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Жителите на Земята, включително нейната материя и седемте астрални нива, изживяват в момента
период на благодат, започнал на 14 юни 1988 година, 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-годишно 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 наричаме Четвъртото измерение, по време на Хармоничното сливане на 15-16 август 1987 година. На 14
юни 1988 година нивото на Създателя (енергията
на Бащата, Махатма) частично вкорени на Земята
Дванадесети лъч (Златната духовна светлина), давайки възможност на цялото човечество и Земята
да получат земна връзка с Източника на този Космически ден за пръв път в историята на Земята.
Вкореняването 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, ограничаваща структура на третото измерение, се пробудиха и осъзнаха, че представляват нещо много
повече от тази тленна физическа структура, чиито
емоционални и физически тела изглежда призовават за промяна, особено онези, които съдържат поголяма Светлина и съзнание.
Из „Махатма”, 1987 г.

Излиза два пъти в месеца
www. kvantov-prehod.org
Сега в точките на неустойчиво равновесие (бифуркация) на
енергийната система Творецът ще има решителната „дума”

Усещаме ли го или не, от
доста време се извършва

В каталога на РП
нашият номер е

618

Толкова много думи се
изговориха за настъпващите промени, че цялото това говорене се преекспонира до степен, в
която хората вече отказват да повярват, че изобщо нещо ще се случи. Или
пък, ако все пак стане, са
сигурни, че то изобщо не
може да прилича едновременно на всички изказани
досега хипотези. Щом науката и езотериката предлагат различни варианти
и решения, какво тогава

остава за обикновените
хора да си съставят мнение и план за действие?
Въпреки това обаче има-
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Уважаеми читатели на вестник

КВАНТОВ ПРЕХОД
АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ
вече започна за 2012 година.

Книгите на ИК “Новата
цивилизация” могат да
бъдат закупени от верига
книжарници “Хеликон”,
“Пингвините”, “Сиела”, “Нанси”,
както и от книжните борси
“Болид“ и “Искър“. За повече
информация: www. kvantovprehod.org
Пишете ни във Facebook:
http://www.facebook.com/
pages/Novata-civilizacya/
186162898072847?v=wall;
или интересуващото
ви заглавие можете да
намерите в следните on line
книжарници: www.catalog.bg;
books.bg; knigibg.com

щото да става, си става с
пълна пара, макар и доста
незабелязано от нашите
несъвършени сетива.
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.

Великото
преображение на
пространството,
ставащо веднъж
на 26 000 години.
Вярвайки или не, всеки

човек ще се впише в новия
ритъм, в новата реликтова честота на вибрация на
нашата планета, която подобно на маяк ще направи
всичко явно – и вярата, и
лъжата, и духовното блудство, и произлизащите от
това следствия. А невписващите се в тази предзададена eволюция просто
ще отпаднат от единния
ритъм, защото това ще
означава несъпричасност,
отчуждение на творението от своя Творец. Отделянето на човека-частица
от Твореца ще означава
самоосъждане на духовна смърт и превръщане
в духовен баласт, който
се отхвърля от самото
Пространство, както казва Л. И. Маслов в своите
„Откровения към хората
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Ученикът
на Прудон
Силвио Гезел
1916 г.

С въвеждането на Свободните
пари цялата ни програма бе изпълнена. Целта, към която вървяхме пипнешком, беше постигната.
Това, което се надявахме да постигнем посредством усложнени,
мъгляво замислени институции като
валутната банка и кооперативните дружества, а именно, съвършена размяна на
блага, се осъществи по най-простия и най-лесен начин чрез
Свободните пари. Ето какво е казал Прудон:
„В обществения ред взаимността е формулата на
справедливостта. Взаимността се определя от максимата „Прави, каквото искаш да ти правят.” Или, преведено на езика на политическата икономия – „Разменяй продукт срещу продукт, купувайте си взаимно продуктите
един на друг.” Социалната наука означава просто организиране на взаимните отношения. Дайте на общественото тяло съвършено обръщение, т.е. точна и редовна

СТР. 7

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

2

От стр. 1

Сега в точките на неустойчиво равновесие (бифуркация) на
енергийната система Творецът ще има решителната „дума”

на Новия век”. Колкото и
да се стараят, каквото и
да направят такива хора,
без сънастройване със
Съ-Знанието не могат да
постигнат нищо. Поне докато не достигнат до дълбочината на знанията и на
новата енергия като жива
информация.
Никакви медитации и
молитви няма да помогнат,
пише Маслов, ако няма
дълбоко лично отношение
и осъзната воля за потапянето в Божествените откровения. А това попадане
в Канала за връзка става
на принципа на огледалото –

както мислиш,
чувстваш и
говориш, така и
живееш.
Защото обменът на
думи, мисли и чувства е
мощен заряд от енергия.
Нашите мисли и чувства са
торсиони, защото тяхната
фина материя е елемент
на всеобщите торсионни
полета. Това означава, че
те могат да влияят сами на
себе си и на другите, защото са самоорганизиращи
се структури. Всяка дума,
всеки звук, всяка наша
мисъл изкривяват физическия вакуум около нас,
създават торсионни полета и въздействат на всичко
и всеки, в зависимост от
вложените ни намерения.
Сега живеем мрачно и отчаяно, защото създаваме
настоящето си с торсионите на ужаса, раздразнението, ненавистта, злобата,
отчуждението.
Защото
сами създаваме чудовищата, които накрая ни
поглъщат. Като прибавим
тези, създадени от медиите, условията това да се
случи по-бързо, са налице.
Нашите микровихри не
са изолирана система от
мисли и образи и няма да
изчезнат веднъж завинаги,
защото са истински приемници-предаватели на торсионните взаимодействия
във Вселената. Т.е.

всеки човешки
мозък се явява
част, клетка,
неврон на

Леонид Иванович Маслов, автор на
„Откровения към хората на Новия век”

Световния разум.
Така че човешкото съзнание е способно да се
„включва” в Първичното
поле на въртене, в Полето на Съзнанието, и
чрез него да въздейства
на общото ниво на реалността. И това влияние е
най-силно и възможно в
точките на бифуркация
(в каквато сме навлезли още от миналата година), критичните точки
във физическия вакуум,
в които всички нива на
реалност се проявяват
едновременно във виртуален образ. Дори едно
незначително въздействие
(знаем за т.нар. ефект на
пеперудата) върху тези
точки чрез Полето на съзнанието може да доведе
до промяна на събитията
и до създаване на нови
такива. И тогава в доказаните вече седем нива на
реалността на Света - Божествена монада, Поле на
съзнанието на Вселената,
физически вакуум (ефир),
плазма (огън), газ (въздух), течност (вода), твърдо тяло (земя) – може да
настъпят нови процеси и
преобразувания, да се ро-

дят множество нови двойки
частици-античастици
или вече създадените да
изчезнат.
Вследствие на промяната на информационното въздействие протичат
и физическите процеси,
преустройват се физическите структури. Информационното
влияние
въздейства на системата върху нейната точка
на бифуркация т.е. върху точката на неустойчиво равновесие. Този сигнал може много силно да
измени енергетическото
състояние на системата,
неизразходвайки при това
никаква енергия.
Взаимодействието на
материята с информационното поле поражда
мисли-форми - устойчиви полеви образувания,
като създава своеобразна визитна картичка на
конкретен
материален
обект в структурата на
информационното поле.
Вечните мисли на хората, които са част от Вечното пространство, достигайки нивото на Съ-Творческо Съ-Знание, са съвсем истински инструмент
за реализация, материа-

лизация на човешките помисли. Обединени в едно
колективно Първосъзнание, пише Маслов, могат
да излъчат много силно
единно послание, което да
материализира най-фантастичните си проекти,
като например Великите
пирамиди.
Но доколко това може
да се предвиди и управлява напълно, не знаем. Самият Стивън Хокинг казва,
че ако съществува пълен набор от вселенски
закони, това би ограничило свободата на Бога
да променя намеренията
си и да се намесва в света. А пък и да имаше такъв
съвършен законник, ние
едва ли бихме го обхванали и разбрали в пълнота.
Затова, както потвърди и
квантовата механика,

събитията не
могат да бъдат
предсказвани
с абсолютна
точност и винаги
ще съществува
известен
процент на
неопределеност.
Затова, изглежда, че ще
бъдем най-близо до истината, ако предположим,
че в най-важните точки
на решения, като тези на
бифуркация, последната
„дума” ще има Създателят
на Света.
А какво можем да направим ние ли? Много повече от това да бездействаме, във всички случаи.
Мнозина „активисти”, основавайки се на препоръките на доста учители на
човечеството, предлагат
групови медитации. Нещо
подобно се проведе на
датата 11.11.2011г. в местността Богородична стъпка, край Старозагорските
минерални бани. Не може

да се отрече, че медитирайки по едно и също време, участниците заедно
с небесните помощници
могат да създадат една
холограма на представата
си за добро събитие. За
това съдейства и най-силната енергия на промяната, която е най-силна в
точката на бифуркация,
в каквато се намираме
сега.
Да, няма съмнение, че
подобно начинание е добра практика, но при условие, че всички участници в
него са достатъчно извисени и духовно пречистени, за да не предизвикат
повече беди, отколкото
ползи. А кой може да гарантира за това? Едва ли
ще се намери такъв човек.
Което пък изобщо не означава, че не трябва да правим своите малки опити
да променим старото статукво в света около нас.
Затова,
визуализирайки
или не, можем да ги правим всеки ден с порива
на сърцето си и с усещането за вече реализирани
постижения в името на
доброто. И едва когато се
убедим в своята отговорност и възможност, можем
да отидем и по-далече и
с прибавянето на нашата
положителна енергия към
всеобщата такава да направим истински пробив в
остарялата парадигма за
възприемане на света. В
противен случай, излъчвайки незнанието за правилните
мисъл-образи,
бихме влошили сегашното
положение.
Наскоро беше разпространен в мрежата и един
призив за Световна визуализация, за Пробив на
новото
самосъзнание.
Той ни приканва, без да
посочва ден и час, по-скоро във всяко едно време,
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КОНТАКТЬОРСТВО

Човешките същества трябва да се научат
да четат енергиите. Те трябва да се научат да
използват нещо повече от обичайните сетива очите, ушите, носа, устата и така нататък. Вече
ви казахме, че очите, ушите, носът, устата и допирът ви заблуждават за действителността. Те
затварят действителността. Вие си мислите, че
възприемате действителността чрез тези сетива, а всъщност те ограничават вашето възприемане на действителността. Учат ви от
малки да разчитате на своите очи, уши, нос, уста
и допир за окачествяването на изживяванията.
Сега ще трябва да разчитате на други форми на
сетивност за определянето на изживяванията.
Една от формите, които сте отхвърлили, е усещането.

Усещането - вашият знаещ,
интуитивен, психичен Аз,
е било запушено от честотния контрол на тази
планета и затова не сте могли да го откриете.
Ако бяхте открили своите собствени знания и
своя собствен начин за интуитивно досещане,
можеше да не попаднете под контрол.
Откъде знаете кое се контролира и кое не?
Част от вашия опит тук е да научите това - да
влезете за малко в горещата вода и да знаете
кога да изскочите от нея. Дълбоко във вас има
една увереност, която можете да откриете и да
започнете да действате с нея. Това е увереност,
която почита живота и почита най-вече вас самите като живота, който е във ваши ръце. Вие
сте в свои ръце и ви е дадено да почитате своята светлина, своето тяло и своите изживявания
с всички сили.
Когато започнете да се грижите за своята увереност, да я развивате и да откривате чудесата
и възможностите, които тя ви предлага, ще откриете, че вашето тяло, което ви се е струвало
като товар, който влачите навсякъде със себе
си, всъщност е безценно. То ви носи невиждани
богатства. Физическото ви тяло ви прави милионери. Трябва да се научите да използвате

Нови дълбоки граници

Усещане
центъра на чувствата и да задействате и да
работите според информацията вътре във
вас; трябва да се научите да вярвате.
Вие, като членове на Семейството на светлината, смятате да слеете измеренията. Вашата
задача е да привлечете в настоящата действителност други измерения, да оставите нервната
си система да се справи с различните молекулярни изменения и да успее да го направи както
трябва. Вие се учите да възприемате чрез центровете на чувствата си и да обучавате другите
на всичко, което вие можете да правите. Вие сте
пътеводителите.

Ще разпознавате холографските
постановки чрез чувствата.
Ще чувствате, че нещо не е както трябва в тях
- нещо ще ви се струва намирисващо или стран-

но. Когато във вашата действителност внасят
холографски постановки, нещо не е наред. Като
членове на Семейството на светлината вашите
настройки и влакна няма да се чувстват добре,
ако присъствате на холографска постановка,
защото те се използват, за да ви контролират, а
не да ви носят извисяване. Използват се за предизвикване на чувствата ви по определен начин,
така че други да могат да се хранят от тях; използват се, за да ви доведат до едно определено ново ниво на функциониране.
Тези технологии ще бъдат прилагани по-често
в следващото десетилетие. Затова казваме, че
на човечеството му предстои драстично пробуждане що се отнася до истинската действителност. Границите на действителността са доста
дълбоки.
Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

Телепатичен разговор със Зихара
Зетрон – звездно-метеорен индивид
от пето измерение
Съществата, които живеят в съзвездието Северен кръст, известно още и с името Лебед, 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.
За житните кръгове.
- По произход не са от
земна цивилизация, а
носят кодове на високо
развита цивилизация от
небесно съзвездие. Под
тяхна диктовка кръговете
са сътворени за знамения
на Земята – те отварят каналите за връзка между
световете. На кръговете
се виждат знаци от земни символи, за да бъдат
разчетени. Носят информация за построяването
на пирамидите; кога са
идвали космически гости
на Земята; кой управлява

Вселената; за структурата
на Вселенското познание и
други. Ползвана е символна система от знаци, за да
се закодира информация и
да се намери най-сигурният начин за послание към
земните жители от небесните пратеници. На житните кръгове стават чудеса
и знамения от енергийния
източник на информация,
дадена, за да се ползва от
вас. Нови знамения ще се
случат там. Ще намерите
тълкуването. Добро е то
наистина.

- Ирисовата диагностика надеждна ли е?
- Да, може са се използва. Дори се научават хора,
без способности да лекуват. До 90% може точно да
се диагностицира с нея.
До 10% може да се допусне грешка. Да се съпоставят ирисодиагностиките с
други изследвания.
- Какво е въздействието на мантрата „зин –
уру”?
- Тази мантра постепенно би могла да ви въведе в
тайнството на вътрешния
свят, откъдето се черпи
повече непозната сила, но
да се внимава с нея, че е
силна. Необходима е подълга подготовка. Чрез
мантрата се осъществява
вътрешно преминаване на

силни енергийни състояния, тя насища организма
с вече различна енергия.
Добива се вътрешно зрение за повече тайни на
духовното самопознание.
Дава се тласък на душата
да се намесва в работите
на ума.
- За чудотворните икони.
- Чудотворните икони
са енергийни източници
за трансформация. Осъществява се енергиен обменен баланс между духовното лице и молещия.
Те са точно толкова енергетизирани, колкото да направят от мисълта и нейната сила мощен подтик
към светлината. На светлината в чистата мисъл се
основава въздействието

им. Добре е да се молите
под кос ъгъл пред иконите.
Да не падате на колене, за
да може енергията да тече
и да се обменя правилно.
Не правете резки движения, защото пречат те на
ауричното тяло да се обменя с енергийния източник в иконата.
- За Светия граал.
- До него се домогват
съвременните легенди. На
път е да се разкрие истината за Светия граал, но
това ще бъде дело на VІ
раса. Да се намери път и
материализира Божествената идея, искате вие.

Цветана Качерилска
e-mail: anarilska@mail.bg
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мето идва от находището на гипс в
Арагон (Испания), където е намерен
за пръв път във вид на отделни кристали. Химичен състав: СаСО3; често съдържа
примеси от SrO и PbO и много малко от магнезий (Мg), желязо (Fе), цинк (Zn) и Рl.
Кристализира в пещери във вид на радиални иглички, в коралообразни форми (сталактити, сталагмити и хеликтити), като дребнозърнести агрегати, плътни маси с натечен произход (мраморен оникс, от който са направени
изящни перила в една много известна сграда
до театър „София”). Арагонитите, които имат
вид на клонки, се наричат „железни цветя”.
Основно е безцветен или снежнобял, но понякога е оцветен в сиво, синьо, жълто, дори
във виолетово. Оникси с красиво оцветени
слоеве са декоративен материал за различни
изделия - от плочки за облицовка на стени, до
малки вази и кутийки и други дребни изделия,
като дръжки за прибори, подставки за свещници и др. От полупрозрачни просветляващи
арагонити правят висулки и гердани. Много
редки прозрачни кристали на арагонит стават
и за фасетиране.

АРАГОНИТ

р. арагонит. а. aragonite, aragon spar;
н. aragonit; ф. aragonite; и. aragonita
Разновидност на арагонита е една от главните съставки на седефа в мидите и в състава на перлите, където той се отлага във
вид на тънки кристали. След попадане на
чуждо тяло в мидата, тя формира върху него
ивици от органично вещество - конхиолин с
много сложен състав, който обвива минералите арагонит и калцит, чиито кристали са
ориентирани основно перпендикулярно към
повърхността на вътрешните фини слоеве
и успоредно в горните слоеве на перлата.
Такъв строеж обуславя неповторимия седефен блясък на перлата. Затова арагонита
го наричат поетично „Майката на перлите”.
Участва и в изграждането на корали. Отлага
се в термални източници. В Турция, в местността „Памук-кале”, арагонитът извирайки
на повърхността в наситен разтвор, е създал живописни водопади. Къпането в такава вода лекува от много болести, свързани с липса на калций в организма. Има
легенда, че там някога е ходила да се къпе
Клеопатра.
Високото съдържание на арагонит във во-

дата на Мъртво море помага за лекуване
на псориазис и други кожни заболявания.
Лековитите води в прочутия курорт Карлови
Вари преминават през пластове на арагонит, извличайки полезната съставка. В този
курорт продават като сувенири вкаменени
рози, покрити с кристали от арагонит.
Литотерапевтите смятат арагонита за
важен източник на калций, който добре се
усвоява от хората и животните. Полезна
е и водата, която преминава през смлени
корали, които съдържат арагонит. Затова
според лекарите населението на кораловите острови живее дълго. Предлаганите напоследък за лекуване прахове от корали,
които съдържат арагонит, при престояване
във вода също осигуряват на организма
калций. Носенето на арагонит в изделия,
правене на масаж с арагонитови топки или
просто близост до изделия от него ни дава
енергията на калция.
Арагонитът се смята за камък, който създава в къщи уют и е признак за

успешен бизнес
и благополучие.
Помага за създаване на спокойствие и за
уравновесяване на психиката на живеещите в
дома. Полезен е и при медитация, като успокоява физическото тяло и повишава вибрацията, която се усеща като затопляне в енергийните центрове и в ръцете и ходилата. Учи на
търпение и самоконтрол.
По-известни находища има в Италия,
Испания, Германия, Австрия (с оранжево-червен цвят), в Перу, в Чили (със светлосив цвят),
в Намибия. Арагонити има на много места в
света заедно с варовици.
В България арагонити има в някои от пещерите в Искърското дефиле и в находище
Издремец.

Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите души”

К
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алциевият карбонат е
химично съединение с
формула CaCO3. Среща
се в големи количества по
целия свят под формата на
скали и е градивно вещество
за черупките на различни водни животни, на
охлювите и на яйцата. При температура 9001000 градуса по целзий, калциевият карбонат
се разлага до въглероден диоксид (CO2) и
калциев оксид (CaO). Процесът е обратим
и ендотермичен. Методът е в основата на
промишленото получаване на негасена вар
(калциев оксид).
Като сол на много слаба киселина
(въглеродна киселина) със силна основа
(калциев дихидроксид) калциевият карбонат
реагира дори и със слаби киселини с отделяне
на калциева сол и въглероден диоксид. Затова
някои от препаратите за почистване на бани,
кухни, както и за котлен камък съдържат оцетна
киселина или лимонена киселина.
Калциевият карбонат е много слабо
разтворим във вода. При наличието обаче на
въглероден диоксид във водата се образува
калциев хидрогенкарбонат Ca(HCO3)2, който е
доста по-разтворим. По този начин калциевият
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ОТ СТР. 1
да насочваме своята енергия на мислите и чувствата
по посока на сбъдване на
нашите добри очаквания;
и то с радост - така, сякаш
вече са се сбъднали. Но
има една мъдра приказка,
която казва „внимавайте
какво си пожелавате”. Ако
поискаме нещо, което не
сме готови да приемем,
това означава да си направим духовно „харакири”.
Означава и недоверие към
Твореца, който създава
най-добрите за нас условия и обстоятелства за необходимата ни промяна.
Във всички случай трябва непрекъснато да работим по посока нашето
издигане и усъвършенстване. Така наистина ще
помогнем чрез процеса си
на самоосъзнаване за издигането на всички нива на
съществуване. Във физическия свят работи точно
този принцип – от частното
към общото, докато в Тънкия свят принципът е обратен. Моментът на синхронизацията на двата принципа ще настъпи за всеки
по различно време, според
определените ни дадености, желания и възможности
за самоусъвършенстване.
Еднократното изричане и визуализиране на
доброто обаче съвсем
няма да промени картината на Света, преди да
е станало потребност,
начин на живеене. Това
просто ще си бъде един
съвсем по нашенски подход - „от главата за краката”. Но „главата” не би
могла да ходи вместо нас,
нали? Първо трябва да се
научим да „ходим”, после

карбонат (варовика) от скалите се измива на
места и повишава твърдостта на водата. На
места, където съдържанието на въглероден
диоксид във водата се намали по един или
друг начин, варовикът изкристализира отново.
Така се образуват например сталактитите и
сталагмитите в пещерите, а също и котленият
камък.
Големи залежи от калциев карбонат се
образуват там, където има или е имало големи
водни басейни (езера, морета, океани). Поради
ниската си разтворимост той се утаява порано от повечето други минерали във водния
басейн. При комбинирани находища, варовикът
обикновено образува най-долния слой (заедно
с доломита), като по-горните слоеве са поразтворимите минерали (хлориди, сулфати и
др.). При навлизане на варовика по-дълбоко
в земната кора, под действието на по-високи
налягания, той се превръща в мрамор.
Калциевият карбонат е бял или безцветен,
но естествените карбонатни утаечни скали са
оцветени в сиво, кафяво, оттенъци на розовия
цвят и др. поради наличието на примеси от
други минерали.
Калциевият карбонат (варовик, мушелкалк,

врачански камък, мрамор и др.), обработен
в подходящи форма и размери, се използва
широко като облицовъчен материал за сгради,
за скулптури, паметници и др. Минералът се
добива в големи количества като суровина
за строителството. От него чрез изпичане се
получават негасена и гасена вар. Той е също
така една от съставките при получаването на
цимента. Варовикът е и едно от изходните
вещества за получаването на сода по метода
на солвей. Калциевият карбонат се използва
и като тор в селското стопанство, при кисели
почви, тъй като неутрализира киселините
(с образуване на въглероден диоксид и
съответната калциева сол).
Калциевият карбонат се среща под
формата на следните минерали:
•
Арагонит
•
Варовик
•
Калцит
•
Мрамор
•
Креда (минерал)
•
Травертин
•
и други.
Източник: http://bg.wikipedia.org/

Сега в точките на неустойчиво равновесие (бифуркация) на
енергийната система Творецът ще има решителната „дума”

създаденото движение ще
предизвика още по-големите задвижвания на вълни и
вихри от съвсем друг порядък. С други думи, системата не става такава, преди да я систематизираме
всеки ден по малко. Дано
досега сме правили нещо
в тази посока, защото сега
времето, необходимо за
квантовата трансмутация,
неумолимо се съкращава и човекът - фрактална
частица на Твореца - ще
трябва да се включи в нея,
независимо от това какво
вече е направил. И то чрез
един особено интензивен
изпит в условия на труден
избор и при доста високи
вибрации. Но и тук, както
навсякъде, Творецът е оставил резерви. В исторически моменти, като тези,
които идват, човекът може
да си помогне чрез неувяхващата си надежда и увереност в Божия промисъл.
Чрез
безпрекословната
си любов и вяра към своя
Източник. Това са основните условия за успешното
преминаване на изпита за
Квантовия преход, който е едно движение на

душите и сърцата ни по
посока на вечния ни Дом.
В навечерието на Великия празник на Духовното
единение, съобщава Маслов, само нашата изпратена към пространството
любов, може да срещне
Любовта, идваща от отвореното сърце на Бога, и
тази небивала среща ще
предизвика кардиналното
преображение на Пространството. Това духовно
Преображение няма да
бъде просто борба на човека със самия себе си, а
неговата борба за оживяване. Защото много скоро
ще започне прочистването
с огън, т.е. с високочестотните вибрации на самия
Творец.
Единствено в този век,
хората са достигнали до
точката на незавръщане,
или точката на бифуркация, която е и състояние,
в което няма да виждаме
и усещаме как тече времето. Това доста ще ни
стресира, макар да е нашето привично състояние,
от което обаче изобщо не
сме се възползвали. Затова пък точно то ще про-

мени нашите възприятия,
особено по време на медитация. Тогава ще стане
ясно дали хората могат да
успеят да разсеят натрупания в и около себе си
мрак. И дали са формирали вътре в себе си „парченце” Светлина, което ще си
проличи, ако не отговарят
на злото със зло, не са отмъстителни и злопаметни,
не са коравосърдечни, безмилостни и т. н.
Но в идващите сега дни
на Богопроявление, на Божествена регулярност ще
има не само тотално пречистване преди срещата с
Твореца чрез отделяне на
„зърното” от „плевела”, но
и едно всеобщо възхваление на Неговите справедливи и истинни методи и
средства за тотална промяна на Света. Свързано,
разбира се, с осъзнаването, че строгостта е част от
Любовта и че един любящ
Баща ще има много високи
изисквания към своето творение, проявяващо го тук,
на Земята. Затова преходът, границата към Новия
свят, човекът ще премине
по начина, по който е хо-

дил до този момент. И то
не с каляска, а пеша с тежкия товар на всички кармични дългове, натрупани
през всичките си изминали
инкарнации. Но тъй като
всички хора са били някога
родени в Светлина, отново ще имат възможност да
сътворят Цялото, т.е. Бога
в себе си. Да съберат всички фрагменти на „пъзела”,
да ги съберат в една велика картина на Началото на началата и така да
изпълнят Вселенската програма за Преображение на
пространството,
според
диктовките на Маслов.
Най-сигурният начин за попадане в нея е осъзнатият
ни Дар на Съ-Творци, който прави нашата воля част
от волята на Създателя.
Тогава и разхвърляните в
нас частици, брилянти от
Светлина, ще се съберат в
образа на Твореца. И всеки човек ще може да види
в тази велика картина не
само Неговия образа, но
и своя собствен образ под
формата на творящо Начало на Началата.
Лияна Фероли
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МАСИ И ВЛАСТ

Маси в
самозапрещение
АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

Eсе ХVІІІ от поредицата на Елиас
КАНЕТИ за характера на масите

Е

дин особен вид маса се образува чрез
самозапрещение: мнозина дружно не
искат повече да правят това, което дотогава всеки поотделно е правил. Запрещението е ненадейно; те сами си го налагат. Това
може да бъде някое старо запрещение, потънало в забрава, или такова, което от време на
време излиза на бял свят. Но може и да е съвършено ново. Във всеки случай то се стоварва със страшна сила. Категорично е като заповед, но решаващото в него е негативният му
характер. Запрещението никога не идва отвън,
дори да изглежда, че е така. Винаги възниква
от някаква потребност на тези, които засяга.
Веднага щом запрещението е обявено, масата започва да се образува. Всички отказват да
вършат онова, което външният свят е свикнал
да очаква от тях. Онова, което са правили досега без много шум, като нещо естествено и
съвсем не трудно, сега изведнъж не желаят да
правят вече за нищо на света. По категоричността на техния отказ може да се познае принадлежността им към масата в самозапрещение. Негативността на забраната е заложена в
тези маси от мига на тяхното раждане и докато
съществуват, тя остава техният най-съществен белег. При тези обстоятелства би могло да
се говори и за негативна маса. Съпротивата
се изгражда: забраната е граница и бент; никой не може да прекрачи границата, нищо не
може да пробие бента. Всеки следи другия до
себе си, за да види дали той продължава да
бъде част от бента. Който се огъне и престъпи
забраната, бива осъден от другите.
Най-добрият пример за негативна маса, или
възпряна маса, в нашето време е стачката.
Работниците са свикнали да извършват своята работа редовно и в определено време. Това
са дейности от най-различен вид, един трябва да върши едно, а друг – нещо съвършено
друго. Но те идват по едно и също време на
работните си места и по едно и също време ги
напускат. Работниците са равни по отношение
на този общ момент на идването и разотиването. Повечето от тях вършат своята работа с
ръце. Те са близки помежду си и в още нещо
– възнаграждението за труда им. Но според
това, което вършат, заплатите им са различни.
Тяхното равенство, както се вижда, не стига
много далече. То не е достатъчно, за да доведе до образуването на маса. Ако обаче се
стигне до стачка, работниците стават равни
по по-обвързващ начин – с отказа си да продължат да работят. Пропити са от този отказ
до мозъка на костите си. Забраната за работа
формира убеждения, пораждащи способност
за съпротива и остра реакция.
Моментът на преустановяването на работа е велик. Той е възвеличен в работническа
песен. Много неща допринасят за чувството
на облекчение, с което започва стачката. Фиктивното равенство, за което им се говори, но

всъщност се състои само в това, че всички се
трудят с ръце, изведнъж се превръща в истинско. Докато работят, всеки върши различно
нещо, действа по специфични за него указания. Щом спрат да работят, всички действат по
един и същи начин. Сякаш всички в един и същ
момент решават да вдигнат ръце от оръдията
на труда и да напрегнат всичките си сили, за
да не ги вземат отново, независимо от това,
че близките им гладуват. Напускайки работа,
работниците стават равни. В сравнение с въздействието на този момент върху съзнанието,
конкретното им искане няма голямо значение.
Целта на стачката може да е повишаване на
надниците и участниците в нея положително
се чувстват равни и заради тази обща цел. Тя
обаче не е достатъчна да ги превърне в маса.
Ръцете, които спират да работят, заразяват
и други ръце. Онова, което те не правят, се
предава на цялото общество. Стачката, която
се разпространява поради „симпатизиране”,
пречи на работата и на други, на които първоначално не им е минавало през ум да преустановят дейността си. Смисълът на стачката е
в това, че

никой не трябва да върши нещо,
докато работниците не вършат нищо; и колкото по-дълго устоят това намерение, толкова
по-голяма е вероятността да спечелят стачката.
При истинската стачка е важно всеки да
спазва запрещението. Стига се до спонтанно-
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то образуване на организация в самата маса.
Тази организация има функцията на държава,
която възниква с пълното съзнание за своята
краткотрайност, и в нея съществуват само няколко закона, горепосочените, но те се спазват най-строго: постове охраняват входовете
на помещенията, от които е започнала стачката; самото работно място е забранена територия. Възбраната, която тегне върху него, го
възнася над неговата делничност и му придава съвсем особено достойнство. Отговорността, която носят за него, го превръща в общо
притежание. Като такова го защитават и му
придават по-висш смисъл. В неговата пустота
и безмълвие има нещо сакрално. Проверяват
се убежденията на всеки, който се приближи
към него. Този, който идва с подли намерения,
който иска да работи, се смята за враг или
предател!
Организацията се грижи за справедливо
разпределение на хранителни продукти или
пари. Наличното трябва да стигне за възможно най-дълго време. Важно е всеки да получава малко, но по равно с другите.
На по-силния няма да хрумне, че трябва да
получи повече; дори лакомият на драго сърце
ще се ограничи. Тъй като обикновено за всички има твърде малко, то и начинът за разпределение е честен, т.е. публичен. Този начин на
разпределение допринася членовете на масата да се чувстват горди, че са равни. Има нещо
във висша степен сериозно и заслужаващо
уважение в такава организация. Когато става
дума за необуздаността и страстта на масите към разрушение, не можем да не мислим
и за чувството на отговорност и достойнство
на такова спонтанно възникнало образувание.
Разглеждането на възпряната маса е абсолютно необходимо, защото тя показва съвсем различни черти, коренно противоположни на характерните белези на масите. Докато е вярна
на своята природа, масата в самозапрещение
не е склонна към никакви разрушения.
Вярно е обаче, че не е лесно да бъде удържана в това свое състояние. Ако нещата се
развиват неблагоприятно и недоимъкът стане
трудно поносим, и най-вече когато е нападната
или обкръжена, негативната маса е склонна да
се превърне в позитивна и активна. Стачкуващите, които така внезапно са прекратили обичайната дейност на ръцете си, след известно
време трудно могат да ги държат повече в бездействие. Щом усетят, че е застрашено единството на съпротивата им, те стават склонни
към разрушения в сферата на собствената си,
добре позната дейност. Това е моментът, когато трябва да се прояви най-важната функция
на организацията: да съхрани чист характера
на възпряната маса и да възпрепятства всяка нейна позитивна акция. Тя трябва също да
разбере кога е настъпил моментът отново да
се премахне забраната, на която масата дължи съществуването си. Нейният поглед върху положението съответства на чувството на
масата. Оттегляйки забраната, организацията
сама взема решение за своето разстройване.
Подготвил за печат:
Цветан АНДРЕЕВ
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КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

От стр. 1
размяна на продукт срещу продукт, и човешката
солидарност е осигурена,
трудът е организиран”.
И Прудон е прав, поне по
отношение на продуктите
на труда, макар и да не е
по отношение на продуктите на земята. Но как може
да се осъществява тази
редовна размяна на продуктите? Това, което самият Прудон е предложил за
извършване на тази съвършена циркулация, е непрактично. Даже в малък мащаб
складът за стоки, както е
замислен от Прудон, е бил
неработещ, а тогава как би
могло цялото икономическо тяло да се организира
по тази линия? И отново,
той би трябвало да открие
защо се проваля взаимното
изкупуване на продукцията като пълно и редовно
търсене за размяна. Това
е бил въпросът, на който
е трябвало да се отговори
преди всичко, преди да се
пристъпи към Прудоновите
лекарства.
Прудон наистина е подозирал, че има нещо погрешно в металните пари, но той
не е могъл да нарече златото „преграда към пазара,
страж, пазещ вратите на
пазара със заповед да не
позволи на никого да мине”.
Той никога не се е опитал
да открие точно

какво е
погрешното в
парите,
въпреки че това е точката, от която е трябвало да
започнат
изследванията
му. Това е неговият провал,
довел го до заблуда. Издигайки труда или резултата
от труда, стоката, до равнището на готовите пари (т.е.
златото), Прудон е мислел,
че е открил решението на
социалния проблем. Но
защо е било необходимо да
„издигне” стоката до по-високо равнище; какво има в
златото (тогава пари), та го
е поставил над нивото на
труда?
Тук прудоновата грешка
лежи в представата за издигане на стоките до равнището на златото. Той е
трябвало да преобърне
изречението и да каже:
„Искаме парите и стоките да циркулират на еднакво равнище така, че
парите никога да не бъдат предпочитани пред
стоките; така стоките
стават пари и парите
- стоки. Нека тогава понижим парите до нивото
на стоките. Не можем да

Пиер-Жозеф Прудон
(1809 –1865)
Автор на „Системата
на икономическите
противоречия или
Философия на
бедността”

и точни наблюдения се съдържат в съдържателните
изречения на Прудон и колко близо той минава покрай
решението на проблема.
С паричната реформа
парите бяха понижени до
равнището на стоките и
резултатът е, че по всяко
време и при всякаква ситуация стоките са равни
на парите. „Купувай своите
продукти от други продукти - е казвал Прудон, - ако
искаш да намериш пазари
и заетост”. Сега това е направено. Търсенето и предлагането са споени в едно
с новите пари, точно както
е било, когато размяната
се е извършвало с бартер
- защото всеки, който в онези времена е носел стоки
на пазара, е вземал други
стоки със себе си за вкъщи. Така винаги е изнасял
толкова продукция, колкото
е внасял. С въвеждането
на Свободните пари парите, получени от продажбата на стоки, незабавно се
превръщат от купувача в

Ученикът
на Прудон
променим качеството на
стоките и да ги надарим
с предимствата, присъщи на златото като стока. Не можем да направим
динамита безопасен или
да предпазим стъклото
от счупване, или желязото от ръжда, или кожите
от прояждане от молци.
Стоките неизменно имат
естествени недостатъци - те се развалят, те са
подчинени на разрушителните агенти на природата, - златото е единственото изключение. В допълнение към това, златото
има привилегията да бъде
пари и като пари да бъде
универсално продаваемо; и
може да бъде премествано от едно място на друго без значителен разход.
Как тогава е възможно да
издигнем стоките до равнището на златото?
Но обратната процедура е лесна: Парите са
приспособими; можем да
правим с тях, каквото ни
харесва, щом това е необходимо. Нека ги понижим
до нивото на стоките,
нека им придадем качества, които да са противовес на лошите качества
на стоките”.
Чрез въвеждането на
Свободните пари тази логична идея сега е въведена
в практиката и резултатът
доказва колко много истина

стоки и така предлагането
на продукция предизвиква
търсене на същото количество. Продавачът, който е
благоволил да се освободи
от това, с което разполага,
се вижда принуден от естеството на парите си да
пусне отново в обращение
парите, получени от своята
продажба, купувайки стоки
за собствено потребление
или построявайки си къща,
или давайки да децата си
по-добро образование, или
подобрявайки добитъка си
и т.н. Ако не е привлечен
от никоя от тия възможности, дава парите на заем на
други, които се нуждаят от
блага, но нямат пари. Други целесъобразности, като
трупане на пари, даване на
заеми срещу лихва, купуване на стоки с условие те да
дадат печалба, изчакване
на пресметнати по-добри
изгледи, вече не са възможни. От естеството на вашите продукти вие сте принудени да ги продавате; а сега
от естеството на парите
ви сте принудени да купувате, няма алтернатива. В
бърза последователност и
принудително сега купуването следва продажбата и
парите минават от ръка на
ръка. В добри и лоши времена, при победа и поражение парите следват своята
орбита през пазара толкова
устойчиво, колкото Земята

обикаля около Слънцето.
Сега търсенето се проявява толкова редовно на пазара, колкото търсенето на
работа и колкото благата,
чакащи купувач.
Наистина, в началото купувачите се оплакваха от
това, че са принудени да
се освобождават от парите
си. Те наричаха тази принуда ограничаване на свободата и нападение срещу
собствеността. Но всичко
зависи от това, какво значат
парите. Държавата обявява, че парите са публично
средство за общуване и че
те се управляват единствено в интерес на размяната
на стоки. А този интерес
изисква продажбата на
блага да бъде последвана
от еквивалентно купуване
на блага. Опитът обаче доказва, че не е достатъчно
простото желание всеки по
собствена воля и за доброто на всички щом веднъж
пусне в обръщение парите,
които получава, те на практика да са достатъчни да
осигурят редовна парична
циркулация. Затова

е било
необходимо в
парите да се
въведе сила,
принуждаваща за
циркулация.
Това е било направено и
целта е била осъществена.
Всеки, нежелаещ да
бъде лишен от свободата,
отнасяща се до неговата
собственост, по свое собствено желание и усмотрение може, ако предпочита,
да запази произведеното,
негова несъмнена собственост, у дома си и да го продава само когато се нуждае от покупката на други
продукти. Ако предпочита
да си запази сеното, варта,
панталоните, лулите и какво да е от продукцията си,
може да ги продаде предварително срещу Свободни
пари и е свободен да направи това; никой няма да
му попречи и никой няма да
се оплаче. Но ако чрез силата на Свободните пари е
бил освободен от бремето
на своите собствени стоки,
той трябва да си спомни задълженията, които е приел
като продавач и като притежател на пари - той е длъжен да позволи на другите
да спечелят от обращението на парите. Защото размяната на блага се основава на взаимност.
Парите не трябва да бъдат почивно място в размяната на блага; тяхната роля
е преходна. Държавата произвежда пари за публични
разходи и не може да толерира злоупотребата с това
средство за общуване от

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”
други за цели, чужди на размяната на блага. Нито пък
е справедливо парите да
циркулират даром от държавата, тъй като разходите се заплащат извън публичните фондове, а малко
граждани малко употребяват пари. Ето защо държавата събира годишна такса
от 5% за употребата на парите. По този начин държавата осигурява с парите
да не се злоупотребява за
спекула, експлоатация и
като средство за спестяване. Само този, който действително се нуждае от пари
като средство за размяна, а
именно, който произвежда
блага и иска да ги размени
с други блага, сега може да
използва парите. Те трябва
да станат твърде скъпи за
всякакви други цели. Освен
всичко друго, инструментът
за размяна сега е строго
отделен от инструмента за
спестяване.
Това, което паричната реформа изисква от човека,
който трябва да продаде
стоките си, е просто справедливост: „Купувай сега
блага, за да могат другите
да се освободят от тях”. Но
това изискване не е само
справедливо, то е и мъдро,
защото за да бъде в състояние да купи други стоки,
човек е длъжен да продаде
своите. Купувай, за да можеш да продадеш своите
продукти. Иначе, за да бъдеш бог като купувач, ще
бъдеш роб като продавач.
Без купуване няма продаване, а без продаване няма
купуване.
Купуването и продаването, комбинирани, създават
размяната на стоки; затова
са част от цялото. При металните пари покупката и
продажбата често биваха
разделени от промеждутък
от време; със Свободните
пари те са направени да
съвпадат. Металните пари
разделяха стоките, включвайки интервал от време
между продажбата и покупката, забавяне поради интереси, лакомия за печалба
и хиляди други странични
сили за размяната; Свободните пари, напротив,
докарват стоките, правейки
заедно с това покупката да
следва веднага след продажбата, без да дава време
или пространство за намесата на странични сили.
Металните пари, според
афоризма на Прудон, повторно цитиран в тази книга,
са преграда за пазара; Свободните пари са ключът.

Превод от английски:
Георги Е. Андреев

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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КУЛТУРА,
ИЗКУСТВО

МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

На 21 октомври т.г. в читалище „Славянска беседа”
– София, ИК „Новата цивилизация” представи за публично литературно разглеждане стихосбирката „Между
небето и земята” на поетесата Дора Милева.
Литераторът
Аспарух
Петров Вангелов от Клуба
за поезия и музика „Вяра,
надежда и любов” към СБП
– интернет при читалище „Райко Алексиев” направи кратък литературно-поетичен анализ на
стихосбирката. Вангелов посочи, че поетесата
Милева описва със стиховете си много страни на
нашето социално общество, но той конкретизира
стиховете, които отразяват негативите в нашата
демократична действителност.
Вангелов спомена, че материалният прогрес и
в нас, и в света е в

криза духовна,
че безсърдечието е болест вековна, че семейство, световно общество е пропито от престъпно
естество. Човекът днес чест и съвест прикрива,
но с блага и пари се сдобива и въпреки че душата си затрива, той граби, дори и хора убива.
Поетесата Милева в стихотворението си
„Страшните вечни въпроси” пита:
- Защо, откакто свят светува,
човечеството вместо да добрува,
убива ежедневно, ежечасно
разумното, доброто и прекрасното?
Защо след толкова изтекли века
човекът пак посяга на човека?!
Не ни ли стигат въздухът, водата –
защо посяга на майка си – ЗЕМЯТА?!
Защо повтаряме вековни грешки –
разпъваме на кръст ДУХА човешки?!
Какво ни тласка в бездните на ЗЛОТО,
наместо да закриляме ДОБРОТО? (стр. 21)

В

ноемврийския
си брой сп. „УСУРИ”
изследва
връзката между това,
което ядем днес, и даденото ни от природата и
космоса
Изданието, което се е
посветило на духовната
култура, показва например общото между планетите и нашите вкусове,
като се допитва до ведическия астролог Абхая
Мудра. Така читателите
разбират, че небесните
тела от нашата Слънчева
система имат мисия в стила ни на хранене – Юпитер например обяснява
страстта ни към сладкото,
Сатурн пък крие в себе си
и силата на стипчивото...
Как да съчетаваме вкусовете правилно, обяснява
Абхая Мудра, така че да
поглъщаме толкова, колкото ни е необходимо. А
храненето е важно условие, казва тя, за да бъдем
успешни и в целия си живот...

В някои стихове Милева умело използва алегорията за поетично изразяване на неправдите в
живота. Ето:
Поледица е сковала земята,
леден вятър преспите размята
и хлъзгат се по нея хора разни
с души замръзнали, с надежди празни.
Но в душата на Милева грее и оптимизмът:
Но под леда пак жива е земята –
сърцето тупти с надежда свята;
ще стопи леда под Новото слънце,
с надежда ще покълне всяко зрънце.
Стиховете „След Бурята” успокояват:
...каквото и да стане, пак ще има
и ден, и нощ – Земята се върти;
ще дойде пролет пак след дълга зима
и заедно ще бъдем – аз и ти.”

сяване на читателите, да
възпяват общочовешките ценности за мир между хората, за творчество
и красота в живота.
Нека не забравяме,
предупреждава Вангелов, че както ние, така
и планетата Земя сме в
процеса на Квантовия
преход. Задачата на
всеки поет и на всички
граждани на България е
да извършат Конверсия
на духа, т.е. да се родят отново, да се пречистят,
да превърнат омразата в обич, жестокостта - в
милосърдие... да победят враговете в себе си завистта, алчността, подлостта, кражбата...
Накрая Вангелов от името на редакцията на
вестник „Квантов преход” на акад. Панчев и от
името на членовете на Клуба за поезия и музика
пожела на поетесата Милева бъдещи творчески
успехи и лично щастие.

Тя продължава:
Дори единият да си отиде,
остават спомените – МИГ от ВЕЧНОСТТА;
ДОБРО и ЗЛО – едно след друго иде...
С нас остава ЛЮБОВТА.
В други куплети четем:
Поезия и музика в едно звучат –
морето, планината чувам да ечат...
...
Пленява ме магията на любовта,
за миг дочувам Одата на радостта ...
От изказалите се присъстващи, особено от
словата на Председателя на Клуба за поезия и
музика Вълчо Камбуров, пролича истината,
че поетесата Дора Милева в стихосбирката си
„Между небето и земята” убедително изпълнява
предназначението на поетите да бъдат будители на обществената съвест за нравствено изви-

Аспарух Вангелов –
литературен критик

ОБЯВА
В Лондон (25 South
Audley street; Mayfair, London; WIK 2
PB), на 2 декември
2011 г., от 17.30 –
20.00 часа, ще бъде
представена найновата книга на Издателска къща „Новата цивилизация”
„Градове, храмове,
колоси”, с автор Мариана Праматарова. Книгата ще бъде представена от издателя акад.
Атанас Панчев.

ХРАНАТА МОЖЕ ДА Е ЗДРАВОСЛОВНА,
НО МОЖЕ ДА Е И

Пак с планетите е свързана и идеята на Рудолф
Щайнер за биодинамично
земеделие. „УСУРИ” откри
още едно кътче в нашата
страна, прегърнало тази

хармония – 500
дка земя в полите
на Странджа са не
просто поредната
ферма с биосертификат. На гости там
ви канят собствениците – сем. Пенови. Ще почувствате
силата на родната
земя заедно със
Стефан и неговите
родители, ще се потопите в истинска
приказка – тази на
любовта му с Мари,
която се е родила
на другия край на
Европа именно във
ферма, управлявана по предписанията на Щайнер. А
космическата сила е красива, когато е изпълнила с
вкус, с аромат и сила всяка
една тиква, круша или пък
просто зрънце...
Пример за пълноценна

храна – при това особено
популярен напоследък, е
келтската сол. Добивана във френския Бретан
от незапомнени времена,
качествата й и днес не се
влияят от механизация или
корабоплаване. Биопредложението на „УСУРИ” този
месец е именно това – да
опитате силата на келтската
сол, която може да промени
само към добро вашия стил
на хранене. Сива, направо
непретенциозна, но с енергия да сътворява баланс
в организма, тя не просто
съдържа безчет микроелементи и минерали. В нея е
цялото натурално морско
богатство, в нея е и естествен букет от вкусове, който
я превръща в любимия продукт на световни авторитети
в областта на веганството,
суровоядството,
здраво-

словния начин на живот.
В „УСУРИ” ТОЗИ МЕСЕЦ
ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
...за тао и любовта, представени от психолога Харалд Рьодер;
...за свръхчовека, който се
ражда, когато сме спокойни
– казва го Никола Змияров;
...за това как да докоснем
съвършеното пространство
на сърцето;
...за трите стъпки, чрез
които достигаме до вътрешната си честност;
...за светицата на отчаяните, Света Рита от Каша.
За повече информация
посетете сп. „УСУРИ” във
фейсбук или ни пишете на
usuri@ged-bg.net
С редакцията може
да се свържете и на тел.
02/80 61 245

