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Излиза 2 пъти в месеца

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.
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Ръката на Съдбата и планетите

Настъпилата нова година ще премине
под вибрацията на числото пет. Тъй като
всички ние, както казва Петър Дънов, сме
живи числа, няма как да не се съизмерим
и съотнесем към тази нова честота. С тази
неизменна връзка между живото число и
разумното същество се гарантира тяхното
взаимодействие на духовно ниво. Учителят
твърди, че всички прояви, които се забелязват в светлината и в тъмнината, се дължат
на отношението между числата. А познаването им може да представлява практически
метод за преодоляване на различни негативи и противоречия. Така например, чрез
изговаряне в себе си на числото 123 (в него
е скрита идеята, че Бог е Любов, Мъдрост
и Истина) може да се премахне обезсърчение, обезсмисляне. С числото 456 пък мо-

жем да се свържем с чувствата на благородните същества от духовния свят, а с числото
789 се свързваме с добрите и работни хора
на земята.
Кабалистичното значение на новата година се съдържа и в символиката на съставящите го числа 2-0-1-2, както и на техния
сбор – 5.
Единицата е числото на Слънцето и изразява разумния принцип, двойката е число
на Луната и изразява Любовта, която гради.
Нулата символизира цикличността в живота, непроявеното, в което се крият всички
възможности. Единицата е единственото,
Цялото, същността, Бог; символизира съзиданието и интелекта. Двойката е съществуването, двойственост, дуализъм, но и единството. Символ е на женското начало. Спо-

ред индийците, петицата е съюзът на Небето и
Земята, на духа и материята. А питагорейците
смятат, че този съюз на нечетното и четното
означава също и брак между мъжа и жената.
Затова 5 е символ на брака, съединява женското начало (2) и мъжкото начало на истината и
триединството (3). Това означава, че градивната Любов може и от нищото, от празнотата,
да създаде Любов, за да свърже в хиерогамия
(свещен съюз) Небето и Земята, Ин и Ян, мъжа
и жената.
Петицата е женско пасивно число. Съдържа
мекота, отзивчивост, силно въображение, никога не остава незадоволено. Защото то винаги
взима. В 5 човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да приложи, да изпъл-
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КОНТАКТЬОРСТВО

Кои са Вестителите на зората
и каква е тяхната роля
Вестителите на зората са тези, които носят
слънчевите лъчи и дават светлина и познание.
Те имат своя древна организация, древно общество, древна духовна връзка, които ги подтикват
да вършат определена работа в определена
звездна система. Вие сте членове на Вестителите на зората, ако не беше така нямаше да ви
привлече тази книга. Членовете на тази елитна
организация идват на Земята в различни периоди, за да вършат своята работа. Това се случва,
когато е установен някакъв кръговрат и има идеални условия, за да могат те да позволят енергията от висшия космос и енергията от Земята
да се слеят в собствените им същества.
Енергиите от космоса винаги стигат до Земята, а енергиите от Земята винаги се издигат към
космоса. Човечеството създава свещения мост
между земята и небето, който някои са нарекли
мост на дъгата. Вестителите на зората позволяват на тези енергии да се слеят, така че зората
или светлината да се пробуди в тях. Тогава те
донасят тази зора на цивилизациите. Ето това
сте вие. Ето това е, което правите. Така както и
много други. Вие сте Вестителите на зората.
Като Вестители на зората има определена позиция, която ще ви помогне по-лесно да изпълните поетите задължения. Тази позиция е да
проявявате толерантност и да действате според
собствените си желания,

на светлината идват от едно място, което представлява централния склад за информация на
вселената.
ие се отделяте с кръгови или спирални
движения от това централно слънце и
носите информацията от него чрез найразличните системи в тази вселена; вие замисляте, правите планове и пътувате. Вие сте единствени по рода си в това отношение и го знаете.
Знаете, когато се вгледате в хората, че сте много
различни. Вие обичате да разбунвате тълпите и
да разбивате системите. Когато някъде пише:
„Не влизай”, това важи за всички други, но не и
за вас. Отивате навсякъде, където нещо е затворено, за да го отворите. Действате като разделяте себе си на много различни, многоизмерни

В

НОВАТА ПАРАДИГМА
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без да отдавате голямо
значение на изживяванията си.
За Вестителите на зората всяка връзка образува цялото, независимо от това как е изградена, независимо от това какви качества или недостатъци има и независимо от това дали ролята
е малка или голяма. Не е задължително качествата, недостатъците или въздействието да се
сравняват; те просто представляват позицията,
върху която съзнанието, в собствения си танц
на действителността, решава да се съсредоточи.
ие ви учим на вашата същност и ви помагаме да отключите това, което е във
вас, а не това, което е извън вас. Като
Вестители на зората вие сте в най-тъмния си
час преди зората, когато може би се чудите дали
слънчевите лъчи ще се покажат. Тогава, почти
начаса, светлината ще се появи изневиделица.
Откъде ще дойде тя? Как ще промени тя вашето мислене? Как става така, че в един момент
съществуването е възможно най-мрачно, а в
следващата секунда има светлина? Като Вестители на зората вие със силата на волята си
превръщате тази светлина в зора. Вие сте обучени за това; там е вашата сила.
Вие, Вестителите на зората, известни също
така като Семейството на светлината, сте се
съгласили да преминете през този процес на
промяна и да се превърнете умишлено и със
съзнателното си съгласие в по-висши същества.
Вие връщате светлината на планетата, осъществявате новата еволюция на човечеството и
правите възможен космическия еволюционен
скок в съзнанието и разума, като установявате
най-напред в собствените си тела честотата и
живеете с нея.
Семейството на светлината идва от едно
централно място на действие - източник в тази
вселена, който функционира като излъчвателна
станция. Има различни централни слънца във
вашата галактическа система и едно централно слънце в тази вселена. Маите са нарекли
това централно слънце Алсион. Други народи го познават под различни имена. Слънцето
носи светлина, а светлината носи информация.
По-просто казано, членовете на Семейството

Понякога това не става и планът трябва да
бъде изоставен по някаква причина. Това е много отчайващо изживяване за вас. Когато обаче
всичко протече според плана и успеете да разбиете системата и да създадете една нова парадигма на светлината, изживяването е като космически оргазъм.
Членовете на Вестителите на зората или Семейството на светлината работят в екипи. Вие
не навлизате в системите сами. В тази работа имате нужда един от друг, защото не можете да поддържате честотата самостоятелно.
Събирайки се в екипи, вие увеличавате шансовете за успешно изпълнение на плана. Вие
сте като лъчи и светлинни спирали на централното слънце, които имат висок интелект, и сте
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същности и след това влизате в системите, за
да ги промените.
Понякога живеете в тези системи стотици
хиляди години в подготовка за времето, когато
може да ви призоват да разбиете системите. Във
вас има резюме на всичките ви животи. Например, прераждате се на Земята много пъти, така
че когато се получи призоваващо съобщение, че
Земята ще бъде разбита и отворена и парадигмата ще бъде сменена, можете да кажете: „Бил
съм там 247 пъти в еди-колко си разновидности
и веднъж успях да се издигна в тялото си. Направил съм това, това и това. Ако се включа в
този замисъл за разбиване на системата, със
сигурност ще мога да възстановя спомените си,
да ги събера, да се противопоставя на законите
и да изпълня задачата.”

направлявани от един
велик интелект вътре в
централното слънце.
Светлината е царство на съзнанието и в
своето
съществуване
има определена цел.
Историята, която ви
разказваме сега, можете да разберете. Всеки
път, когато говорим на
хората и вие разбирате
повече, ние ви даваме
повече. Не искаме да
си мислите, че светлината е по-благородна от
всичко останало. Нещо
в природата на вашата
душа ви свързва с този
светлинен източник и ви
привлича към тази професия, но това не прави
тази професия по-добра
от всяка друга. Има други, които имат различни
източници и са движени
от различни намерения,
и те правят играта на
топка възможна. Сега
вие се учите на нея.
Ние ви напомняме, че
Първосъздателят сътворява всичко и надарява
всички неща със себе си.
Така както вие търсите
себепознание, Първосъздателят също овладява този процес. Той се
опитва да опознае себе
си във всички неща и да
надари нещата, в които е със съзнанието, че е
в тях и знае за своето съществуване. Познанието е като огледало, което връща образа между
Първосъздателя и всичко създадено от него,
като се стигне и до най-нищожната буболечка
или мравка, която пълзи по земята. Така както
Първосъздателят е в светлината, така Той е и
в така нареченото „зло” и знае, че „злото” също
носи божествен замисъл.
ъществуват много царства на съзнанието. „Царство на съзнанието” е произволно название на едно понятие,
което бихме искали да разберете. В царствата
на съзнанието има нещо подобно на енергия и
съществуват най-различни царства на съзнанието. Семейството на светлината идва от едно
определено царство на съзнанието.
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Когато вашето съзнание научи законите на творчеството,
манипулацията и управляването
на действителността, за вас ще
е съвсем лесно да се изявявате във всяка форма, в която пожелаете. Тези от
вас, които са събудили своите шамански и древни спомени, знаят добре, че част от ученията на
древните култури са били свързани с това как
да се навлиза в различни действителности и да
се променя формата. Шаманите в съответните
култури били почитани точно за това. Те били генетически програмирани и били много малко на
брой в сравнение с цялото население. Носели
в себе си магията и мистерията и поддържали
този процес. Били в състояние да преминават в
телата на животни и в най-различни други форми и превъплъщения. Това била наистина доста
задълбочена наука.
Тъй като тази наука съществува на планетата,
тя, разбира се, съществува и извън нея. Земята в момента е „място на действието”, гореща
точка. Тя е програмирана да започне своя собствена революция - не просто една революция
за промяна на начина на живот, а за смяна на
измеренията, която ще промени целия космос
около Земята.
Много извънземни, които проявяват любопитство към формите на живот, знаят как да
преустроят своята молекулярна структура и да
дойдат на планетата под формата на хора. В
моменти на бурни промени, когато измеренията
имат възможността да се сблъскат и слеят - както вие подготвяте в момента Земята - има натрупване на енергии, които идват да участват в
голямото шоу.
олямото шоу се провежда на много нива,
не само в триизмерното пространство. Верижна реакция преминава през всички измерения на съществуване и през цялото съзнание. Някои същества се телепортират на Земята
под формата на хора или влизат в човешки тела,
като по този начин имат възможността да получат билет за тази действителност, за да могат
да присъстват на събитието. Може би някои от
тези, за които усещате, че не са от тази планета
и не са тук като разбивачи на системи, са тук за
да наблюдават, да участват и да разберат, за да
могат да се върнат с информация в собствените
си системи, които непрекъснато се развиват.
Има разумни същества, които могат да се
изявяват като хора и да изпълняват ролята до
съвършенство; понякога техните спомени са налице, а понякога булото е спуснато. Не винаги е
лесно за тези същества да дойдат тук с пълното
съзнание за това кои са другаде и причина за
това е честотният контрол. В следващите няколко години ще израснете съзнателно като членове на Семейството на светлината, които са в
човешки облик. Част от замислената еволюция
на човешкия род и замислената промяна на човешкото ДНК се състои в това всеки човек да започне да отваря хранилището на спомените си и
да си спомня кой е.
В различните измерения на действителността
има, разбира се, различни изживявания и различни закони. В триизмерното пространство,
където сте били затворени като вид толкова
дълго, съществуват ограничения на това, което можете да изживеете. Триизмерният свят е
създаден така, че да се съсредоточава в даден момент само върху една съществуваща
действителност. Той е създаден по този начин
в съответствие с честотата, нервните трептения
и скоростта, с която честотите настройват нервните трептения в тялото.
Вие сте магнитно и биогенетично настроени
и структурирани. Членовете на Семейството на
светлината са много повече от хора. Характерно
за вас е, че вие имате върховни постижения в
многоизмерната сфера. За място в многоизмерната сфера се кандидатства като член на Семейството на светлината.
Като членове на Семейството на светлината
сте се родили на тази планета, за да се подготвите за изпълнението на своята задача. Каква е
тя? Вашата задача е съвсем проста: вие вна-
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сяте честотата в системи, които имат ограничена светлинна честота, защото честотата
е информация. Това не е студена информация,
изградена от компютърни данни; това е

информация, която се
пренася по биологичен път
чрез електромагнитни сигнали на съзнанието. Именно в това вие сте специалисти. Ако
трябва да си направите визитна картичка, когато си спомните напълно своята самоличност, на
нея ще пише нещо от типа на: „Бунтовник, член
на Семейството на светлината. Разбивач на системи. Съдейства за променянето на системи на
съзнанието във вселената на свободна воля. На
повикване.”
ие се впускате в приключения. Ето това
правите. Това е обща черта за всички вас
и в момента вие сте тук с милиони. Тук
сте главно за да си спомните кои сте, да работите многоизмерно в системата и да научите хората - местните на тази планета, които са били под
честотен контрол дълго време - как да създадат
една нова система. Вие само носите формата на
хора. Щом започнете да осъзнавате това, ще се
откъснете от човешката драма и човешките проблеми, свързани с честотния контрол.
Преди честотният контрол да бъде въведен
преди 300 000 години от окупиращата група
богове-създатели, местните хора били умни.
Те имали много развита система за приемане на
информация и можели да осъществяват връзки
с космоса. Освен това имали различни начини за
разпространяване на полученото познание. Познанието се разпространявало по това време на
планетата чрез техника - нещо извън вас. Още
една пробутана ви с хитрост стока, която всъщност е средство за упражняване на контрол. Преди много време общуването на тази планета се
осъществявало чрез връзка един с друг въз основата на вътрешни механизми, а не чрез техника, която е извън вас.
Повечето хора не могат да разберат, че тяхната история е много по-дълга от няколко хиляди години. Вие ще научите, ще запомните и ще
предадете на планетата, че тя има история от
милиони години. Най-напред ще откриете и ще
усвоите историята на планетата през последните 300 000 години, за да можете да разширите
представата си за човешките проблеми. Не забравяйте, че цялата история е вътре във вас, а
не извън вас. По сегашната технология, светлинно-закодираните влакна се създават извън тялото ви в символична форма, като олицетворение
на разпространяването на интелект чрез влакновата оптика. Човешкият род създава извън себе
си това, което трябва да научи вътрешно. Това е
част от овладяването на светлината.
Когато във вашата голяма библиотека настъпил хаос, останали известно количество данни,
които позволявали вида да бъде контролиран,
насочван, управляван и все пак да функционира самостоятелно, да изпълнява задачи и да
се поддържа като форма на живот и форма на
съзнание, за да поражда определена честота:
страх. Този страх се подклажда в продължение
на 300 000 години на тази планета като контролирана същност във всяка разновидност, която
можете да си представите.
Когато едно човешко същество издава
електромагнитни трептения и излъчва честотата на страха, се изпраща сигнал, съдържащ
съзнание. Къде отива този страх? Къде отиват
мислите ви? Къде отиват чувствата ви? Вече казахме, че сборът от съзнание образува храна.
Като разбивачи на системите вие сте дошли, за
да изкорените хранителния източник или да промените хранителния източник, който представлява страх и хаос. Тези, които се зареждат от този
хранителен източник, ще трябва или да променят своя начин на хранене, или да напуснат планетата. Вие сте тук, за да донесете информация,
светлина, разбирането, че има възможности за
промяна и един нов хранителен източник, който
работи в хармония и трепти в съзвучие със светлината. Това е вашето значение и вашата отго-
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ворност е да го постигнете.
Ние разбираме, че някои от вас са много смутени, защото не знаят как да направят това и как
да въведат това състояние на безупречност в
собствения си живот. Едно от основните неща,
които искаме всеки от вас да направи в този момент, е

да не базирате бъдещите си
изживявания върху миналото.
Всички вие обичате да въвличате миналото
като извинение за това, което може да ви се случи в бъдещето. Известни сте с това. Но трябва да
се държите така, сякаш току-що сте телепортирани на тази планета, невинни като новородено
дете и готови да навлезете в обстоятелствата на
ежедневния си живот. Когато се събуждате всяка
сутрин и навлизате във всеки един ден, заявете
с яснота какво смятате да изживеете през този
ден. Ако не направите това и не развиете навика
да го правите, тогава най-добре е да си отидете!
Така е създадена действителността. Както споменахме преди,

голямата тайна, укривана
от човешкия род
е, че мисълта създава изживявания и мисълта създава действителността. Цялата действителност е създадена от мисълта. Всичко е
субективно изживяване. Но по електромагнитен
път вие сте контролирани да създавате изживявания в определен сектор на действителността.
Вие, членовете на Семейството на светлината, сте пътували много и сте добре приспособени към възможността за въвеждане на нови
честоти. Дошли сте тук, за да станете носители
на новите честоти, които ви изпращат от космоса
и които ще установят една нова закономерност
във вашето тяло. Започвайки да осъзнавате, че
това е вашето значение, вие започвате съзнателно да поставяте своите цели, изяснявате си
какво искате и го изживявате, независимо в каква област е то. Това е нещо абсолютно.
секи от вас по свой начин си създава
драматични изживявания. Отегчавате се,
ако не ви се случват „разни неща”. Затова
сте измислили този план - тази окупация. Всъщност, тази действителност или свят е установена
от същностите от Семейството на светлината
преди много време, преди действителността да
бъде окупирана. Като членове на Семейството
на светлината вие сте Изначалните автори. Тук
имало много богати залежи на съзнание, с които свободно можело да влезете в досег и да
използвате. Когато същностите от други семейства, можете да ги наречете „мрачни”, превзели
тази планета, те се справили много добре с недопускането на светлината. Светлината е само
толкова, колкото парадигмата ви може да поеме
в този момент, но там, в пространството, има и
други отбори и царства на съзнанието. Засега ще
работим само с понятията мрак и светлина. Отборът на мрака се справил добре и не допускал
светлината дълго време. Но това време изтече!
Вие сте бунтовници на светлината и сте решили да се върнете и да създадете нова окупация на съзнанието, този път заедно с милиони
като вас, защото знаете, работейки с енергията
на Първосъздателя, че има голяма вероятност
всички да станат с по-богато съзнание. Когато
започнете да привличате тази светлина в своите тела и на планетата, много хора, които обичат
драматизма, може да бъдат засегнати. Възможно е те да бъдат пронизани от светлината и да
се получи реакция, защото колкото повече светлина донесете, толкова по-бързо ще се разпространи тя. Светлината определено ще израства
на тази планета, щом започнете да си спомняте,
че вие сте първоначалният вид тук и работите в
тясно сътрудничество с Изначалните автори, за
да си върнете своя свят от окупаторите.
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Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

4

Пръстът на
съдбата

обществените права и равенството, докато третата приветства братството, взаимно зависимите
творчески отношения с обществото и планетата
и предлага единство, независимо от различията.
Тъй като основният й символ е екологията, я наричат „зелена революция”. И на мястото на червения идва новият радикален цвят – зеленият.
Много е възможно, обаче, опозиционното статукво да предприеме отчаяни мерки, като фиксирани роли, расови бариери, религиозен фанатизъм, раздухвани вражди, конфликти и др., за да
възстанови разделящите хората стени. Но въпреки това, звездите предвещават неизбежно рухване на всеки изкуствен застой. Това може да стане
по безболезнен начин или с най-жестоко, тиранично противоборство. Всичко зависи от нашата
мъдра воля за промяна. И от това всеки от нас
да успее да намери своя начин за участие в настоящата революция на Ренесанса, като открие
своята истинска същност и сподели с околните
своя нов опит.
С 2012 г. започва шестият Ренесанс и Златният
век на нашето време.
Подобни обновления са настъпвали на всеки
493 години, когато загадъчният и мистичен Нептун и мрачният и могъщ Плутон се сближавали
и образували аспект на съединение. Тогава се
освобождавал огромен заряд от космическа

прохождане след дългото люлеене в
люлката на унеса, инерцията и традицията
От противоречия, непостоянство и напрежение - към

синтез, хармония и единение
ОТ СТР. 1

ни божественото. Петицата има и двойно лице,
опака страна. Съдържа в себе си принципа на
противоречията. От едната страна хапе, от другата – милва. Като се обърне, става като сърп, с
който може да се жъне. Запазени са рисунки на
богомилите-катари, в които хора, размахващи такива сърпове, извършват прочистване от злото.
Затова 5 е число на работата и промените, както
и път на освобождаване. Петицата е и пентаграмът. Представлява човека на добродетелта, но
изразява и петте фази на развитие, през които е
минал човекът в органическия свят. Затова българинът подсъзнателно има слабост към петицата,
която носи в себе си синтез и порив за единство.
Пет е Логъсът 3, който слиза в крайното число 2, символ на другия, на непостоянството, на
женствеността. В сбора 3+2=5 три е числото на
Юпитер и знака Стрелец, а 2 е число на Луната
и слънчевия знак Рак. Докато 4, вибрацията на
2011, е числото на Уран и знака Водолей. Затова
през изминалата година на революционера Уран
и на Заека много от старите представи рухнаха
и ходът на събитията рязко се ускори. Извърши
се потресаващ скок в неизвестното и най-вече в съзнанието на човека. Изживелият времето си
ценностен порядък рухва със страшна сила.
2012 година носи значението на Меркурий и на
знаците Дева и Близнаци. Свободолюбивото число 5 на нейната вибрация може да смесва различни силови потоци, затова и всички останали
знаци могат да са в съзвучие с него или да създават напрежение, в зависимост от обстоятелствата. Затова и новата година под знака на Меркурий и на дракона, ще донесе бързи и неочаквани
промени. Мигът може да изглежда като вечност и
вечността - като миг.
Меркурий е най-бързата (без да се счита Луната) и най-малката планета. Намира се най-близо
до Слънцето и носи името на бързоногия, подвижен, изобретателен и любознателен вестител на
боговете Меркурий. Отговаря за комуникациите
и средствата за масова информация, за всичко
свързано с мисловната дейност, речта, писмото, науката и обучението. Меркурий символизира младежта, студентите, заетите в търговията

и държавните чиновници. Управлява 3-тия и
6-тия от зодиакалните знаци – Близнаци и Дева,
а също и III и IV дом от хороскопа. Той обикаля
Слънцето за 88 дни, като прави повече от 4 цикъла в годината.
Числото пет се изразява чрез петоъгълник,
чрез цвете с пет листенца или чрез петолъчна
звезда (пентаграм). А човешкото тяло се вписва
хармонично в нея, когато е с изпънати ръце и крака и наподобява морска звезда.
Пет е числото на Венера, чиито емблеми са
роза и ябълка, а пентаграмът е нейният архетип.
Затова 5 олицетворява сетивата и чувствеността.
Девет пъти 5 на квадрат пък дава числото 225,
колкото е дълга годината на планетата Венера.
Буквата V от латинската азбука означава цифрата 5. Според Плутарх, „pente” („пет”) произлиза от „раn”, което означава „всичко”. Може би,
затова римското номериране е основано върху 5:
ІV (5-1), VІІ (5+2), VІІІ (5+3), но и на цифрата 10,
която е сбор от две петици: ІХ (10-1), ХІ (10+1),
ХІІ (10+2).
Санскритското „ма” също съответства на числото 5, свързано е също и с водата чрез знака
на Зодиака, наричан Макара. Като година на морския дракон, новата година също е подвластна на
елемента вода. В еврейската азбука „Мем” също
символизира водата. В езотериката „М” е символ
на Висшето Аз – манас, умът. А „W”, която няма
еквивалент в еврейския език, в западния окултизъм се смята за символ на небесните води, докато „М” символизира земната вода.
Китайците наброявали 5 типа дрехи, 5 типа
мъчения, 5 елемента (огън, метал, вода, земя,
дърво), 5 степени към светостта, 5 съсловия на
първенци, 5 желани блага (богатство, спокойствие, любов към добродетелите, дълголетие,
щастлив живот). Будизмът пък наброява 5 сетива, 5 добродетели, 5 цвята, 5 посоки на света, 5
елемента (вода, земя, въздух, огън, етер). Същите 5 елемента се откриват и при египтяните.
В новото хилядолетие ще изгряват идеалите
за нов синтез на третата революция – спасението
на планетата, мира и творческия дух в труда и обществения живот. Ще й трябват 100 години, за да
постигне своя успех. Първата революция провъзгласява свободата на личността, втората издига

енергия, която преобразявала и обновявала живота на човечеството. Явявала се възможност
сякаш за една нощ да възникнат радикално нови
научни, религиозни, културни, политически, социални направления и структури. След петте
съединения на подтикващия към прочистване и
обновление Нептун и разрушаващия до основи и
напълно преустройващ Плутон (последното такова съединение е било на 26 април 1892 година,
почти едновременно с пълно слънчево затъмнение), са последвали и пет великолепни златни
века. И всеки път старият свят е изчезвал, а на
негово място е разцъфтявал новият. Започналият сега нов цивилизационен цикъл ще продължи
до следващото съединение на Нептун и Плутон
през 2385 година.
След като изпита известно неспокойство, преминавайки през разрушителни преобразувания,
човечеството през 2012 – 2013 година ще навлезе в шестия Ренесанс и ще изпита масово откровение, един активен идеализъм и общ екстаз, водещ до единно съзнание. Новата духовност ще
изцели човечеството и ще стане мост между ежедневния живот и висшето съзнание. Но това ще
стане само ако човечеството успее да изживее
идващото време като свое истинско раждане като неговите представители осъзнаят, отключат
скритите в себе си сили и преживеят невръстния
период на духовното си детство. Тогава, преобразявайки себе си, те ще променят и заобикалящия
ги свят, и съвременният дух на човечеството ще
встъпи във възрастта на своята зрялост. Това ще
бъде нещо като прохождане след дългото люлеене в люлката на унеса, инерцията и традицията.
Но и справедлива разплата за дългото детство и
бездействие.
През февруари тази година Нептун ще влезе
отново в своята обител – Риби, и както през 1848
г. ще пробуди спящите маси за политическата им
власт и за единната им земна принадлежност.
Ще разберат, че са обречени за съвместно оцеляване на „космическия кораб” Земя, ще стигнат
до раждането на единно велико съзнание, свързано с общия им дом.
Лияна Фероли
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то, че
дойде
и така
очакваната
с най-противоречиви чувства 2012 година, макар че,
според най-точния Прабългарски календар, това стана на 22 декември. Което,
всъщност, не е от голямо
значение, при всичката относителност на времето. Поважното е, наистина, в този
бързотечен ход на времево
и пространствено развитие
да придобием усет за преображение и обновление,
както и за обратимост и
възвръщаемост. Но дали се
случва това? Засега - поне
донякъде.
Ако се огледаме около
себе си, този път ще видим
по-малко еуфоричност, помалко възторженост, което е
сигнал за спокойно приемане на този безжалостен, но
мъдър ход на всичкото, което тече и се променя. Това е
средната, правилната линия
на приемането на тази закономерност. Има ги и другите
две крайности, разбира се.
От едната страна стоят тези,
които смятат, че всичко е
преминало и вече не може
да се случи нищо добро и
изненадващо, а от другата
страна стоят онези, които са
прекалено въодушевени и
преекзалтирани от идващата драстична промяна. Но и
едните, и другите не правят
много, за да ускорят или забавят махалото на имащото
да се случи. Защото то изоб-

Новото е в разкриване на вече съществуващото и развиващото се

В най-стабилния дом на вечността
като миг и на мига като вечност
Спрялото да се
върти Колело на
живота – изображение от Изгубената книга на Нострадамус, в която
френският астролог описва края на
света чрез серия от
рисунки и символи.

що не зависи от нашите неспокойни и преекспонирани
чувства. Тъкмо обратно – те
често са лош съветник за
прибързани и неадекватни
действия.
Първият ден от новата година е по-скоро хем ден като
всички други и хем ден като
никой друг. Такива са и всичките останали дни - и то не
само през старата или през
идващата година. Защото
ние сме тези, които им придаваме някакъв смисъл с отношението си към тях.
Това отношение е вълнувало хората, откакто са се
осъзнали за вечността и за
продължаващия да съществува и без тях свят. Затова още от неолита са поставяли на своите гробници
символа на безкрайността
– колелото, обикновено с
8 или 12 спици, каквато е и
символиката на часовниковия циферблат и на зодиа-

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Весела Коледа!
Честита Новата 2012 г.!
На всички от редакцията на в-к „Квантов преход”,
Бъдете живи и здрави, бодри и с творчески дух, с ненакърнени светли представи за света и с нови достойни завоевания
по избрания път!
Нека всички около вас са радостни и обичани!
С уважение:
Донка Драмска,
София
P.S. Картичката нарисува за вас моята дъщеря Паола Стоева.

калния кръг. Означавали са
вечността и с кръг или с влечуго, захапало опашката си,
като змията Уроборос.
Не е нужно човек да е
живял дълго или да е изпитал много превратности, за
да разбере, че издигнатото
може да бъде свалено и сваленото да бъде издигнато.
Както и да разбере, че в материален план Колелото на живота
може изведнъж
да спре да се
върти. Но, ако
човек
можеше
да отиде и подалече, а именно
да вярва, че в духовното му „колело” е вечността,
всичко би изглеждало много поразлично, светът
би бил много поспокоен и приветлив. Будистите
са отишли още
по-напред, като
се стремят да се
освобождават от
този
предълъг
Рисунка от Изгубената
цикъл на преражкнига - Колелото на живота дания, наречен самсара,
е без спици, Книгата на
и да встъпват във вечната
живота е празна
свобода – живот в Бога. ЗаУважаема редакция,
Пиша ви отново, не толкова
да налагам някакви свои възгледи, отколкото да „сверя часовника си” с вас. Не съм компетентен
по много въпроси, но ги схващам
интуитивно.
Квантов преход означава духовен преход, обусловен от еволюцията на духа и материята.
Въпреки намаления обем на
вашия вестник, той остава интересен и ценен със своята кауза.
Лично на мен ми допадат коментарите на Лияна Фероли, Лили
Петрова, Цветана Качерилска и
други високоинтелигентни хора,
които разбират тенденцията.
Тези хора разбират, че светлина
означава знание, прозрение, от
която имат нужда следващите
поколения. Затова в статиите
има загриженост, но и оптимизъм.
Въпреки че стилът на вестника е твърде висок, той намира своите читатели. Но, по мое
мнение, няма голяма популярност. Много хора дори не са чували за него, но това може би се
дължи на ограничения му тираж.
Предполагам, че това се дължи
на обективни затруднения.
Пожелавам на редакцията
да преодолее тези трудности и
вестникът да се превърне в елитен, търсен и четен!
С уважение:
Ваш редовен читател
Илия Вичев Илиев,
гр. Чирпан
П.П. Изпращам ви абстрактна рисунка, една от многото, които правя
в последно време.

това успяват и приживе да
битуват така често в своя
„предбожествен” дом на
нирвана. Доказват, че в този
„дом” може да се живее още
тук, на Земята, като мигът
се усеща като вечност и вечността - като миг.
Ако можехме поне малко
да се поучим от будистите,
тогава изобщо нямаше да се
притесняваме и стресираме
от предвещанията за апокалиптични събития („апокалипсис” буквално означава
разкриване и развитие), които или се преекспонират, или
се омаловажават. Както във
филма „Нострадамус 2012”,
който представя няколко
шокиращи за някои рисунки
от Изгубената книга. В две
от тях Колелото на живота
е престанало да се върти, а
Книгата на живота е празна,
изтрита. Явно е създадена
или като предупреждение за
самонадеяните хора, които
смятат, че без тях животът
спира, или като насърчение
за другите, които не вярват
достатъчно, че в празната
книга можеш да напишеш
живота си така, както други,
независимо кога са живели,
не са успели да направят.
Лияна Фероли

„Устрем”, Ил. Вичев (см. техника)

Седем сентенции на тема: ЩО Е ДУХ?

1. Световен (вселенски) разум.
2. Невидима могъща енергия.
3. Всевиждаща сила, наречена Любов.
4. Любовта е дадена от Бог – (Природата).
5. Духът е любов и закон.
6. Духът е мъдрост и любов към живота.
7. Духът въздейства, манипулира плътта и материята и може да ги променя.
Написа: Ил. Вичев
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МАСИ И ВЛАСТ

„Скъпи приятелю, вълците винаги са изяждали овцете; този път овцете ли ще изядат вълците?” Този израз се среща в едно
писмо, което мадам Жюлиен пише до своя
син по време на Френската революция.
Той показва в сбита формула същността
на обрата. Малък брой вълци са държали в страх много овце. Но е дошло време
многото овце да се опълчат срещу малкото
вълци. Знае се, че овцете не са месоядни.
Но тъкмо с привидната си безсмисленост
този израз е показателен. Революциите са
време на истинския обрат. Ненадейно се
озъбват онези, които дълго са били беззащитни. Техният брой трябва да компенсира
липсата на опит.
Обратът предполага разслоение на обществото. Разделянето на обществото на
класи, една от които има повече права от
другите, трябва да е съществувало известно време, преди да възникне потребността
от обрат. По-висшата класа е имала правото да заповядва на по-нисшата, било защото е влязла в страната чрез нашествие и се
е наложила над жителите й, било защото
се е стигнало до разслояване чрез вътрешни процеси.
сяка заповед забива остро жило в
онзи, които е принуден да я изпълни. За естеството на тези жила, които са отстраними, по-нататък ще се каже
повече. Хора, на които много се заповядва
и които са покрити изцяло с подобни жила,
изпитват силен стремеж да се освободят
от тях. Те могат да постигнат избавление
по два начина: като да предават надолу заповедите, които получават отгоре (за целта трябва да има по-нискостоящи лица,
готови да приемат заповеди от тях), или
като овъзмездят висшестоящите за онова, което дълго са изтърпявали и натрупвали в себе си. Когато човек е изолиран,
слаб и безпомощен, твърде рядко получава такава щастлива възможност. Но когато
мнозина се обединят в маса, те могат да
успеят да сторят това, което е невъзможно за отделния човек. Заедно те могат да
се опълчат срещу тези, които досега са ги
подчинявали. Революционната ситуация
може да се разглежда като състояние на
такъв обрат. Масата, чието разтоварване
се състои главно в общо освобождаване от
заповедните жила, трябва да се означава
като маса в обрат.
За начало на Френската революция се
смята щурмът на Бастилията. Но тя всъщност е започнала още по-рано с едно клане на зайци. През май 1789 г. Генералните
щати се свикват във Версай. Те обсъждат
отмяната на феодалното право, към което спада и правото на благородническото
съсловие на лов. На 10 юни, месец преди
щурма на Бастилията, Камий Демулен,
участвал в обсъжданията като депутат,
съобщава в писмо до баща си: „Бретонците предварително изпълняват някои точки
от оплаквателната си книга. Те изтребват

гълъбите и дивеча. В тукашните околности
петдесет младежи по същия начин предприеха несравнимо с нищо избиване на питомни
и диви зайци. Говори се, че пред очите на пазачите в долината Сен Жермен те са избили
четири-пет хиляди диви животни.” Преди да се
осмелят да въстанат срещу вълците, овцете
се опълчват на зайците. Преди обрата, насочен срещу висшестоящите, те безпощадно нападат най-нисшите – животните, определени
за лов.
Истинското събитие обаче е Денят на Бастилията. Целият град се снабдява с оръжие.
Бунтът е насочен срещу кралското правосъдие. То се олицетворява от атакуваната и
завладяна с щурм сграда. Освобождават се
затворници, които след това се присъединят
към масата. Комендантът на крепостта, отговорен за отбраната на Бастилията, и неговите
помощници са екзекутирани. Но на фенерите
бесят и крадците. Бастилията е изравнена със
земята, събарят я камък по камък. Правосъдието в двете си главни форми – смъртни
присъди и помилване – преминава в ръцете
на народа. С това обратът – за онзи момент - е
осъществен.
Маси от подобен вид се образуват при найразлични обстоятелства: при бунт на роби

МАСИ В ОБРАТ

В

Eсе ХIX от поредицата на Елиас КАНЕТИ
за характера на масите
срещу техните господари, на войници срещу
техните офицери, на цветнокожи срещу бели,
заселили се по техните земи. Едните винаги
са били дълго време под властта на другите.
Въстаналите винаги действат, подтикнати от
своите жила, и винаги минава дълго време,
преди да могат да действат.
Много от процесите, които се наблюдават
на повърхността на революциите, без съмнение протичат в насъскана маса. Организира
се лов на отделни хора; щом ги хванат, всички
участват в убийството им, със или без съд. Но
в никакъв случай не може да се твърди, че революцията се състои само от това. Тя никога
не се осъществява от насъсканите маси, които
най-бързо стигат до своя естествен край. Промяната, веднъж започнала, винаги продължава. Всеки се стреми да достигне състояние, в
което може да се освободи от своите жила, а
всеки има безброй жила. Масата в обрат е процес, който обхваща цялото общество, и дори в
началото да има успех, обратът бива осъществен докрай бавно и мъчително. Процесите в
насъсканата маса, протичащи на повърхността на революциите, са бързи, за разлика от обрата в дълбочина - той се извършва бавно, с
безброй сътресения.

Редакционен колектив:
Рени Радева
Лияна Фероли
Цветан Андреев
www. kvantov-prehod.org
Проектант на
символа на вестника
художник-хералдик
Христо Танев

Автор на главата
на вестника: Галина Фероли

мили от всички посоки се стичали хора, за
да слушат такива проповедници. Мъжете докарвали домочадията си в покрити каруци и
се запасявали със завивки и храна за дълги
дни. Около 1800 г. жителите на част от щата
Кентъки били обзети от треската на такива
събирания. Те се провеждали на открито, нито
една сграда в тогавашните щати не можела да
побере тези огромни маси. Двадесет хиляди
души се събират на митинга в Кейн Ридж през
август 1801 г. Сто години по-късно споменът
за това събиране в Кентъки все още бил жив.
Слушателите бивали заплашвани от проповедниците, докато се строполят на земята
като мъртви. Онова, с което ги заплашвали,
били божиите заповеди. Тези заповеди събуждали желание за бягство и слушателите се
стремели да се спасят чрез привидна смърт.
Добре осъзнато и оповестено било намерението на проповедника да ги „повали”. Събитията протичали като на полесражение – отдясно и отляво на земята падали като покосени
цели редици. Сравнението с бойното поле е
направено от самите проповедници. За моралния обрат, който искали да предизвикат,

Н

о обратът може да бъде и много побавен, той може да е обещан за отвъдния свят: „Последните ще станат
първи.” Между едното и другото състояние се

Издател: акад. Атанас Панчев
Главен редактор
Алексия Тодорова

намира смъртта. В другия свят ще се живее
поновому. Този, който на земята е бил найбеден и не е причинявал никому зло, отвъд се
смята за най-добър. Тъй като е преведен, там
той продължава да живее като новороден. На
вярващия се обещава освобождаване от жилата. Но не се казва нищо по-точно за обстоятелствата, при които то ще се осъществи. А в
случай че по-късно всички се окажат заедно в
отвъдния свят, тази маса всъщност няма да е
резултат от обрат.
В центъра на тези обещания е мисълта за
възкръсването. В евангелията се съобщават
случаи на възкресявания, осъществени от
Христос. Проповедниците в англосаксонските страни са употребявали по всякакъв начин
въздействието на смъртта и съживяването.
Грешниците, събирани и заплашвани от тях
с най-ужасните наказания на преизподнята,
изпадали в неописуемо състояние на страх.
Виждали пред себе си огромно зейнало езеро,
бълващо огън и сяра, и ръката на Всемогъщия, който се кани да ги тласне от скалата в
страшната бездна. За един от тези проповедници се разказва, че засилвал въздействието
на необузданите си закани чрез безобразно
кривене на лицето и чрез тътена на гласа си.
От разстояние четиридесет-петдесет до сто
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Уважаема редакция,
По случай Новата 2012 г. и предстоящото
навлизане в Новия век (според маите), пожелавам на всички ви много здраве, лично и
семейно щастие, творчески успехи! А на моя
любим в-к „Квантов преход” – да печели все
повече абонати!
Получих книгите, които ми изпратихте. Благодаря много!
Весели Коледни и Новогодишни празници!
С уважение:
Николина Георгиева,
с. Червен – Русенско
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този най-висш краен ужас им изглеждал абсолютно необходим. Успехът на проповедта
се измервал с броя на „повалените”. Един
свидетел, присъствал и после дал точно
сведение, съобщава, че по време на многодневното събиране три хиляди души останали без сили и се строполили на земята,
почти една шеста от всички присъстващи.
Падналите били отнасяни в помещение наблизо. През цялото време повече от половината под бил покрит с лежащи хора. Много,
твърде много от тях лежали неподвижно с
часове, изгубили дар слово, неспособни да
се движат. Понякога идвали на себе си за
няколко мига и давали да се разбере, че са
живи със сподавено пъшкане, пронизителен
вик или пламенна молитва за милост. Някои
удряли с пети по земята. Други крещели в
предсмъртни мъки и се мятали насам-натам
като риби на сухо. Някои се търкаляли по земята часове наред. Имало и такива, които
ненадейно се изправяли пред ораторските
трибуни и скамейките и с вик: „Погубен съм!
Погубен съм!” побягвали към гората.
Когато падналите отново идвали на себе
си, те ставали съвършено други хора. Изправяли снага и викали: „Избавление!” Те
били „новородени” и вече можели да започнат праведен и непорочен живот. Оставяли
зад гърба си своето грешно съществуване.
Но такъв прелом бил възможен само когато
бил предхождан от някаква разновидност на
смъртта.
мало явления, които не били толкова
крайни, но оказвали същото въздействие: веднъж цяло събрание избухнало в плач. Много хора били обхващани от
непреодолими конвулсии. Някои, обикновено групи от четирима-петима, започвали да
вият като кучета. Няколко години по-късно,
когато възбудата приемала по-мека форма,
първо само единици, а по-късно цели хорове били обземани от „свещен смях”.
Но всичко, което ставало, протичало в масата. По-възбудена и по-екзалтирана нейна
форма едва ли е известна.
Обратът, към който се устремяват тук, е
различен от обрата на революциите. Става
въпрос за отношението на хората към Божиите заповеди. Досега те са живели в разрез с тях. Сега вече ги е връхлетял страх
от възмездие. Този страх, подсилен по всякакъв начин от проповедника, ги довежда до
припадък. Те се преструват на мъртви като
животни, обърнати в бяг. Страхът им обаче е
толкова голям, че в този миг загубват съзнание. Когато идват на себе си, обясняват, че
са готови да се покоряват на Божиите заповеди и забрани. Това става благодарение на
ужасния страх от непосредствено наказание. Процесът е, така да се каже, разновидност на обуздаването – оставят се да бъдат
укротени от проповедника и се превръщат в
покорни раби Божии.
Този процес, както бе посочено по-горе, е
коренно противоположен на онзи по време
на революция. Там става въпрос за освобождаване от жилата, с които постепенно – чрез
дълго подчинение на нечие чуждо господство – по-нисшите са били покрити до краен
предел. Тук става въпрос за подчинение на
Божиите заповеди, т.е. за готовност всички
жила, с които някой би могъл да се покрие,
да се приемат от него доброволно. Общото
между двата процеса е само фактът, че се
осъществява обрат, и мястото, където той се
извършва - и в двата случая това е масата.
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нес железницата, параходството и правото за свободно придвижване са предоставили на разположение на работниците широки пространства с плодородна почва в
Америка, Азия, Африка и Австралия; „железният
закон” за надниците вече не е в сила и нарастването на личното доверие (резултат от по-високия
морал, образователен стандарт и просветеното
търговско законодателство) е направило капитала достъпен за работниците.
Работникът вече не е оставен на крехката милост на земевладелеца; той може да се откъсне
от своето крепостничество и да разтърси с краката си праха на родната земя. Разчупен е поземленият монопол. Милиони работници са потърсили
свобода чрез емиграция и земеделците са принудени да се отнасят към тези, които са останали,
като към свободни хора. Защото възможността
за емиграция е налице и за тях.
Бях принуден да изоставя железния закон за
надниците, защото фактите ме опровергаха.
Според Молешот и Либиг, количеството нитрати
и въглеводороди, необходими за човек, работещ дванадесет часа на ден, се съдържат в една
пинта рибено масло и няколко фунта обикновен
фасул. Тези вещества струват два пенса; към тях
може да се добави половин пени за картофени
обелки, облекло, жилище и религиозни нужди
- общо два пенса и половин пени. Това е била
желязната граница, над която надниците не са
могли да се вдигат. Но все пак надниците са били
по-високи, така че желязната надница е била заблуда.

Опитах се да заобиколя тази трудност, казвайки, че желязната надница е минимумът, изискван, за да може работникът да поддържа и
продължава живота си на равнището на културния си стандарт (минималния културен стандарт
на съществуване). Но това не ме отведе далече.
Защото как трябва работникът, хранен с обикновен боб, в крайна сметка да достигне културен
стандарт?
Как би могъл негодникът да избяга от своя добре пазен двор? А встрани от това, какво е култура, какво е минимален стандарт на съществуване? Рибено масло и обикновен боб са коледно
пиршество за тъкачите от Ойленгебирге. Тази
еластична терминология е безполезна за науката. Според много хора (по природа маниаци, циници и прочие), живот без материални нужди е
признак за по-висока култура, така че желязната
надница, основана върху стандарта на живот, би
трябвало да намалява с нарастването на културата, която отказва човека от материални нужди.
Дали тъкачите от Ойленгебирге са по-малко цивилизовани от охранените персони, които започват деня си с бирена закуска и повече приличат
на свине, отколкото на човешки същества? Не е
вярно също, че надниците растат заедно с броя
на халбите или с качеството на тютюна.
Министърът на търговията на пруския парламент е заявил, че средните надници на миньорите в Рурската област в марки е била, както
следва: 1900 г. - 4,80; 1901 г. - 4,07; 1902 г. - 3,82;
1903 г. - 3,88. Надниците падат с 25% в продължение на три години! Дали културният стандарт на миньорите за този период също пада
с 25%?1 Или те са изпаднали във варваризма
на тоталното въздържание? Управляване на
въздържатели чрез по-малко пари може да бъде
превъзходна причина за по-нататъшно намаляване на минималната надница до равнището на
културния стандарт на пълно въздържание. Но

Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”
тук възниква въпросът, защо управниците не са
по-ентусиазирани поддръжници на въздържателното движение. Дали е възможно посредством
пълно въздържание да се намали надницата в
полза на нетрудовия доход, като производството
и продажбата на алкохолни напитки бързо се забрани! Но нашите управници знаят добре: Пазете се въздържателите! Без впиянчване народът
не може да се „управлява”.
Да си дойдем на думата, минималният културен стандарт на съществуване е унизителен, тъй
като е железен закон за надниците. Движението
за надниците не взема под внимание стандарта
на цивилизацията. Увеличаването на надниците,
за които работниците си въобразяват, че трябва
да се „борят”, се загубва още на следващия ден,
ако бизнесът тръгне в неблагоприятна посока.
Ако от друга страна, пазарът се подобри, надниците автоматично се увеличават, без борба
и даже без да го искат, точно както фермерите
получават без борба по-висока цена на житото,
когато се съобщи, че изгледите за американската
реколта са лоши.
Защото какво са надниците? Надниците са цената, плащана от купувача (работодател, търговец, производител) за доставените му от производителя (работника) стока. Тази цена, подобно
на цената на всяка стока, се определя от изгледа
за пазарната цена. Продажната цена, по-малко
рентата върху земята и капиталовата лихва, е
така наречената надница. Следва, че законът за
надниците се съдържа в закона за рентата върху
земята и закона за капиталовата лихва. Стоката,
по-малко рентата и лихвата, е надницата. Тогава
няма закон за надниците. Думата „надница” е излишно понятие в икономическата наука, тъй като
надницата и цената са едно и също нещо. Ако
знам какво определя цената на стоките, аз знам
също какво получава работникът за своята про-

дукция2.
Свободните пари са отворили очите ми за всичко това; те са ме освободили от илюзията относно
така наречената „стойност”, а самото съществуване на Свободните пари е ясно отхвърляне на
теориите за стойността и на самата вяра в стойността. А вярата в стойността, бидейки освободена от схващането за труд, е отишла зад борда,
като изцяло излишна за проучването на икономическите закони. Какво е трудът? Трудът не може
да се измери с движението на ръцете или със
степента на умора, а единствено с продукта от
труда. Джеймс Уат3 в своя гроб днес върши повече работа от всички живи коне. Не е само трудът,
а резултатът от труда, продуктът, същността.
Продуктът е мощ, купувана и заплащана, което
ясно се демонстрира в случая с трудната работа.
В основата си всеки труд е трудна работа.
Но да купуваш стоки означава да разменяш
стоки. Затова икономическият живот се саморазрешава чрез редица от сделки за размяна; и
всички термини като „надници”, „стойност”, „труд”
са просто излишни извъртания на двете основни
концепции „стока” и „размяна”.
1)
Приемаме, че реалната надница се колебае
около паричната надница. Иначе така нареченият „Германски паричен стандарт” е просто
измама.
2)
В последната част на тази книга ще покажа, че собствениците на средствата за производство (фабрикантите) са просто съдържатели на заложна къща. Сега факт, наистина
признат от всички.

Джеймс Уат, на английски: James Watt,
(1736-1819) е шотландски инженер, чиито подобрения в парната машина допринасят за нейното бързо разпространение в хода на индустриалната революция.
3)

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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Уважаеми гости,
Скъпи наши съмишленици и приятели,

В този тържествен
миг
позволете
ми
да ви припомня поетичните и
прозорливи слова на феноменалния
Христо
Ботев: „Какви е
деца
раждала.
Раждала, ражда
и сега българска
майка юнашка”.
Сред тези чеда
български найценни за нас са
будителите. И,
обърнете
внимание, будители
Петър Димков
славни имаме не
(1886-1981)
само в древността, сред богомилите, през Възраждането. Будители славни се
раждат и творят в „полза народу” даже и в метежния, буреносния XX век у нас, в България.
Един от тях, светещ с неугасима светлина,
е великият ни патрон Петър Димков.
Димков, драги приятели, е цяла вселена - с
необятни знания, умения и размах на мисълта; вселена, която обаче пречупва всичко през
призмата на БЪЛГАРСКОТО. За него е важно
да спасява безвъзмездно човешкия живот и
заедно с това - да прави всичко, което е по силите му, за да бъде българското родолюбие и
човеколюбие живо и жилаво. През цялото си
битие той споделя възгледа на духовния си
учител Лев Толстой: Да се обичат хората и
да им се помага. И Лечителя върши това 95
години без шум, тихо и скромно. Казано иначе,
Димков е монолит от мисъл, думи и дела.

БЪЛГАРСКИ
АВТОРИ ВЪВ
ФРЕНСКО
СПИСАНИЕ
Стихове на Елка
Василева, Росен
Друмев, Роза Боянова,
Христо Граматиков,
Роза Максимова и
Иван Сухиванов
са публикувани в
ноемврийския брой на
френско-българското
електронно списание
„BulgariЯ”.
В декемврийското му
издание са поместени
стихотворения от
Виолета Станиславова,
литературно-критическа
бележка на Станислав
Марашки за творчеството
на Георги Мавродиев
„Смехът на истината”,
няколко негови къси
хумористични разказа,
както и фейлетонът на
Марашки „Съпруга без
право на обжалване”.
Всички текстове са
преведени на френски от
Станислав Марашки.

Похвално слово за

ПЕТЪР ДИМКОВ

Произнесено на Юбилейния концерт „125 години Петър Димков”
Колкото до неговото РОДОЛЮБИЕ - то се проявява навсякъде в невероятно многоликата му
дейност: и в неговата лечителска и духовна работа, и в ярките му воински дела, и в културноисторическото му строителство. Родолюбието
рефлектира особено силно в Димковите думи
- негово житейско кредо: „За дар от Бога
пари не вземам”. Над 100 000 болни люде
са минали при него за лек БЕЗВЪЗМЕЗДНO.
Ще приведа и още един факт: ген. Заимов е
осъден на смърт. Повечето от неговите близки оредяват около жена му, камо ли да отидат на свиждане при него. Полк. Димков отива
да се сбогува със
Заимов преди разстрела му, без да
мисли за безопасността си, за последиците... Какво
е това, ако не - истински патриот?!
За разлика от много наши лъжепатриоти - днешни и
минали...
Драги приятели,
за мнозина още са
неизвестни думите на Варненския
зам.-кмет
през
30-те години на
миналия век Никола Димитров за Лечителя.
А те двамата са работили рамо до рамо почти всеки ден. Ето какво казва той: „Димков
е Дар божи за Варна и за България. Със
своя организаторски талант и духовна енергия той повлича след себе си хиляди хора на

благороден труд и дела”. Колко верни думи
за Човека, чиято родолюбива културно-историческа строителна дейност е неоценима
– Димков спасява и възстановява за 40 дни
порутената родна къща на Левски в Карлово,
изгражда не само казармен, но и градски тръбопровод в Свищов, спасявайки хиляди хора
от смъртоносна епидемия, построява Портала
- „Триумфална арка” на 8-ми Приморски пехотен полк и прекрасния Парк-музей „Владислав
Варненчик - 1444” във Варна, спасява от гибел
красивия парк „Аязмото” в Стара Загора и т.н.,
и т.н. Навсякъде в 14-те гарнизона, където е
служил, той оставя светла диря след себе си.
Петър Димков е и наш ДУХОВЕН УЧИТЕЛ
и НАСТАВНИК. „Най-голямата сила на човека
се крие в неговата мисъл - казва той. - А всяка
мисъл е камък за изграждане на нашата бъдеща съдба, както за добро, така и за зло”. В
своята капитална книга „Новият човек - творец
на съдбата си” Лечителя ни учи: „Да управляваме мислите си чрез своя разсъдък. Това
пък, от своя страна - продължава той, - ще помогне да живеем нравствен живот, наградата
на който живот е истинското здраве и щастие”.
Петър Димков не би бил цялостна хармонична личност, осъществил толкова много
добротворни дела за България, ако не беше
до него вярната му и всеотдайна спътница в живота Мария, техните прекрасни деца
Любомир, Лили и Владимир, неговият внук и
продължител на медицинските му дела д-р
Петър Димков - младши. Благодарим ви от
сърце, че ви има!
Драги приятели, вече 8 години бавно, но сигурно Националният комитет „Петър Димков”
работи за разпространяването, популяризирането и осмислянето на Димковите идеи и дела
сред хората, главно сред децата и младежта,
изгражда в страната граждански комитети и
клубове „Приятели на Димков”. Битието на
Лечителя в служене на Бога и човека, неговите безкористни духовни и физически билки за
здраве, родолюбие и нравствен живот трябва
да станат достояние на все повече и повече
млади българи - това е нашата цел. Да запомнят какво е направил той за Отечеството и
да продължат неговото велико дело.
Поклон пред светлата му памет! Делото
на Димков ще живее във вековете!
Проф. д-р Христо Карагьозов,
Председател на Националния граждански инициативен комитет (НГИК)
„Петър Димков” - гр. София
17.12.2011 г., гр. София

