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Уважаеми читатели на вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД 
АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ 
вече започна за 2012 година.
Абонаментът вече е на          

по-ниски цени. Всички 
абонати ще получат по една 
емблематична книга на ИК 
“Новата цивилизация”.
Побързайте! 
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

Абсолютната тирания в едно общество не 
е управлението с военна диктатура. Това е 
управлението чрез психологическо манипу-
лиране на съзнанието, като действителност-
та се дефинира така, че тези, които живеят 
в нея, дори не осъзнават, че са в затвор. Те 
дори не осъзнават, че има нещо отвъд това, 
в което съществуват. Ние представляваме 
това, което е отвъд онова, което са ви учи-
ли, че съществува. Това е мястото, където 
понякога се осмелявате да пристъпите и къ-
дето искаме да живеете; това е отвъд там, 
където обществото ви е казало, че можете 
да живеете.

Управлявани сте като овце в кошара от 
тези, които си мислят, че ви притежават - като 
се почне от правителствата, мине се през 
Отбора за световно управление и се стигне 
до тези в космоса. Лишили са ви от позна-
ние чрез контрол на честотата. Мислете за 
честотата като за индивидуално излъчване 

Излиза всеки понеделник

Жителите на Земята, включително нейната мате-
рия и седемте астрални нива, изживяват в момента 
период на благодат, започнал на 14 юни 1988 годи-
на, когато за пръв път в този Космически ден Земята 
затвори своята духовна верига с Източника (Бога, 
Богинята, Всичко, което е). По време на това 40-го-
дишно отваряне, което ще продължи до 2028 година, 
земната вибрация ще се увеличи хилядократно в 
нова четириизмерна реалност.
Планетата Земя се отвори за ново ниво, което на-
ричаме Четвъртото измерение, по време на Хармо-
ничното сливане на 15-16 август 1987 година. На 14 
юни 1988 година нивото на Създателя (енергията на 
Бащата, Махатма) частично вкорени на Земята Два-
надесети лъч (Златната духовна светлина), давайки 
възможност на цялото човечество и Земята да полу-
чат земна връзка с Източника на този Космически 
ден за пръв път в историята на Земята. Вкореня-
ването стана напълно осезаемо на 26 януари 1991 
година, когато новата ситуация позволи на Махатма 
(енергията на Източника) да вкорени монадичната, 
или духовна, енергия на Земята и нейните царства 
за пръв път в тяхната история.
Прекрасните, по-осъзнати жители на Земята, които 
бяха объркани и травматизирани от тежката, ограни-
чаваща структура на третото измерение, се пробуди-
ха и осъзнаха, че представляват нещо много повече 
от тази тленна физическа структура, чиито емоци-
онални и физически тела изглежда призовават за 
промяна, особено онези, които съдържат по-голяма 
Светлина и съзнание. 

Из „Махатма”, 1987 г.

и приемане, чрез което се настройвате на 
станция по ваш избор. Това е излъчването 
на вълни-носителки на интелект. Обхватът на 
честотата е неограничен и обхватът на инте-
лекта, който се разпространява, също е нео-
граничен.

Контролът на честотата ограничава броя 
на станциите, които можете да хванете. Като 
членове на Семейството на светлината тряб-
ва да установите нови честоти чрез статичен 

СТР. 2, 3 и 6
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работи.” Освен това телевизията 
ви води до бездействие и засед-
нал живот. Огледайте се наоколо. 
Събудете се, хора!

Повечето от неосъзнатите 
телевизионни атаки се провеж-

дат чрез техники, разработени в сътруд-
ничество със същества извън тази пла-
нета. Използването на неосъзнати атаки за 
разстройване на човешкото съзнание вече е 
програма в световен мащаб. Помислете си за 
семействата, които имат по три, четири или 
пет телевизора, и сигурно ще се съгласите, че 
това е една много успешна пазарна стратегия. 
Някои хора, които знаят за неосъзнатите атаки 
по телевизията, си мислят, че са застрахова-
ни срещу тях. Но влиянието на телевизията е 
толкова всепроникващо, че независимо че го 
осъзнавате, не можете да се противопостави-
те на това, което техниката в момента прави с 
вибрационната ви честота.

Казахме, че има същности, които се захран-
ват от вашите емоционални тела. Помислете 
си какво хитро средство е телевизията за тях. 
По целия свят милиарди хора отделят емоцио-
нални сокове в атмосферата въз основа на 
това, което гледат по телевизията. Вече не са 
им необходими безкрайни войни, за да ви раз-
яряват - сега могат просто да правят филми!

Хората, които имат нужда от телевизия, не 
се вливат в потока от информация, който е в 
тяхното съзнание и на разположение навсякъ-
де около тях. Всъщност, ако наистина искате 
да се развивате, не трябва да четете вестни-
ци, не слушайте радио и не гледайте телеви-
зия. Ако успеете да се освободите от медиите 
за известно време и да се отделите от често-
тата на хаоса, безпокойството, стреса, оле-
лията и всевъзможните изкушения, от които 
нямате нужда, ще започнете да си изяснявате 
нещата. Ще започнете да се вслушвате в това, 
което става вътре във вас, и да живеете в све-
та, а не непременно да сте изгубени в него. 
Ще бъдете наясно. Не можем да подчертаем 
това достатъчно силно!
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хаос и да ги внесете в физическата сфера. 
Обхватът на достъп на тази планета до най-
различни честоти е бил дълго време съвсем 
минимален, поради много неща, които вие на 
всяка цена трябва да разберете. Докато учите 
своята собствена история и откривате моде-
лите на неефективно поведение, които трябва 
да разбиете и промените, планетата пулсира 
в свои собствени модели на поведение. Пред-
стои ви да повторите историята като планета 
по особено драматичен начин.

Дошли сте да промените и отстраните често-
тата на ограниченията и да внесете честотата 
на информацията. Когато сте информирани, 
преодолявате необходимостта да изпитвате 
страх. Когато се чувствате неинформирани и 
под контрол, не разбирате по-широката кар-
тина. Всеки от вас е дошъл да събуди нещо 
в себе си, в закодираната програма на своето 
съществуване - на своето ДНК - и вие отгова-
ряте на това. Именно затова сте в процес на 
търсене във всички посоки на живота.

Вие и много други сте започнали процеса 
на промяна на тази планета. Променяйки се 
по електромагнитен път, вие изменяте често-
тата си или сигнала, който излъчвате. В край-
на сметка ще надраснете честотата, която ви 
дърпа надолу и непрекъснато ви обстрелва с 
хаос и объркване. Когато я измените, когато 
носите и поддържате своя собствена честота, 
ще вибрирате различно и по този начин ще 
влияете на всички около вас. Те ще усетят, че 
тази промяна в честотата е достъпна и тя ще 
залее като вълна планетата. Когато планетата 
приеме тази нова честота, за която сте работи-
ли усърдно, тези в другия край на веригата от 
плочки домино също ще я получат. Тази нова 
честота се нарича познание, светлина и ин-
формация. Нарича се да бъдеш свободен от 
робството. Освобождаваме ви от дезинфор-
мацията и погрешната информация и ставате 
информирани; навлизате в светлината.

Тъй като всеки един от вас е бил определен 
да стане информиран и да внесе изменение на 
честотата на тази планета, трябва да се нау-
чите да бъдете Пазители на честотата. Трябва 
да се издигнете до едно положение на знание 
и да се задържите там. Трябва да овладеете 
своето тяло, така че със силата на волята то 
да бъде спокойно или действащо. Трябва да 
влезете в себе си и да излекувате това, кое-
то трябва да се излекува в емоционално или 
физическо отношение. Трябва да започнете да 
прониквате в джунглата на Аза и да откриете 
светлото небе, за да можете да покажете пътя 
и на други. Понякога ще показвате пътя на дру-
ги не говорейки им, а просто поддържайки, жи-
веейки и работейки в своя собствена честота и 
демонстрирайки съответната смелост, необхо-
дима за това.

Като разбивачи на системи и потенциални 
Пазители на честотата, разбира се, ще отидете 
в райони, където има най-голяма нужда от ва-
шата специалност. Много от съществата, кои-
то са се родили като членове на Семейството 
на светлината, дойдоха в САЩ, защото това е 
страната, където можете да постигнете най-го-
лям напредък. Но това е и страна, където отри-
чането е повсеместно. Вие вярвате, че живее-
те в страната на свободните и убежището на 
смелите, но всъщност живеете в най-строго 
контролираното експериментално обще-
ство на тази планета. Тиранията, установена 
тук, е особено интересна, тъй като тя е тира-
ния без стени. Като страна и колективно съзна-
ние, Съединените щати още не са стигнали до 
усещането, че нещо не е наред. Обстановката 
в САЩ всъщност е под много по-строг контрол 
от тази в бившия Съветски съюз, където кон-
тролът беше очевиден.

Тъй като всички много се страхуват да се 
откажат от системата в САЩ, ще бъдат при-
нудени да се откажат от нея. Системата е ко-

румпирана, тя не действа, не почита живота 
и не почита земята. Това е окончателното за-
ключение. Ако едно нещо не почита живота и 
земята, можете да бъдете сигурни, че то ще 
се провали и при това ще се провали с гръм 
и трясък.

СъзнанИеТо ТРябВа да Се ПРоМенИ.
Това е част от Божествения замисъл и тази 

възможност и положение няма да бъдат про-
пуснати. Хората се интересуват прекалено 
много от материалния свят и съществува едно 
пълно разбиране на нефизическия свят, кой-
то съществува навсякъде около вас, така че 
ще настъпи разместване на приоритетите за 
най-важното в живота. Хората ще се изправят 
- тези, които са загубили всичко и които нико-
га не са мислели да надигнат глава, когато са 
имали всичко. Хората ще осъзнаят невероят-
ните възможности, които притежават.

В следващите няколко години една свърза-
ност и едно общо сътрудничество ще започнат 
да се разпространяват в тази страна, така че 
ще престанете да се разделяте по отношение 
на политическата идеология. Това разделе-
ние е замислено. Когато хората са разде-
лени и се съсредоточават върху това, кое-
то ги разграничава, или се определят като 

щи се един върху друг, хората ще започнат да 
си задават въпроси за качеството на живота, 
който водят. Ще станете свидетели на много 
гняв в тази страна, защото много хора ще се 
почувстват безсилни. Гневът е едно от първи-
те чувства, които ще се появят, когато хората 
най-накрая разберат манипулациите, които се 
извършват, и влязат в досег със своите чув-
ства.

облъчВане
Модерните технологии са едно от най-сил-

ните оръжия на контрола на честотата. Про-
дават ви уреди за забавление и осигуряване 
на удобство в бита, които са свързани с че-
стотния контрол. Препоръчваме ви горещо да 
изхвърлите телевизорите си. Те са основното 
средство, което се използва за ежедневно кон-
тролиране на вашето съзнание. Този експери-
мент е толкова фино настроен, че вие реаги-
рате несъзнателно на болести чрез телевизи-
ята. Така че едно цяло поколение се самоуби-
ва, гледайки телевизия и правейки го, издържа 
медицинската професия.

Понякога се излъчва освобождаваща ин-
формация - възможно е даже и предаване за 
Новата ера. Но може да гледате предаване за 
това, колко извисени и неограничени можете 
да бъдете, и същевременно, без да осъзнава-
те, да ви облъчват с честота, която не ви поз-
волява да мислите така. Това неосъзнато об-
лъчване ви обездвижва и ви поддържа в едно 
общество от типа „съревновавай се и оце-
лявай, бъди на място и навреме, мълчи и 

различни от останалите, това е прекрасен 
начин за отвличане на вниманието им, така 
че да не могат да открият общото помежду 
си.

Това разделение не позволява на хората 
да се обединят и да бъдат силни.

Много от политическите маневри, които се 
правят най-вече в САЩ, са замислени специ-
ално, за да ви разделят. Вгледайте се в Нова-
та ера. Виждате ли как Новата ера е разделе-
на? Говорят се най-различни неща, за да ви 
се попречи да откриете общото помежду си. 
Когато хората открият това, ще започнат да се 
гневят. С разкриването на все повече и повече 
методи за контрол и разделяне, гневът ще се 
натрупа в САЩ. Ще се случат събития, които 
може би ще изглеждат сякаш страната се раз-
пада, но всъщност те ще изпълнят ролята на 
обединяващ фактор. Ще се появят една нова 
гордост и усещане за единство, защото това е 
предначертано за тези времена.

Материалната сфера е област, от която 
всички се интересуват. Същността на живота 
в САЩ е това колко пари имаш в джоба си и 
колко пари иска правителството от тези, кои-
то са в джоба ти. Данъците ще са проблемът, 
който ще предизвика както най-големия хаос в 
САЩ, така и най-голямото обединение, защо-
то плащането на данъци е нещо общо меж-
ду всички вас. Може да не се кланяте на един 
Бог, но всички вие плащате данъци.

С един хитър ход Близкоизточната криза 
позволи на правителството да получи това, 
което иска, без да му се налага да иска раз-
решение от вас за увеличаване на данъците 
заради бензина. Виждате ли колко хитро ста-
ват тези неща? С още няколко данъка, трупа-
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на СТР. 6

СъЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

Електронните уреди също могат да задръс-
тят честотата ви. Дори когато не са направени 
специално с тази цел, понякога има несъвмес-
тимост между електронната честота на уреда 
и вас. Освен това, както споменахме, много от 
тези уреди са проектирани да създават ваку-
ум, така че винаги да оставате на определена 
вибрационна честота, като по този начин ви 
превръщат в безопасен, безвреден, безоби-
ден, продуктивен добитък.

А компютрите? Вторият по популярност 
електронен продукт в САЩ е компютърът. Кол-
ко от вас работят с компютри и вечерта ги боли 
главата, особено когато работите за големи 
корпорации и сте включени в тяхната мрежа? 
Големите компании се занимават с контрол 
върху съзнанието. Те използват вашето съзна-
ние, за да произвеждат енергия за постигане-
то на собствени цели. Личните компютри не са 
толкова мощни и нямат такава сила.

През 90-те години ще се появят някои нови 
изобретения - много нелегални изобретения, 
защото те никога няма да получат лиценз и да 
бъдат представени на пазара. Ще съществува 

една цяла нелегална икономика, основана на 
плащането в натура, при което определени из-
обретения ще се разменят между хората. Ще 
има техника, която ще може да се противо-
постави на голяма част от честотния контрол: 
тази техника ще може да променя качеството 
на вашия въздух и вода и ще може да премах-
ва и запечатва вашия дом, за да станете със-
тавна част от енергията и нищо да не може 
да ви обстрелва. Има техника, която прави 
невероятни неща. Разбирате ли как техниката 
се използва срещу вас? Тя не се използва за 
вас. Телевизията не е непременно нещо лошо 
само по себе си, но се използва с лоша цел. 
Няма нищо нередно в техниката. Основното е 
как се използва тя. Там е разликата.

обРазоВаТелна СИСТеМа
Образователната система също е област, 

в която ви контролират. Повечето от това, на 
което ви учат, е заблуда. Работите усилено, 
взимате заеми и плащате пари, за да научите 
нещо, което е остаряло, преди още да се зах-
ванете с него, особено в сферата на научните, 

математическите, психологическите и меди-
цинските изследвания.

Какво можете да направите, когато живеете 
в общество, което ви награждава за дипломи? 
Трябва да започнете, казвайки си: „Вярвам, 
че аз определям своя свят. Вярвам, че нямам 
нужда от тези удостоверения, за да разбера 
своя свят. Мога да бъда неповторим сам по 
себе си, независим сам за себе си.” Съставете 
си метод или начин да изучите света без ди-
плома. Образованието е всъщност натрупване 
на знания, а знания може да получите от едно 
прекосяване на пустинята. Не е необходимо 
да ги получавате, разлиствайки страниците 
на някоя книга. Не вреди да опитате за малко 
училището, но не се връзвайте на идеята, че 
това, което ви преподават там, е правилно.

Контролират ви и ви разделят чрез пробле-
ми, които стигат до сърцевината на чувства-
та ви. Дебатите за и против абортите не са 
глобален проблем, а национален проблем. 
Понякога изглежда сякаш невинни жертви са 
затрупани и смачкани от събитията, които на 
пръв поглед нямат нищо общо с тях. Разбира 
се, вас така ви учат - че сте безсилни и може 
да ви спаси само някаква прищявка на богове-
те, което съвсем не е вярно. Тези, които губят 
живота си при катастрофа или в резултат на 
насилие, сами правят този избор.

Дебатите за и против абортите нарочно бяха 
организирани в САЩ от различни фракции в 
правителството, за да нарушат хармонията.

Разделяй и владей

и ще притежаваш хората. Дай на хората пра-
во на избор, свобода и възможността непре-
къснато да подобряват начина си на живот, и 
не можеш да ги притежаваш. Винаги, когато 
има противопоставяне между хората, тези, 
които контролират положението печелят, 
дори при дебатите за абортите.

Как печелят? Те не позволяват на жените 
да се обединяват и на мъжете да се обеди-
няват тук, в САЩ. Те държат хората в страх. 
Убеждават ви, като непрекъснато поставят 
този проблем пред вас, че жената няма кон-
трол върху родилните процеси в нейното тяло. 
Нямате нужда от аборт: изобщо няма нужда 
да забременявате, ако не го желаете. Как да 
стане това? С воля. Жената може да си каже: 
„Сега не съм готова за дете.” Или пък обра-
тно: „Сега мога да приема едно дете.” Когато 
притежавате себе си, няма да имате нужда от 
разрешение на правителството за това какво 
можете да правите със собственото си тяло.

наСИлИе По улИЦИТе
Насилието по улиците в големите градове 

е също скрито средство за контрол. Големи-
те градове в САЩ - Лос Анджелис, Ню Йорк, 
Вашингтон и така нататък са енергийни кон-
тейнери или дупки, където енергията идва на 
Северноамериканския континент - или поне е 
идвала досега. В тези градове насилието се е 
увеличило, тъй като е известно, че ако могат 
да се поддържат и отразяват, размириците 
може да са добро средство за манипули-
ране на цялата нация. Тези неща нарочно се 
задействат на физическо ниво и получават съ-
действие на етерично ниво, тъй като колкото 
повече страх се образува, толкова повече хра-
на има за тези, които дърпат конците.

Когато една жена излезе със семейството 
си, нападнат я и малкият син, привидно невин-
на жертва, се изправи срещу нападателите и 
бива повален от удар с нож, в резултат на кое-
то умира, тогава страхът, който се поражда в 
хиляди хора, е храна за много други. Страхът, 
който донесе войната в Близкия изток беше 
невероятен.

Ромите не са виновни за тежкия живот в страната, макар да сме подтиквани да 
мислим така. Защото не ромите развалиха българското образование, което днес 
създава слабо информирани, лесни за управляване от елита млади хора, които 
нямат възможност в училище да усъвършенстват душите си чрез изкуствата и 
точните науки. Не ромите съсипаха българската икономика, като приватизираха 
държавните предприятия за дребни суми и оставиха страната без производство и 
евтина електроенергия. Не е тяхно дело сегашната финансова система, чрез която 
всекидневно се пренасочват милиарди от бедните към богатите в света.

Ние, хората, трябва да се обединим с любов, да живеем в мир с всички, и нека по-
еволюиралите души подадат ръка на по-своите по-малки братя и сестри и заедно 
да преминем квантовия преход.    Снимки: Импакт прес груп
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МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ. 

Името идва от италиански език: Granito 
(зърнест) или от латински език: granum 
(зърно) и е свързано със зърнестата струк-
тура на тази скала. Гранитът идва от огнена-
та дълбочина на нашата планета Земя през 
всички геоложки епохи. Съдържа по обем 
кварц (30-40%), фелдшпати (60-70%) и от 5 
до 10% включения от тъмноцветни минерали 
и различни видови литиеви слюди като био-
тит и мусковит, които притежават малка 
радиоактивност. Другите второстепенни мине-
рали са егирин, турмалин, топаз, гранат 
и акцесорните апатит, циркон, сфен, ил-
менит, ортит и др. На практика гранитът 
съдържа почти всички химически елементи и 
микроелементи на нашата планета. Тази ска-
ла е различно оцветена в зависимост от вида 
на включените в него компоненти и е използ-
вана в строителството през всички времена. 
Оцветяването на гранита дава богат материал 
за фантазията. Гранитът, зелен, розов, светло-
син, кафяв, червен, с всички оттенъци на сиво-
то, с дребни и едри кристали, е много красив 
земен камък.

Не става за огърлици и пръстени, но в ар-
хитектурни елементи създава усещане за спо-
койствие и сигурност поради своята твърдост 
и здравина. С

енергийното излъчване на всичките 
минерални съставки, 

http://www.mramori.com/graniti.html

гранитът помага на хората да се справят 
със своите всекидневни проблеми и да бъдат 
здрави като него.

Грубо обработен, леко или фино полиран, 
гранитът винаги е привличал интереса на 
строители и архитекти както за създаване на 
монументални паметници, така и за външна 
облицовка и оформяне на вътрешния инте-
риор. Добре оформените павета по улиците 
и калдъръмените пътеки в старите градо-
ве създават особено усещане в сравнение с 
все по-използвания в пътното строителство 
асфалт и бетон, защото гранитът е нашата 
връзка със Земята. За разлика от дървото, ко-
ето поема и пази топлината, гранитът създава 
прохлада в сградата. Може би с цел охлажда-
не на страстите и премахване на постоянното 
напрежение в нашия забързан живот, напо-
следък вместо килимчета, слагани по стени-
те на кабинетите, хората все повече търсят 
въздействието на този красив камък върху 
себе си и го използват като коректор на бушу-
ващите отрицателни енергии в околното про-
странство и офисите. Преди двадесет години, 
през време на полета от Москва до София, за 
уралските гранити с възхита ми разказваше 
известеният архитект Георги Стоилов.

На нашата планета Земя има огромно раз-
нообразие от гранити, от които са изградени 
цели планински масиви и които винаги имат 
различни имена, свързани както със съдържа-
нието на определените съставки, така и с мя-
стото на добива. Среща се и един особен вид 
гранит - писмен гранит. Има и други имена 
на този много атрактивен камък заради спец-
ифичната му структура на прораснали помеж-
ду си прозрачен кварц и оцветени фелдшпати, 
наподобяващи древноеврейска или древно-

розов, розово-червен, жълтеникав и тъмнока-
феникав цвят. Използва се като декоративен 
камък за вътрешна облицовка.

С червения гранит в Русия е свързана 
следната история. През Втората световна во-
йна, след отблъскване на немската армия 
от Москва, близо до града било намерено 
огромно количество червен гранит, докаран от 
немците. Чак след края на войната било раз-
гадано непонятното появяване на този гранит 
близо до столицата на Русия. От немските ар-
хивите станало известно, че след завършване 
на планираната светкавична война Москва е 
трябвало да бъде разрушена и на нейно място 
да бъде издигнат паметник на победата над 
Русия. Сега с този червен гранит в Москва са 
облицовани много от сградите на една от най-
централните улици.

В България гранити има в района на 
Смиловене, Гайтаниново, Плана, Ленище и 
други.

лидия СТаРИКоВа
Из „Камъни за нашите души”

р. гранит; a. granite; н. granit;  ф. granite; и. granito

скандинавска писменост - еврейски камък или 
рунит. В състава му влизат фелдшпати (65-
80%), кварц (до 30%), присъстват още биотит, 
мусковит, турмалин, апатит и гранат (общо до 
5%). Фелдшпатите са представени от микро-
клин, пертити и ортоклаз, оцетени основно в 

http://www.bulston.com/bg/
pcategories/view/3

Масичка 
от месинг 

и черен 
гранит
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- Г-н бубалов, какви са 

най-общо приносните ак-
центи в сборника?

И.б. Сборникът с мета-
форичното заглавие „Пъ-
ТУВАЩИЯТ ГРАД. Бургас, 
Черноморието и Странджа 
в средновековните евро-
пейски морски карти” (Изд. 
„Либра Скорп”, Бургас, 2010 
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СТР. 8

ПоКлон ПРед учИТеля

Когато г-жа Шикова ме покани да отида в родното село 
на Петър Дънов – Николаевка, Варненско, приех с удо-
волствие, защото бях чела негови книги, а също и за него.

Организатор беше Духовен център „Слънце” – Варна, с 
ръководител г-жа Елена Икономова.

Пътувахме с микробус. Другите бяха ходили и преди, 
но аз отивах за първи път и с нетърпение очаквах да видя 
родната му къща.

Още с пристигането попитах Павлина – жената отдала 
сили, време и почит, посветила се в памет на неговото 
дело - това ли е родната му къща. Тя каза, че неговата се 
е срутила и по снимка са построили нова – двуетажна в 
стар стил, каквато е била някога.

Нашата задача бе да помогнем в почистването на къща-
та и двора, седмица преди откриването й, определено за 
24.09.2011 г.

Каквото можахме, направихме – почистихме и тротоа-
ра, който беше буренясал.

На самото откриване имаше гости от цяла България, за-
едно с тези, направили първа копка. За делото му говори 
проф. Христо Маджаров и други негови почитатели. Пав-
лина Иванова – директор на местното училище, прочете 
стихове за Петър Дънов. Групи от Варна и Пловдив пяха 
песни. Накрая разгледахме къщата, подредена в българ-
ски стил, с негови творби и т.н.

Почерпихме се с домашно приготвени вкусотии и си 
тръгнахме за Варна.

Още на отиване получихме от Венета по една листовка 
с образа на Петър Дънов и кратки сведения за живота и 
дейността му.

Роден е на Петровден, 29 юни 1864 г., в село Хадърча, 
днес Николаевка, област Варна, където започва и учение-
то си. По-късно учи в Свищов, в американско методистко 
училище, а през 1888 г. заминава за САЩ да продължи 
образованието си. През 1895 г. се завръща в България, 
където отдава силите и знанието си за народа, за здраве-
то му – физическо и духовно.

Години наред непризнат в Родината си, получава при-
знание от цял свят.

За него Алберт Айнщайн казва: „Цял свят се прекланя 
пред мене, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов 
от България”.

Какво по-голямо признание от това, което изрича Айн-
щайн.

Накрая и аз казвам:
Поклон пред великото му дело!
Поклон пред светлата му памет! 
Ценка ИлИеВа, Варна    27.09.2011 г.

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИг.) беше посрещнат от бур-
гаските медии и читателите 
с повишен интерес и това 
се дължи на сполучливото 
полиграфско оформление 
и идейно-композиционно 
решение, което с издател-
ството успяхме да реали-
зираме. Във встъпителната 
част интерес представля-
ват епиграфските текстове 
и препоръките, които са в 
унисон с приносните акцен-
ти на сборника.

за ПъРВИ ПъТ едно 
списание става дом на 
нещо толкова невероят-
но, каквото е лимецът. Не 
толкова заради приказна-
та му история, която пуб-
ликуваме сега, а заради 
специалния ни подарък 
за всички наши абонати; 
всички наши читатели, 
които ще потърсят списа-
нието в книжарници, йога 
студия, биомагазини, ве-
гетариански ресторанти 
и чайни. Вътре в него ви 

очаква едно малко пакет-
че, в което има на пръв 
поглед нещо почти неза-
бележимо. Но всъщност 
безценно...

Новият брой на сп. 
„Усури” ви подарява щип-
ка зърна от лимец, за да 
почувствате, че думите ни 
наистина растат и се вко-
реняват. Това е начин да 
се превърнете в част от 
вълшебството – не само 
вълшебството на самото 
списание и нещата, кои-

то научавате от него, но и 
онова другото, ГОЛЯМО-
ТО ВъЛШЕБСТВО. То е в 
природата, то е в звезди-
те, то е и в нас самите...

Вълшебните зърна ли-
мец може да съхранявате 
просто в пликчето и да ги 
поставите под възглавни-
цата си. Може да израбо-
тите с тяхна помощ скъ-
поценно енергетизиращо 

КълноВеТе на лИМеЦа 
ПРеГРъЩаТ СВеТлИнаТа

През октомври между буквите и илюстрациите на сп. „УСУРИ” 
ще откриете и няколко свещени зърна от древната култура

НАУКА, 
КУЛТУРА

   ПРИноСнИ аКЦенТИ В    
   СбоРнИКа на ИВан бубалоВ 

„ПъТуВаЩИяТ ГРад”

СТР. 8

- Как приемате оценките 
в препоръките на профе-
сорите?

- Оценките на професори-
те Стоян Радев и на проф. 
д-р Божидар Димитров са 
изключително ценни, кратки 
и точни. И бих вметнал, че 
проф. Божидар Димитров 
е единственият в Бълга-
рия най-добър познавач на 
средновековните европей-
ски пътни морски карти. Той 
отбелязва, че изследвани-
ята ми върху етимологията 
на имената в Бургаския ра-
йон и в самия град Бургас са 
ценни и задълбочени, и най-
вече върху най-спорния въ-
прос, свързан с топонимите 
Пиргос-Порос.

- Говорите за приносни-
те акценти в сборника, по-
сочете някои от тях.

- Бих посочил например 
историческата карта на 
„Тракия, България, Влахия и 
Сърбия” от 1584 г. на итали-
анския картограф Джакомо 
Касталди (1500-1565). В нея 
открих, че той първи е нане-
съл в своята карта селище-
то (РОГО-Поро) – истинския 
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ПохИЩенИе
Похитили са силата на живота ви. Ако 

има нещо общо между всички вас като чле-
нове на човешкия род, то е, че са похитили 
вашите чувства. Други са свирили на ваши-
те чувства като на музикален инструмент и 
никога не са ви позволили да познаете си-
лата, която тези чувства ви дават.

Винаги всичко опира до чувствата. Чув-
ствата са като малки билетчета, които мо-
гат да ви осигурят място и да ви включат. 
Вие сте невероятно богати. Само да може-
хте да осъзнаете колко богати ви правят 
вашите чувства. Съществата с по-ниска 
вибрация, ако можем смело да ги наречем 
така, живеят от чувства в много малък че-
стотен обхват - чувства, които са основани 
на страх, хаос и насилие.

Способността да използвате човешката 
воля над човешкото съзнание е последният 
ви изход. Способността да овладявате тя-
лото си със силата на волята е точно това, 
което хората, дърпащи конците на тази пла-
нета, не искат да откриете. Сега, когато все 
повече и повече от вас стават независими 
и управляват собствената си честота, тези 
които не искат тази нова честота, ще въве-
дат противоположна честота, за да създа-
дат хаос, объркване и противоречия. Вина-
ги, когато обществото е на ръба на голям 
скок или промяна, има диаметрално проти-
воположни дейности.

Винаги гледайте на даден проблем през 

призмата на по-широката картина, за да 
можете да бъдете неутрални, тъй като кар-
тината непрекъснато става все по-широка 
и по-широка. Планетата е тръгнала към 
огромен сблъсък с определени същно-
сти. Ние просто ви съобщаваме това; не 
сме тук, за да предизвикаме страх. Стра-
хът е това, което другият отбор желае да 
изпитвате. Ние искаме да разберете, че 
можете да промените всичко, което искате 
да промените. Това ще бъде една игра на 
численост в бъдещето, тъй като ще работи-
те заедно, за да си осигурите положение на 
власт и сила.

Ние искаме хората да станат пълноценни 
като членове на Семейството на светлина-
та, като си представят и изпълнят с енергия 
стълб от светлина и го привлекат в тялото 
си. Овладейте го. Нека стане ваше намере-
ние всеки ден да работите с един поток от 
светлина, тъй като честотата на светлината 
ви свързва и ви изпълва със защитеност и 
информация. Почувствайте как светлината 

стига до основата на гръбнака ви, още по-
надолу в тялото ви и влиза в земята, а ос-
вен това извира от слънчевия ви сплит като 
фонтан и образува златен щит от светлина 
около вас. Използвайки слънчевия сплит, за 
да установите какво става, ще се научите 
да отсявате нещата чрез чувствата си. 

Собствениците на земята не са искали 
хората да разберат, че човешките усеща-
ния и чувства са като реколта, пшеница 
например, която може да бъде пожъна-
та. Ако отговаряте за собствената си жътва, 
другите не могат да печелят за ваша смет-
ка и да ви използват, освен ако вие не им 
разрешите. Когато работите с определена 
честота и степен на самостоятелност, тези, 
които искат да ви контролират, не проявя-
ват интерес към вас. Те искат една страхли-
ва, хаотична честота, която да ги подхран-
ва. Страхът и хаосът са преобладавали на 
тази планета, защото тези същности са ги 
подклаждали. Те са разделяли и владели 
навсякъде, за да създадат тази честота. Ко-
гато заживеете в мир и любов и с инфор-
мация, ще промените драстично структу-
рата на това място: ще върнете правото 
на избор на честота на тази планета.

Контакт с плеядианците:
барбара МаРчИняК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

От стр. 3

Масите, с които 
се запознахме, 
притежават най-

разнородни афекти. За 
вида на тези афекти поч-
ти не е говорено досега. 
Първото намерение на 
изследването бе насоче-
но към класифициране 
по формален принцип. 
Дали масата е отво-
рена или затворена, 
мудна или бърза, неви-
дима или видима, много 
малко се говори за това 
какво тя изпитва, каква е 
същността й.

Тази същност обаче не 
винаги може да се схва-
не в чист вид. Вече сме 
запознати със случаите, 
когато в масата проти-
чат цяла редица афекти, 
те бързо следват един 
след друг. Хората могат 
да прекарат в театъра 
часове наред, а пре-
живяванията, които те 
общо изпитват, са най-
разнородни. По време 
на концерт техните чув-
ства поначало са много 
по-различни, отколкото 
в театъра; може да се 
каже, че тук те дости-
гат най-висша степен на 
многообразие. Но тези 
възможности са изкуст-
вени; тяхното богатство 

МАСИ И ВЛАСТ

е резултат от по-високи 
и по-комплексни култу-
ри. Въздействието им е 
умерено. Крайностите се 
изключват взаимно. Тези 
институции служат като 
цяло за омекотяване и 
намаляване на страсти-
те, на които хората сами 
се чувстват изложени.

Главните форми на 
афекти на масата обаче 
се коренят много по-да-
лече в миналото. Те се 

проявяват много рано, 
историята им е толкова 
древна, колкото и тази на 
самото човечество, а две 
от тези форми са още 
по-стари. Всяка от тях се 
отличава с единна окрас-
ка, владее ги една-един-
ствена основна страст. 
Ако веднъж вече сме си 
ги изяснили, то невъз-
можно е някога отново да 
ги сбъркаме.

По-долу ще различим 

Протестното шествие във Варна срещу убийството в Катуница, което мина през циганската маха-
ла и изпочупи по пътя каквото може.                   Снимки: Импакт прес груп

Класификация според 
основния афект

Eсе ХVІ от поредицата 
на Елиас КАНЕТИ за 

характера на масите

според съдържанието на 
афекта

пет вида маси:
насъсканата маса и маса-
та в бягство са най-стари. 
Те се срещат сред живот-
ните също така често както 
и сред хората и е вероятно 
образуването на всяка от тях 
сред хората винаги да се е 
подхранвало от примера на 
животните. Масата в за-

брана, масата на промя-
на и празничната маса са 
чисто човешки. Описанието 
на тези пет основни вида е 
необходимо и тълкуването 
им може да доведе до из-
ключително важни познания.

Из „Маси и власт”, изд. 
„Леге Артис”

Превод: Елисавета 
Кузманова

Редактор: Саня 
Табакова
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ли към вопъла за злоупотребата. Това показ-
ва, че тези партии не са научили значението 
на политиката. Политиката означава власт, и 
тези, които имат властта, експлоатират поли-
тиката в своя собствена изгода. По-рано ли-
бералните партии държаха властта, която екс-
плоатираха, сега е наш ред. Така че, защо ни 
хулят? Ругатните отскачат върху тези, които са 
били на власт и върху онези, които ще бъдат 
на власт в бъдеще.

В тази свада нашите политически опоненти 
твърдо бяха агресорите. Те ни нападнаха, въ-
веждайки златния стандарт, и за да защитим 
нашите интереси, ние се опитахме да възста-
новим биметализма. Тъй като не успяхме, ние 
прибягнахме до защитните мита. Защо опо-
нентите ни лишиха от двойния стандарт, върху 
който се основаваха нашите ипотеки? Защо ни 
принуждаваха да плащаме повече, отколкото 
сме получили? Защо те променяха условия-
та на нашите ипотеки, лишавайки ни от избор 
между златото и среброто? Защо ни лишаваха 
от възможността да платим дълговете си с по-
евтиния от двата метала? Очевидно е, че има 
голяма разлика в това, дали съм свободен да 
изплатя дълговете си с 1000 килограма карто-
фи или 100 килограма памук, или съм обвър-
зан да го плащам само с картофи. Тази клауза 
в договора не бе изгодна за нас, без да полу-
чим някакъв вид компенсация. Ако ми беше 
позволено да избирам, аз бих платил със 160 
фунта сребро или с 10 фунта злато и, разбира 
се, щях да съм платил с по-евтиния от двата 
метала, точно както, когато съм заемал пари, 
съм плащал с по-евтиния метал. Шансът за 
печалба от такава изгода стана явна по-късно, 
когато сравнихме цената на среброто с тази на 
златото. Цената на златото нарасна с 50% в 
сравнение със среброто, така че вместо 100 
000 марки излъчва дългове, които сега възли-
зат на 200 000 марки - не номинално, а кое-
то е по-лошо, действителен факт. Трябва да 
пожертвам двойно количество от годишната 
продукция, за да платя лихвата на моя дълг. 
Вместо за 50 тона сега банката претендира 
за 100 тона годишно. Ако сребърните пари 
не бяха премахнати, бих могъл да ангажирам 
50-те допълнителни тонове за изплащане на 
дълга ми и сега щях да бъда на чисто.

Такова третиране на длъжниците, узако-
нено от политическите ни опоненти, не е ли 

просто мошеничество?
Длъжниците не протестираха лично, проте-

стите се бяха ограничили до земеделците и 
другите ипотечни длъжници, защото повечето 
от другите длъжници, които са заели пари, без 
да дават като залог реални недвижими имоти, 
биха фалирали и така биха се освободили от 
дълговете си при общото сриване, което пос-
ледва с въвеждането на златния стандарт. За-
това въпросът вече не ги засяга.

Когато поддържахме искането си за възвръ-
щане на сребърния стандарт, посочвайки, че 
след въвеждането на златния стандарт цената 
на житото падна от 265 на 140 марки и че ние 
сме получавали сребро, а не злато за нашите 
ипотеки, ние се смеехме и казвахме, че не сме 
знаели нищо за парите и за нуждите на тър-
говията. Златният стандарт е доказал голям 
успех (доказателство: голяма търговска криза 
и падане на цените) и не би могъл да се бър-
ка с неустановеното понятие за собственост 
и риска от срутване на цялата икономическа 
структура. Ако, въпреки благославянето на 
златния стандарт, ние прекарвахме лошо, за 
упрек бяха нашите остарели методи - защо не 
възприехме модерни машини, защо не използ-
вахме химически торове, защо не отглеждаме 
реколти, необходими за индустриални цели, 
защо не произвеждаме повече и на по-ниски 
цени и така да продължаваме, въпреки ниски-
те цени? Всички наши аргументи са погрешни; 
„стойността на златото е фиксирана, а стой-
ността на стоките е западнала като последи-
ца от намаления разход за производство! Тъй 
като златото има фиксирана присъща стой-
ност”, ценовите колебания винаги се дължат 
на стоките.

Опитахме се да приложим тези добри съве-

ти в практиката и да намалим 
нашите разходи за произ-
водството. Държавата ни се 
притече на помощ с намаля-
ване на разходите за превоз 
и с намаляване на таксите 
за пътуване на работниците 
поляци. И получихме по-до-
бри посеви със същия труд. 
Но не получихме очакваната 
изгода, тъй като, въпреки че 
нашите реколти се увеличи-
ха, цените паднаха от 265 
на 140 марки, така че ние в 
действителност получихме 
по-малко пари за по-големи 
реколти. Парите са това, от 
което се нуждаем, тъй като 
нашите кредитори претен-

дират за пари, а не за картофи или захарно 
цвекло! Кредиторите ни помогнаха за нашите 
облигации, които бяха фалшифицирани чрез 
законодателство в тяхна полза; те искаха зла-
то.

Сребърният стандарт би трябвало да ни 
даде пари - повече и по-евтини пари, и след 
като ни бяха ни отказани, ние се опитахме 
чрез други подходящи действия да получим 
повече пари за продукцията ни и по този на-
чин засегнахме защитните мита. Ако не бяхме 
измамени извън сребърния стандарт, нямаше 
да са необходими защитни мита. Цялата отго-
ворност за житните мита ляга върху тези, кои-
то ни бяха нарекли хлебни лихвари, просяци и 
мошеници, върху тези, които ни ограбиха чрез 
въвеждането на златния стандарт. Омразният 
епизод в нашата икономическа и политическа 
история, който причини безкрайна борба и 
горчивина, би могъл да се избегне чрез еле-
ментарна предпазна мярка за включване на 
законово определение на понятията „талер” 
и „марка” в предлаганата парична реформа 
и чрез ясно определяне на обстоятелствата, 
при които на държавата се даде право да де-
монетизира среброто и златото.

Разглеждайки огромната важност на тази 
материя, беше престъпно и от двете страни 
да използват талера, а след това и марката 
като основа за тяхната заповед за власт и да 
дадат отговор на въпроса „Какво е марка, гер-
мански стандарт?”, същността на партийната 
политика. Но сега се чувствам спасен. Нацио-
налната парична служба е нащрек и Свобод-
ните пари спомагат за поддържане на еднакво 
равновесие между конфликните интереси на 
длъжниците и кредиторите.

Превод от английски:
Георги е. андРееВ

длъжникът

Силвио Гезел
1916 г.

Ако ние, земевладелците, не принадлежим 
към рода на дебелокожите животни, ние не 
бихме били нечувствителни към злоупотреба-
та, изобилстваща в Парламента, в пресата и 
в ежедневното общуване (ние сме наречени 
хлебни лихвари, просяци и мошеници).

Това, че работническата класа ни обвиня-
ваше, че правим нейния хляб по-скъп, беше 
простимо. Спрямо нея ние сме част от агре-
сора. Работниците не са ни причинявали вре-
да, която би оправдала нашите набези върху 
мършавите им кесии. Но намирам, че са прос-
то смешни онези партии, които за да обогатят 
себе си, често са ни нанасяли щети чрез за-
конодателството, а после са се присъединява-
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ОТ СТР. 5

ПРЕМИЕРА
на стихос-
б и р к а т а 
«Между не-
бето и земя-
та» на поете-
сата Дора 
Милева в 
ч и т а л и щ е 

«Славянска беседа» (Со-
фия, ул. «Раковски» №127), 
на 21.10.2011 г., петък, от 
18.00 часа.
Книгата ще бъде предста-
вена от акад. Атанас Пан-
чев - издател, и Аспарух 
Вангелов - поет от Клуба за 
поезия и музика «Вяра, на-
дежда и любов» - София.

Вход Свободен

средновековен предшестве-
ник на днешния Бургас, и не 
случайно то е фиксирано с 
кръгче върху лицевата кори-
ца на книгата.

- бихте ли посочили и 
други примери?

- Примерите са много, за-
щото върху съдържанието 
на сборника съм работил 
в продължение на повече 
от 15-20 години и то по раз-
лични проблеми в статиите, 
които са ме интересували, 
особено към региони, кои-
то съм съпричастен, като 
странджанския – моят ро-
ден край, който не веднъж 
съм пребродил, за да го 
опозная. И в този смисъл, 
доста усилия съм положил, 
за да открия местонахожде-
нието (локализацията) на 
средновековния български 
манастир „Свети Петър” на 
исихаста Григорий Синаит в 
Странджа. Това изследване 
направих след като проче-
тох статията „Местонахож-
дението на средновековна-
та Парория и Синаитовия 
манастир” на уважавания 
от мене историк Горо Горов 
(вече покойник), която той 
преживе, през 70-те години 
на миналия век, публикува 
в сп. Исторически преглед, 
кн.І, 1872 г. Това ме предиз-
вика да направя внимател-
но проучване и установих, 
че параклиса „Света Петка 
– Балаклия” в землището на 
с. Заберново, Малкотърнов-
ско, което посетих на място 
през 1984 г., не отговаря на 
географските дадености, 
които са описани в житието 
на Теодосий Търновски. На-
ложи се да преведа старо-
гръцките терпини, свързани 
крайграничното място, на-
ричано Парория, и го открих. 
Това е Дупнишкия манастир 
„Свети Петър”, възникнал 
през XIV в. в близост до 
група малки лаври в севе-
роизточните стръмни скло-
нове под връх Махиада, в 

ви бижу, но в никакъв случай не 
ги пробивайте! А може да ги пре-
върнете в живот – лесно е, просто 
заровете в саксия и я оставете да 
презимува на балкона... Напролет 
от нея ще се роди ново начало, 
което ще подскаже как да се про-
мените и вие самите. Израствайки, 
пречиствайки се, благодарейки...

А освен думите за лимеца и зър-
ната от него, по страниците ни ще 

ПРИноСнИ аКЦенТИ В 
СбоРнИКа на ИВан бубалоВ 

„ПъТуВаЩИяТ ГРад”

НАУКА, КУЛТУРА

Скопелската християнска 
обител на местността Бъзо-

во-Бъзът до Дупнишката пе-
щера. Всичко това може да 

се види в сборника, на стр. 
163, в географската скица 

на Г. Попаянов.

- В сборника сте помес-
тили опровержение срещу 
историите от бургаския 
музей, за това, че опове-
стеното от тях проучване 
през 2009 г. за историче-
ския обект на нос Форос 
в бургаския залив не от-
говаря на историческите 
реалности.

- Да! Това, което беше 
оповестено, не отговаря 
на историческата истина. 
Този обект през III в.сл.Хр. 
е бил РИМСКИ ВОЕНЕН 
ЛАГЕР, военизирано сели-
ще със специален статут 
на управление – „прези-
дия” (военен щаб), която 
осъществявала ръководни 
функции над всички подраз-
деления на територията на 
нос Форос. По времето на 
римския император Гордиан 
ІІІ (238-244) тук за нужди-
те на римската провинция 
Тракия e изграден затвор 
(Стравико-Stravicho) за теж-
ки престъпления и към него 
е издигната кула (бург), ох-
раняваща затвора и приста-
нището Кафа (Kaffa). То про-
дължава да работи и след 
завладяването му от турци-
те в края на ХІV в. и от там 
се изнася жито и други стоки 
за Западна Европа. И ако се 
вгледаме в картата на нос 
Форос от края на XIX век, 
ще установим, че под името 
на Бургас е нанесена 1872 
година, пристанището Кафа 
и Чифлик Кафка. Вероятно, 
върху останките на някогаш-
ния затвор са били изграде-
ни и сградите на Чифлика.

Интервюто взе 
янчо Милев

КълноВеТе на лИМеЦа 
ПРеГРъЩаТ СВеТлИнаТа

През октомври между буквите и илюстрациите на сп. „УСУРИ” 
ще откриете и няколко свещени зърна от древната култура
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прочетете...
за СИлВИ ВелеВ, който се 

свързва с невидимото чрез тай дзи;
за деСИ ПееВа, която ни на-

помня, че храната изгражда нашия 
баланс;

за ТоВа, КоеТо обедИняВа 
дъноВ И ВанГа – тяхното духов-
но раждане;

за хРаМа на СъТВоРенИеТо, 
който атлантите създали в Беглик-
таш.

Фрагмент от историческата 
карта „Тракия, България, Влахия 
и Сърбия” от 1584 г. на Джакомо 
Касталди, на която е нанесено 
селището Рого - средновековния 
предшественик на Бургас


