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Излиза 2 пъти в месеца

Еволюционният преход, през които в момента
преминава цялата Вселена, повишава нейните честоти.
Светлината се излъчва на порции (кванти),
енергията на които е право пропорционална
на честотата на вълната.
Всеки човек излъчва своя светлина, в невидимия спектър, която зависи от информацията, знанията, които е добил в предишните
си животи. По време на прехода Земята и
създанията върху нея, под въздействието на
високочестотно гама лъчение, ще получат
много нова информация, в резултат на което
светлината и честотата на материята и на
живите същества ще нарасне. Промяната е
на квантово ниво.
Ако хората пожелаят, може да осъществят и
морален прогрес, като поставят на върха на
ценностната си система любовта, състраданието и духовното възвисяване. Тогава планетарните катаклизми, съпровождащи прехода,
ще са много по-малко, защото природните
бедствия се пораждат от енергията на гнева,
егоизма и омразата на земните жители.
Смисълът на човешкия живот е именно всестранната еволюция, всестранният духовен
напредък, който увеличава в човешката душа
не само светлината, но и любовта.

ЗЕЛЕНО – ЗА БАЛАНС
ЛИЛАВО – ЗА СЪН
ЧЕРВЕНО – ЗА СИЛА
Историята на цветовете разказваме в новия, майски
брой на сп. „Усури”. Но не изпъстрена с научни открития, а такава, каквато я съзира направо душата ни.
Наш гид в тази необикновена разходка е МИЛКАНА
МЕСКИН. „От малка виждам хората в цветове”, признава тя и започва да сочи тук и там по дъгата. Така
научихме, че златното не случайно е златно – то е проявление на натрупаната ни мъдрост; с негова помощ
виждаме истината, която се съдържа в нещата.

ЧИЯ ЦЕЛ СТЕ ВИЕ

В каталога на РП
нашият номер е

618

Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

Вашата задача, като членове на Семейството на светлината, е да се интегрирате сред хората, да ги успокоите и
да запалите искрицата на светлината в
тях, за да не бъдат всички те унищожени и за да може това място да приюти
един нов вид и една нова сфера на дейност.
Много пъти сме ви разказвали за еволюиращото ДНК и промяната на честотата, която е направила вида и експеримента лесни за контролиране и
управление. Вие сте наети и изпратени
тук от бъдещето, за да се върнете и да

се включите отново в този кръговрат на
съществуване - да се преродите много
пъти, за да разберете
какво е държало хората
под контрол.
По този начин ще можете да действате отвътре и да промените системата.
Когато сте в борба с логическото си
мислене, изживявате едно противоречие между тази част от вас, която е
човешка и се е хванала в капана, и другата ви част от вас, която принадлежи
на Семейството на светлината, която
не приема даденостите и се учи на по-

На СТР. 3

С цветовете Милкана помага на хората да разгадаят
себе си. Казва, че усещането дали синьото или червеното ни е по-любимо, е моментно състояние. Когато
сме в състояние на активност, избираме червеното, но
искаме ли да прегърнем баланса и спокойствието, сетивата ни се отпускат в синьото.
Цветовете наоколо ни носят непрекъснато своите
послания. Те са код, който указва посоката, в която
вървим. Именно затова сме благодарни на Милкана –
сега ще подскачаме безгрижно, съзрем ли слънчевото
жълто, а всяка зелена тревичка ще е за нас небесен
еликсир. Цветовете ще си играят и ние ще сме част от
тяхната игра.
В МАЙСКИЯ БРОЙ: ШРИ ШРИ игра с Шри Шри Рави
Шанкар; пречистваща мантра от ДЕВА ПРЕМАЛ и МИТЕН; Новото пробужда съзнанието ни – интервю със
СИЛВИНА БЕЛОПОЙЧЕВА
И ОЩЕ: ритуал за активиране на женствеността; коя е
най-висшата храна; медитативни упражнения; мисли,
които събуждат радостта...
Потърсете майския ни брой;
открийте ни и във фейсбук
или ни пишете:
usuri@ged-bg.net
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Крион е ангелска енергия,
която контактьорът
Лий Каръл приема чрез
ченълинг (контактьорство)
в продължение на повече от
две десетилетия. За това
време той издава десет книги,
в които предава изпълнените
с любов послания на Крион, и
те променят живота на много
хора и обясняват голяма част
от процесите на нашата
променяща се епоха.

Директна връзка, състояла се в Рига, Латвия, между Крион и Марина Шулц
27.02.2012
През първата година и половина Крион
казваше: „Доведете колкото се може повече
хора. Ние искаме хората да се научат да контактуват с висшето си АЗ. Да почувстват
този контакт и да го пренесат в живота си
сега”.
Това обаче не ни се удаваше винаги, защото хората, които идваха на срещите с Крион, не искаха да пропуснат нито една нова
среща. И през януари миналата година Крион каза: „Виждам, че 80% в залата са едни и
същи хора. Но, какви хора! Израснали хора,
които работят и в къщи над духовното си
развитие. Много хора вече работят в планетарен мащаб”.
И от януари 2011 год. започнахме да работим цялата зала.
Крион ви обича! Крион е особено радостен,
че се срещнахме сега, в началото на 2012-та
година. 2012 година наистина е необикновена.
Аз знам прекрасно, че са ви плашили и продължават да ви плашат с тази година, с кулминационната точка, с която ще завърши. Сега
ние ще поговорим за нея подробно. Нито едно
древно послание, на нито един народ не говори за край на света и за разрушаване живота на планетата. Затова нека да поговорим за
2012-та година. Тя вече настъпи. Измина месец от нея и аз мисля, че го преживяхте съвсем благополучно.
Искам да започна направо с кулминационната точка – 21-ви декември. Именно във

връзка с нея върви най-голямото нагнетяване на страхове, като ви се дава най-различна
информация. Много често чувате за края на
света. Уверявам ви, мили мои ангели, че вие
ще се събудите след 21-ви декември, без да
забележите, че този ден, толкова важен за
планетата и за вас, вече е отминал. Но все пак
нещо трябва да се случи на този ден? Защо се
говори толкова много за него? Аз сега ще ви
разкажа.
Ще започна с това, че на 21 декември ще се
състои много важно астрономическо събитие,
в което участва вашата планета Земя и вашата
галактика. Учените го наричат Галактическо
подравняване. Какво означава това? С всяка
изминала година, през зимното слънцестоене, Земята и Слънцето все повече се приближават към една линия, която ги съединява с
центъра на галактиката. Но това съединяване
никога досега не е ставало изцяло. И ето, че
на 21 декември 2012 година ще стане точно
Галактическо подравняване на центъра на
галактиката с вашето Слънце и планетата
Земя, която вие превърнахте в сияеща перла.
Защо трябва да обърнем внимание на това
събитие? Става въпрос не само за това, че
Слънцето, Земята и центърът на галактиката
ще застанат на една линия, въпреки че и това
е много важно. Същността е в направлението на движението на Слънчевата система и
вашата планета спрямо центъра и екватора
на галактиката. Ако досега вие сте се намирали от едната страна на галактическия екватор,
то след 21 декември вие ще преминете от другата му страна. Това е кардинална смяна на
програмата за развитие. Това е преход към
духовно развитие на цялата Слънчева система, а значи и на вашата Земя.
Скъпи мои ангели, искате ли под ръководството на Крион да видите нещо повече във
Вселената? Или да вземете участие в събитията? Искам да ви преведа през тази точка – 21
декември.
Представете си, че започвате да се сливате, всеки един ваш атом, с планетата и ставате едно обединено сияние за Космоса – вие
и вашата планета. Още не е настъпил 21-ви
декември и вие виждате прекрасно пред себе
си вашето светило Слънцето, а по-нататък сияеща звезда – това е центърът на галактика-

та. Обърнете внимание на заобикалящото ви
космическо пространство, то е тъмносиньо
на цвят, почти черно. Цялото е обсипано със
звезди. Това са звезди, планети и цели звездни системи. Заобиколени сте от тези сияещи и
пробляскващи точки на небосклона.
Но вие започвате да забелязвате, че постепенно разстоянието между вас и слънчевия
диск се смалява и като че ли се смалява и
разстоянието между слънчевия диск и центъра на галактиката. И ето, че настъпва моментът на сливане. Вече не виждате отделно нито
Слънцето, нито центъра на галактиката – вие
сте на една линия с тях и все едно се вливате
в канал, по който преминавате към Слънцето
и към центъра на галактиката. Вие чувствате
тази огнена линия, вие сте на нея, вие сте в
нея и вие сте тази линия. Прекрасно състояние.
Стана ли ви страшно в този момент? Мисля,
че не. На никого в сърцето не виждам сега нито
страх, нито напрежение. А вашето движение
продължава. Погледнете, вие отново започвате да виждате центъра на галактиката и диска
на Слънцето. Вашето светило се е отдръпнало встрани. Вие продължавате, както и досега,
да се чувствате един организъм с вашата планета. Но, о чудо! Огледайте се наоколо, къде
е онова тъмно пространство с проблясващи
звезди? Няма го. Звездите са там, станали
са още повече, но пространството е станало
светло. То е започнало да просветлява.
И колкото повече продължава вашето движение, толкова по-светло става около вас. А
звездите, далечните планети и целият свят сияят по-ярко, отколкото на тъмния небосклон.
Вие преминахте в другата зона на вашата
Галактика. Това е зоната на светлината.
Това е мястото, към което сте се стремили на
вашата Земя.
Сега, скъпи мои ангели, вие просто моделирахте това, което ще се случи на 21 декември,
2012 година. И аз ви уверявам, че в живота ви
няма да се случи нищо страшно. Напротив,
след тази благословена точка, на Земята ще
започнат постепенно много неща да се променят.

На СТР. 6-7
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КОНТАКТЬОРСТВО
От стр. 1

„Вселената е съставена от арогантност и от алтруизъм. Да се опитваш да
промениш това, е равно на самоубийство.”

ЧИЯ ЦЕЛ СТЕ ВИЕ
широката картина.

Започнете да разбирате, че тази част от вас, която действа въз основа на логиката, ви учи на нещо.
Тя ви позволява да изпитате лично как живее поголямата част от населението и да разберете лично какво ще трябва да преработите в себе си, за да
стигнете до нивото на другите. Ако можехте без проблем да бъдете интуитивни и да действате изцяло
въз основа на вярата и ако нямахте тази двойственост в разбирането, която ви осигурява логическото
мислене, след време щяхте да започнете да проявявате силно нетърпение към останалите хора. Ако за
вас всичко е лесно, как бихте разбрали, че за другите е трудно?
Хората са били контролирани чрез честотата
дълго време. Те толкова са свикнали с този контрол
на честотата и логическото мислене се е развило
до такава степен напоследък, че сега съществуват
много подозрения и страх - едно мрачно място в Аза,
което е контролирано така, че хората се страхуват
дори да навлязат в него и да повярват, че могат да
получат информация сами. Същностите, които са
променили начина, по който хората излъчват,
преустройвайки тяхното ДНК, са организирали
най-различни сюжети и събития на тази планета.
След това са извели резултатите от тази екстрасензорна енергия през различни изходи в космоса по
свои собствени причини. Замисляйки се над това,
разбирате срещу кого сте се изправили.
Има такива, които искат вие и цялата планета
да функционирате само и единствено чрез логиката - много ужасяваща логика. Най-добрият
съвет, който можем да ви дадем в този момент, е да
използвате тази логика. Кажете си: „Ще бъда логичен за известно време, за да проверя какво прави
логическото ми мислене. То иска да поеме юздите.
Казано му е, че това е нормалното положение. Но
на мен ми е казано, че и другото нещо също е вярно. Просто ще наблюдавам как се клатушкам между
двете. Ядосан ли съм? Несигурен ли съм? Какво ми
носи извисяване? Какво ми носи сигурност? Какво
прави за мен всеки начин на мислене? Какво разбирам за себе си? Как се чувствам?”
Наблюдавайте и отчетете всичко това. След което
си кажете: „Сега, когато съм дал на всички възможност за изява, какво искам аз?” Уверете се какво искате вие и ще разберете, че
искате да се развивате.
Виждате ли как лутането в затворения кръг от
съмнения е всъщност част от Божествения план?
То е част от процеса на разбиране какво ще преживеят другите, които ще тръгнат по вашите стъпки.
Трябва да се научите да отваряте своя център на
съчувствие, или центъра на сърцето, което е може
би едно от най-трудните неща. Научете се да изпитвате съчувствие към себе си и към всеки друг,
тъй като всички вие сте достатъчно смели, за да се
отпуснете и да чувствате.
Много е важно да наблюдавате как се справяте
със събитията. Различните събития ви се предоставят, за да можете да ги наблюдавате. Научете се
да наблюдавате своето поведение и да прекарвате
повече време сами - дори ако понякога ви е трудно
и се чувствате самотни. В крайна сметка ще сте ни
благодарни, че сме ви насочили към една изпълнена
със смисъл среща с вас самите. Вие съдържате богатството и наситеността, които могат да ви доведат
до по-висше осъзнаване.
Има ред в това, че работите с онази част от себе
си, която не можете да видите. Понякога, когато част
от вас работи без да вижда, стават събития, които ви
връщат в правия път. Знайте, че в този нов хаос на
съзнанието, объркването и изместването на несигурността има божествен ред.
Това може да се сравни с приготвянето на сладкиш. Всяка съставка от рецептата е сама по себе си
завършено цяло и има своя смислена структура: яйцата, брашното, маслото, захарта. Когато започнете
да ги смесвате, сякаш създавате хаос. Някой би казал: „Разваляте всичко. Развалихте това яйце. Къде
отиде захарта? Разваляте всички основни елементи
тук.” Този човек може би не разбира магията на ката-

лизиращата формула на топлината.
В този момент на планетата присъства катализираща енергия и всички индивидуални структури
започват да се претопяват и сливат в нещо, което
изглежда като хаос. От това ще се роди нещо ново,
точно както сладкишът се ражда от хаоса на смесените продукти. Някой, който не разбира, че след като
се направи сместа за сладкиша тя се пече във фурната, може да погледне лепкавата смес и да реши,
че нищо не е станало. Много хора на тази планета
няма да разберат, че в хаоса има един по-висш ред
- че се следва определена рецепта.
Всеки от вас има своя задача в рамките на рецептата. Разбира се, вие имате свободната воля да
определите по какъв начин ще следвате рецептата и
ще бъдете нейна съставна част. Тази свободна воля
ви позволява да решите какви ще са конкретните измерения на вашия живот, макар че трябва да живеете според своята програма. Дали ще изберете да
живеете трудно или лесно, в бедност или в разкош,
зависи от вас. Всичко е съобразено с това, къде сте
определили да поставите своите граници.
Какво можем да кажем, за да ви убедим да премахнете границите си; да престанете да слагате
ограничения на това, което смятате, че можете да
притежавате? Ако има нещо, което искаме да постигнем, то е всеки един от вас да бъде без ограничения и свободен, с ясното съзнание, че всяка негова мисъл определя по някакъв начин изживяванията му. Ако можем да ви накараме да живеете
през абсолютно цялото време в съответствие с това,
което искате, за нас това ще бъде една напълно ползотворна година.
Ще искаме от всеки един да поеме това задължение и да води по-чист и безупречен живот. Искаме
от вас да поемете отговорност в области, за които
никога не ви е идвало на ума. Искаме всички да
постъпвате така, сякаш знаете какво е положението. Постъпвайте като божествено направлявани във
всеки избор, който правите, и започнете да вярвате,
че винаги сте на точното място в подходящия момент. Кажете си: „Аз съм божествено направляван.
Винаги съм на точното място в подходящия момент.
Всичко, което правя, е насочено към издигането на
съзнанието ми и по-нататъшното ми израстване
и еволюция.” Искаме вече да живеете по този начин постоянно. Бъдете живи Пазители на честотата.
Когато светлината влезе в тялото ви, тя разпалва
вашите светлинно-закодирани влакна и помага за
възстановяването на вашето ДНК, въвеждайки промяна в честотата. Честотата е това, което знаете.
Честотата е вашата самоличност.
Имало е периоди, когато много различни измерения са съществували едновременно на
тази планета. През последните няколко хиляди
години тези различни измерения са изчезнали, тъй
като е настъпил хаос и мрак. Тези измерения, или
други действителности, или места, където законите на съществуването са малко по-различни,
се завръщат. Вие им помагате да се завърнат, като
въвличате измеренията на тази планета и създавате
така нареченото измерно сливане. Сливане на измеренията.
Понякога вие навлизате в тези измерения, без
да разбирате, че сте в тях. Навлизате в изменено
състояние на съзнанието особено когато посещавате някое свято място на Земята. Преминавате в различна измерна честота и всичко се променя. Чувствате се извисени и изпълнени с енергия или пък
ви става много лошо. Нещо става, когато навлезете
в изменено състояние.
Тъй като сте в изменено състояние, не винаги

знаете, че сте в него. Това е началото на измерното сливане. Когато се върнете у дома от някое свято
място, можете да погледнете назад и да си кажете:
„Олеле, какво се случи там?” Такова е усещането, когато изживявате различни измерения.
Случват се също и измерни сблъсъци. Тези,
които са обхванати от страх и отказват да се
променят, макар че целта на пребиваването
им на тази планета по това време е да се променят, ще изживеят измеренията като сблъсък.
Измерното сливане за тях е като масивна стена
от бетон, която се удря в друга масивна стена.
Много ще се почувстват особено неприятно на
тази планета. Това вече се получава като неприятно усещане в нервната система, но в много
по-малки размери. Хората могат да стигнат до
заболяване на нервната система просто защото
отказват да се развиват и да променят позициите си
за себе си и своята действителност. Всички вие, които работите с други хора, независимо от това дали
сте лекари, масажисти, учители, музиканти или каквото и да било, разбирате, че това е човешката дилема: нуждата да се променя определението за себе
си и за действителността.
Използвайте своята воля и мисъл, за да решите
как бихте искали да се изгради действителността.
Правейки това, с времето ще откриете, че съществува една по-висша воля и един по-висш замисъл и със
своето съзнание вие ще стигнете до тях и ще откриете божествената пътека. Тази божествена пътека
има за цел еволюцията на съзнанието. Вие, като
вид, сте вярвали цяла вечност в това, което другите
са ви казвали за вас. Както ви казахме, това е било с
определена цел:
другите са искали да ви контролират.
Както и да сте се стремели към постижения на
тази планета, е било трудно, тъй като ДНК-то било
разпиляно и запечатано, така че независимо от това
какво сте искали, не са съществували вибрационните връзки. Сега, когато вибрационните връзки навлизат на планетата, Божественият замисъл (който
можете да си представите като нахвърлян график
или програма) се приближава към Земята и измеренията в крайна сметка ще се срещнат. Кога ще се
срещнат, зависи от вас. Божественият замисъл няма
определена дата, на която трябва да дойде тук; това
зависи от времето, за което хората ще изпълнят изискванията и ще овладеят себе си.
Какво означава да овладееш себе си? За да разберете Божествения замисъл и да влезете в програмата, трябва да се вгледате в себе си. Трябва да овладеете това, кои сте. Има много неща във вашето
общество, които трябва да овладеете, за да можете
да кажете: „Да, вече имам квалификация. Овладях
тези правила, използвам ги и ги подчинявам на волята си.” Например трябва да овладеете управлението на автомобил, за да получите шофьорска книжка. Колко от вас могат да овладеят телата си и да ги
подчинят на волята си? Много малко. Защо? Защото
никой не ви е казал, че това е възможно. Ние сме тук,
за да ви напомним някои неща.
Земята в този момент е много трудно място за
пребиваване, защото тези, които са програмирани
да донесат промените на планетата, са програмирани да се обучат сами. Разбирате ли, проблемът на
тази планета винаги и постоянно са били боговете.
Един след друг. Кои са били и са тези богове? Боговете са ви създали. Вие сте техен замисъл. Вие
сте им скъпи. Но на някои от тях не сте особено
скъпи, тъй като те не разбират емоциите и чувствата. А някои от тях са влюбени в различни действителности от тази, която вие обичате.
На съзнанието му е позволено да търси израз и на
вас ви е позволено от тези, които ви управляват, да
търсите израз в определени рамки. Според вашата
представа вие никога не сте им позволявали да ви
управляват и не подозирате за тяхното съществуване. Те създават драми на тази планета под формата на това, което вие наричате религия, управление или понякога вдъхновение. Тези събития, макар че са организирани, за да постигнат определени
неща, понякога се обединяват с други събития и се
получават вероятности, съвсем различни от възнамеряваните.
Контакт с плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.
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Ритуалното погребение на колесницата
с конете

Уникалните
сребърни
чаши с
позлатени
орнаменти.
Снимка:
БГНЕС

Археологически комплекс „Източна могила” край село Караново

БЕЗЦЕНЕН ИЗТОЧНИК на информация
ЗА ТРАКИЙСКИТЕ ПОГРЕБАЛНИ РИТУАЛИ
Районът около село Караново, Нова Загора е известен с 26 могили. Мястото е обитавано от дълбока
древност – следи от живота през бронзовата епоха и неолита са открити в
седемте слоя надгражда-

ботят археолозите. Такъв
е и случаят с откритата
тракийска колесница в
Дългата могила през 1976
г. от археолога Митьо Кънчев. Двуколките от типа
„цизиум” са традиционни
както по изработка, така

Съвременна възстановка на античната колесница,
открита в Дългата могила от археолога Митьо
Кънчев през 1976 година. Снимка: Венета Павлова
ния в селищната могила,
където са намерени многобройни артефакти от
поминъка на населението
– предимно глинени съдове, керамика, сечива и огнища. По-късно този участък е обитаван от траките
одриси. Богатите тракийски погребения в могилите
стават обект на иманярски
набези. Останките на повече от 200 колесници са
открити у нас от иманяри.
Обикновено след тях ра-

и по употребата им в бита
на тракийските владетели.
Музеят в гр. Нова Загора
единствен в света притежава 3 двуколки (колесници) от 1в. сл.Хр.
Колелетата на античната кола са с диаметър
1,20 м. Украсата е богата
на ярема и сбруята на конете, а четириколките са с
два коня и куче.
През 2008 г. екип от
специалисти под ръководството на археолога

Веселин Игнатов разкопават 13-метровата Източна
могила край с. Караново.
Попадат на изключително
богато ритуално погребение на колесница на
тракийски аристократ от
1в. сл.Хр. Колесницата е
с четири колела 1,2 м, 12
дървени спици, шини от
ковано желязо с посребрени фигури на Ерос върху
пантери, бронз по сбруите на конете. Апликацията
на задната част на колата
е декоративна пластина
от три вида метал – мед,
сребро и платина. Представлява сцена от античен
храм с празнична украса
– четирилистни детелини,
лаврови клонки и гроздове. Декорацията на колесницата включва и бронзов
бюст на Херакъл и две
глави на Горгона Медуза.
Това произведение на изкуството е на 18 века и е
единствено от този вид
в света. Ловното куче на
аристократа е погребано
встрани от колесницата с
конете, на специален подиум.
Гробът на аристократа
е положен върху каменна
основа, изграден от тухли с натрупване. В него
археолозите намират три
златни пръстена, сребърни монети, златна монета
на Тиберий, оръжие, стъклени и глинени предмети за бита, изключително

Гробът на аристократа с вещите за
задгробния живот
фина изработка на стък- огърлица и пръстен, а в
лен ритон, две сребърни близост е Дългата могила,
чаши с позлата, сребър- в която са намерени лена лъжица, метална тока карски принадлежности и
от колана на починалия и двуколка.
други вещи, останали неВсичките открити артепокътнати след трупоизга- факти дават великолепни
рянето и необходими му за сведения за живота, бита,
задгробния живот, според ритуалите и изкуството на
вярванията на траките.
траките.
В околностите на могилата е открито и ритуалМариана
но погребение на жена с
Праматарова
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Динеков. Интересуващият ни труд на Юрий Венелин „Древние и нынешние Болгаре” е представен в сборника на проф.
Динеков само с Първата
си част.
В резултат на работата над този исторически
труд се убедихме, че
Юрий Венелин е не само
историк от световна величина, но също така велик писател и философ
на историята. За него
няма малки и големи,
по-значими и по-малко
Антон РАЧЕВ
значими народи. Затова
През месец октомври всеки един народ той го
2011 година в Москва от изписва с главна буква.
печат излезе сборникът Ние, българите, 40 годи„Истоки Руси и славян- ни след неговата смърт
ства” със съчинения на (26 март 1839 г.) запознаменития историк от чваме наново да градим
ХІХ век и български на- своя държава.
С парите на български
родозащитник – Юрий
Иванович
Венелин дарители от различни
(1802-1839). Сборникът краища на нашата страе съставен под редакци- на през 1841 година в
ята на проф. Павел Тула- Москва е издаден посмъев, (http://www.tulaev.ru), ртно Венелиновият труд
издавал досега отделни „Древние и нынешные
студии на Юрий Венелин. Словене”, който се приБългарският
инте- ема за Том ІІ и продърес към този сборник е лжение на придобилото
свързан с Венелиновия вече сред българските
огромна
труд „Древние и нынеш- интелигенти
ние болгаре в полити- слава и почит съчинение
ческом, народописном, „Древние и нынешние
историческом и религи- Болгаре”(1829г.).
озном отношении к росЮрий
Венелин
за
сиянам”, Москва, 1829.
пръв път в литератуБългарското участие в рата въвежда понятиеподготовката на съвре- то „Словения”. Затова
менно издание, която пък словенците, които
продължи няколко годи- според Ганчо Ценов са
ни, се състоеше в наби- „най-сродното с българане на текста на „Древ- рите славянско племе”,
ние и нынешные Болга- се сдобиват със собствере”, както и издирването на държава 153 години
на български публика- след преждевременната
ции, свързани с онази смърт на Юрий Венелин.
съдбовна за тогавашните Тези факти говорят сами
българи книга.
по себе си – Юрий ВенеУстановихме
обаче, лин, занимавайки се така
че Юрий Венелин е из- успешно с миналото на
даван в България след българи и словенци, е
Освобождението
само съумял да прозре потенпрез 1942 година по по- циала и бъдещето им.
вод 140-ата годишнина
Във връзка с 210-ата
от рождението му (Юрий годишнина от рождениеВенелин е роден на 22 то на Юрий Венелин и по
април 1802 г.). Тук иде случай Деня на българреч за едно издание – ската и славянска култусборник от Венелинови ра – 24 май, в България
студии и писма, под ре- на приятелско посещедакцията и съставител- ние ще ни гостува проф.
ството на проф. Петър Павел Тулаев, който ще

представи не само трудовете на Юрий Венелин, но
и други трудове върху славянската история и славяноведение.

Презентациите са
както следва:

в Шумен – на 19 май,
събота, от 14.00 часа, в
Народно читалище „До-

бри Войников 1856”, пл.
„Възраждане” №4;
в София – на 23 май,
сряда, от 18.00 часа,
в Народно читалище
„Славянска
беседа”,
бул. „Раковски” 127.

инж. Антон Рачев –
тел.: 0897866245,
е-маил: antonrachev@
yandex.ru;
Атанас Панчев - в.
„Квантов преход”,
тел.: 0888693359;
Медиен партньор:
За контакти:
в-к „Квантов преход”
д-р Стефан Серафиh t t p : / / w w w. k v a n t o v мов – тел.: 0896472707; prehod.org

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ

Лунен календар

Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер
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От стр. 2
Ще се промени времето.
Досега времето, което беше изкуствено създадено за вашия 4-измерен свят, се завиваше
в стръмна спирала по часовниковата стрелка.
След 21 декември времето ще започне постепенно да се развива обратно на часовниковата стрелка. Това не означава, че ще го
забележите веднага. Но така трябва да бъде
и така ще бъде.
Времето ще тръгне под ръководството на
Светлите сили на Космоса, под ръководството на Семейството на светлината. И Земята
постепенно ще навлезе в ритъма на Галактическото време. А това значи, че на планетата
ще настъпят големи промени.
Това е най-важното, което исках да ви кажа
за тази точка – 21 декември.
Какви са пророчествата на древните народи
за нея? Плашат ви пророчествата от календара на маите - на 21 декември щял да настъпи
краят на света. Но това не е вярно, маите не
са го казвали. Напротив, те предупреждават,
че след тази точка на Земята ще изгрее ново
Слънце – „Шестото слънце”. Те казват: „и
ще има нова човешка цивилизация”. Затова ще очакваме тази точка, ще се подготвяме
за нея.
А сега ще разгледаме как цялата 2012 година ни устремява към тази кулминационна
точка. Как всички събития, всички действия,
които ще бъдат извършени от космическите
сили, от земните сили, от вас, скъпи мои ангели, как всичко се подготвя за този преход в новата област, областта на Светлината и Новата
ера, която няма да настъпи веднага на следващия ден, но ще бъде открита потенциална
възможност тя да се състои. В бъдещето нея
вече я има. Затова съсредоточете усилията си
да преминете през тази година на по-висока
летва.
Ще започна от януари. Вече ви казах в пос-

ланието си, колко е важно първото новолуние
на Водолей. Но не акцентувах на източния
календар, както правите вие. Вие обичате в
своето АЗ да виждате някакви зверове, поставени в източния календар. Но аз разглеждам
датите от друга гледна точка, както ви казах в
посланието си. Работата е там, че сега сте в
епохата на Водолей. И първото новолуние на
всяка година във Водолей е много важно. През
първото новолуние на тази година прозвуча
много важна тема. За вас се появи възможност да направите окончателен избор между
старите и новите енергии, между стария и
новия свят, който вие можете да построите,
между миналото и бъдещето. На тези, които
вървят уверено към това, тази точка позволи
да кажат решително и окончателно – „Да, аз
оставям натрупаният опит в миналото. Нека
да си остане там. Ние сме го натрупали, ние
сме го заслужили. Ние сме натрупали този
опит за цялата Вселена, а не само са себе си
лично”.
Казаха ли го всички земляни? Разбира се,
че не. Но на нивото на подсъзнанието тази
възможност остава отворена. И човек по всяко време може да го направи. В допълнение,
през тази година има още няколко важни точки, по време на които също всеки може да се
определи и да направи окончателен избор.
Вие така сте свикнали с източния календар,
че за вас е станало като игра да виждате влиянието на зверове върху човека през цялата
година. Да, цикъла на източния календар ще
остане за още известно време в живота ви. Но
астролозите ще трябва изцяло да преразгледат трактовките си през тези години. И да сменят зверовете, също. Това е много важно.
И, ако непременно искате да преживеете
тази година под нечий знак, започвайки от първото новолуние на Водолей, то аз трябва да
ви разочаровам. Дракон няма, той не дойде.
Но затова пък дойде Огнената птица. В много приказки тя присъства. Понякога я наричат
жар-птица. Точно тя, започвайки от тази дата,
ще ви преведе през цялата 2012 година, ако
вие поискате да я следвате по този път, който
тя ще ви указва. Тази жар-птица ще ви помогне да преминете през точката 21 декември и
ще ви пренесе в 2013 година. А това е много
важно. Сега ми остава само да ви пожелая да
следвате жар-птицата.
Нима това не е прекрасно, за такава отговорна година? Ние наричаме тази година прекрасна, великолепна, блестяща, забележителна. Тя се явява като завършек на експеримента, заради който сте дошли на тази планета. Да, през тази година експериментът
свършва. Вашият натрупан опит е безценен
за цялата Вселена, а не само за вас, за Земята, Слънчевата система и галактиката. Затова
погледите на цялата Вселена сега са приковани към вас и вашата планета. И аз искам
вие достойно да преминете през 2012 година
и заедно с нас да направите всичко възможно за удачното затваряне на стария опит и за
прехода ви в Новата ера, в ерата на Шестото
слънце, както казват маите.
Искам да отбележа още два важни периода през тази година. Те са концентрирани
на две места: през май – юни и ноември –
декември. През май има четири много важни
точки, които трябва да не бъдат пропуснати от
тези, които работят в планетарен мащаб. Това
отново са две затъмнения (слънчево и лунно),
преминаването на Венера през слънчевия
диск и последващото лятно слънцестоене.
Ще ги разгледам подробно, защото следват
една след друга. На 20-ти май ще има слънчево затъмнение, а на 4-ти юни - лунно затъмнение. И веднага след това на 6-ти юни
Венера минава пред слънчевия диск. Венера е една от водещите за Земята планети

и затова не може да не участва в събитията
през 2012 година.
Слънчевото затъмнение на 20 май ще донесе на Земята божествени мъжки енергии.
Вече ви съобщихме, че на Земята постъпват в
продължение на няколко години мъжки енергии от съвършено ново качество. Казахме ви,
че те имат оттенък на майчина енергия, за да
може от вашия живот да си отиде агресията,
злобата и насилието, за да могат най-после
хората да заживеят в мир. На 20 май ще дойде
божествена мъжка енергия. И буквално веднага след нея, на 4-ти юни, с лунното затъмнение ще дойде женска божествена енергия.
Какво ще имаме, когато преминава Венера?
Тогава лъчът на Майката на света, който ще
дойде от Венера, ще допринесе за балансиране на вече дошлите мъжка и женска божествени енергии, а това е особено важно за
всеки човек, живеещ на планетата, както и за
всички форми на живот и за самата планета.
Ето тези три точки са много важни. Трябва
да ви кажа, че в тези точки отново за хората
ще се появи възможност за избор – избор
окончателно да се разделят с миналото си.
Това става така, все едно, че преминавате
от една стая в друга, плътно затваряйки вратата, и казвате: „Аз повече няма да се върна в
стаята, от която излязох. Благодаря на всичко,
което оставям там, и което съм направил, но
аз отивам по-нататък”. И вратата остава затворена. Ето такъв избор можете да направите.
Подскажете го и на други хора. Това е изключително важно, защото много от хората се колебаят. Те още не са дошли твърдо в съзнанието си до този решителен избор.
Стигаме най-после и до лятното слънцестоене. Безусловно, то винаги е много важна
енергийна точка. Тя поддържа с мощта си
всичко, което е било направено от слънчевото и лунното затъмнения и преминаването на
Венера. Освен тези основни изменения, които
ще бъдат спуснати на Земята, към планетата
ще тръгне и енергия за всички последващи
събития, които ще свържат месец юни с декември.
Сега, бих искал веднага да премина към есента, защото се очертава много сходна ситуация – отново имаме четири точки. На 13 ноември ще има слънчево затъмнение, а на
28 ноември - лунно затъмнение. След това
идва тройната дата през декември – 12:12:12.
Следващата, четвъртата, точка е – 21 декември, точката с която започнахме. Вижте каква
поредност, много приличаща на майско–юнската. Само, че там беше преминаването на
Венера, а тук имаме много важната точка 12
декември – последната тройна дата за това
столетие. Знаете, че тройните дати започнаха
през 2001 година. И всяка от тях имаше свой
определен смисъл за пренастройването, както
на планетата, така и на вас.
Никога не отделяйте себе си от които и да
било промени, ставащи на Земята. Нещо повече, работете заедно с планетата, помагайте
й за тези изменения, и тогава вие много бързо
ще започнете да се променяте в нужната посока.
Затъмненията през ноември отново ще донесат божествена мъжка и божествена женска енергия на Земята. Но тъй като те вече са
били балансирани в някаква степен през май
и юни, сега с лунното затъмнение през ноември ще бъдат изцяло балансирани.
А сега за тройната дата – вибрация
12:12:12. Тези, които работят върху тройните
дати, могат вече да си представят или вече
точно знаят, че с тази вибрация ще стане дострояване на Кристалната решетка 144. Освен това, ще бъдат окончателно активирани
12 главни слънчеви диска и 144 допълнителни. И тогава ще засияе с цялата си красо-
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та кристалната решетка на планетата. Но това
все още не е краят на нейното усъвършенстване. То е само ново начало. Преди време започна строителството, което вече е завършено
и ще продължи по пътя на усъвършенстване
на Кристалната решетка 144. Сега ви даваме
и нова информация, че през 2012 година се
формира нова Кристална решетка 999. По
тези цифри можете да се досетите, че става
въпрос за
Възнесението на планетата и вашето
възнесение.
Мисля, че това е тема на отделен разговор –
отделен голям разговор. Просто имайте предвид, че се изгражда още една решетка.
Важно е да си спомним, че вибрацията
12:12:12 винаги е активирала атлантическите
мастер-кристали. Остана да бъдат активирани през тази година два прекрасни кристала.
Единият от тях е Рубиненият огнен кристал Енергийният кристал. Вече ви дадох подробна информация за всички кристали и само ще
ви напомня, че в Атлантида навремето жреците са умеели с помощта на този кристал да
осигуряват енергия за целия континент. Затова, след като бъде активиран този кристал,
той много скоро ще наведе много учени и инженери на мисълта за това, как може да бъде
използвана тази енергия. Това не е просто
евтина енергия, това е безплатна енергия.
И тази енергия е огнена, именно затова кристалът се нарича Огнен.
Вие скоро ще узнаете, че на планетата и
във вас се изгражда нова Огнена система
на енергообезпечаване. И след като заработи този кристал, той ще ви позволи много бързо да преминете на съвършено ново
енергообезпечаване и да имате нова, качествена огнена структура. Това е прекрасно!
Вторият кристал, който ще бъде активиран,
е Кристалът на Божествения Тот. Той е Божествен кристал и завършва цялата серия от
активации на атлантическите мастер-кристали. Те са храмови кристали, които някога са
се използвали в Атлантида. Сега, след като
бъдат съживени и отново активирани, те ще
заработят не само както са работили някога,
но и с нови програми, които са им добавени.
Жреците, които са ги обслужвали, вече са получили нови кодове и указания. Те знаят как
да разгънат работата на всички Атлантически
мастер-кристали, за да се формира новата
ера на човечеството и Земята.
Какво остана още да ви осветлим? Сигурно
за пролетното и есенното равноденствия.
Те са много важен фактор. Преди ви казвахме, че на пролет и на есен се изгражда новия
небесен свод. А какво става сега с него? По
принцип той вече е построен, но се налагат
корекции постоянно. И най-важните корекции
се нанасят по време на пролетното и есенното равноденствия. В какво се състоят корек-

циите? Вие разбирате, че постепенно изчезва
старата конструкция на магнитния корпус на
планетата, и Небесният свод трябва да поеме
неговите функции, но с необходимите изменения. Невъзможно е да се премахне едната
структура, оставяйки планетата без магнитно
поле, а след това да се включи другата. Затова новият Небесен свод, който вече е построен, преминава през постепенни корекции и доработване, защото ние премахваме
старата структура. Новата трябва постоянно
да бъде коригирана, защото постоянно се увеличава натоварването на системата. И трябва
да ви кажа, че през тази година всички корекции ще бъдат напълно завършени.
Вашите учени следят промените в старата система, но досега все още не са открили
новия Небесен свод, макар и той да е изцяло
достъпен за наблюдения. Вече могат да изчислят неговите характеристики и имат достатъчно прибори, за да могат да определят съществуването и функциите му.
През всичките месеци на 2012 г. на Земята
ще се изливат много силни енергии. Ще постъпват програми, които да ви подготвят за
затъмненията, за които ви говорих, и за лятното и зимното слънцестоене. Ще постъпват
програми за построяването на новия Небесен
свод.
Вие ще кажете, Крион говори само хубави
неща, ласкае ушите ни, но не казва нищо за
това, какво лошо може да се случи на планетата.
Разбира се, аз няма да укривам от вас това,
което се случи през 2010 и 2011 година. 2012та година е такъв преломен момент в планетарния живот, в пренастройването на цялата
планетарна структура, че ние с вас ще видим
отново земетресения и изригване на вулкани.
Възможни са и други катаклизми, но аз не искам да ви плаша с тях.
Вие трябва да знаете защо се случват те.
Ние говорихме за това многократно. И ако вие
работите целеустремено в нужното направление от едната важна точка към другата
през 2012 година, то ще смекчите въздействието на стихиите. Във вашите възмож-

ности е да хармонизирате работата на стихиите. Спомнете си, че през миналата година
се обръщахме към много от вашите групи с
молба да хармонизират планетарната вулканична дейност. Казвахме ви, че на Земята съществува верига от вулкани, които оживяват
винаги, когато трябва да се преминат някакви кардинални планетарни изменения. Опасността се състоеше в това, че трябваше да се
задействат всички вулкани едновременно. Да,
тогава на Земята много рязко щеше да се промени ситуацията и можеха да настъпят тези
три дни мрак, за които отдавна е предречено.
Но вие работихте и ние с голямо удоволствие
ви съобщихме, че работата на вулканите е
хармонизирана по такъв начин, че те няма да
изригнат едновременно. Да, те ще работят, но
в определена последователност. И вие знаете,
че и тази работа може да се хармонизира.
Затова аз, Крион, ви препоръчвам да продължите да работите както преди със стихиите. Това е много важно. Стихиите трябва да видят във вас сътворци на Новата
планета. Те нямат намерение да разрушават
планетата, това не е тяхна цел и не влиза в
плановете им, както и в техните програми. Не,
те правят това, което е необходимо за планетарните промени. Без тях не може да се мине.
Как мислите, след като коренно се променя
Кристалната решетка на планетата, трябва ли
да има някакви действия на стихиите в това
направление? Те се проявяват в земетресения и в изригване на вулканите. Там, където
има подводни изригвания или земетресения,
могат да възникнат цунами. И всички тези механизми са ви много добре известни. Но все
пак те могат да бъдат хармонизирани и да се
оптимизират донякъде, така че да не разрушат
планетата и да не нанесат големи материални
загуби с много човешки жертви.
Колкото до излизането на хора от физическия план, отново искам да ви кажа и да ви
помоля: обръщайте се към тези души, когато си заминават, помагайте им да преминат.
Сега и ние помагаме преминаването да става
много бързо, ако хората по някаква причина
са оставили телата си във физическия план
и са принудени да си отидат. Но ще ви кажа
и друго, което сигурно не
знаете. Ние помагаме на
много от тях да се възнесат без физическото си
тяло, те все пак се възнасят. А това вече е много
важно. Защо вие от време
на време не изказвате намерение за това, душите
които си заминават в катастрофи и катаклизми, да
се възнасят, а не просто
да си заминават от земния
план чрез понятие, което
вие наричате „смърт”. Има
голяма разлика, скъпи мои
ангели. Ние продължаваме да работим с вас по
този начин и през 2012 година.
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ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

диригент – Симеонка Качулева.
Певиците Веска Лазарова и Теменужка Димитрова, получили първи награди
на националните фестивали в гр. Кюстендил през
2010–2011 г., завладяха
публиката с разнообразни
песни и със сценичните си
умения. Вълчо Камбуров с
авторската си песен „Копнение” показа, че се оформя
и като композитор, създал
над 30 песни.
Поетесите Румяна Лякова, Василка Петрова и
поетите Вълчо Камбуров,
Никола Статков, Латун Латунов и Аспарух Вангелов
изпълниха свои стихотворения, поетично възвание, и

Важна културна изява
На 2 май т.г. в читалище „Славянска беседа”
Клубът за поезия и музика
„Св. София, Вяра, Надежда и Любов” при Съюза
на писателите от интернет
към читалище „Райко Алексиев” проведе литературно тържество по случай
издаването на „Алманах
– II”, чрез издателска къща
„Новата цивилизация”. В
алманаха са представени
творби на 23-ма поети –
членове на клуба.
Хор „Сияние” при читалището, с диригент Бисерка Овчарова, откри
тържеството с патриотични песни като „Хубава си,
татковино” на Емануил
Манолов, „Майко родино”
на Ангел Заберски, песни
от класиката като „Вени
Иезу” на Керубини и др.
Художественото изпълнение на хора приповдигна
настроението на публиката и на участниците в програмата. Изпълнена бе за
пръв път песен, посветена
на хор „Сияние” от композитора Иван Баръмов и
поетесата Василка Петрова – и двамата са хористи.
Гост на тържеството
бе акад. Атанас Панчев –
директор на ИК „Новата
цивилизация”, издател на
вестник „Квантов преход”.
В словото си той подчерта,
че „поезията като вид словесно изкуство е безспорно най-древното. Нейното
начало е в ритмичното
слово, слято с мелодията,
ритуала още в праисторически времена.” Силно застъпени са стихотворенията за родината и за предназначението на човека в
обществото.
Г-н Вълчо Камбуров –
ръководител на Клуба за
поезия и музика, поет, преводач, член на Съюза на
независимите български
писатели - изказа мисли за
значенията на понятията
„поезия, поети, вълшебните чудеса на СТИХА и
РИМАТА и че са щастливи онези, които се намират в Храма на поезията.”
Камбуров прочете няколко
свои стихотворения. Покъсно в реда на мислите за поезията Аспарух

Вангелов – по образование разкриха стихотворна зряфилолог и философ – при- лост и висока гражданска
върженик на критическия ре- позиция.
ализъм, допълни, че поезияОт изказванията на аката има много поетични лица, демик Панчев и на поетите
т.е. различни жанрове. Едни Камбуров и Вангелов и
поети пеят за любовта, обич- чрез рецитираните стихота, други възпяват природа- творения от членовете на
та, цветята, нежността, трети поетичния клуб се утвърди
– патриотизма, храбростта в в слушателите истината, че
името на род, родина, а много целта на всяка издадена от
бият по асоциалните пробле- ИК „Новата цивилизация”
ми – престъпността, теро- книга е да дава не само наризма, алчността, завистта. учно и духовно познание, но
Вангелов призова поетите и да буди съвестта на вседа извадят своите поетич- ки читател да цени живота,
ни саби и да наказват всеки, мира и красотата.
който граби. Всеки
поет, певец, творец
Всяка епоха ражда борци,
в това размирно
на
висша
нравственост творци.
време, да бъде буТакива
народът
възхвалява,
дител на общестстреми се да им подражава.
вената съвест и да
се противопоставя Животът е на Космоса вечността,
на асоциалните яв- на Божествения разум – мъдростта.
ления.
С ентусиазъм и с певческа
Програмата на литерависота бяха изпълненията турно-поетичната вечер бе
на музикалната формация водена от Слава Павлова –
„Усмивка” към Клуба, с худо- секретар на читалище „Райжествен ръководител и коре- ко Алексиев”.
петитор Петър Вангелов и с
Аспарух Вангелов

СТАНИСЛАВ МАРАШКИ
С НАГРАДА ЗА ХУМОР
Станислав Марашки е носител на специалната награда на Българското национално радио за проза на
Шестия национален хумористичен конкурс в Кубрат.
Призът на БНР, който тази година се присъжда за
първи път, беше връчен на 4 май т.г. от председателя
на журито Борис Арнаудов и е признание за неговия
разказ „Почетен гражданин”. Останалите награди
за проза бяха поделени между Димитър Бежански,
получил първа награда, Петър Софрониев - втора и
Спас Вутев - трета.
„Идеята за разказа възникна спонтанно в мое писмо до Радостина Байчева, главен редактор на казанлъшкия в-к „Долина”, сподели авторът. „Той беше
представен за първи път пред публика на 5.01.2012
в бургаското „Морско казино”. Тогава участвах в литературно четене, посветено на 164-ата годишнина
от рождението на Христо Ботев. Доразвих идеята до
разказ специално по този повод и чрез него исках да
направя косвено своеобразен реверанс към сатирика Ботев, който е неотделим от лирика Ботев - мисъл, която изразих преди прочита на творбата.”
Темата за титломанията, застъпена в разказа,
чийто аспект е присъждането на държавни отличия
без реални заслуги, не е нова в литературата. Почетният гражданин на Станислав Марашки е далечен „братовчед” на доктора от „Д-р” на Бранислав
Нушич, който според бургаския сатирик има множество двойници и днес.

ПЕТИ ПРАЗНИЦИ НА ЦЪФНАЛИТЕ ВИШНИ КАЗАНЛЪК 2012
„ВИШНЕВ ЦВЯТ-ДЪХ НА ПРОБУЖДАНЕ”
СДРУЖЕНИЕ „ВИШНЕВ ЦВЯТ”- КАЗАНЛЪК
Международен поетичен конкурс

„БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ”
Журито, председателствано от поета ТАНЬО КЛИСУРОВ,
присъди следните награди:
Първа награда не се присъжда.
Втора награда получават:
Красимира Зафирова за „По гривната ще ме
познаете”;
Найдан Стоянович за „Цветът на бялата вишна”осигурена от НЧ „Възродена искра-2000” – гр.
Казанлък.
Трета награда получават:
Галена Воротинцева за „Априлско”;
Иван Бобев за „Аве, Мария” – осигурена от
Общинска библиотека „Искра” – гр. Казанлък.
Награда на Сдружение „Вишнев цвят” –
Казанлък:
Татяна Йотова за „Отказвам те”;
Анна Станоева за „Мравешко сърце”;
Димитрина Равалиева за „Колко пъти”.
Награди на Арт Квадрат:
Милица Дмитрович за „Белоцветната вишна”;
Русия Мариенкович за „Валма от вишна”.

Награди за най-малък участник:
Виктория Ангелова.

Диплом и участие в сборник:
Свещ. Лъчезар Лазаров - „Барба Яни”;
Милорад Мишо - „Ти в мен”;
СУТРИН
Светлана Федосиева - „Невидяност”;
Ясен Василев - „Механичната глава”;
Безплътната утрин
Емилия Найденова - „/Не/ Тишината”;
с белоцветния свян
Галина Иванова - „Монолог на белоцветната
на разцъфнали вишни
вишна”;
нахлу през прозореца.
Мариана Праматарова - „Сутрин”;
Озари стената
Виолета Михова - „След безкрая”;
с японска гравюра,
Станка Бонева - „Мой вишнев цвят”;
съблече кимоното си
Сабина Цокева - „Грях”;
от бяла коприна
Зара Кънчева - „Вишна”;
и притаи дъха си
Яна Атанасова - „Не искай, скитнико.
в очакване на чудото.
Любовната притча
Награждаването ще стане на 22 май 2012
за вишнев цвят и бонзаи
година, от 14.30 часа във фоайето на
докосна флейтата
Общинска библиотека „Искра”, след което
на южния вятър
ще състои литературно четене в камерната
и огласи всемира
зала на НГПИД - Дечко Узунов – Казанлък.
с белоцветния звън
Заявки за присъствие на e-mail адрес:
на новородената пролет.
p.zviat2009@abv.bg или на телефон
0897476625, Организаторите не поемат
Мариана Праматарова
ангажимент по пътни и други разходи.

