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 е 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, 4, 5

Интервю с 
д-р Захари Валоа

- Докторе, защо в мо-
литвата „Отче наш” се 
забелязват, на пръв по-
глед, взаимно изключ-
ващи се неща. А именно: 
„...и не ни въвеждай в 
изкушение”, „и ни опази 
от лукавия, за да не ни 
изкушава”. Или просто 
това отново е така по-
знатата ни корелация 
„добро-зло”?

Към Любовта

Само през света на любовта стигаме до 
съприкосновението с Божествените тайни

Причината за болестите 
е прекъсната връзка между 

любовта на човека 
и любовта на Бога

РЕФОРМА „СВОБОДНИ ПАРИ”

СТР. 2, 3

МАСИ И ВЛАСТ

ПАНИКА

СТР. 6

КОНТАКТЬОРСТВО

СТР. 7
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ОБРАЩЕНИЕ НА 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ 3

- Тази молитва е изградена от 10 елемен-
та, всеки от който отговаря на изисквания-
та на 10-те кабалистични сефирота, по друг 
начин казано, това е кабалистична молит-
ва. Някои окултни автори са се досетили за 
това и го описват в книгите си. А доброто 
и злото са два енергийни потока, които 
след всяка калпа променят посоката на 
индукцията си. Метафората на това явле-
ние е добре отразена в притчата за „Блуд-
ния син”. Петър Дънов, разглеждайки във 
философски план характеристиките на 
принципите на злото и доброто, ги онагле-
дява като насочено движение на енергиен 
ресурс от точка А към точка Б, който след 
определено време обръща посоката си от 
Б към А. На същия принцип са обособени 
и законите във физиката (в дял механика) 
за превръщането на кинетичната енергия 
в потенциална и обратно. Законите в би-
тието са аналогични във всички негови 
плоскости, различни са само законите за 
привличането и отблъскването, но това е 
друга тема...

- Има ли връзка между морала на чове-
ка и неговите болести?

- И то пряка. Християнският светител 
Теофан Затворник предлага в тази връзка 
в книгите си едни незаменими съвети за 
това, как вярващите да се борят с външ-

ните и вътрешни сенки на фалшивия мо-
рал на днешната цивилизация. Посочва и 
връзката между тъмнината в душата на 
грешника, кръвта му и програмираното в 
бъдеще заболяване на тялото и душата. 

Това е вече неоспорим факт и от гледище 
на енергийната медицина. 

Силвио ГеЗел
1916 г.

Идването на Свободните пари на-
правиха забележителна промяна 
в моя бизнес. На първо място, 

моите клиенти трябваше да започнат да 
плащат на ръка, защото в тяхна незабав-
на изгода е да плащат незабавно и защото 
на тях самите е платено на ръка. На второ 
място, продажбата на блага в малки коли-
чества е прекратено и повече не прода-
вам блага за стотинки. Преди клиентите 
неохотно се разделяха с част от парите 
си, защото парите не ги принуждаваха да 
ги прехвърлят на друг, защото получаваха 
лихва, защото имаха пари в спестовната 
каса, защото бяха по-съгласни да имат в 
къщи пари, отколкото блага, и накрая, ни-
кой никога не бе сигурен кога би получил 
пари в свое притежание. Обръщението 
на парите беше нередовно и плащанията 
бяха така несигурни, че всеки, с изклю-
чение на тези, които имаха фиксиран до-
ход, бе принуден да пази някакви пари в 
резерв. А този резерв се създаваше чрез 
купуване само на необходимото за непо-
средствено потребление. Вместо фунт, 
клиентът купуваше унция, а вместо чувал 
- фунт. Никога не се случваше на някого 
да залага на продукти или да предвижда 
килер, когато планира нова къща. Един-

РЕФОРМА 
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Само през света на любовта стигаме до 
съприкосновението с Божествените тайни

Причината за болестите е прекъсната връзка 
между любовта на човека и любовта на Бога

СТР. 4, 5

ственият възможен вид натрупване бе трупа-
нето на пари. Съвременната къща има много 
стаи, като тъмна стая, стая с килим, сепаре и 
прочие, но никога стая за провизии.

Сега всичко това е променено. Новите 
пари непрестанно напомнят на хора-
та за техните задължения като длъж-

ници и те са нетърпеливи да плащат, както и 
самите те са охотно заплатени. Сега парите 
са принудени да циркулират, така че тяхна-
та циркулация е устойчива и непрекъсната. 
Парите вече не могат да бъдат задържани от 
слухове. Редовното обръщение създава ре-
довен оборот на блага, тъй като всеки, за да 

Дюкянджията

От стр. 1

Д-р Захари Валоа е магистър по медицина, но и потомствен окултист. За пръв път се запоз-
нава с теории на окултизма (occultum, lat., скрито, тайно) на 14-годишна възраст. С практичес-
ки окултни постановки започва да се занимава на 21 години, когато по мистичен начин влиза в 
контакт със своя бъдещ учител Александър Кръстников. Владее следните техники: окултен 
екзорцизъм и контрол над астрални духове, кoнтрол над Black embezzling с пренос на енергиен 
ресурс; духовно езотерично лечение. Извършва следните заклинателни ритуали: Василиеви, 
Златоустови, Киприянови, Кабалистични и др. Прилага резонансно плазмена медиаторика и 
лечение с бяла и цветна прана (мастерско ниво), както и психотерапия с прана по метода на 
филипинския грандмайстор Чоа Кок Сюи. Запознат е с методики за стабилизиране на енергий-
ното равновесие на организма. От 2 години ползва и енергийни техники от системата „Изис 
Сейким” посредством шактипад. Любител е на физикалната и мантална радиестезия, ради-
естезичната медицина, радиестезичната фитотерапия. Обучен е в руски техники за восъко-
леене и елиминиране на енергийно-информационни негативни пакети и структури (магии и 
др.). Многократно е извършвал енергийно изчистване и стабилизиране на движими и недвижими 
имущества (къщи, апартаменти, автомобили). Коригирал е социални параметри - подобряване 
на бизнес среда, семеен микроклимат. Не му е чуждо и ритуалното освещаване и преосвещава-
не на предмети, блокирането на статичен енергиен ресурс от енергийни черупки на починали 
хора върху живи (родови проклятия и др.). Д-р Захари Валоа е един от основателите на „Духов-
ната асоциация за окултни изкуства” (ДАОИСТ). Член е на борда на директорите на Инсти-
тут „Спирит”. Ст.н.с. ръководител на катедра „Екзорцизъм и пренос на енергиен ресурс” към 
Институт „Спирит”. Член на БУМ. През 2008 г. е бил медицински консултант на пловдивския 
център по психотроника „Хармония”. В центъра работят хора с доказани от много години фе-
номенални способности в областта на ултрасензорната медиаторика и хармонизирането на 
енергоинформационната матрица на човека. Автор е на поетичната книга „Езотеричен пръс-
тен”. Публикува множество свои критични статии в областта на окултизма в www.occultism.
biz. Създател и супер администратор на www.vitliemskazvezda.org. 
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избегне загубата, е горящ от желание да 
плати веднага това, което е купил, и пото-
кът от пари в моето чекмедже също ста-
ва редовен. Ние, дюкянджиите, можем 
да разчитаме на този редовен поток от 
пари и затова вече не сме принудени да 
пазим резерв от пари, да не говорим, че 
резервите от пари сега са невъзможни, 
тъй като те се обезценяват. Вместо скът-
ване на пари сега хората трупат стоки; 
те предпочитат притежаването на блага, 
отколкото притежаването на каси, точно 
както поради същата причина предпо-
читат да плащат на ръка, отколкото да 
купуват на кредит. Вместо количества 
за непосредствена употреба публиката 
сега купува големи количества блага в 
техните оригинални опаковки, вместо га-
лон купува бъчва, вместо ярд - топ плат, 
вместо фунт - чувал.

От това можем да си представим, 
че ние, търговците на дребно, 
се опиваме от новата ситуа-

ция, но това, за съжаление, не е така. 
За щастие, за себе си аз наблюдавам 
развитието отблизо и съм способен да 
приспособя моя бизнес към изменящи-
те се условия. Предишните ми цени на 
дребно трябваше да заменя с цени на 
едро и по този начин съм успял не само 
да задържа, но и много да увелича броя 
на клиентите ми. Но други дюкянджии, 
които не са имали същата проницател-
ност, са били принудени да затворят дю-
кяните си. Където преди е имало десет 
магазина, сега има само един, въпреки 
десетократното нарастване на оборота, 
понеже се изисква по-малко труд. Рента-
та от моя дюкян вече се е намалила с 
90%, защото толкова много магазини са 
били опразнени и са превърнати в апар-
таменти. Но въпреки минималната рента 
и десетократното нарастване на оборо-
та, моите печалби са далече от пропор-
ционалното нарастване, тъй като други-
те дюкянджии, поради общото опростя-
ване на търговията, също е трябвало да 
намалят печалбите си. Така

вместо средна печалба 
от 25% сега аз вземам 
около 1% комисиона

Тъй като съм доставил поръчката в 
оригинални опаковки и съм платил на 
ръка, възможностите за печалба са дос-

татъчни. Няма счетоводство, няма полици, 
няма загуби! И въпреки десетократното на-
растване на оборота, моят склад не се е 
разширил. Моите клиенти са съгласни да 
вземат редовни доставки, които се доставят 
направо на ж.п. гарата. Дюкянджийството се 
е развило просто като бизнес на пратките.

Моите другари търговци на дребно са 
били принудени да затворят магазините си 
и признавам, че това е жалко, особено за 
по-старите от тях, които в миналото са се 
научили на друга търговия. Тъй като тяхно-
то обедняване е било причинено от въвеж-
дането на Свободните пари, т.е. от безраз-
личието на държавата, те имат право да бъ-
дат компенсирани от държавата с пенсии. А 
държавата е напълно способна да заплати 
тази компенсация, тъй като изчезването на 
тези хора от средната класа и последвало-
то поевтиняване на стоките силно е пови-
шило способността на населението за пла-
щане на данъци.

Трябва да допусна, че дюкян-
джийството е силно опростено със 
Свободните пари. Нещо от това е 

трябвало да стане. Не се въвеждат нито 
малките продажби на дребно с ужасните 
разходи, нито злоупотребяването с продаж-
бите на кредит би трябвало да продължат 
безкрайно. Имало е недопустима злоупо-
треба с продажбите на дребно за ежеднев-
на потребност, които са добавяли 25% към 
цената им, когато се е усилвала борбата за 
трудно повишаване на надниците с 5%.

Швейцария с 3 000 000 жители през 1900 
е наела 26 837 търговски пътници, които са 
плащали общо 320 000 франка за разреши-
телни. Даже ако предположим, че дневните 
им разходи са само 5 франка на глава, тър-
говските пътници струват на Швейцария 48 
977 525 франка годишно.

В Германия 45 000 търговски пътници по-
стоянно са на път. (В Швейцария този биз-
нес широко се практикува като допълнител-
на заетост; оттук сравнително голям брой 
от пътниците и моята занижена оценка от 5 
франка разходи на ден). Било е изчислено, 
че всеки от тези 45 000 търговски пътници 
струва 14 марки на ден (заплата, пътни раз-
ходи, сметка за хотел) и това, разбира се, не 
е надценено. Това възлиза на 600 000 мар-
ки дневно или 218 милиона марки годишно. 
Към това трябва да се добавят и други път-
ни разходи. Можем да кажем, че две трети 
от всички пътуващи пътуват за бизнес и че 
две трети от съществуващите хотели съ-
ществуват единствено за обслужване на 
бизнес-пътуващите.

Предсказано е, че въвеждането на Сво-
бодните пари ще направи купувачите по-
послушни, а аз наблюдавам, че тяхното по-
ведение вече значително се е видоизмени-
ло. През последната събота клиент, който 
искаше шевна машина, ми говори цял час, 
но човекът изглеждаше неспособен да се 
реши и продължи да търси въображаеми 
дефекти на моята хубава машина - докато 
му напомних за неизбежното приключване 
на седмицата и необходимостта да залепи 
марки на текущите си банкноти. Той работе-
ше като омагьосан и крепостта на неговата 
нерешителност беше на път да се предаде. 
Той поглеждаше часовника си, изчислява-
ше парите си и изчисли, че ако закъснее 
още малко, ще загуби едно пени. Съмнени-
ята му веднага се разрешиха, той плати и 
си тръгна щастлив. Загубих едно пени, но 
спечеленото време заслужаваше хиляда 
пъти повече.

Наскоро богат клиент купи някакви стоки, 
но трябва да беше забравил портмонето си 
и ми поиска да запиша сумата на неговата 
сметка. След забележката ми, че тъй като е 

събота, би му било по-изгодно да донесе 
пари и така да избегне обезценяването, 
той ми благодари за вниманието, отиде 
у дома си и след няколко минути получих 
парите. Това ме улесни да платя на зана-
ятчията, който се случи в същото време 
да достави някакви стоки. В този случай 
пропускът да плати с готови пари беше 
просто част от инерцията на един от мо-
ите клиенти и тази инертност би ми по-
пречила да платя на занаятчията. Колко 
много труд, риск и бързане са спестени 
от Свободните пари! Сега наемам само 
един счетоводител вместо десет. Забе-
лежително е, че големият проблем за 
плащането на ръка е бил решен от па-
ричната реформа като че ли случайно. 
Не бедността е предпазвала купувачите 
от плащане на ръка, а егоизмът; и извед-
нъж се появява някаква изгода да се пе-
чели от плащане на ръка и то стана все-
общо. Добре известно е, че при старата 
система на търговеца не плащаха много 
охотно повече от богатите, отколкото от 
бедните, а причина за забавянето беше, 
че през време на отсрочката длъжникът 
бе получател на лихва.

Относно самото обезценяване нямам 
причина да се оплаквам. Лично аз като 
търговец бих приветствал повишаването 
на процента на обезценяване от 5% на 
10% годишно, тъй като това би направи-
ло купувачите още по-послушни и впис-
ванията в книгите би се прекъснало из-
цяло, и така бих уволнил моя последен 
счетоводител. Сега виждам, че колкото 
по-презирани са парите, толкова по-по-
читани са благата и техните производи-
тели и толкова по-опростена е търго-
вията. Работниците ще бъдат уважавани 
само в тази страна, където парите не 
стоят над тях и над техните продукти. 
Този желан резултат, макар и не напълно 
постигнат със сегашния процент, сигурно 
би се осъществил с процент на обезце-
няване 10% и така е възможно процентът 
да бъде вдигнат в полза на работниците.

А какво са даже 10% за моя среден 
касов баланс от 1000 долара? 
Хиляда долара годишно! Просто 

дреболия в сравнение с другите разходи. 
Освен това мога да съумея да намаля 
значително тази сума, освобождавайки 
се от моите пари още по-бързо, т.е. като 
плащам на ръка, но предварително.

Да се плаща предварително на пръв 
поглед е смешно предложение, но в 
действителност това е само преобръща-
не на предишния навик предварително 
да поръчвам благата, а парите да след-
ват. Сега парите се дават предварител-
но, а стоките ги следват. Предварително-
то плащане обвързва длъжника да дос-
тавя благата и работата на незабавно 
разположение на купувача; плащането 
след това го задължава да достави пари, 
а нещата той може да получи само инди-
ректно. Ето заради това е по-изгодно и 
по-сигурно и за двете страни парите да 
предшестват, а благата да следват, об-
ратното на преди.

Предварителното плащане е всичкото, 
което е нужно, за да задоволи занаятчии-
те и да им достави необходимите пари за 
продължаване на бизнеса им. Ако зана-
ятчиите не бяха принудени да доставят 
своите продукти на кредит, те успешно 
биха се конкурирали с тръстовете.

Превод от английски:
Георги е. анДРееВ
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Човек от физична гледна точка 
представлява слаботоков магнит 
и ако го разгледаме като такъв, 

можем да кажем, че всяка патология в 
мисленето и поведението му се отразява 
като ендокринен или невро-вегетативен 
дисбаланс в неговото физическо тяло. 
Причината за набелязаното отклонение, 
както казахме, е електромагнитният ре-
сурс, иницииран в резултат на негативни-
те мисловни настройки на пациента. Това 
е така, тъй като вътрешното изръсване 
на медиатори (биологично активни веще-
ства) в кръвта са зависими от неговото 
психично моментно състояние. 
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5

трябва да бъдат притиснати с решенията на 
Комисията, за която хората не знаят, защото 
нито Тъмните, нито Светлите признават във 
външен план пред нормалните хора за нея.

- Аз си представях едрите зърна като 
по-стойностни и затова оцеляващи, а 
излиза, че отзованите ще се спасят...

- Това, което е ситно, отива в рая. А друго-
то, едрото, се връща за прераждане и обла-
городяване.

- Всъщност, излиза, че ще бъде късмет 
да умреш малко преди 2012г.

- 2012 г. не е предел на нищо. Преходът е 
налице още преди хиляди години, много ин-
дийци, маи, толтеки са се възнесли, когато са 
успели да повишат вибрацията на телата си. 
Истинското Възкресение на душата е тога-
ва, когато тя се слее със своя ангел. Това 
се нарича алхимична сватба.

- Това означава ли, че за оставащите в 
„ситото” започва Страшния съд?

- Тези, които останат в ситото, ще почувст-
ват болката на натиска на Комисията. Но 
този Трибунал следи как се занулират вибра-
ционните плоскости.

А Страшния съд е съвсем друго нещо. 
Ще го обясня пак образно. Да си пред-
ставим, че вземаме 5 лъжици или ви-

лици и ги подреждаме пред себе си верти-
кално. Всяка една от вилиците се намира на 
по-ниска или по-висока астрала от другите 
4. Тази, която хващаме сега, иска да пока-
чи вибрационното си състояние и да отиде 
по-високо от другите, с други думи, да изка-
чи най-високото стъпало. Това е раят. Но, 
за да го направи, е нужна голяма енергия, 
която тя няма. За целта тя се съгласява да 
пропадне в по-долно ниво на вибрация, за да 
изпита повече болка, така тя знае, че ще се 
изчисти по-бързо и ще влезе в рая. Болката 
я изчиства и тя действително в следващото 
прераждане вече е на по-високо ниво от пре-
дишното. Но някои от вилиците решават да 
си живеят на тяхната си астрала, без да се 
покачват енергийно. Така те губят енергия, 
но намират начин да запазят своята идентич-
ност, като навлязат в едно паралелно ниво, 
което ги пази - това е паралелът на Тъмната 
ложа. Тя ги пази и храни с енергия.

- Значи всичко води, накъдето трябва?
- Всичко това подготвя общата писта. Като 

някои от „вилиците” са се изкачили до висша-

Само през света на любовта стигаме до 
съприкосновението с Божествените тайни

Причината за болестите 
е прекъсната връзка между 
любовта на човека 
и любовта на Бога

сурс може да бъде конюгирано изкуствено 
паралелно пространство с нашето битие.

Това е един процес на навлизане на 
една вибрация в друга, сродна, но в 
паралелно пространство.

- Често казваш, че мястото на ката-
строфата не е от значение и че магиче-
ските ритуали могат да въздействат 
дистанционно...

- Да, но за да бъде произведен ефект, 
трябва да са налице 2 субстанции: вещест-
вен продукт за манипулация и невещест-
вен продукт от паралелното пространство 
(енергиен ресурс). Магът посредством воля-
та, знанието и енергията, която притежава, 
слива енергийно двата субекта. Ето така се 
ражда магическият феномен.

- И все пак, от кого зависи дали едно 
нещо ще стане или не?

- Всичко зависи от една Комисия, наричат 
я Трибунал, Конвент.... Инквизиция...

Дали трябва да има катастрофа или не 
на съответната плоскост, зависи от нейното 
решение. И в тази Комисия всички са коле-
ги - и Светлите, и Тъмните. А над тях е само 
Божественото око, което осигурява еволю-
цията и на лошите, и на добрите. И ако ка-
рмата е тежка, тогава Светлите трябва на 
всяка цена да разпишат лиценза на Тъм-
ните.

- Но защо на такава цена, сякаш рабо-
теща повече за тъмните?

- Само така ни изглежда. Това е единстве-
ният начин съгрешилите и имащи тежка кар-
ма да получат своите уроци и да се поправят. 
Смисълът е точно в това изправяне, а не в 
унищожението. Бог не може да остави хората 
да си живеят необезпокоявани с неразпъна-
тите им страсти, убийства, изнасилвания и 
много други пороци.

- Ставащото сега прочистване, навяр-
но, ще ги отсее...

- В даден момент от живота на човечест-
вото става нещо, което, образно казано, при-
лича на пресяване на брашно през сито. В 
края на пресяването остават едрите зърна, 
което означава, че към края на калпата на 
цивилизацията остават много твърдогла-
ви хора, за които спасението на душата ще 
е знак за оглупяване. И точно тези хора ще 

Например, свръхпроизводството на адре-
налин и сродни хормони е характерно при 
стресови ситуации. При някои хора това 
явление се превръща във всекидневие... 
А медицинската практика ясно говори, че 
голяма част от заболяванията се дъл-
жат именно на тези стресови фактори. 
Следователно, причината за болестите е 
прекъсната връзка между любовта на чо-
века и любовта на Бога. И вината за този 
дефект е именно в човешкото поведение.

- Значи ли това, че формулата на до-
брото здраве се съдържа в Любовта?

- Любовта е в основата на всяко едно до-
бро. Затова се казва: „Любете ближния като 
себе си!” - за да не се усеща болка в дните 
на изпитание, в дните на Сатурновата епо-
ха. Пък и физическото тяло следва духов-
ното, между тях има очевидна симетрия. 
Затова последната глава от евангелието 
на Марко споменава, че ако някой истински 
вярващ в любовта човек изпие смъртоносна 
отрова, тя няма да му навреди.

- Църквата помага ли ни да овладеем 
това познание?

- Истинското Богопознание се извършва 
не чрез требите на Църковния клир, а чрез 
вътрешното отваряне на сърцето на чо-
века към същинското съприкосновение с 
Божествените тайни. Това го може и гаран-
тира единствено езотеричното посвещение 
в светлината на окултната наука. Говорим 
не за нов подход за тълкуване на божест-
вената природа, а за навлизане в света на 
любовта, която си дължим взаимно всички 
хора по света. „Милост искам, и Богопозна-
ние повече, отколкото всесъжение”, се каз-
ва в библейската книга на пророк Осия.

- Затова пък, когато не можем да 
стигнем до тези словесни поуки, те се 
разкриват по друг начин. Енергийна ин-
тервенция ли беше земетресението в 
Япония?

- Всичко в този свят е движение на енер-
гиен ресурс. А с японския се целеше да се 
свърже ядреният (физичен) плутоний с под-
земния (разбирай езотеричен) Плутоний и 
така да се отворят 4-те врати, които се охра-
няват до деня на Апокалипсиса. Както и да 
се локализира огромна енергия за прекръс-
тосване на няколко паралелни свята и това 
да изкара Антихриста от Небитието в бити-
ева плоскост. Само с подобен енергиен ре-

Към света на Любовта

През Любовния огън
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та си вибрация, а други 
са обърнали гръб и са 
застанали на страната 
на Тъмната Сянка, се по-
лучава такова състояние 

на системата, в което в един момент поло-
вината от вилиците се намират само в със-
тояние на висша вибрация, а други - само 
в нисша. Докато всички други вибрационни 
плоскости остават празни. Това е краят на 
Калпата. Или началото на Страшния съд.

- Това си е едно истинско равновесие, 
на което май трябва да се гледа като 
на естествено и ненаказателно явле-
ние?

- Да, напълно естествено. Никой не на-
тиска тъмните да стават светли и обратно. 
Затова пък така тъмните ще станат по-тъм-
ни, ще се озлобят, а светлите ще станат по-
светли. По този начин се стига до умножа-
ване на духовния клас на Тъмните и Свет-
лите. Известно е, че съществуват и Тъмни 
свещеници... Всеки си върви по своя път, 
според духовния клас на окултно обучение, 
в който е. Без никой да притиска никого.

- С това обяснение вече мога по-лесно 
да приема тъмните, което винаги съм 
искала...

- Особено, като знаеш, че преди това са 
били в светлия полюс. Не може един 21-ви 
клас Тъмен да прехвръкне при Светлите. 
Трябва да си изплати кармата. И при тях 
има постоянно движение. А също идва и 
момент, в който на душите им писва да бъ-
дат в ужасите на Тъмната вибрация. Виж-
дат как в някои планети цари хармония, а 
те се намират под тежестта на Сатурновата 
вибрация, загубили са човешкия си облик. 
Вибрацията на енергийния поток, в който се 
намират, преобразява физическия им облик 
в черепи и скелети, които се движат в пус-
тошта на Чистилището, а по-силните енер-
гийно се превръщат в демонични същества 
с рога.

Един ден душата, обаче, застава до пе-
риферията на едно черно, непроглед-
но езеро, в центъра, на което е адска-

та Тъмнина. Но когато душата се стреми да 
се откопчи от Тъмнината, вижда на отсрещ-
ния бряг ангели, които я насърчават да се 
отрече от Тъмнината. Съгласилата се да 
го направи душа я откопчват от демоните 
и езерото и я отпращат в Чистилището за 
духовно пречистване. Но много малко души 
се съгласяват да излязат от това езеро.

- Но защо, тъмата по-притегателна 
ли е?

- Защото се страхуват от тежестта на 
кармичните задължения, които са длъжни 
да обезпечат в бъдеще... Защото знаят, че 
предстои огромно страдание - стопяване на 
карма. Но също така знаят, че смисълът е в 
това пречистване и навлизане във висшите 
плоскости на духа, където няма страдание.

- Явно, който се страхува от тъмата 
и от смъртта, се страхува и от стра-
данията...

- Чувството на угнетеност в долината на 
Тъмата е като да успееш да си държиш ръ-
ката над огън за минута, само че с векове, 
защото има изкривяване на времето между 
паралелните светове. Докато в рая време-
то тече неусетно, в по-долните плоскости то 
спира. Починалият също преминава в та-
кова безвремие. Т.е. нашите секунди там 
минават за векове.

Интервюто взе: лияна ФеРолИ

5 К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 

Дата
ден

Лунен
ден

Компост Луна

16
С
17
Н

18
Пн

19
В
20
Ср

21
Ч

22
П

23
С

24
Н

25
Пн

26
В

27
Ср

28
Ч

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

Топл.

Плод

Телец

3:00

Близнаци

Зод.
знак

Импулс
растен.

Дейности в градината
Бележки

K

�

Юли 2011 - ll

K

K

В

Н

5:00

Светл.

Цвят

�

Вода

Лист

Земя

Корен

Светл.

Цвят

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

K

K

K
Земя

Корен

Козир

1:00

Водолей

2 00:

Риби

Овен

6:00

6:00

�

�

�

�

Слънце в Близнаци,
Възходяща луна до 27ми
Не се работи до 14:00
Точно време за прибиране на
кореноплодни разстения.

Подходящи дни за цветята и за
обработване на компостната купчина -
прехвърляне.

Последна четвърт
Прибираме качествена плодна реколта,
сливи, праскови, малини, консервираме

Отново добри дни за работа с компостта.
Сеем късните репички на лехи в
редове.Оросяваме и покриваме с компост.

Грижи за цветята. Да не се работи след
14:00.
Вкореняване на резници от рози.
Пензираме далиите.

29
П

30
С

31
Н

28

29/1

2

K

Н

Н

Н �
Рак

В

Лист

Вода Новолуние - 22:00
Грижи за листните зеленчуци.
Засаждаме на постоянно място готови
листни зеленчуци.

Слънце в Рак
На подготвени лехи сеем семена от
китайско и брюкселско зеле за късната
есен. Оросяваме и покриваме с компост.

Биодинамичен календар от Димитър СТОЯНОВ
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мени релефа на два конти-
нента. Бреговете ще при-
емат нови форми.

България ще премине 
през 2012 г. в нова фаза 
на развитие и ще настъпи 
време на леко процъфтя-
ване на надеждите за по-
добър живот, но той ще е 
възможен след 5-6 год.

Да се мисли не за обеди-
нена Европа, а 
за спасяването 
на вашия общ 
дом – Земята. В 
Америка ще има 
напредък на 
старите духовни 
центрове в Юга, 
където се пази 
древното позна-
ние на инките. 
Да се обменят 
двете Америки 
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- Вярна ли е прогноза-
та на детето-индиго от 
Русия - Саша, че над 91% 
от човечеството ще заги-
не през квантовия пре-
ход през 2012 г.?

- Да се твърди, че чове-
чеството ще загине над 
91% не е вярно, поне не за 
всички райони на земното 
кълбо. Над 90% ще има за-
губи на населени места в 
черния континент, но то ще 
е в по-късен етап - до 2018 
г. Поради това ще се на-
мали и раждаемостта там, 
което ще окаже влияние 
на общия брой население. 
Ще настъпи колапс на този 
континент и смъртността 
далеч ще надхвърли об-
щата за Земята. Причини-
те за нея ще са спин, глад, 
нетипични атрофии на гор-
ните дихателни пътища и 
други болести, както и при-
родни катаклизми, при кои-
то ще има загуба на хора. 

Полярните области ще 
се променят, нова суша 
ще се появи в световния 
океан. Напълно ще се про-

ЗаДоЧнИ РеПоРТаЖИ оТ 
СЪЗВеЗДИеТо СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон отговаря на въпросите

МАСИ И ВЛАСТ АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

Паниката в някакъв театър, както вече 
често се е отбелязвало, е разпадане 
на масите.

Колкото са по-сплотени хората благодаре-
ние на представлението, колкото е по-затво-
рена формата на театъра, който ги обгражда 
отвън, толкова е по-бурно разпадането.

Възможно е обаче самото представление 
да не е създало истински маси. Често пъти 
публиката не се чувства завладяна и оста-
ва в театъра само защото вече е там. Оно-
ва, което пиесата не е била в състояние да 
направи, ще го стори нещо друго – огънят 
например. За хората той не е по-малко опа-
сен, отколкото за животните, най-могъщият 
и най-древният символ на масите. Огънят 
внезапно изтласква до крайност онова, което 
винаги е съществувало у публиката като ма-
сово чувство. От общата, безусловна опас-
ност се поражда общ за всички страх. Така за 
кратко време публиката се превръща наисти-
на в човешки маси.

Ако хората не бяха в театър, биха могли 
вкупом да побягнат като стадо животни при 
опасност и чрез еднакво насочени движения 
да увеличат енергията на бягството. Активни-
ят масов страх от този тип е голямото колек-
тивно преживяване на всички животни, които 
живеят на стада и дружно се спасяват чрез 
бягство като добри бегачи.

В театъра – обратно, масите трябва да се 
разпаднат по най-насилствен начин. Врати-
те пропускат само един или няколко души. 
Енергията на бягството от само себе си се 
видоизменя в енергия на отблъскването на-
зад. Между редовете може да премине само 
един, всеки грижливо е отделен от другия до 
него, всеки седи за себе си, всеки стои прав 
– за себе си, всеки има свое място. Разстоя-
нието до най-близката врата е за всекиго раз-
лично. Нормалният театър е построен така, 
че да държи хората в неподвижност и да им 
предоставя свобода само за ръцете и гла-
совете – движението на краката е възможно 
най-ограничено. Т.е. внезапната команда за 

бягство, която огънят дава на хората, веднага 
се сблъсква с липсата на възможност за общо 
движение. Вратата, през която всеки трябва 
да премине, която всеки вижда, в която виж-
да себе си – ясно отделен от всички остана-
ли, е рамка на картина, която твърде скоро 
го завладява. Така масите още във върховата 
си точка на обединение трябва насилствено 
да се разпаднат.

Рязката промяна личи по най-необуз-
даните индивидуални тенденции: хо-
рата се блъскат, бият се и настървено 

тъпчат всичко наоколо. Колкото повече човек 
се бори „за собствения си живот”, толкова 
по-ясно става, че се бори срещу другите, кои-

дивидуалност. С удари и блъскане той пре-
дизвиква удари и блъскане. Колкото повече 
удря, толкова повече е удрян, толкова по-яс-
но чувства себе си, толкова по-зримо се оч-
ертават отново за самия него границите на 
неговата собствена личност.

Невероятно е доколко масите наподо-
бяват огън при схватка с борещия се 
срещу тях - досущ както пламъците си 

играят с оногова, който се опитва да се спаси 
от тях. Хората, които той блъска настрани, са 
за него като горещи предмети, досегът с тях 
е враждебен, те застрашават всяка част от 
тялото му. Всеки, който се изпречва на пътя 
му, бива заразен от тези враждебни намере-
ния на огъня. Начинът, по който се разпрос-
транява огънят, постепенно обгражда няко-
го и в крайна сметка изцяло го обкръжава, 
наподобява твърде много поведението на 

масите, застрашаващи един-единствен човек 
от всички страни. Непредвидимите движения 
в тях, размахването на ръце, юмруци, крака, 
са като пламъците на огъня, които могат да 
лумнат ненадейно и навсякъде. Огън при гор-
ски или степен пожар – това са враждебните 
маси.

Силно чувство за отпор срещу тях се съ-
бужда у всеки човек. Огънят като техен сим-
вол е навлязъл в неговото душевно битие 
и е станал неотменна част от него. Онова 
енергично тъпчене върху хората обаче, което 
толкова често се наблюдава при паника и из-
глежда безсмислено, не е нищо друго освен 
тъпченето на огъня.

Паниката като разпадане на масите може 
да се предотврати само като се удължи пър-
воначалното тяхно състояние на единен 
страх.

То може да възникне в църква, която е в 
опасност. Всички се молят, обзети от един 
общ страх, на един общ Бог, в чиито ръце е 
възможността да потуши огъня чрез чудо.

Подготвил за печат:
Цветан анДРееВ

е важно за света. Ще се 
разбере, че капиталът е 
начин да се поддържа ци-
вилизацията, но не и духа. 
Ще пострада малка част 
от САЩ, северните райони 
на Канада. По течението 
на Мисури и Амазонка ще 
има големи наводнения. 
2018 г. ще бъде под вли-
яние на мощни промени, 

които ще зреят в периода 
2012-2018 г. Ще се уста-
новят нови порядки, нови        
закони.

- За ангелите.
- Ефирни същества от 

небесния свят. Носят ви-
наги със себе си едно за-
вихряне. Ползват ефир-
на енергия за движение, 

притежават много фина 
вибрация. Наистина са не-
видими, но са материално 
фино устроени. Понасят 
трудно земното атмосфер-
но налягане. На моменти 
се проявяват на физиче-
ско ниво за реализация на 
земна мисия.

Цветана КаЧеРИлСКа
e-mail: anarilska@mail.bg

VІІІ есе на Елиас КАНЕТИ

ПАНИКА

то му пречат от всички страни. Те стърчат там 
като столове, балюстради, затворени врати, 
с тази разлика обаче, че засягат него. Те го 
притискат откъдето им е угодно или всъщ-
ност, накъдето притискат сами себе си. Няма 
пощада за жени, деца и старци, никой не ги 
различава от мъжете. Характерно е за онова 
състояние на масите, в което всички са рав-
ни – и дори когато човек престава да чувства 
себе си като част от масите, той все още от-
всякъде е обкръжен от тях.

Паниката е разпадане 
на масите в самите маси.

Отделният човек отпада и иска да се из-
плъзне от тях, които са застрашени като 
цяло. Но понеже физически все още се нами-
ра сред тях, той трябва да се опълчи срещу 
себе си. Да се остави сега в техните ръце, би 
означавало да загине, тъй като самите те са 
застрашени от гибел. В подобен миг той не 
може достатъчно добре да изяви своята ин-
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 ВОЙНАТА МЕЖДУ 
ДОБРОТО И ЗЛОТО

Някога човешкият род се е намирал в 
честоти с по-високи измерения и вие 
сте имали способността да се движи-

те в действителностите и да манипулирате 
материята. Много от тези способности са ви 
били отнети нарочно от тези същества, кои-
то владеят вашата действителност. Трябва 
да разберете, че всяка реалност си има свои 
пазители и че има различни настойници и па-
зители в различни моменти.

Ние използваме думата пазител в неутра-
лен смисъл. Вие използвате думата пазител 
за някой, който има настойнически функции. 
Ние ще кажем, че пазителите отговарят за 
действителността и я охраняват от други; те 
не позволяват на други да идват и да проме-
нят тяхната действителност. Пазителите, кои-
то ние имаме предвид, не са задължително 
добронамерени, възвишени същности. Въз-
можно е същностите, които охраняват вашата 
действителност, да не допускат тези същно-
сти, които ще ви освободят.

Вие сте забравили толкова много, защото 
сте били пренастроени и много от вродени-
те ви способности са били разпилени и из-
ключени, така че да не могат да работят. Във 
вашето общество бил наложен контрол над 
съзнанието. Земята била обвита със защитни 
слоеве, така че ако се опитате да получите 
достъп до част от тази информация, няма да 
имате необходимите средства или знания, 
или способности да разберете тези действи-
телности.

Сега цялата планета е погълната от разши-
ряването на действителностите. За да навле-
зете в тези действителности, най-напред 
трябва да проучите много дълбоко вашата 
собствена действителност. Няма време за 
20 години психоанализа. Трябва в рамките на 
няколко часа да развиете умения и способ-
ности, които ще ви позволят да напреднете 
с няколко десетилетия в своята емоционална 
еволюция. Ще трябва да пътувате по емоцио-
налната магистрала, защото човешкото тяло 
се изразява чрез чувствата. В това се състои 
неповторимостта и дарбата на вашия вид.

Най-напред ще трябва да откриете емоцио-
налните магистрали към места, които сте кри-
ли от себе си в този живот. Може да нахлуят 
спомени, докато тези данни се нареждат във 
вас - спомени за събития, които навремето са 
били трудни за вас или може би ви е липсвал 
контекстът, в който да ги разположите. Някои 
от вас могат да открият случаи на контакти 
с извънземни, каквито всички вие сте имали 
като деца. Някои от вас може да открият из-
яви на сексуалност, които не сте разбирали 
по времето, когато сте участвали в тях, било 
то активно или пасивно. Такива неща се по-
гребват от емоционалното тяло на човека, 
защото то е твърде чувствително на критики, 
а мисловното тяло критикува изключително 
често. Емоционалното тяло, което е свързано 
с духовното, се крие от него.

Всички вие мислите, че знаете кои сте. 
Имате готови истории за това кои сте, осно-
вани на спомените от израстването си в този 
живот. Това, което искаме да ви внушим е, че 
вие

имате няколко паралелни, 
пълноправни съществувания, 
които имат спомени, различни 
от вашите.

Спрели сте тези спомени или не сте се съ-
средоточили върху свързаните с тях събития, 
защото емоционалното ви тяло не е могло да 

КОНТАКТЬОРСТВО

Този процес включва унищожаването на на-
стоящата парадигма и превръщането ви в 
еретик на действителността. Ще започнете 
да разбирате, че едно пълноправно, истин-
ско съществуване просто е било скрито 
от вас. Задължително е да започнете да си 
спомняте кои сте.

Вие не сте сами. Вие не можете да на-
правите това сами. Дори когато ви казваме, 
че вие сте стандартният носител на своята 
душа, има и други страни от вашата личност, 
които са разбрали историята и се връщат във 
вашето време да създадат тази вихрушка от 
енергия, която ще засегне всички действи-
телности. Ние не сме в състояние достатъчно 
да подчертаем значението на тези времена и 

Емоционална 
еволюция
ги обработи.

Много от това, до което ще получите дос-
тъп, е свързано с вашата сексуалност, тъй 
като тя е част от вас, която не сте разбрали и 
в която трябва да навлезете, за да проумее-
те нейния смисъл. Какво означава всъщност 
сексуалността? Кой е създал всички тези 
правила за приличните и неприличните начи-
ни на изразяването? Освен това ще осъзнае-
те съществуването на връзките и енергията, 
които са били непрекъснато около много от 
вас като по-млади, за да ви учат; блокирали 
сте тези събития, защото не са ви подкрепили 
да повярвате, че те наистина са се случили.

Когато започнете това многоизмерно про-
учване, спомените, скрити във вас, ще изля-
зат на повърхността. Ще бъдете смаяни от 
това, че сте могли напълно да забравите цели 
събития и големи отрязъци от живота си, осо-
бено събития, които са се случили, когато сте 
били под 12-годишна възраст. Ще бъдете уди-
вени, когато се запознаете със способностите 
на нервната система да не допуска потока от 
данни, които съзнанието не може да обработ-
ва. И все пак записите са налице, така че ще 
ги пуснете отново. Сега ще сте в състояние 
да обработите много повече от тези данни, 
защото ще се научите да бъдете неутрални и 
да не подлагате на критика това, в което сте 
участвали.

Когато проучвате настоящето си тяло, 
самоличност и живот, го правете бър-
зо. Нямате на разположение години, 

за да ги изучавате. Когато информацията във 
вашето ДНК бъде реорганизирана и включена 
отново, ще можете да почувствате как съби-
тията от този живот се свързват и разцъфтя-
ват и прокарват една нишка на обвързаност с 
много различни места, на които сте живели, 
и с много различни самоличности, които сте 
носели.

В идеалния вариант ще излезете от обсе-
га на критиката и така ще сте в състояние да 
стигнете до историята за това какво в дейст-
вителност се е случило тук, която ще изживе-
ете сякаш сте присъствали чрез клетъчната 
памет. Единственият начин да навлезете в 
тази по-висока честота и да определите бъ-
дещето на своя живот на тази планета е да 
не подлагате на критика участието си в този 
процес. Това е много сложно и много важно: 
почувствайте това, което току-що ви казахме. 

въодушевлението и радостта, които те носят 
- при положение че сте готови да се проме-
ните.

Ако не сте готови да се промените и 
не сте готови да се откажете от някои 
неща, ще трябва да преминете през 

изживявания, които ще бъдат не дотам ра-
достни. Всички вие имате определени неща, 
от които може да не искате да се откажете. 
Възможно е това да се окаже проблем, тъй 
като всеки от вас има своя област, в която 
здраво се е вкопчил и не я пуска. И все пак, 
всеки от вас е дошъл да направи нещо тук, 
да се заеме със своите пътувания и с това, 
което душата ви копнее да изживее. Сякаш 
имате недовършена работа тук. При много от 
вас булото е било плътно затворено, за да не 
избягате, за да не кажете: „Какво правя пак 
тук? Изчезвам!”

Тези от вас, които разбират по-висшите 
светове, доста пъти са били много самотни 
на тази планета. В момента тук има милиони 
като вас, които образуват една огромна група 
за подкрепа. Започвате да се откривате и да 
се срещате и започвате да преплитате свое-
то съзнание - една фина копринена нишка - с 
нишките на друго съзнание. Ще видите как с 
огромни усилия се ражда нещо много краси-
во, тъй като това е част от плана и вие сте 
задействани да правите определени неща.

Цялата планета е била контролирана по 
определен начин и са ви учили от момента, в 
който сте дошли, че не можете да контроли-
рате собствената си действителност. Учили 
са ви, че всичко е въпрос на обстоятелства и 
всичко зависи от нещо, за което нямате отго-
ворност. Това не е вярно! Вие сте тези, които 
контролират своето ДНК.

Вие имате пълен контрол над всичко. 
Докато не разберете това и не повярвате в 
него, ще бъдете подложени на всичко, което 
някой би решил да прави с вас в тази зона на 
свободна воля. Във вашата невинност са ви 
се случили неща, които са позволили вашето 
ДНК, вашият интелект и много други неща да 
бъдат управлявани.

Контакт с плеядианците:
Барбара МаРЧИняК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.



К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 
8 8

колкото си искате за просветление, но ако цяло-
то ви същество не желае същото, тогава няма 
как да се получи пълната проява. Духовното 
осъзнаване се проявява, когато се фокусирате 
много ясно и прецизно върху себе си.

Ние виждаме енергията на Създателя у вас 
толкова силно и ясно, че единственото ни жела-
ние е вие да се видите по същия начин. Ако само 
можехте да позволите на ума си да осъзнае не-
обятната светлина на Създателя, която вие съ-
държате по естествен начин всеки ден, тогава 
реалността ви, както и мисловният ви процес, 
биха се променили и вие бихте започнали да 
осъзнавате чудесните духовни потенциали, кои-
то са на ваше разположение. Непрекъснато ви 
подшушваме в ушите, че няма нужда да страда-
те, вие сте такъв фар от светлина! Ние нямаме 
нищо против, ако вие не забелязвате думите ни, 
и все пак искаме да знаете, че сме винаги тук, 
за да ви поддържаме и обичаме. Пращаме ви 
вибрация от светлина, която е в състояние да 
активира вашата енергия, както и да разтвори 
ограничената ви представа за Истината, но тази 
активация може да започне едва когато дадете 
съгласието си, заради принципа Свободна воля. 
Нашата вибрация се задейства от намерение-
то ви – ние ви виждаме като реалността, която 
представлявате в момента. Може би не можете 
да си спомните вашата истина или същността си, 
затова ви помагаме, като поддържаме образа и 
вибрацията на вашето истинско АЗ. Пращаме ви 
този Божествен образ всеки момент от деня и ви 
говорим открито, като ви казваме колко обичани 
и мъдри сте всъщност. Това е нашата постоян-
на задача – да ви окуражаваме да премахнете 
своя плащ от измамни илюзии, както и очилата, 
които ограничават вашите мисли и разбирания 
за себе си, с цел да приемете собствената си 
истинска вибрация. Молим ви сега да ни дадете 
съгласието си и да приемете даровете, които во-
дачите и ангелските същества ви пращат, знаей-
ки, че докато отваряте ума си, за да ги приемете, 
вие отваряте и сърцето си...”

Извървяхме дълъг път и много ни предстои 
да извървим. Няма предел за съвършенството. 
Има само все по-високи и по-високи нива на из-
разяването на Божествено същество, което сме.

Да започнем да овладяваме 
мисълта и речта си!

Всеки стремеж към просветление се привет-
ства.

Да помислим за най-чудното обкръжение, 
КРАСОТА и ХАРМОНИЯ отвъд досегашния ни 
опит. Визуализацията на ВЕЧЕН МИР и СВЕТ-
ЛИНА ще ни издигнат, за да не забравяме как-
ва е предопределено да бъде съдбата ни. Най-
светлите времена настъпиха. Енергията около 
нас вече е станала толкова прозрачна и лесна 
за манипулация, че ние наистина можем да осъ-
ществим промените в полетата си по-бързо от 
всякога. Правилата са прости: да пазим душата 
и мислите си чисти, така ставаме недосегаеми 
за всякакви отрицателни влияния. Невиждана 
благодат изпълва Земята и се влива в сърцето 
на всеки един от нас. Нека да се съсредоточим 
само към истинската цел на живота – да се рад-
ваме на всеки миг, да обичаме себе си и другите, 

да си помагаме взаимно. Нека да 
бъдем с надежда и увереност, че 
красиво бъдеще лежи пред нас.

Да вдигнем Любовта и Светлина-
та си!

И да знаем, че само чистото сър-
це ще бъде паспорта ни за висшите 
светове.

Амин!

инж. елка БонЧеВа
Из „Промяната на човешкото 

съзнание – стремеж към просвет-
ление”, лекция, изнесена на науч-

но-духовна конференция на тема: 
„Чрез сътрудничество - към Нова-

та епоха”.
02.04.11 г., Русе

където живеем. Да пуснем Любовта в сърцето 
си. Вибрациите на Божествената любов ще ни 
помогнат не само да въплътим смелите си меч-
ти, ако действаме в съгласие с Духа. Вибрации-
те на Любовта ще ни помогнат да бъдем винаги 
в потока на тези енергии, които сега ни се изпра-
щат от Източника на Земята в такова изобилие.

Да бъдем Светлина и любов

В едно от посланията на Арх. Михаил се 
казва, че техните възможности зависят само и 
единствено от нашите нагласи. Ще цитирам ве-
ликите учители:

„...Когато ви наблюдаваме на Земята, ние, 
разбира се, ви виждаме като просветени съ-
щества, но също така виждаме и облачета дим 
около вас – те могат да бъдат по-дебели или 
по-тънки. Това са вашите илюзии, страхове и 
ограничения, към които се придържате, те са 
ваше творение. Вашата душа желае да се обе-
дини със Създателя, но какво да кажем за ума 
ви, личността ви, за вашите емоции? Вие много 
по-често се придържате към разума, навиците и 
привързаностите си, което означава, че не же-
лаете да се просветлите. Можете да се молите 
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Има една Любов, която обгръща всички - БО-
ЖЕСТВЕНАТА!

Да си припомним мъдрите слова на Беинса 
Дуно:

„Любовта, Мъдростта и Истината да бъдат ос-
нова на вашия живот.

Любовта се проявява в чувствата. Мъдростта 
се проявява в мислите, а Истината – в действи-
ята.

Човек трябва да търси Любовта, защото тя 
носи живота и чистотата.

Човек трябва да търси Мъдростта, защото тя 
е носител на светлина и знание.

Човек трябва да търси Истината, защото тя е 
носител на свободата и силата.

Човек се нуждае от чистота в сърцето, светли-
на в ума и благородни пориви и постъпки на во-
лята. Добрите мисли и чувства са водата на жи-
вота, а добрите постъпки са хлябът на живота.

За ученика на великия живот Истината е иде-
ал, Мъдростта - цел, а Любовта - реализиране.”

Тази година ще бъде белязана с велико въз-
дигане за всички хора като цяло и те ще видят 
началото на големи промени, обещаващи идва-
нето на още, и още.

Чрез Въздигането ние ще се пренесем 
в новата епоха

Очакват ни КРАСОТА и ХАРМОНИЯ. Ще дой-
де началото на истински период на СВОБОДА 
и НАПРЕДЪК. Съществуващите днес проблеми 
постепенно ще бъдат елиминирани и тогава ще 
знаем, че пътят към Въздигането наистина се е 
отворил. Хубаво е, че на Земята има Служители 
на Светлината, тъй като те стабилизират енер-
гиите на Светлината и ги заземяват за полза на 
другите. Те носят своя факел, където и да оти-
дат, и осветяват пътя напред. Без тях много биха 
се поддали на низшите енергии и би им било 
трудно отново да се издигнат над тях.

Непременно да изпращаме Светлината си, 
където според нас тя е най-необходима, но да 
не забравяме непосредствените нужди и там, 

ПРОМЯНАТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ - 
СТРЕМЕЖ КЪМ ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Архангел Михаил, 
худ. Мери Анджелико

ВелИКоТо 
ВЪЗДИГане

Стар чероки разказвал на 
своя внук за борбата, която се 
води във всеки един от нас.

И рекъл на момчето, че в 
душите ни се борят два вълка:

Единият е зъл. Той е гне-
вът, завистта, недоволството, 
отрицанието, надменността, 
алчността, самосъжалението, 
чувството за малоценност или 
пък за превъзходство, лъжата, 
фалшивата гордост и егоцен-
тризмът.

Другият е добър. Той е 
радостта, мирът, любовта, 
надеждата, спокойствието, 
скромността, добротата, бла-
госклонността, взаимността, 
щедростта, искреността, със-
траданието и вярата.

Внукът се замислил за мо-
мент и след това попитал 
дядо си:

- И кой вълк побеждава?
- Този, когото нахраниш – 

отговорил старият чероки.

ДРЕВНА ПРИКАЗКА 
НА ПЛЕМЕТО ЧЕРОКИ


