото, кои-
то сме съхранявали 
там. В замяна на това 
ще получаваме достъп 
до по-високите нива на 
мозъка – там, където 
обитава Свещения ни 
разум. Обединяването 
между Свещения Раз-
ум и Свещеното Сърце 
е съществена част от 
процеса.

С развитието на съ-
битията през тази го-
дина ще видим много 
доказателства за при-
готовленията. Ще про-
дължим еволюцията 
си във все по-високи 
измерения, всяко едно 
по-красиво и по-из-
пълнено с Мир от пре-
дходното.
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