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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.

АЗБУКАТА, НАРИЧАНА
Арх. Слави Дончев
В последно време отново се вълнуваме за съдбата на
създадената още през средата на ІХ в. старобългарска
азбука, наричана неизвестно защо “Кирилица” - азбуката, с която си служим и до днес. От различни гледища
в тази насока бяха изказани мнения, най-вече по повод
натрапваните ни отвън предложения за нейната замяна
с латиница или за паралелно използване на двете азбуки. От печатните по въпроса материали обаче оставаме
с впечатлението, че протестите ни се основават повече
на емоции, отколкото на познаване на различни аспекти
на проблема, а последното би ни помогнало да стигнем
до по-обосновани становища в нейна защита - преди и
над всичко чрез задоволително познаване на историята
й: предпоставки, начало, етапи на развитие... В тази насока се задоволяваме все още с безнадеждно остаряли, често ненаучни от съвременно гледище хипотези,
внушавани ни още от училищна възраст. Ще добавим и
неясното разграничаване на Кирилицата от Глаголицата на св. Кирил, в резултат на което около 90 на сто от
българите отговарят неправилно на въпроса:

на стр. 2-3

Готската азбука на епископ Улфила
(Вулфила) (311-383 г.)

В каталога на РП
нашият номер е
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УПРАВЛЕНИЕ НА
РЕАЛНОСТТА
на стр. 8
Национален инициативен комитет
„Петър Димков”
Природен парк „Витоша”
Програма за София

ЕНЬОВДЕН –
ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ
Туристически поход по любимия маршрут на найголемия български билкар Петър Димков
24 юни, неделя, 2012 г.

Програмата на стр. 4-5
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От стр. 1

КОЙ Е СЪЗДАЛ АЗБУКАТА, С ПОМОЩТА
НА КОЯТО ПИШЕМ И ЧЕТЕМ?
Ще включим сред тях и онези, които не
са в състояние да обяснят логично действията на св. Климент Охридски в тази
насока. Не познаваме или недостатъчно
изтъкваме качествата на Крилицата 1 и нейните предимства в сравнение с гръцката
азбука и с латиницата? Въпросите са важни, тъй като още в средата на миналия век
е изказано мнение, според което ”Макар
светът да е още далеко от употребата
на едно-единствено писмо, но ако нявга
бъде решено да се прибегне към такова,
то това вероятно би могло да се окаже
само латинското”2 .
Тук следва да изтъкнем, че като дъщеря
на гръцката абука латиницата е наследила неин основен недостатък. Така гръцкият
език заел азбуката от съгласни на западните семити, допълнил я с пълен набор
гласни и в резултат дал основа за развитие на азбучното писмо в Европа. За съжаление, като фонетично беден в известен
смисъл език, той и азбуката му не се нуждаели от всички необходими за човешката
реч съгласни, най вече шумовите ж, ц, ч,
ш, щ и от знаци за тях. Този си недостатък
гръцката азбука предала на своята дъщеря - латиницата, а чрез последната той се
проявил както в западноевропейските, така
и в някои славянски азбуки. Това принудило всички тях да преодоляват този й недостатък или чрез употреба на белязани с
диакритичен знак отделни букви, или чрез
групиране на две, три и даже четири букви
за обозначаване на една от отбелязаните
по-горе съгласни cs, ts, tz за българско ц,
ch, cs, tsch за ч, за ш, и за щ.
В състояние сме да посочим и други известни, при това съществени, недостатъци
на латиницата, но за да не бъдем обвинени в пристрастие и патриотарство, ще ги
илюстрирaме с цитати от издадена на анг
лийски книга на И. Дж. Гелб още през 1963
г. (взети от руския превод на същата, издаден в 1982 г.) 3 Старали сме се незначителното им побългаряване да не изменя в
никаква степен основната мисъл на автора
им: “Превъзходството на съвременните
западни цивилизации се проявява в широкото разпространение на повече или помалко успешни опити да се внедри латиницата в цял свят.” Обаче “обстоятелството, че латиницата е свързана със
западните цивилизации, се възприема от
привържениците й като преимущество,
напълно прикриващо нейните очевидни недостатъци”. Така “широкото разпространение на латинската азбука в наше време
не доведе до единство”. “В много случаи
латинските букви придобиха в отделните страни съвършено различни четения”.
Освен това “на латинското писмо липсва
бързина и компактност”. “При използването му се разходва много място и време,
отделните букви са сложни, начертанията им не съвпадат с посоката на писане,
често буквите не могат да се изписват
при непрекъснато движение на ръката, а
диференцирането на главните и редовни
букви няма разумна основа”. “От гледище
на теорията на писмото, латинската азбука в този й вид, в който тя се използва
в страните на Запада, няма никакви преимущества в сравнение, да кажем, с арабската, гръцката или руската азбука”.
Очевидно е, че в края на последния цитат
става дума за кирилицата и някои славянски азбуки в Азия на нейна основа. Въобще
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КИРИЛИЦА

относно бъдещето на латиницата авторът
проявява песимизъм: “Вече не един век
необходимостта от реформи на латинската азбука се признават от всички и са

точно, или почти точно, биха съответствали на всички съществуващи в света
фонеми”. Отново и с пълно основание бихме отнесли казаното към кирилицата, чиято
негръцка група от 22 букви (23
с босненската ), я прави връх
на развитието на азбучното писмо! Но тогава разсъждавайки ad
absurdo, не следва ли да се замени латиницата с кирилица!?
Авторът отделя внимание на
английската латиница, особено
при съществуващата тенденция
тя да се превърне в общоприето в цял свят писмо. Смята, че
за разлика от някои народи, азбуката на които е в значителна
степен фонетизирана (и в тази
насока кирилицата е най-добър
пример!) “англичаните продъл
жават да носят бремето на
традиционната (си) орфография)”. “Непоследователността на английското писмо...
Старобългарски надписи (протокирилица) върху
допуска 11 различни способа
камък от скални манастири и църкви близо до
за изписване на звука и дълго
селището Бесараб (Северна Добруджа).
и(:)”, а също най-малко пет
различни четения на буквата
“а”. Ще допълним, че повторена
били предприемани много опити за нами- в дадена дума два-три пъти една и съща
ране на някакъв изход”. Смята се обаче за буква се чете различно: entertainment
загуба на време реформирането на съще- (ентъ’теймънт). Освен това някои посочени
ствуваващите западни азбучни системи. от автора, а и в други примери: aroma (ъроСъщо, че вместо това днес е необходимо умъ), Wimbledon (Уимбълдън), Edmonton
“единна система-писмо, знаците на която (Едмънтън), често звучи като “ъ”, за което
в английската азбука няма
буква. Казаното се отнася и
за не малко английски лични
и фамилни имена. Според
автора с нищо неограничената английска омофония на
латинската азбука може прекрасно да се илюстрира със
съществуващото разногласие
в изписването на името на руския писател Чехов в различните системи, използващи латиницата. Така началният звук
може да се запише Ch, Tch,
C, Tsch, Tsj, Tj, Cz или Cs.
Средната съгласна - Kh, ch, k,
h или x, а крайната v, f или
ff. В сравнение с другите западно-европейски азбуки, някои английски букви коренно
променят връзката звук/знак
в своя първообраз: а=ей, е=i,
i=ай, но в редица примери го
следват а=а, i=i, е=е, и т.н.
АВТОРЪТ СПОМЕНАВА
ОГОРЧЕНИЕТО НА МАРК
ТВЕН ОТ ТОВА СЪСТОЯНИЕ
НА АНГЛИЙСКАТА
ЛАТИНИЦА
И неговото предпочитание
вместо реформирането на
Хунски тамги, своеобразни хералдични знаци – клейма от Централна Азия, съществуващи от дълбока древност. През ІІІ в.пр.Хр. владетелят на Хунската империя
– кан Мо Тун заповядал на поданиците си да използват тези знаци като писмо, също
и като знаци за собственост, с които обикновено белязвали конете и добитъка.
Сред тези знаци се срещат китайски и тибетски писмени знаци, десетина гръцколатински букви, свастиката, египетският кръст – ангх (знак на живота), знаци за
слънце и луна и... четирите знака от картите за игра. За съжаление, векове наред
те напразно очакват вниманието на изследователите.
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съществуващото английско, да
се въведе съвсем нова реформа на писмо. Той изтъква още,
че в продължение на цялата
си история “писмото е зависело от езика”.
Така, според него, опитите за създаване
на общоприето писмо били свързани с борби за приемане (или налагане!) на един
или друг език като световен.” Англичаните
се борили против френския, французите против английския, протестантите против
латинския, а православните руси - против
всичките три”. Тук следва да не забравяме
и широкото разпространение на испанския
в Новия Свят след ХVІ в.
В наше време били създадени опростени популярни за известно време езици: Есперанто, Интерлингва и др. Появили се и
приложения за замяна на различни национални системи писмо с нови по същество
форми: бързо писмо (стенография), Безалфавитно писмо, Видима реч и др. Сполучлив опит за замяна на английската азбука същият смята наричаната условно (IPA
International Phonetic Association), или МФА
(Международна Фонетична Асоциация),
състояща се от “латински букви, допълнени с известно количество изкуствено създадени такива диакретични знаци”. Защо
ли за допълнение са били необходими изкуствено създадени букви, когато историята
на писмото предлага безкрайно множество
най-различни такива, които едновременно
биха осъществили наблюдаваната, именно
в развитието на писмото, приемственост
между различните културно-исторически
общности. Ето такива примери от Европа.

В дясната таблица: кирилски негръцки букви сред знаците цифри от европейски астролабии, абакуси (сметала) и ръкописи от периода ІХ-ХІІ в. с извлечениена някой от тях цифрови– бъдещата европейска цифра 4 е знак – цифра
те им значения (таблицата долу вляво).
5, както в санскрит, хинди и други видове писмо в субконтинента, още едно свидетелство
за влиянието на последния, както в Централна Азия до “Великото преселение на народите”,
така и сред кушанобулгарите.

Писмени знаци, открити в археологически находки от Хумаринското градище (древния град Хумара) - един от столичните градове на кавказките булгари от Старата Велика Булгария.

Немската латиница използва за известния
- вита (бета),
scharfes s гръцката буква
сходна обаче, от своя страна, с древния ки- означаващ “вал”, или
тайски йероглиф
“град”!? 4. Историята на готската азбука ни
дава подходящ пример, който би следвало
да интересува по различни причини особено нас, българите. Така след непродължителното съжителство между готи и хуни
в Северното Причерноморие и след война
между ост- и вестготи, последните преминали в края на ІV в. Дунав и заселили част
от земите на съвременна България в Мизия.
За да запише за вече покръстените си сънародници - ариани, превода си на Библията на готски, в края на ІV в. епископ Улфила
създал азбука на основата на гръцката, а
за изправяне на нейните недостатъци я допълнил - според съществуващото в науката
мнение, с няколко латински букви и руни 5.
Но не ли именно по този начин тръгнали и
старобългарите за създаването на кирилицата?
С основание се питаме обаче как след допълнителните латински букви и руни попаднали: китайски йероглифи, санскритски
букви и цифра, както и знаци, известни
сред централноазиатските тамги?
Продължава в следващия брой

Мадарски военен инвентарен надпис върху камък, където с китайски
йероглифи са означени - “бойна секира” (на първия ред, отгоре, третия знак
отдясно, подчертан с кръгче) и “копие” (на втория ред отдолу, петия знак,
подчертан с кръгче);

1. Вж. Д-р М. Маргаритов. За азбуката, наричана кирилица, в. “Македония”, бр. 27 от 7.7.1999 г., с.8.
2. И. Фридрих, История письма, М., 1979 г. с.147. (Превод
от оригинал на немски, печатан в Хайделберг 1966 г.).
3. I. J. Gelb. A. Study of Writing, Chicago/London, 1963 (по
руски превод от 1982 г.).
4. Негръцките букви в кирилицата са сходни или почти
сходни със съответните им по начертание китайски йероглифи. Част от тях са получени от последните на принципа
на акрофонията:
с изговор шан = Ш,
цзю = Ц,
нян = Н,
я = я. Други следват същия принцип, но според
превода на съответния йероглиф на старобългарски:
с изговор жен в превод люд = л,
- ми - жито = ж. Единствена ранна кирилска
, макар също да се среща сред
йероглифите, следва този принцип според западнохунския
му, т.е. булгарски изговор “чатал”. Ще допълним, че освен
Ш, в глаголицата на св. Кирил се среща подобие и на друг
китайски йероглиф - с изговор ба = “буки”.
5. И. Фридрих, цит. Съч., с. 144 и фиг. 241.
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БЪЛГАРСКИ СЛЕДИ

Мариана ПРАМАТАРОВА,
кн. „Градовe, храмове, колоси”

И

зползването на животински изображения
като знаци и кодирани символи намираме от най-дълбока древност до наши
дни. Най-старите писмени паметници (скални рисунки на животни) археолозите датират отпреди
15-20, дори 30 хиляди години и са открити край
Байкал. Според учените тези рисунки съдържат
информация за основния поминък, вярванията и
живота на древните обитатели на пещери и каменни жилища. Примитивно е да се твърди, че
изображенията на животни в пещерите са ловни
сцени и са свързани с бита на хората, живяли по
тези места. Руският археолог Алексей Окладников на базата на своите проучвания прави периодизация на материалната и духовната култура на
древни племена от централния азиатски регион и
въз основа на намерените паметници от 5-4 хил.
пр. н. е. заключава, че религиозните представи и
духовната култура са били на доста високо ниво
на развитие. Според него живеенето на групи се
е свързвало с определен вид животно (или животни), което е довело до тъждественост между
групата и животното, така че представлявали
едно цяло - думата, обозначаваща животното,
обозначава и групата хора. Така възникват тотемите.
Според други учени тотемизмът в първоначалния си вид не е включвал вяра в свръхестествени
сили и божества. В религия се е превърнал, когато впоследствие се прибавя вярата в тотемните предци (по Симеонов). Сред най-известните
изследователи на тотемизма е Золоторьов, който казва: „Тотемизмът е първата форма на
религиозно съзнание на родствените отношения. Тотемният прародител е персонификация
на колектива в митологичния образ на животно”.
Кои са най-често срещаните тотеми, които са
се запазили до днес? През различните периоди
различните народи са почитали различни тотеми.
Например през Палеолита широко разпространени са изображенията на бизони, коне, змии и
птици. При бурятите мечката била тотемно животно и те я наричали „цар-човек”, при алтайските народи – самурът, лосът и др.
Широко разпространен до наши дни е т. нар.
Китайски календар със знаци животни. Половината от знаците се свързват с мъжкото начало
(светлото, ян), а другата половина - с женското
(тъмното, ин). Китайският календар се свързва с
астрологията, стихиите, планетите, цветовете, годишните времена и т. н. Цикловите години от даден знак или названието на животното получават
допълнително наименование, за да бъдат различавани петте циклови години (напр. Годината
на огнения кон). За това как е възникнал китайският календар се разказва следната легенда:
„Преди много години Буда извикал животните
на потайно място, когато започвала новата
Лунна година по Китайския календар. Трябвало да дойде по един представител от всеки
животински вид. За всекиго имал тайна мисия.
Най-страхливите отказали да дойдат. По реда
на идването първи се явил пред Буда хитрият
плъх, след него – биволът, после – тигърът,
дотичал и заекът, последвал го драконът,
пропълзяла и змията, следвана от коня, овцата, маймуната, петела и кучето. Последен бил
глиганът. Буда благословил дванадестте интелигентни животни, възнаградил ги богато и
им подарил по една година”. Така се появил Китайският хороскоп. Дванадестте знака от зодиака
носят имената на животните, които Буда свикал в
тайнствената нощ.
Колкото и старинен да изглежда Китайският календар, трябва да се има предвид, че българите
въвеждат първия календар с дванадесетгодишния животински цикъл, който после се възприема
от Китай. Дванадесетцикълният астрономически

полет, потъпкал други ритуални
животни (Мадарският конник).
Намерените от археолозите
златни и железни стремена,
юзди и амуниции показват важното значение на конете в живота на прабългарите.
Към тотемните животни на
прабългарите се отнася и кучето, което се е използвало за
прогонване на злите сили, за
свещенодействия, за гадаене
по вътрешностите му от шамани и жреци. И до ден днешен
в Странджа е запазен обичаят
„тричане на кучета”, с който по
Сирни заговезни се гонят злите
духове, а изображения на кучета се наблюдават из могили
и пещери в региона. Древните
вярвали, че който бие куче - е
нечист, и не се допускал до религиозни обреди.
Странно е, че в България нямаме лъвове, а техни изображения се намират при царски погребения, върху царски сервизи,
върху седла, стремена, ножове.
Като култова фигура можем да
го видим върху пещерата царска крепост „Лъвската глава”
край р. Ропотамо. Лъвът символизира безспорната власт на
земята и силата на владетеля.
Биха могли да се посочат
още много символи тотеми, които са съпътствали битието на
прабългарите и други, които все
още търсят своите изследователи.
Интересно е, че признаването на тотемното животно за член на човешкия колектив е ставало с тържествен ритуал и танци.
По време на обредите участниците слагали маски и се обличали в кожи, докато танцували около
главата на животното и изпълнявали магически
заклинания. Жените-шаманки извършвали жертвоприношения, за да омилостивят боговете. Тези
ритуали с тотемни животни стават предпоставка
в по-късните етапи да се развие религията.

Предметите
от гроба на
прабългарски владетел,
вероятно хан Аспарух,
открит край с.
Вознесенка, Украйна.
Намират се
в Харковския музей.

ТОТЕМИТЕ в
Прабългарския
и Китайския
календар

календар прабългарите са изработвали върху
корубата на костенурка – тотемно животно, символизиращо дълголетие (т. нар. ”космическа костенурка”). Други характерни тотеми, използвани
от прабългарите, са змията, орелът, конят, кучето,
лъвът и др., които се свързват както с бита, религията, културата и социума, така и с родовата
принадлежност. Знае се, че орелът като ритуална фигура означава власт, сила, небесна закрила, владетелски знак, войнски символ, духовност,
слънчевия бог и е родов тотем на рода Дуло,
от който произхождат българските владетели. У
нас се среща в изображения, рисунки, златни и
сребърни апликации на знамена и военни принадлежности, скални фигури и надгробия.
Змията като прабългарски тотем обозначава
царственост, тъмните сили, света на мъртвите. В
стилистиката на Аспаруховия орел в борба със
змия д-р Д. Александров вижда източен произход, където „орелът символизира небесното,
духовно и божествено начало, а змията – земното, материално и сатанинско начало. Противоборството на двете хералдични животни
символизира вечната борба и единство на противоположностите в природата и е свързано
с древното българско учение за Върховното
единство”.
Друг типичен прабългарски символ-тотем е
конят. Той е обожествяван от конните народи,
какъвто е и българският. Изобразяван е с крила, в

Литература:
1. Александров, Д. ”Тракийските могили, светилища и
храмове”, в. ”Родово имение”, бр. 34
2. Александров, Д. ”Българската позиция за гроба на
кан Аспарух (Исперих, Есперих, Еспор)”, в. ”Родово имение”,
бр. 44
3. Костов, Г. ”Погребението на хан Аспарух в светлината на археологическите данни”, С.,1998 г.
4. Мутафчиев, К., ”История на прабългарите”, кн. ІІ

Национален граждански
инициативен комитет
„Петър Димков”
Природен парк „Витоша”
Програма за София

ЕНЬОВДЕН –
ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ

Туристически поход по любимия маршрут на
най-големия български билкар Петър Димков
24 юни, неделя, 2012 г.
Реализиране на програмата:
І част
Туристически поход по маркираната
пътека „Петър Димков” с мисли на
Лечителя за здравословен живот
8,00 ч., Княжево - сборен пункт: посл. спирка на
трамвай № 5. (градинката);
8,00 - 8,15 - Инструктаж на ръководителите на
групите;
8,15 - 12, 30 ч. - Поход по маршрута: Княжево
(градинката на посл. спирка на тр.№ 5), покрай
Златни мостове, х. Момина скала (естрадата).

КВАНТОВ
ПРЕХОД

5

О

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ

ще в далечното
минало
древните
народи са открили
лековитостта на меда, за
което съществуват неопровержими
доказателства.
Много древногръцки философи и мъдреци са вярвали,
че медът лекува и укрепва
организма, удължава живота, увеличава силата на
духа и тялото. Диоскурид,
прочут лекар, живял преди
около 2000 години, е писал,
че медът може успешно да
се прилага при болести на
утробата, инфектирани рани
и фистули.
Медът обикновено се използва като помощно средство в терапията. Неговите
лечебни свойства зависят от
произхода му, тоест от кой
растителен вид е събиран
нектарът. Така например:
Акациевият мед има
успокояващо действие.
Кестеновият мед разширява периферните кръвоносни съдове.
Липовият мед има антисептично и успокояващо
действие; използва се при
бронхит и настинки като
средство за отхрачване.
Карамфиловият мед подобрява работата на урогениталните органи; използва
се против диария и за отхрачване.
Медът от маточина се
използва като успокояващо
средство.
Ментовият мед се използва най-много като анал-

гетик, за успокояване на мускулни гърчове и като средство за предотвратяване на
отоци.
Медът от градински чай
има антисептично действие.
Горският (мановият) мед
действа антисептично, успокояващо и противовъзпалително.
Медът с парчета от питата при дъвчене допринася за дезинфекция и почистване на зъбите, както и за
заздравяване на венците.
Многогодишната практика и научните изследвания
в много страни потвърждават твърде разнообразните
лечебни свойства на меда.
Тук посочваме установените
свойства на меда
Действие на меда
върху сърцето
Според много медицински
наблюдения медът действа
положително на работата
на сърцето и за това са публикувани доста трудове. С
научни изследвания е установено, че разтвореният
мед преминава в кръвта и
представлява истинско терапевтично средство, което се
прилага при тежки сърдечни
нарушения. При тези специални случаи медът се използва като замяна на синтетичните медикаменти.
Препоръчително е медът
да се слага под езика и бавно да се смуче, за да може
чрез резорбцията да се по-

ІІ част
Фолклорна програма - естрадата х. Момина скала
13,00 - 13,15 ч. - Кратко слово за билкаря П. Димков (текст
Н. Кафтанджиев);
13,15 - 13,30 - „Еньовден - най-мистичният ден на годината”
- слово на Б. Баракова;
13,30 - 15,00 ч. - Възстановка на стари народни обичаи провиране под арка от 77 билки, „медена питка”, ръсене с
„мълчана вода” и др.;
15,00 - 16,00 ч. - Един час народни песни и танци изпълняват фолклорни групи от ученици. Масово хоро на
поляната;
15,30 - 16,00 - Викторини, конкурс за най-красив венец и
букет, рисунка на цветя;
- Билкари ще демонстрират билки и ще обясняват
вълшебните им свойства.
- Популяризиране на метода за залесяване с глинени
топчета със семена - по метода на Фукуока.
Призоваваме във всички български градове и
села да се организират подобни празници!
За справки:
Христо Карагьозов, гл. координатор - GSM 0885 00 84 05;
Боряна Баракова, секретар на Комитета GSM 0895 43 93 04;
Тодор Ялъмов, зам.-председател на НГИК - 0895 719 755,
todor099@abv.bg, София 1000, пк 964

Лечебни
свойства
на меда
стигне желаният ефект.
В много публикувани досега трудове е потвърдено
действието на активното вещество ацетилхолин в меда
и е установено, че той не се
инактивира. Ацетилхолинът
е много полезен за сърцето (действа разширяващо
на кръвоносните съдове).
Трябва обаче да се има предвид, че количеството на това
вещество варира в различните сортове мед (от 1 до 100).
Затова е обяснимо, че различните видове мед могат да
проявят различно двействие.
Следователно, за да се постигне желаният ефект, би
трябвало да се използва само
този мед, в който съдържание
то на ацетилхолин отговаря
на предназначението му. За
определянето му са нужни
квалифицирани специалисти

и лабораторно оборудване
и то е изпълнимо само в
специализирани институти.
С опити върху животни
и хора в клинични условия
многократно е потвърждавано, че медът нормализира сърдечния ритъм
(Schimert, 1950; Schmidt,
Kraemer, 1949).
Тук бихме могли да се
ограничим със споменатите по-горе действия на
меда, като например с факта, че медът води до повишаване на кръвното налягане и в този смисъл до
практическо приложение в
спорта.
За подсилване и възстановяване на болните допринасят други характеристики и съставки на меда.
Медът съдържа малки,
но използваеми количества

Публикацията е
от книгата на д-р
Стоймир Младенов
и инж. Миленко
Радосавович «Лечение
с пчелни продукти
•АПИТЕРАПИЯ• и основи
на пчеларството»

железни соли, манган, мед,
особено кобалт, който влиза
в състава на молекулата на
витамин В12 (Duisberg, 1967).
Този витамин се дава във
вид на инжекции и под друга форма против анемия.
Споменатите елементи участват в образуването на еритроцитите (червените кръвни
телца), ако се резорбират
добре от организма.
Продължава в
следващия брой

Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер

Лунен календар

Юни 2012 - Il
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Лъв

Светл. Грижи за цветята.
На 20ти използваме готов компост за
подсилване на цветята.
Работа с компоста.
Садим късните цветя.

Цвят

Вода Пикираме или садим късното зеле.
Поливаме обилно и мулчираме.
Грижи за зелените площи.

Лист

Добри дни за плодните и зърнени

Топл. култури.

На 25ти - ториме и поливаме.
Лятна резитба на овощните дървета.

Дева

Земя




Грижа за кореноплодните зеленчуци прореждаме и окопаваме.
По това време има всички материали за
подготовката на качествен компост.

Корен

Плод

21:00

Дейности в градината
Бележки

Начало на садене - 23:00
Слънце в Близнаци

8:00

Н 15:00
Н

Земя



 Везни


Импулс
растен.



Близнаци

Н

4
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Зод.
знак

Корен

Довършваме компостната купчина.
Да не забравим коприва и пепел,
навлажняваме и покриваме.
Грижи за кореноплодните растения.
На 29ти - последен добър ден от месеца
за подхранване, до обед корен, а след
обед цветни.

Светл. Садим летни и есенни цветя.

Цвят

О

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

тново
с м е
з а ед но и отново ще
продължим с
това как и по какъв начин
да се справим с егото си.
Нека да уточним, че това
не се извършва по пряк и
линеен начин. Има моменти, когато човек може да
се върне на етап, който отдавна е преминал. Не се
чудете, това е необходимост, и това води до крачка
*Напред*. Пътят на всеки
е уникален и индивидуален.
След като сте приели
вътрешните рани и излекували терминалните части на вашето съзнание,
вашата енергия се издига.
По тоя начин позволявате
на Аза да си отиде. Добре
дошли във Века на Любовта! Така вие създавате нов
начин на живот и усещане, когато освобождавате
съзнанието, основано на
егото.
Преминавате от доминирането на егото към
съзнанието, основано на
сърцето, на енергетично
ниво сърдечната чакра
придобива превъзходство
на волята и над трета чакра. Чакрите са въртящи
полета, разположени по
хода на гръбначния стълб.
Тези центрове са свързани
с всички сфери от живота.
СЪРЦЕТО е носител на
обединяващи, хармонизиращи енергии. Насочете за
момент енергията си към
него и ще усетите топлина
или че нещо се отваря. А
чакрата под сърцето ни се
нарича слънчев сплит и се
намира около стомаха. Тя
е седалището на волята.
Това е центърът, който фо-
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- Как се извлича информация в пророческите сънища?
- В съня се вижда добре потокът на събитията
в отразените светове на
миналото, настоящето и
бъдещето. Душата избира
важна информация и ви я
поднася в символи – картини, образи, слово. Събитие
то се извлича на символно
ниво от потока на времевия
отрязък, което се е запечатало като отражение от миналото с проекция в бъдещето. В реалността, която
обитава душата ви по време на съня, е по-ясна причинно-следствената връзка.
Във времевия поток няма

Идва епохата
на ЛЮБОВТА

ТО е открито, готово е да
изследва и да преразглежда, готово е да прости. И вече никога не се
опитвайте да изкривявате
реалността според вашите желания. Опивайте се
да вградите в реалността
своите убеждения. Не се
опитвайте да се насилвате
или принуждавате.
Всичко в живота си го
оставете на собствения
му ритъм, а когато искате
нещо да постигнете, ускорете се, концентрирайте
се в себе си, а не в реалността. Нищо и никой няма
да напусне вашата реалност, преди да сте го обикнали.

кусира енергията ви във
физическа реалност. Тя е
свързана със сферата на
творчеството, жизнеността, амбициите и личната
воля-сила.
Егото и волята са тясно свързани. Желанията
ви често са свързани със
страх. Посредством императивността на волята (желанието) егото буквално
убива реалността. Егото
предоставя една коренна

сериозна граница, а има отражение. В менталния свят
причините се запечатват като
символи, в причинния свят
символите са действащи,
задвижени от енергийните
потоци. В съня вие правите
преход между времевите модели, които са условни.
- Души, които предстои
да се превъплътят на Земята, имат ли право на избор
измежду няколко съдби?
- Може да се избират между 2-3 съдбовни събития в
предстоящия ви живот на Земята. От една съдба в няколко варианта може да се избира, но това не е избор между
различни съдби. Не може да

ограниченост и това довежда до собствените му
потребности и страхове.
За да се освободите от
това, предприемете: Страхувайте се от страха си,
приемете неговото присъствие и му позволете да
се придвижва пред вас и
извън вас. Това ви довежда до развиваща се смелост да приемете онези
неща, от които се страхувате, и от онези, от които

имате три съдби в един живот, съдбата ви е предначертана, но има варианти, от които избирате един.
- Загадъчното действие
на енергиите. Ритуали и
действия.
- Измиването на прозорците със солена вода също е
начин да пречистите дома си
от вредни енергийни въздействия, особено ако в този дом
преди вас са живели други
хора.
- Ако са ви подарили сувенири с неизвесен характер
(статуетки на божества от
чужди държави, маски и др.)
с неясни символни послания,
които усещате, че ви вредят,

изобщо не се страхувате.
БЪДЕТЕ НАПЪЛНО
ОТКРОВЕНи
СЪС СЕБЕ СИ ПОЗВОЛЕТЕ СИ ДА
БЪДЕТЕ ЕДИНСТВЕНО
И
САМО СЕБЕ СИ.
Когато се научите да
живеете в сърцето си, не
съществува твърда система от убеждения. СЪРЦЕ-

Телепатичен
разговор със
Зихара Зетрон –
звездно-метеорен
индивид от пето
измерение - 2 част
не ги изхвърляйте, защото
така може да си навлечете повече неприятности.
Оставете ги в църквата и
помолете светците да поемат тяхната закрила. А
вие си вземете оттам светена вода, измийте ръцете
и лицето си, за да сте сигурни, че сте се освободили
от негативното енергийно
въздействие на тези предмети.
Цветана Качерилска
anarilska@mail.bg

•ДА ОБИЧАШ•,
Е РАВНО НА
•ДА ОСВОБОДИШ•
Приемайте реалността
като ваше творение, тя не
може да ви напусне, защото е все едно да отхвърлите част от себе си.
Енергията на разбирането и приемането са истинските строителни блокчета
на новата и удовлетворяваща реалност. Оставете
душата си да ви говори в
миговете на мълчание. Когато сте отчаян и безпътен,
тогава сте готови за новите неща и сте в контакт с
вашата душа.
Вие не можете да сътворите нещо, което не сте, да
приемеш себе си е форма на Любов. А Любовта
е най-великият магнит на
положителни промени.
Съвършенството
не
съществува като вариант.
То е илюзия. Да сътворите реалността от сърцето,
означава да осъзнаете вашата светлина тук и сега.
Осъзнавайки това, вие засаждате зрънца, които ще
пораснат и ще придобият
форма на физическо ниво.
Пожелавам ви го от все
сърце, защото, запомнете,
когато Бог ни е сътворил,
не е използвал волята си
- той е бил просто самия
себе си.
Така сме приели форма
не на индивидуална душа
и чрез нас Бог започнал
да изследва живота - една
съвършена реалност, Лю
бов към себе си и готовност да се впусне в пътешествие в новото.
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Сега искам
да ви обърна
внимание на
изживяващите
последствия от нашето дълго
съществуване на Земята.
Животът ни е изпълнен
от душата, не от ума и волята с превъзходство на
мислите и действията. Те
работят по общи правила,
стратегически приложими
към всички хора.
Интуицията работи по
друг начин. Тя винаги е
приспособена към една
личност и е крайно индивидуална. Тя не може да
бъде подложена на рацио
нален анализ и сведена до
общи правила.
Затова животът, основан
на интуиция, изисква голямо доверие и избор да отсееш правилното от неправилното и така, следвайки
този път, навлизайки в третия етап на трансформация от егото към сърцето,
за първи път ще намерите
вътрешен мир.
ОСЪЗНАЙТЕ СЕБЕ СИ,
ОБИЧАЙТЕ СЕБЕ СИ.
БЪДЕТЕ СЕБЕ СИ.
И ще намерите пълен
покой, баланс, хармония
със собственото си его.
Нека да проследим последния четвърти етап отварянето към ДУХА.
Навлизайки в този етап,
вие намирате себе си, пространството на мира и тишината и така в този контакт с тишината на сърцето разбирате, че това е
свързано с вечността.
ПРОСТРАНСТВОТО
НА МИРА И ДУШАТА
ВЪВ ВАС СЕ НАРИЧА
- ДУХ.
Духът не се променя и
не израства с времето. Той
е фон, на който всичко се
развива и еволюира. Това
е Алфата и Омегата, които наричаме просто битие
или наръчник.
ДУХЪТ Е
НЕПОДВИЖНИЯТ
ЦЕНТЪР
В РАЗВИТИЕТО
НА ДУШАТА ТОЙ Е ЧИСТО БИТИЕ,
ЧИСТО СЪРЦЕ.
Връзката ви с духа не
е нищо, което се случва
веднъж и завинаги. Бъдете
винаги центроустремени в
себе си.
Духът е тих и вечен, но
въпреки това е ТВОРЕЦ.
Божествената
реалност
не може да бъде разбрана
чрез ума. Тя може допусната единствено в сърцето
- да бъде почувствана.
Единственото,
което
следва да правите е да
бъдете настроени на този

божествен ритъм и да освободите страха, неразбирането, осъждането и
ДА ПРОСТИТЕ на себе
си и на другите. БЪДЕТЕ
ВЪТРЕ В СЪРЦЕТО СИ.
Тр а н с ф о р м и р а й к и
съзнанието на егото си в
сърцето, вие сте повече в
непрекъснат досег с вашия
вътрешен божествен поток
на битието. Вие можете да
помагате на другите и това
е повече от естествено.
Вие привличате към себе
си и сега вие излъчвате.
Така вие можете да им помогнете да се свържат с
тяхното Божествено АЗ.
ТАКА ВИЕ СТАВАТЕ
ОГЛЕДАЛО за тях и без да
говорите, те се оглеждат и
тръгват без въпроси към
своето божествено съществуване, без да ЗАБРАВЯТ РЕАЛНОСТТА.
ТОВА Е ЧЕТВЪРТИЯТ ЕТАП на трансформация от егото към сърцето,
предоставя преминаване
отвъд нивото на ДУШАТА
и издигане до нивото на
ДУХА.
Това действа изцеляващо на душата. И сега вече
във вас съществува част,
която по никакъв начин не
зависи от пространството и времето. Освободени
сте и може да избирате
свободно СВЕТЛИНАТА
и ТЪМНИНАТА. Така вие
преодолявате вътрешните си бариери. Това може
да ви помогне да пробиете воала на илюзиите и да
влезете в непосредствен
контакт с висшия си светлинен АЗ, енергията на
Ангела, в който действително е вашата същност.
Да ви обърна внимание на това, че на найвисоките нива няма Време. Ето един пример - когато спите, нямате спомен
колко време сте сънували
и къде сте били.
ВРЕМЕТО Е ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОВЕШКИЯ УМ, ЦЕЛЯЩ ДА РАЗДЕЛЯ И КЛАСИФИЦИРА.
Но сега на вас това вече
не ви е нужно, вие не сте
ограничени във времева
линия. Вие не сте линейни. Вие сте многоизмерни. Съзнанието може да
се разделя, то може да се
намира на различни места
едновременно.
Вашето
съзнание не е ограничено
в пространството и времето. Сега съзнанието ви е
многоизмерно. Има хора,
които живеят с миналото
си и ние ги наричаме „заседнали”, а вашето съзнание е променено и освободено от всичко, нямате
привързаности и можете
свободни духом да пътешествате.
БЪДЕТЕ ЛЪЧ ЗА
САМИЯ СЕБЕ СИ
- ВЛЕЗТЕ В ЛЪЧА,

СТАНЕТЕ ЛЪЧ.
Традиционно съществата най-близко до БОГ се
наричат АРХАНГЕЛИ.
Архангелските енергии
са проявление на безкрайната творческа радост на
БОГ. Аспектът на душата
осигурява
индивидуалността на едно същество.
Всеки архангел излъчва
енергия, подобна на лъчите на светещото Слънце.
Балансирайте се, защото това взаимодействие между духа и душата ви е изворът на
най-прекрасното творчество и Любов. ПОДДЪРЖАЙТЕ живи вашите
копнежи и решимост и
им се доверявайте, защото те ще ви отведат до
истинското ви Божествено АЗ.
През епохата на Христовото учение вие трябваше
да работите с вдъхновение, страст за установяване на повече справедливост, честност и обич на

тази планета. Трябваше
усилено да се противопоставяте на онези религии,
които представляваха закостенели догми и авторитарни модели за подчиняване на хората. Борбата за
свобода за ценностите, основани на сърцето, в една
епоха, в която все още е
трудно да се приемат подобни концепции, е непрестанна. Дълго време бяхте
отхвърлени и преследвани, но ставайки жертва на
самотата, страха, отчаянието, опознахте истината за
ЛЮБОВТА И ВИДЕЛИНАТА. А днес, на ръба на един
нов цикъл , във времето на
дълбока трансформация
вие сте отворени и освободени да приемете както
СВЕТЛИНАТА, така и МРАКА. МЪДРОСТ извира от
сърцата ви и тя обгръща, трансцедентира противоположностите, като
различава божествения
поток на единството във
всичките му различни
проявления.

ЛЮБОВТА ви не е абстрактно познание, а един
истински чист и искрен поток от сърцето.
Уважавайте СЕБЕ си,
даже и тъмната своя част.
ПОКАНЕТЕ
енергиите
вътре във вас, тук и сега.
ПРОСТЕТЕ си, отворете
се за РАДОСТТА и БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ.
Вие сте тези, които излъчвайки навън, ще донесете
МИР и покой, намиращ се
в собственото ви СЪРЦЕ.
НЕКА БЪДЕМ ЕДНО!
ГОВОРЕТЕ С ЛЮБОВ!
СЪТВОРЯВАЙТЕ С
ЛЮБОВ!
ПРЕГРЪЩАЙТЕ С
ЛЮБОВ!
ОБИЧАЙТЕ С ЛЮБОВ!
БОГ Е ЛЮБОВ И ЗАКОН!
ВСИЧКО Е ЛЮБОВ?

С Любов
Ваня Николова,
Варна

Стена на читателите

Малкият лакомник
Весела Михайлова Ангелова,
читател на в. „Квантов преход“
Беше топло юлско утро. Пред магазина за
плодове и зеленчуци стоеше малко рошаво
момченце. Казваше се Боби и живееше наблизо. То бе излязло от къщи незабелязано.
Привличаше го миризмата на узрели плодове. Повдигаше се на пръсти и се мъчеше да
достигне дръжката на вратата, но не успяваше. Една добра жена му се усмихна и отвори.
Детето влезе в магазина, огледа се и се запъти право към щанда с плодовете. Личеше, че
търси нещо. Най-близо до него стояха прасковите - едри и златисти, червени и сочни. То
разтвори широко очите си и с удоволствие пое
с ръчички най-голямата праскова. Клекна до
стената и лакомо я захапа. Беше много вкусна
и бързо я изяде. Осмука костилката и я постави на празното място в щайгата.
- О, как обичам праскови! - промърмори то.
Продавачката го забеляза и каза:
- Ей, хлапе, какво пипаш там?
Боби разтвори широко пръстите на ръцете
си, за да покаже, че нищо не държи, но изцапаната му брадичка го издаде. После показа
костилката и заговори:
- Сложих я на мястото й - ето тук!
Магазинерката се засмя от сърце и го попита:
- Носиш ли пари, за да си купиш още?
Малчуганът издърпа хастара на празните
джобчета и каза:

- Не, аз нямам парички, но мама има.
Всички се засмяха. Магазинерката му
подаде плик с праскови. Очите на детето
светнаха от радост.
- Леличко, благодаря ти. Много ги обичам. Пак ще дойда, но с мама.
В този момент влезе млада и разтревожена жена. Тя веднага запита:
- Виждали ли сте малко русокосо момченце със зелени кадифени панталонки?
- Аз съм тук, мамо! Защо си разтревожена? - провикна се то и изтича да целуне топлата майчина ръка. Хвана я здраво
и тръгна веднага.
Майката се извини и напусна магазина. Тя цялата трепереше…
- Никога вече не прави така! Не изчезвай, без да се обадиш на мен или на баща
си - говореше строго майка му - Не излизай сам!
- Добре, мамо! Няма да излизам сам...
Боби стискаше плика с прасковите и
бързаше да се прибере у дома, за да си
хапне отново от сладките плодове.
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Т

ранссърфингът е метод за управление
на реалността, плъзгане през пространството на варианти или трансформиране
на потенциално възможния вариант в реалност.
С този уникален метод ни запознава руският
квантов физик Вадим Зеланд в поредицата
си книги „Транссърфинг на реалността“. Найважното прозрение, до което достига, е, че не
бива да се борим за място под слънцето. Всеки
човек може да се сдобие с правото да избира
каквото поиска. Каквото избираме – това получаваме.
Многостранността на нашия свят е найважното му фундаментално качество. А всяка
теория е просто един аспект от проявата на тази
реалност. Така че какъвто и светоглед да изберем, изборът ни ще се реализира.
Зеланд разглежда света като съществуващ
в две форми - физическата реалност, която можем да докоснем, и метафизичното Пространство на варианти - информационно поле, което
съдържа всички варианти на това, което е било,
е, и ще бъде. То е нещо като шаблон, матрица.
За по-лесно разбиране Зеланд разделя условно
това пространство на сектори с декори и сценарии, като декорите са формата, външният вид
на даден вариант, а сценарият е пътят, по който се движи материята, т. е. начинът, по който се
случват нещата, съвкупността от обстоятелства
и събития, които довеждат до реализиране на
варианта.
В близките сектори декорите и сценариите си
приличат, а в отдалечените са доста различни.
Но в Пространството на варианти има всичко.
Всичко, което можем да си представим и да „го
видим“, може да се реализира в живота ни.
Как?
Всяка мисъл, както и сектор на пространството, имат определени параметри. Като „осветява“
съответния сектор, мисловното излъчване реализира неговия вариант. Така мислите посредством закона за привличането оказват влияние
върху хода на събитията. Материалната реализация се движи в пространството и времето, а
вариантите си остават на едно място и съществуват вечно.
За да управляваш своята реалност, първо
трябва да си осъзнат. Какво е да си осъзнат?
Сънували ли сте някога осъзнато - да сънуваш и да осъзнаваш, че сънуваш? Знаете ли, че
при осъзнатия сън вие може да сте режисьор на
действието? Ако например сънувате, че ви гони
някакво чудовище, докато си мислите, че всичко
е реално и просто си спите, вие ще бягате и ще
се опитвате да се спасите. Но ако осъзнаете, че
всичко е сън, ако се събудите в съня си, може
просто с мисълта си да накарате нападателя да
изчезне, да се смали, да избяга, да се превърне
в мишка или каквото пожелаете. В осъзнатия
сън можете дори да летите, да си правите каквото поискате. Само си създаваш намерение и
го правиш.
Така става и в реалността (разбира се, всичко
става доста по-бавно, отколкото в съня) - ако си
осъзнат, ако се събудиш, ти можеш да режисираш своя живот. Създаваш си намерение и постигаш това, което искаш. Всъщност главната
движеща сила в транссърфинга е НАМЕРЕНИЕТО. Намерението е желание, необвързано с резултата, желание, освободено от страх, съмнение, нетърпение. Зеланд най-кратко го описва
като решимост да имаш и да действаш. Но да
действаш не като настояваш, не като се бориш,
молиш или изискваш, а спокойно да осъзнаваш,
че нещата ще се случат. Намерението се характеризира с „празна и безгрижна решимост“. При
желанието ние искаме и искаме на всяка цена,
нетърпеливи сме, прокрадват се съмнения… А
намерението предполага, че всичко вече е решено, че нещата, които искаме, са ни „в кърпа
вързани“. Както Зеланд описва намерението,
усещането трябва да е такова, сякаш отиваме да си купим вестник. Вървим си към РЕП-а
спокойно и безгрижно. Просто отиваме да си го
вземем. То е вече наше. Не се притесняваме, не
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настояваме, не сме нетърпеливи, не сме отчаяни. Дори можем по пътя да спрем да побъбрим с
приятели, защото знаем, че това, което искаме,
ни чака и ще си го вземем. Намерението е постигане на единство между душата и разума. Това
е състояние, когато чувствата на душата се сливат с мислите. Когато човек е обзет от вдъхновение, „душата му пее, а разумът доволно потрива
ръце.“ Тогава човек е в състояние да твори.
Не трябва да се притесняваме за начина, по
който ще се рализира намерението, как точно
ще се случи. Ние просто правим своята поръчка до Вселената и се доверяваме, че нещата
ще се развият по най-добрия за нас начин. Ако
се съсредоточим върху целта, сякаш вече е постигната, ще ни се разкрият пътища, ще се появят и средства за реализирането й. Много ми
харесва в това отношение сравнението на Луиз
Хей за нашите намерения с поръчка в Космическата кухня. Нашето намерение трябва да е все
едно си поръчваме ястие в ресторант. Заявяваме точно какво искаме и спокойно чакаме да ни
сервират желаното. Междувременно си пием
аперитива и се веселим с приятели. Не мислим
как точно ще го приготвят и какво ли прави сега
сервитьорът, а безгрижно чакаме, убедени, че
ей сега ще ни поднесат поръчаното.
Давам ви тези сравнения, за да почувствате
точно какво трябва да бъде усещането при намерението. Не че не трябва да не правите нищо,
но просто се отпуснете, отслабете примката и си
вземете своето. Такова намерение има безкрайна организираща сила. То кара обстоятелствата
да се стекат така, че да получите желаното, често по най-неочакван начин.
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ри трансформирането на желанието в
намерение възникват въпроси:
Как да повярвам?
Зеланд отговаря: „Истинската вяра е знание.
Изхвърлете думата “вярвам“ и я заменете с думата „знам“. Позволете си да знаете, че вашето
желание ще се изпълни. Остава още мъничко –
да получите това знание. За тази цел трябва да
свикнете с него, да го приемете. Вашата цел е
не да се уговаряте, а от време на време да си
напомняте, че знаете, че целта ви ще бъде постигната.“
Как да не очаквам и да овладея нетърпението?

Зеланд отговаря: Действайте! Не мислете за
резултата, а се съсредоточете върху действието. Действието разпръсква напрежението, нетърпението, съмнението.
Как да не желая? Как да не съм обвързан
с резултата?
Зеланд отговаря: Примирете се с предпологаемото поражение и действайте. Ключов момент
при реализирането на намерението е намаляването на важността. Когато придаваме прекомерно голяма важност на нещо или някого, задействаме равновесните сили и се случва нещо,
което да ни попречи. Законът за равновесието
се стреми да уравновеси разликите в енергиите,
създадени от излишните потенциали. Нищо не
е чак толкова важно! Важността ни се внушава
от махалата (мисъл-формите). Тя им е необходима, за да се хранят с енергията ни.
За да се доближим до целта, най-голяма роля
играе създаването на слайдове – визуализацията.
руг ключов момент при транссърфинга
е координацията. Тя е, когато посрещаме всяко събитие като позитивно. Така
нашите емоции и мисли ни пренасят към поблагоприятни жизнени линии. Координацията е
най-ефикасният начин да се плъзгаме по течението на варианти, да попадаме в благоприятни
сектори и да срещаме вълната на успеха. За да
координирате намерението си, трябва да следвате следния принцип:
„Ако решите да разглеждате привидно негативната промяна в сценария като позитивна,
така и ще бъде.“
Можете да научите повече неща в детайли за
транссърфинга от книгите на Вадим Зеланд. Той
е посветил цели 7 книги на това. Но главното е:
Бъдете осъзнати!
Определете точно какво искате и си
създайте намерение!
Визуализирайте, действайте!
Доверете се, защото целта ви е в „кърпа
вързана“!
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