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Възнесението е възможно поради нашето квантово
съзнание и силата на мисловното ни въздействие

Просветлението
е истинската
природа
на ума

„В момента, в който узнаеш кой си ти в действителност, всички тайни на света
ще бъдат отворена книга за
теб.” - Шри Чинмой

Вече стана всеизвестно,
че извършващият се сега велик преход е преход в нашето съзнание. А тъй като то е
съставна част от съзнанието на планетата, няма как да
не се случи. Човекът вече е
достигнал всичко, което може
да достигне проявената чрез
него част на Бога. Той вече се
връща към истинския си Дом.
Това означава пробуждане,
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КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Силвио Гезел
1916 г.

Н

икога не се е считало за нечестно
да се заеме чадър или книга. Даже ако
сте забравили да върнете
тези предмети, простъпката е била опрощавана, а
самият ощетен е намирал
някакво извинение за злоупотребилия. Никой не си
записва предметите, дадени назаем.
Но колко голяма е разликата, когато някой иска
назаем пари, дори и сумата да е само един долар!
И двете страни са затруднени, а този, който дава
заема, изглежда така, като
че ли трябва да му извадят зъб или като че ли се
противопоставя на тежко
морално оскърбление.
Нуждата от пари се е
считало за позор, за морално петно, и вие трябва
да сте твърде сигурен в
приятелството на човека
преди да апелирате към
него, когато се нуждаете
от пари. Пари! Защо му
е човек в затруднение за
пари? Ще ви заеме чадър,
ловджийска пушка или
даже кон - но пари? Вие
очевидно водите
разпуснат живот!
Но все пак винаги е било твърде
лесно да изпаднеш в затруднение за пари. Стагнация в бизнеса,
безработица,
отлагане на плащането и хиляди
други причини
са довеждали в
едно или друго
време до затруднение
за
пари всеки, с
изключение на
онези с брилянтни финансови позиции.
А този, който
не е бил благословен
с
дебела кожа,
този,
който
се е отдръпвал от самоизтъкване в такива случаи
на възможен отказ, е идвал при мен, лихваря; така
правя моя улов.
Тези добри времена
сега са в миналото. С въвеждането на Свободните
пари парите бяха сведени
до ранга на чадърите: при-

ятели и познати се подпомагат един друг взаимно,
като нещо естествено, със
заеми от пари. Нито един
не пази или не може да
пази резерви от пари, тъй
като парите са под принуда да циркулират. Но тъкмо защото никой не може
да формира резерви от
пари, резерви не са необходими - тъй като обръщението на парите е редовно и непрекъснато.
когато се случи
неочакван повик
за пари, ние се
обръщаме към познат,
точно както се обръщаме
към него за чадър, когато
сме изненадани от гръмотевична буря. От морална
гледна точка затруднението от гръмотевична буря
и затруднението за пари
са на едно и също равнище. И призованото лице
веднага ще се съобрази с
искането, без да прави кисела физиономия. То наистина приветства случая,
първо, защото при подобна спешност може да се
обърне към вас, и второ,
защото има моментна изгода. Парите в негово притежание губят стойност, а
ако ги отдаде назаем, след
време ще му бъде върната цялата сума на дълга.

Лихварят:

А

Но те не са оценени повисоко от работата или
от работника. Като стока
те не са по-добри от всяка друга стока, тъй като
притежаването на пари
носи същите загуби, както и притежаването на
запаси от блага. Стоките
и трудът са еквивалентни
на готовите пари
и това означава
край на моя бизнес.
ъ дъ р ж а телят на
за л ож н а
къща е в същото
тежко положение
като мене. Всеки,
притежаващ
някакви пари, от
които няма непосредствена нужда,
сега желае да ги
заеме без лихва,
срещу залог. Защото
парите са станали
по-нискостоящи от
обикновения залог.
Ако спешно искате
десет долара, не е
нужно да се промъквате по странични
улици до заложната
къща. Отивате до съседа си и той ви кредитира с пари срещу честна
дума. И всяка стока, която
се случи да купите, когато имате предлагане на
пари, е толкова стока или
толкова по-добра, колкото
и готовите пари. Благата
са пари и парите са бла-
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Оттук и неговото променено поведение.
Може да се каже също,
че хората стават по-безгрижни с парите си. Разбира се, парите се оценяват
високо, тъй като костват
труд за спечелването им.

га, поради твърде простата причина, че и двете
са еднакво развалящи се.
И двете обикновено са
опасни неща в долината
на сълзите! Всички лоши
качества на благата имат
своето съответствие със
загубата, на която са подложени парите, така че
никой не предпочита пари
пред блага.
Поради тази причина

винаги се търси труд, и понеже търсенето е добро,
всеки човек, годен и желаещ да работи, има готови
пари в джоба си.
Казвам ви,

чува се
погребалният
звън на
лихварството!

В СВЕТА НА
АБСУРДА
Абсурдът се е превърнал в начин на живот
в съвременния свят. Той прониква в човека, в
неговите нравствени понятия, в общественото
устройство.
Жаждата за притежание ръководи човека и
обществото да граби и унищожава. Съвременникът е на път да превърне планетата в пустиня
и вече се насочва към други планети с мисълта
да ги завладява и използва техните природни
дадености. Днес той безчинства в собствения
си дом – Земята, ежеминутно я отравя с тонове
токсични отпадъци, като заплаща за това със
здравето и живота си.
Целият човешки свят е устроен на принципа
на подчинението и йерархията. Такава е подредбата и на Божествения свят, но той се гради
на естествени йерархически принципи, докато
в нашия свят йерархията е израз на материалния еквивалент и няма за цел постигането на
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Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Но аз все още не признавам
поражението.
Тръгвам да съдя държавата за компенсация. Парите
често са, както сега, държавна институция и аз се
угоявам от тях. Затова бях
един вид държавен служител. Но реформирайки парите, т.е. чрез насилствена
намеса, сега държавата
унищожи моя занаят и ме
лиши от дохода ми, така че
съм в правото си за компенсация.
огато германските
земевладелци-рентиери изпаднаха в
затруднения, държавата
се притече в тяхна помощ
с мито върху житото, което
бе въведено, за да облекчи
така нареченото бедствие
в земеделието. Защо аз
също да не се обърна към
държавата в моите часове
на нужда? Хлябът-лихва
по-добър ли е с нещо от
парите-лихва? Ние и двамата - аз, евреинът, и вие,
пруският юнкер рентиер сме лихвари, единият като
основа за другия. Нещо повече, струва ми се, че вие
сте малко по-фундаментален и по-алчен от мене.
Защото хлябът-лихва е
този, който често създава
бедствие, отвеждащо хората при лихваря. Така че,
ако хлебен лихвар бъде
лишен от държавна субсидия и тогава лихварството
му се постави под държав-

К

на протекция, би било
честно да се защитава
и паричният лихвар. Защото лихварството си
е лихварство, независимо дали е върху земя
или върху пари. Има ли
значение за фермера
дали му измъкват пари
от рентирана земя или
от заети пари? И двамата – рентиерът и лихварят - са парични лихвари
и поземленият лихвар
ще вземе точно толкова,
колкото успее, няма да
отстъпи нито йота. Щом
земевладелецът
има
законно право на рента, заемащият пари има
законно право на лихва.
Не може да се избяга от
тази логика с твърдението, че има разлика между
парите и земята, между
лихвата и рентата, тъй
като нищо не ми пречи
да разменя моите пари
за земя и така да превърна лихварската болка в болка на земевладелеца. По този начин ще
базирам моя апел върху
житните мита и лихварският вик за бедствие не
ще остане незабелязан
от правосъдието, обичащо земята.

Превод от английски:
Георги Е. Андреев

хармония и справедливост, а държи в подчинение и страх. Човекът заменя Божествените понятия и принципи с тяхната уродлива
противоположност.
Противопоставянето и враждата са първите симптоми на войната – един от найголемите абсурди на нашата цивилизация.
Войната произвежда от убийците герои, в нея
избуяват най-големите безумства.
Нашето ежедневие е проникнато от абсурди, които сме престанали да забелязваме,
защото вътрешните ни механизми са изгубили своите ориентири.
Съвременният човек консумира все повече
продукти, но твърде малко жива храна; пие
разнообразни напитки, но все по-рядко натурални, от природата. Превърнали сме се в
химически лаборатории, които се задъхват и
не успяват да преработят и изхвърлят огромното количество отрови и изкуствени вещества, които се използват в храната, облеклото и козметиката.
Общуваме много и неограничено, но виртуалните контакти изместват живите. По електронен път хората разговарят, правят любов,
създават връзки, изповядват съдбите си.

ЛУНЕН КАЛЕНДАР

Димитър СТОЯНОВ,
Биодинамичен фермер
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Съпрузите си разменят имейли, родителите
контролират децата си по електронната мрежа. Заменяме истинското общуване с виртуално приятелство. Изпращаме по интернет
поздрави, обменяме информация с хора, които не познаваме, но забравяме за рождените дни на колегата, на съседа, на приятеля.
Ние говорим безсмислено дълго по джиесемите, но се разминаваме отегчени с близките
си. Информирани сме за военните конфликти, за президентските избори, за природните бедствия на планетата, но не знаем какво
става в собствения ни дом. Той се превръща
в мястото, където е инсталирана скъпата ни

електронна техника, чрез която държим връзка
със света, но не и със себе си и с хората, с които живеем.
Ние говорим много, но казваме все по-малко
истини. Поглъщаме твърде много информация, но все по-малко се интересуваме от човека и неговия вътрешен свят. Ние работим все
по-малко, но сме все по-уморени.
Произвеждаме повече, отколкото ни е потребно. Светът е пренаселен, Земята се задъхва от тоновете мръсотии и вредни емисии.
Безсмислено висок прираст на население има
там, където човешкият живот не се цени, където стотици хиляди гинат от мизерия и глад.
Забравяме за човешките добродетели и изпитваме неудобство да говорим за тях, защото
ни се вижда твърде старомодно. На планетата има твърде много религии и твърде малко
вяра.
Населението на Земята изяжда ежедневно
хиляди тонове животни, но обществото въстава, ако някой застреля куче, нахапало човек.
Защото човешкият живот струва по-малко от
кучешкия. А човекът се превръща в абсурд на
творението.
Цветана Качерилска
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От стр. 1

включване, активизиране на
нови центрове, нови канали
и формиране на светлинното
му тяло. Извършва се и пълно преустройство на неговата ДНК.
Друга характерност на този етап е, че умът
се забавя, чувството за самота изчезва. Човекът осъзнава своята сила, могъщество,
необятност. Вече е достатъчно да вземе някакво решение и всичко наоколо съдейства
то да се изпълни. Има и едно осъзнаване
за това, какво ни е нужно в този момент за
творчество. Осъзнаването винаги е било в
нас, сега просто трябва да си спомним за
него. Само трябва да седнеш у Дома на
Златния трон и да видиш цялата си мощ.
Освен, разбира се, ако умът ни продължава
да държи здраво юздата на своя контрол и
така да пречи на постоянното ни пребиваване в Просветленото състояние на съзнанието. С което се стига и до проявата на несъвършенство, изкушение, съмнение, страх.
От този контрол може да се избяга с извършването на нелогични, необмислени постъпки, както сочи висше послание, предадено
чрез Ю. Голински.

Космическият лъч
по-валидни трябва да са за съвременната
цивилизация, която е посветила себе си
преди всичко на култа към заблудите.
този култ днес става все по-завладяващ, защото не съществува обща
информация за природата на ума.

И

да се докоснем
до природата на
ума. Това докосване може да
бъде вдъхновено
от някой възвишен
музикален
откъс, от безметежното сливане
с природата, от
издигащото
се
над планинския
хребет слънце, от
мистично проникващия в стаята ни
лъч светлина.
Понякога
отчасти си даваме
сметка за тези докосвания до природата на ума,
но съвременната култура не ни
предлага
контекст или рамка, в която да ги разберем. И
още по-лошо, вместо да бъдем окуражавани
да изучаваме тези докосвания задълбочено
и да открием откъде произлизат те, ни се казва да не им обръщаме внимание. И това все
повече ни е отдалечавало от познанието за

Възнесението е възможно поради нашето квантово
съзнание и силата на мисловното ни въздействие
Умът е бил създаден като инструмент, с
който хората да осъзнават себе си в този
свят. И съставящите го програми се отключват, когато „видят”, че носителят му е способен да действа и без тях, като използва
вибрации и програми от по-висше естество,
които преминават през полето на ума. Но
низшите енергии също са закономерни, чрез
тях се преодолява невъзможното до вчера.
Затова те не могат да умрат, но могат да
се преобразят. Те забавят експериментите
с нас с още няколко въплъщения. И когато
достигнем зрелост, като техни създатели ще
можем да ги преобразим.
атова, преди да се стигне дотам, преминаваме през трудността да си
представим дълбочината и величието на природата на нашия ум. А защо
ли това ни се струва неземна и невероятна идея? Главно поради четири причини:
Природата на ума е твърде близо, за да
бъде разпозната. Както не можем да видим
собственото си лице, така за ума е трудно
да се взре в собствената си природа. Пък
и тя е твърде дълбока, за да можем да я
обхванем. Дори нямаме представа колко
дълбока може да бъде. Ако я имахме, това
щеше да означава, че до някаква степен сме
я осъзнали. Твърде лесно е също, за да повярваме. В действителност всичко, което
трябва да направим, е просто да се отпуснем в непомраченото, чисто осъзнаване
на природата на ума, която винаги присъства. Твърде чудна е, за да можем да й
намерим място. Необхватността й е такава,
че не може да се побере в тесните рамки на
мисълта ни. Пък и не можем да повярваме,
нито пък можем да допуснем, че просветлението е истинската природа на ума ни.
Тези четири причини са били валидни за
Тибет, според „Тибетската книга за живота и
смъртта” и то за народа, посветил се изцяло на стремежа към просветление. А колко

Просветлението е
истинската природа
на ума
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Възнесение
Дори ни учат да вярваме, че нищо отвъд
това, което възприемаме със сетивата си, не
е реално. И въпреки това масово и всеобхватно отричане, все пак понякога ние можем

истинската ни същност.
Но сега след включването на високовибрационните честоти, нисковибрационните започват да се разпръскват. Енергията протича
през нас отгоре надолу. Подобно на силната
струя върху колелото на водна мелница. И в
противовес на бясното му въртене, се ражда
един нов начин за излизане от контрола
на ума. Нарича се забавяне. Но колкото поголям е потенциалът на ума, толкова повече
се бори той за своето оцеляване и предлага нови въпроси за решаване. Заедно с това
се изпаряват и състоянието на пребиваване
у Дома, спокойствието и хармонията. Усетът
за перманентно пребиваване у Дома също
изчезва. Забравяш, че оттам можеш да проявяваш Себе си в Новата матрица със съвършено други закони, които ти позволяват да
твориш реалности, в това число и окръжаващия тялото ти свят. Може да стигнеш и до
там, твоята точка на осъзнаване, „точката на
сглобяване”, да падне до нивото на страха,
съжалението, на „трябва”, „необходимо е”,
„длъжен съм”. Тогава се връщаш в нисковибрационните светове и в техните закони.
Тези светове едновременно се подхранват и
удължават своето комфортно съществуване
за сметка на нашия високоенергетичен потенциал.
атова е нужно да се освободим от
старите навици, които оковават и
утежняват духа и тогава Той ще ни
благослови и ще се възрадва чрез нас.
А когато човек е в съгласие със своето
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висше Аз, усеща пулса на
вселената и съзнава, че е
част от нея. Така се постига
и отварянето за квантовото съзнание – истинският
процес на възнесение
чрез силата на мисловното въздействие.
А той се задейства след промяната в дълбините на сърцата ни, защото там има енергия,
която е способна да разшири нашата осъзнатост и да излекува всичките ни емоционални
травми, които нарушават вътрешното ни равновесие. И когато всички страхове, печал и
болка бъдат излекувани, няма да има нужда
да бягаме от себе си. В нас ще се възцари блаженство, покой и любов към всичко съществуващо. Оставайки в непоколебимо състояние
на духовна любов, няма да се привързваме
към нищо и няма да реагираме емоционално,
защото тъкмо емоциите привързват мислите
към нас. Докато състоянието на покой и любов ще пропусне негативната мисъл само да
се плъзне по повърхността на съзнанието и
да го напусне. Концентрирането на съзнанието върху честотата на любовта и покоя
в сърцето ще бъде най-голямата бариера
срещу всякакви негативизми. Изчистеното
и преобразено с любов съзнание може да
преобрази целия свят, защото трептящото на
високи честоти съзнание не може да привлича ниски вибрации. В това е цялата тайна.
Благостната хармония в сърцето може да
превърне всяко едно място в цветуща градина. А това разкрасяване се постига само
чрез изливане на красотата и любовта отвътре навън. Затова трябва да настройваме вътрешния си свят към мир, благост, хармония.
дин от начините за постигането на това
състояние, както ни съветва висшето
послание, е осъзнато да забавим ума
си. Защото, когато си у Дома, времето, като
такова, не съществува. А в „плътния свят”
то се свива или разтяга до нужните на човека размери. Да не бързаме да реализираме
всяка мисъл, която ни споходи. Да се прави
справка с вътрешния ни свят, да се избере
за реализация само една идея, а за останалите да се забрави. Да не се вършат две или
повече неща наведнъж. Защото така енергията, която следва съзнанието, се разсейва.
Да не се говори едновременно по два телефона, така нищо смислено няма да излезе,
тъй като за всяко едно нещо е необходима
индивидуална настройка. Пък и защо трябва
да се безпокоиш за бъдещето? Та нали, щом
си у Дома, него все още го няма. То ще бъде
такова, каквото го сътвориш. Защо трябва да
се безпокоиш за финансовите въпроси. Нали
у Дома знаеш, че притежаваш всичко и плътното тяло ще бъде обезпечено с всичко, което решиш.
Защо трябва да се тревожиш за роднините и близките си, нали те не са по-долу или
по-горе от теб и съвсем не влиза в твоите
задължения да ги обезпечиш, те сами могат
да го направят по-добре със собствените си
възможности.
Важното е просто да бъдеш, понякога
въобще нищо да не правиш, а да наблюдаваш себе си, околния свят, съвършенствата, които се проявяват във всичко. Защото
да си у Дома, е чудесно. И сега дойде моментът на това осъществяване. „Блудният син”
се завръща. Остава да се довери на живота
и да се убеди в неговата мъдрост. Нищо не
трябва да се прави (чрез Ума). Всичко вече го
има в готов вид. Само трябва да се използва.
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МАГИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Биотитът има
тъмнозелен до
черен цвят с
ъс стъклен до
полуметален
блясък.

Е

Лили Петрова

Едни от найразпространените
минерали
в скалите,
изграждащи
земната кора, са
фелдшпатите,
кварцът, слюдата,
калцитът.

ТВЪРДОСТ: 2,5-4.
ЦВЯТ: От бяло до сиво;
много други цветове.
НАХОДИЩА: Навсякъде
по света.
ОПИСАНИЕ:
Слюдата
се образува в пластове от
силиций, които лесно се отделят едни от други. Може
да бъде полупрозрачна,
със стъклен блясък. В щата
Минас Жерайс в Бразилия
се добиват едри слюдени
кристали, най-големият е с
диаметър почти четири метра и тежи близо два тона.
Черната слюда, известна

още под името биотит,
съдържа голямо количество желязо и магнезий, понякога има и радиоактивни
елементи.
Тъй като е много крехка
и се чупи на тънки, ронливи
пластове, слюдата се продава само на малки парчета.
Свързана е с Меркурий и
зодиакалния знак Близнаци.
Който сънува слюда,
трябва да организира живота си, иначе той ще започне
да се разпада.

МАГИЧЕСКИ КАЧЕСТВА:
Огледалната
повърхност
на слюдата не само е прекрасно средство за гадаене, тя отразява всяка злонамерена мисъл, изпратена към вас.
Магическо приложение
В „Енциклопедия за магията на кристалите, скъпоценните камъни и металите” Скот Кънингам дава
много полезни съвети как
да гадаем „на слюда” или
най-малкото - да увеличим
психичните си способности.
Малки парчета, поставени на перваза на прозореца, действат почти толкова
добре, колкото кристалните
топки на старите магьосници - те връщат обратно
всички негативни вибрации.
Източник: http://vet.
zoohit.bg/
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БАВНИ МАСИ

ИНЕРТНОСТ
ИЛИ ОТДАЛЕЧЕНОСТ
НА ЦЕЛТА
МАСИ И ВЛАСТ

Eсе ХІІ от поредицата
на Елиас КАНЕТИ
за характера на масите

За бавната маса е характерна отдалечеността на целта. Тя се движи с голяма упоритост към някаква неизменна цел и по пътя
към нея във всички ситуации остава единна.
Пътят е дълъг, предстоящ, препятствията - неизвестни, опасности дебнат от всички страни.
Недопустимо е разтоварването да настъпи
преди да се достигне целта.
вижението на бавната маса прилича
на шествие. Всички, които принадлежат към тази маса, могат да се включат в това шествие от самото му начало – както
при бягството на децата на Израел от Египет.
Тяхната цел е Обетованата земя и докато вярват в тази цел, те продължават да са маса.
Историята на странстването им е и история на
тази тяхна вяра. Често трудностите са толкова
големи, че те започват да се съмняват. Гладуват или изпитват неутолима жажда и щом започнат да роптаят, са застрашени от разпадане. Човекът, който ги предвожда, непрестанно
се старае да съхрани вярата им и неизменно
успява, а ако той не успее, правят го враговете,
от които те се чувстват застрашени. В историята на странстването им, която обхваща период
от над четиридесет години, възникват отделни
маси и при удобен случай ще кажем нещо за
тях. Но всички те се обхващат от по-широкото
понятие бавна маса, която се придвижва към
своята свещена цел, към света, който им е обещан. Възрастните в нея стават старци и умират, раждат се младенци и стават възрастни,
но дори когато всички хора са сменени с други,
шествието като цяло остава същото. В него не
се вливат нови групи. Още от самото начало е
точно определено кой е част от него и следователно има право на Обетована земя. Тъй като
тази маса не може да нараства скокообразно,
по време на цялото странстване съществува
един основен въпрос: как успява да не се разпадне?
Друга форма на бавната маса може да бъде
сравнена по-скоро с някаква река. Отначало
тръгват малки потоци, които постепенно се
сливат. В реката, която се образува, от всички страни се вливат други реки и заедно с тях,
ако има пред себе си достатъчно простор, тя
се превръща в могъща река, и нейната цел е
морето. Ежегодното поклонение в Мека е може
би най-внушителният пример на тази форма на
бавната маса. От най-далечните места на ислямския свят към Мека пътуват бавно кервани с поклонници. Някои започват навярно като
малки групи, други, екипирани по-разкошно от
шейхове, са още от самото си начало гордостта
на областта, от която произхождат. Но всички
те по време на своето странстване се натъкват
на други кервани, които имат същата цел, и по
този начин нарастват все повече и повече и ко-
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гато наближат целта, се превръщат в могъщи
реки. Мека е морето, в което те се вливат.
Характерно за тези поклонници е това, че
имат много свободно време за обикновени
преживявания, които нямат нищо общо със
смисъла на пътешествието. Хората живеят
ден за ден, сблъскват се с много опасности,
най-често са бедни и трудно си набавят храна
и вода. Животът на тези хора, който преминава в чужбина – и то в непрекъснато сменящи
се чужди страни, - е изложен на много повече
опасности, отколкото животът им в родината.
Това не са непременно опасности, свързани с
вида на тяхното начинание. Ето защо поклонниците до голяма степен си остават индивиди,
които живеят самостоятелно като всички хора.
Но докато се придържат към целта си, а така
е при повечето от тях, те остават винаги част
от бавната маса, която – както и да се отнасят
към нея – продължава да бъде устойчива и ще
съществува, докато постигне целта си.
рета форма на бавните маси се среща
във всички онези образувания, които се
стремят към невидима и недостижима
в този живот цел. Задгробният свят, където блажените очакват всички, които са заслужили място в него, е една добре формулирана цел, която принадлежи само на вярващите. Те го виждат пред себе си ясно очертан и не се задоволяват с някакъв мъгляв негов символ. Животът
е като път на поклонници към него, между тях и
отвъдния свят стои смъртта. Пътят не е точно
означен и е трудно да се обхване с поглед. На
мнозина се случва да се заблудят и да го загубят. И все пак надеждата за отвъдния свят обагря до такава степен живота на вярващите, че
с право можем да говорим за бавна маса, към
която се числят всички привърженици на една
религия. Тъй като те не се познават и живеят в
различни градове и земи, анонимността в тази
маса прави силно впечатление.
Как обаче изглеждат нещата вътре в тези
маси и какво най-много ги отличава от бързите маси?
Разтоварването е невъзможно за бавна-
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та маса. Би могло да се каже, че това е найважният й отличителен белег и при тази нейна
особеност би могла да се нарича не бавна, а
неразтоварваща се маса. Все пак трябва да се
предпочете първото обозначение, тъй като разтоварването й не може да се отрече изцяло. То
винаги се съдържа в представата за далечното
крайно състояние. Където е целта, там е и разтоварването. Ярката представа за това разтоварване съществува винаги, осъществяването
му се слива с края.
ри бавната маса съзнателно се забавя
процесът, който води към разтоварване. Великите религии са развили особено майсторство в спекулата с отдалечаването на този момент. Те желаят да задържат
привържениците, които са завладели. За да ги
запазят и да спечелят нови, от време на време трябва да ги събират. Ако тези събирания
поне веднъж доведат до бурно разтоварване,
то трябва да бъде повтаряно и по възможност
с по-голяма интензивност. Това повторение на
разтоварването става необходимо, за да не се
загуби единството на вярващите. Такъв вид богослужение сред ритмичните маси не може
да се контролира от по-голяма дистанция. За
универсалните религии основен проблем е контролирането на техните вярващи в далечните
части на света. Това е възможно само чрез
съзнателното забавяне на процесите, които
протичат в масите. Далечните цели трябва да
придобият по-голямо значение, близките трябва да се омаловажат и в крайна сметка да изглеждат без стойност. Земното разтоварване е
мимолетно; вечно е онова разтоварване, което
се отлага за отвъдния свят.
Така цел и разтоварване се припокриват,
целта обаче остава неуязвима. Защото Обетованата земя тук, на Земята, може да бъде окупирана от врагове и опустошена, народът, на
когото е била обещана, може да бъде прокуден
от нея. Мека е била завладяна и плячкосана от
карматите, свещеният камък на Кааба е бил откраднат. Години наред не е могло да се предприеме нито едно поклонническо шествие нататък. Задгробният свят със своите праведни,
обаче, е избавен от подобни опустошения. Той
се препитава единствено от вярата и може да
се срещне само в това състояние.
Разпадането на бавната маса на християнството е започнало в мига, когато вярата в този
задгробен свят почнала да намалява.
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КОНТАКТЬОРСТВО

кой ще дойде в телата им дори преди самото зачатие. Тогава

очите били много по-отворени
и можели да виждат в различни
действителности.

В

ие печелите от участието си в събитието, наречено живот. Самото ви
физическо присъствие ви надарява
с изживявания и качества, които не можете да натрупате никъде другаде. Да бъдеш
част от физическия живот на Земята в този
определен момент и през последните 200000
- 300000 години е наистина невероятно събитие, защото това означава, че сте дошли на
място, където царува мракът. Трябвало е да
се борите, за да отворите очите си във всяко
едно отношение и да изпитате радост и извисяване. Ако разгледате съвременната история, ще установите, че хората, които са водили извисяващ живот, са наистина рядкост.
Следователно, трябва да възродите собственото си извисяване и да убедите себе си, че
можете да го направите.
От цяла вечност съществуването на Земята е борба между мрака и светлината. Някои
го наричат борба между добрите и лошите,
или извисяването и злото. Ние просто ще кажем, че това е едно събитие и място, където
съществуват определени закони и правила
и че Земята определено не е единственото
съществуващо място, на което има такива
предизвикателства.
Вие сте неповторими, тъй като биогенетичната структура, в която действате, има способности, каквито не сте и сънували. Толкова
е интересно да ви наблюдаваме как участвате
в тези борби, тъй като са ви убедили, че можете да използвате само малка част от своите възможности. Всъщност вие сте велики
същества, създадени по образ и подобие на
боговете. И въпреки че сте надарени с такива
невероятни възможности, сте били контролирани до такава степен, че тези възможности
са били лишени от собственото си съществуване.

С

ъзвездието Северен кръст, наречено още Лебед, е символ на християнството. Съществата,
които живеят там, се
наричат звездно-метеорни индивиди. Те са в
петото измерение и черпят информация направо
от Вселенските записи.
Връзката с един от тези
представители, който се
нарича Зихара Зетрон, е
осъществена чрез телепатичен контакт.
- Поларианската раса.
Какво не знаем за нея?
- Информацията за
първата
Поларианска
раса е защитена и се пази
в тайна от висшите светове. Тази раса е напълно
различна от всички останали. Носи човешки белези слабо. Съществата наподобяват човешки сенки,
от течност са направени,
имат по-леки и прозрачни
тела от фина пихтиеста

Повечето хора използват
само три или четири процента
от способностите си.
Тези, които са по-напреднали в развитието
си, могат да използват 12 до 15 процента от способностите си. Какво остава на повечето хора?
Къде са останалите 80 или 90 процента? Какво

Наричали се очите на Хорус, защото можели да виждат в много различни светове - света
на будното състояние и света на съня, света на
смъртта и света на мечтите.
Вие, които искате да отворите своите древни
очи и които сте пробуждащите се господари, сте
преминали през обучение в много други прераждания. Сега е време да приложите наученото в едно тяло и една система, която няма нищо
общо с живота в храма - да приложите наученото в нещо, което обаче не гори от нетърпение да
използва вашите способности. Вие сте бунтовници, така че вашето общество не чака с нетърпение да покажете своите дарби, както е било
в древния Египет. Няма място за приложение на
тези дарби в рамките на официално приетото
общество. Все още не живеете по този начин.
Така че ще се движите с ритъма,
който тялото, душата и съзнанието
ви смятат за подходящи за прилагането на дарбите ви.
Не се упреквайте, че не напредвате с темпото, което егото ви смята за подходящо. Очите на егото виждат само една част от
вас. Душата или очите на Хорус, които виждат
вас, имат съвсем различен поглед за това, кое
е подходящо. Знаейки своите нужди, своето
състояние и своята програма, ще действате с
темпо, което ще ви поддържа в добро състояние. Психиатриите са пълни с хора, които са отворили древните си очи и не са могли да разберат или да си обяснят какво става; те не могат да
намерят своя дом. Ако няма къде да се включи,
финото равновесие на нервната система излиза
от строя.

Очите на Хорус
може да се направи с 90% от способностите?
Тези 90% се пробуждат сега и древните очи ще
започнат да си спомнят и да виждат какъв може
да бъде Азът. Когато древните очи се отворят и
вие разберете какви са истинските ви възможности, ще престанете да спорите със себе си. Ще
престанете да защитавате ограниченията и ще
започнете да преминавате отвъд нещата, които
сте настоявали да правите, за да се задържате
в някакви рамки.
В древния Египет, на посветените, обучавани
за жреци, били необходими много прераждания,
за да отворят напълно очите си за други действителности. Те били обучавани да се прераждат в определени семейства и да не забравят
кои са. Майките и бащите разбирали кого ще
родят, тъй като виждали това насън. Те знаели

Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон –
звездно-метеорен индивид от пето измерение
материя. Повече се ползват от духовните си тела, а
физическите се изпълват
с енергия от ефира. На
тях принадлежат високите
етажи на духа. Имат богат
духовен живот на светещи
души. Дават тласък за развитието на фините тела на
човека и неговия духовен
напредък.
Принадлежат
към по-висша човешка
раса, откъдето се черпи
енерго-информация и до
днес. Представителите на
тази раса са напреднали
в знанията, защото са потопени в информационното поле на Вечността.
Те не учат, а знаят. Те са
безполови същества с от-

ворени енергийни канали
за връзка с Космоса. На
главите си имат антени.
Владеят телепортацията.

- Лемурия. Коя е истината за лемурийците?
- Тяхната цивилизация
била напълно различна
от днешната. Добивали
много злато и скъпоценни
камъни. Занимавали се с
вещерство и магьосничество. Насищали с тъмна
енергия ефира и пространството. Животът се
обезценявал. Страдали от
много болести. На лемурийците се дължи генното
изменение на човека. До
лемурийците човекът е

Божествен. Оставят след
себе си биологична памет
за сексуални отношения с
животни. Краят на цивилизацията се дължи на енергийни и сексуални злоупотреби.
- Кивот. Какво има в
него? Това наистина ли е
сандък?
- „Кивот” е информация,
получена по енергиен път.
Ползва се при определени
обстоятелства. Напълно
земно понятие е „сандък”.
Но склад за енергия е пообразно да се каже. Бабите ви биха казали „сандък”,
вие – „флаш-памет”, а то е
просто енергийно-инфор-

мационен обмен между
световете, споделена информация.
- Кои са седемте конника от Евангелието на
Йоан?
Апокалипсисът
случвал ли се е или
предстои?
- Апокалипсисът се
случвал и пак предстои.
Седемте конника съответстват на седемте човешки
раси. Всяка раса изживява
степените на Апокалипсиса. Седем пътя. Седем
пълни кръга се затварят.
Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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Елена Хайтова и Никола Гигов с
най-новите си книги в Кърджали
Неотдавна Елена Хайтова и Никола Гигов представиха в Кърджали найновите си книги - „Гладиаторът Хайтов” и „Клада за
феникс”.

П

ървата книга разказва за многобройните битки на
родопския властелин на
словото, като тези за костите на Левски, за българския език и за опазване на
неговата чистота, за гора-

та и българската природа
и др. В нея дъщеря му разкрива и някои непознати
страници от тези драматични събития в неговия
живот. Хайтов е писателят,
който е водил най-много
битки в живота и творчеството си, но затова пък е
най-богат със спечелената
всенародна любов, поради което, също като Иван
Вазов, си е спечелил прозвището „народен писател”,
сподели неговата дъщеря.

Елена Хайтова е авторка
на още три книги: „Баща
ми – най-дивият разказ”,
„Сама сред звездите” (за
Валя Балканска) и „Безумният Орфей” (за нейния
съпруг - поета и писателя
Никола Гигов).
„Клада за феникс” на
нашия известен изследовател-орфеист предлага
неговите впечатления от
срещите му с 23 наши и
чужди писатели от Америка до Япония, които имат
отношение към Родопите
и към България. Между тях
са Расул Гамзатов, Станислав Лем, Станислав
Сивриев, Дамян Дамянов,
Ангел Каралийчев, Каста
Странджев и др. Книгата
се роди, посочи авторът,
след като написах „Трънен венец от рая”, в която
обрисувах способността
на българската нация със
своята
жертвоготовност
да изнесе тежестите на
съвремието. Чрез „Клада
за феникс” доизграждам
този образ. Фениксът е
птицата, която когато дойде мигът, отлита в Египет,
където си прави клада от
канела и други сухи треви, после се самозапалва и изгаря под парещите
лъчи на жаркото слънце.
Но изгаряйки, вътре в нея
остава един зародиш, който започва като какавидата да расте, за да се роди
нов феникс. По подобен
начин аз виждам България, която непрекъснато
се възражда. С книгата

си искам да вдъхна кураж
на българите и да предам
моята вяра в доброто бъдеще на страната ни. Още
в Орфеевите книги и в апокрифните древни български скрижали е записано:
„Бъдещето е на българите!” С времето тази мисъл
се превърна в мое верую.
България е една феникс
птица. Винаги искат да й
издигнат клада, да я изгорят и изпепелят, да я затрият от картата на света,
но тя, като всяка феникс
птица, се преражда, става
по-нова и по-жизнена, каза
писателят.
Никола Гигов е автор на
50 книги с поезия и проза
и е носител на 100 национални и 15 световни награди. Седем от неговите книги са издадени в чужбина
в превод на 20 езика. Оценяван е като най-големия
изследовател на Орфей,
за което говорят рецензиите на 55 професори от цял
свят.
сичко в митовете е
истина, смята Гигов, който е и един
от участниците в експедиция по пътя на митичните аргонавти до Колхида
(днешна Грузия), подобно
на Орфей, който, според
древното предание, участва в легендарния поход с
кораба Арго от Гърция до
Колхида.
Авторът е включен в
световната класация „Великите мъже на ХХІ век”
от Американския биогра-
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фичен институт на САЩ.
През 2008 г. неговият
филм „Мистериите на Орфей”, създаден заедно с
Тодор Ялъмов и Атанас
Панчев, беше представен
с голям успех премиерно
в Париж. През същата година Н. Гигов получи нови
две световни признания.
Удостоен бе със „Златен
медал за България” от
САЩ и със световната награда на името на Леонардо да Винчи, връчена му в
Кеймбридж, Англия.
еуморният орфеист посвещава повече от 50 години
от живота си за изследване
и възкресяване на идеите
на Родопееца. И благодарение на него те засияват
отново с цялото си древно величие. Следовник на
тези велики идеи, патриот
и радетел за съхранението на българския фолклор,
на родовите ни български
корени, Гигов работи с голямо удоволствие и за популяризиране на детските
ни дарования. Той е почетен председател, духовен водител и кръстник на
Националния музикалнофолклорен съюз на учителите по музика „Орфеево
изворче”. Инициатор е и
на едноименния ежегоден
фолклорен конкурс, както и на възраждането на
Орфеевите традиции в
родопската Орфеева школа в село Гела, под връх
Орфей.
Лияна Фероли
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