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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.

Човешкият
мисловен лъч

Стрелата на ноосферата
Ноосфера, Ноотаксис, Ноолъч
Предложение за глобална квантова кохерентност на
човешките мисловни, емоционални и волеви вълни и
повлияване на всички планетарни и социални бедствия от
Човешкия Интелектуален и Сърдечен лъч (предложение от 66
неправителствени организации по света за разглеждане от
ООН, Юнеско и Главата на Римокатолическата църква)
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Доц. Тимен Тимев
Както човечеството вече подразбира, човешкият род стои на прага на глобален фундаментален преход, който определя не само
неговото бъдеще, но и бъдещето на нашата
галактика и на Вселената в цялост.
Цялостните научни предсказания показват, че предстои общ квантов преход както на
Вселената, така и на човешкото съзнание, което отразява общото изместване на мозъчната антена от пространствено-интелектуална
картина на Вселената към темпорално емоционална картина. Вселената се измества от
пространствен образ към темпорална мелодия.*1
Пространственият образ на Вселената се
диктуваше от интелектуалната ориентация.
Темпоралният слухов образ на Вселената се

диктува от емоционално-волунтативната ориентация, която са приели мозъчните и космическите вълни.
Причината за тази радикална еволюция на
човешкия род и на Вселената следва да се
търси в цялостното изместване на спектъра
на честотите на вълните на съзнанието и честотите на космическите лъчи.
Разрушаването на отрицателния цикъл
на всички социални и планетарни бедствия е по силите на човешкото съзнание
и човешката обединена мисъл. Една от
множеството non-profit организации по света, (66 на брой), която застава зад проекта за
обединяване на човешката мисъл и човешкото сърце, е Инициативата за глобална
кохерентност на човешкия ум (The Global
Coherence Initiative), създадена от института
ХартМат (HeartMath, „сърдечна математика”)

към Станфорд през 2008, която обединява
знаменити учени, изследователи и лидери
в различни социални области от целия свят,
имаща за цел да подпомогне тази глобална
човешка и космическа промяна.
Тези, които се учудват, че човешкият квантов
преход се отразява на целия космос, могат да
бъдат упътени към общоизвестния шокиращ
научен факт, че Вселената е започнала да
се разширява (изненадващо за стандартните
физически модели) с нарастваща огромна
скорост от мига на зараждането на живот на
Земята и особено увеличава скоростта на
разбягване на галактиките през последните 50
години, съвпадащи с рязкото четворно увеличаване на човешкия род.
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Предложението за обединяване
на човешките мисловни вълни е научно обоснован проект, имащ за цел
да обедини както мисловните, така и сърдечноемоционалните вълни на загриженост, съчувствие, състрадание, любов, толерантност и отговорност на милиарди индивиди към мисията
и призванието на човешкия род, който винаги е
бил представител на духа на познанието и духа
на хармонията във Вселената.
Научните общности по цял цвят стигат до
съгласие относно способността на естествения магнит на човешкото сърце и човешкия
мозък да повлияват пряко на магнитните полета на Земята, магнитното ядро и магнитните
полюси. Взаимното повлияване и интерфейс
между магнитните вълни на земята и магнитните вълни на човешкото тяло детерминират
радикално както човешкото здраве, така и
човешките болести. Това взаимно афектиране на човешкия и на земния организъм става
особено по време на циклите на интензифициране на слънчевата активност.
Международното движение
за създаване
на Човешкия мисловен лъч,
снабдяване на ноосферата със стрела и мишена
(цел), е Инициативата за изпадане на човешките
мозъчни вибрации от една хаотична и многопосочна честота (фреквенция) в глобална квантова
кохерентност на честотите на мисловните вълни.
Една от основните мисии на проекта за Човешкия мисловен лъч е да проследи и да верифицира хипотезата за аналоговата организация на вибрациите на човешкия ум и сърце с вибрациите
на Вселената в цялост, както и тяхното взаимно
повлияване.
Хипотезите, които фундират този проект,
са:
1. Всички живи същества, но също така и
елементите на неживата природа, са взаимно
свързани помежду си според древното научно
правило Omnia in Omnibus („Всичко във всяко”) и
комуникират помежду си посредством биологични, електромагнитни, гравитационни и наскоро
доказаните темпорални вълни, които са неразличими от мисловните вълни и които според нас
играят водеща роля в еволюцията на мозъка и
еволюцията на Вселената заедно.
Изследванията на хиляди учени по цял свят
свидетелстват, че човешкият емоционален,
сърдечен и волеви лъч радиира (излъчва)
електромагнитни полета, които енергетично
афектират Земното магнитно ядро и магнитните полюси; както и че мисловните вълни и
мозъчните вълни от своя страна, бидейки идентични на темпоралните вълни на Вселената, влияят върху Слънчевите и космическите темпорални полета. *2

2. Забележително е, че не само човешките
същества се повлияват от планетарните и
космически енергетични полета, но и обратно, земните, слънчеви и космически енергетични системи, особено нашата галактика,
също се повлияват дефинитивно от вълните на колективната човешка мисъл, емоции,
воля и намерение.
Системата за глобален мониторинг (GSMC) на
Земята е основана като световна мрежа на сензитивни магнитни детектори, за да наблюдава
земните и слънчеви магнитни полета и техните
резонанси в йоносферата.

Човешкият
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Стрелата на ноосферата
Ноосфера, Ноотаксис, Ноолъч
Изследванията на GSMC постулира, че земните резонантни фреквенции трептят със същата
дължина на вълната както човешките сърдечни
ритми, интелектуалните лъчеви ритми и ритъма
на мисловните вълни, следователно непрекъснато се намират във взаимна корелация и еволюционно установено равновесие. Оттук става ясно,
че засилените негативни тенденции в човешкото
поведение в последните векове водят до неизбежно нарушаване на еволюционното равновесие между вълновата честота на човешката природа и вълновата честота на Вселената в цялост.

3. Ако достатъчно голямо количество хора
(едно критично голямо число на Фибоначи най-малко 2 милиарда души) интенционално
създава мозъчни кохерентни състояния на
загриженост, отговорност, любов, съчувствие
и уважение, те могат да генерират квантови
кохерентни стоящи вълни, едновременно интелектуални и емоционални, които състояния
да прекъснат и спрат съвременната всеобща
атмосфера на стрес, напрежение, безредие,
икономически хаос, конфликти и несъгласие.

Говорейки генерално, Човешкият мисловен лъч, бидейки синтез от интелектуални и
емоционални вълни, благодарение на своята
обща темпорална природа с темпоралните
вълни на Вселената, е в състояние да повлияе всички планетарни бедствия (като земетресения, изместване на полюси, отслабване
на земното магнитно ядро, урагани, цунами,
вулкани и др.), както и негативната глобална атмосфера на войни, социално напрежение, престъпност, агресия и насилие. И още
веднъж да демонстрира всепомеждусвързаността на всички живи организми, както и на

неорганичната природа.
Между създателите на Човешкия мисловен
лъч, снабдяването на Ноосферата със Стрела
и инициативата за глобална квантова кохерентност, наред с множество други учени по света, са
Rollin McCraty, Ph.D of Boulder Creek, California,
който е координатор на Световния монитор за
квантова кохерентност; Annette Deyhle, Ph.D of
Boulder Creek, California, която е координатор на
института ХартМат в Станфорд; Jose Arguelles,
световно известен учен, пръв декодирал календара на маите, и основател на съвременното
движение за Noosphere, Iaw of time, Harmonic
convergence, ect.; Johann Ge Moll, учен, изследовател към Noosphere.org, G2 Institute for integral
Aesthetics; Irinia Delin, учен към Iaw of time и G2
Institute for integral Aesthetics, CA, USA
Проектът е опит за провеждане на възможно
най-гигантския експеримент, който някога е бил
предлаган от науката, в който да участва цялото човечество (или поне една пета от него – едно
критично голямо число на Фибоначи), при което
ще се изпита прякото директно въздействие на
човешката Мисъл, Воля и Емоция – върху Вселената и галактиката в частност. В този експеримент Човешкия мозъчен лъч ще се насочи към
Галактическия лъч, радииран от Центъра (Мозъка) на галактиката Млечен път, при което ще се
проследят последиците от сблъсъка, пресичането и интерференцията на двата Лъча.
Предполага се, че Галактическия лъч е стимулирал еволюцията на живота и мозъчната маса
на човешкия род – интересът е главно в обогатяването и експоненциалното нарастване на
Човешкия мозъчен лъч при комуникацията му с
Галактическия лъч.
Целта е създаването на Човешки мисловен
лъч (Human Thought Beam), който да обедини
мозъчните вълни на милиардите в една обща
интенционална стрела, която ще служи за световен атарактор и ще компенсира главния недъг
(минус) на човечеството, което бидейки обединено генетично (чрез ДНК), е пагубно разединено
мозъчно, мисловно и солунтативно.
Инициатори и международни
координатори на проекта:
Jose Arguelles,
Johann Ge Moll,
Irinia Delin
*1 Това виждане на времето като световна
мелодия, която организира всички енергии на
вселената като една всеобща Фуга, е просто
развитие и продължение на Айнщайновата
Обща теория на относителността. Обратно, на свой ред квантовата физика лансира
фундаменталната представа, че пространството (като форма на всички форми) играе
роля на световен интелект. Чрез тези аналогии съвременната наука ни помага да хвърлим
мост между субективната психика на човека и
организацията на вселената и внушава на индивида самочувствието, че не е самотен във
вселената.
*2 Концептът „Темпорални вълни и темпорални полета” е нова научна хипотеза, предложена
за пръв път от учения Йохан Ге Мол на Международната конференция по Quantum Mind във
Стокхолм 2011 и Сан Рафаел, СА, 2012
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ма такива същества в тази вселена, които все още
откриват човешките чувства. Когато посетите древните земи на планетата и
се вгледате в създаденото
по друго време и на друго
място, можете да усетите
честотите и вибрациите,
които носят тези забележителни места. Вие знаете, че
те съдържат ключове, знаете, че те носят послания
- че има нещо заключено
вътре, което някога е съществувало и отново ще се
появи на повърхността. По
същия начин хората имат
нещо скрито в себе си, което е от голямо значение за
еволюцията на вселената.
Ние наричаме тези данни
„кодове” и „свръхчисла”
- геометрични формули
на светлината, които са
от съществено значение
при възпроизводството и
създаването на форми на
живот в цялата вселена.
Човешките
същества
са били затворени, скрити
и забравени в древността, след като тяхното ДНК
било пренаредено, защото
чак в далечното минало
от хрониките на времето
видът бил жив и вибрирал
по съвсем различен начин. Това време било забравено или заключено от
някои. Както казахме, вие
сте били в карантина, сякаш сте били затворени
в подземията на времето
толкова дълго, че с настъпването на новата ера са
забравили, че сте там.
Но има и такива, които не
са забравили. Те изпратиха
членове на Семейството
на светлината да променят всичко това: да извадят
спомените на повърхността
и да изведат стойността на
човешкото съществуване
отново в предните редици
на всичко създадено. Вие
сте нужни, защото имате
нещо, което много други
видове изобщо не познават: чувствата. Така както
вие трябва да работите заедно, за да доведете вашите Азове до завършеност и
наситеност на многоизмерното съществуване, има
и такива, които се опитват
да прехвърлят цялата система в една нова октава
- стремеж за създаване на
една нова територия.
Пазителите на времето
знаят къде са заключени
данните и вие бяхте открити; бяхте подбрани да
донесете светлината. Ние
дойдохме или по-точно се
върнахме от своето собствено време, за да помогнем на тези от вас, които
са по разпределение тук,
да отключат банките на чо-

вешкото ДНК. Ние сме тук,
за да ви помогнем да го
пренаредите в своето собствено тяло, след което да
станете част от Живата библиотека.
Както споменахме, това
което се случва на Земята, ще повлияе на събитията на много места. Сега

- Кои са нивата на посвещение? Кое е различното между тях?
- За първо ниво на
духовно
посвещение
се прави сравнително
лека духовна програма, съставена от видими успехи на ментално
ниво.
• За второ ниво на духовно посвещение се
натрупва сериозно количество сензитивност.
Възможно отключване
на сетивата за визуализация на световете в
други измерения и контакти с тях.
• В трето ниво на духовно посвещение се
увеличават способностите на индивида да контактува неограничено с
Висшия космически разум по телепатичния вселенски канал и уменията
да контактува телепатично по виртуален път.
• На четвърто ниво се
дават дематерилизация
на тялото под въздействие на космически комуникативни
способи.
Възможни са проблеми
с контрола на мозъчната
селективност на информацията от различни духовни нива.
• На пето ниво се добива висок умствен потенциал, натрупан от висшата Акашева библиотека
– Вселенските записи.

тук се изпраща енергия за
пренасочване на определени вселенски сили, които ще се приравнят и ще
предизвикат на тази вселена спонтанно осъзнаване
на нейната самоличност.
Това на Земята е като заключена тайна в хрониките
на времето и е свързано

Влизане в информационното поле без посредници.
• Шесто ниво се отличава с необичайно висок
предел на духовна посветеност за служене на световете в по-ниските измерения.
• В седмото ниво се
съдържат седемте духовни посвещения на седемте Божествени нива, характерни за индивиди на
съответната честота на
Божествено проявление
на Духа, без опасност да
заличат Вселенските записи, познанието или да
злоупотребят с него. Тук
се дават и други седем
степени на посвещение на
по-високите нива в Божествената йерархия. Учат
важни тайнства за душата.
Това е тайният свят на Духовните учители, в които
вие не може да проникнете. В техните програми
има повече закодирано познание. То не може да се
разшифрова без тяхното
участие и става само при
потребност, при която не
вие определяте важността, а те.
Степените на посвещение в седмото ниво дават
основание за категоризация, която е извън вашия
свят. За вас е достатъчно да знаете, че вие сте
възможно най-отдалечени
от тях и не ще стигнете до
обяснение.
През това ниво минават

с чувствата. В този дар от
чувства има богатство и наситеност; има невероятна
способност за преминаване през най-различни действителности и изживяване на различни състояния
на съзнанието. Чувството
позволява на определени енергии да се съберат,

Великите посветени на
Духа, които работят във
висшите духовни светове.
Оттам получавате сигнали, предавани чрез Духовните Учители. Великите
посветени вие не ги знаете
по имена, защото името е
код, а техните имена са кодирани.
Божественото
седмо
ниво се дава без изображения. Аморфна форма.
В това ниво се подреждат
кристалните решетки на
Вселенската матрица. Тук
се пазят скрижалите на
Доброто. Тук са възможни
промени на атомно-молекулярно ниво. Вероятност
за съединяване на несъединимото. Тук се ваят
възможните модели на
световете:
вероятности,
възможности, реалности.
Времето не съществува в
това измерение. Тук Светлината се съединява в
едно. Това е важно измерение на Духа. Времеви
модели и пространство в
седмото измерение няма.
Тук се намира тайната на
Битието, както я наричате вие. Висшеволието е
саморегулатор на самотворящата сила. В това
измерение се влиза във
Вечността на Божествената същност. До вашия свят
достигат отразени духовни
послания по Вселенския
канал за информационен
обмен между световете.
Акашевите записи следят

свържат, съединят и слеят
за осъзнаване на себе си.
Без чувство тази връзка би
била невъзможна.
Контакт с
плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на
зората”, 1992 г.

Телепатичен
разговор със
Зихара Зетрон –
звездно-метеорен
индивид от пето
измерение - 2 част
взаимовръзката между
световете. Пребиваването в това измерение дава
сериозни информационни данни за безграничното познание на Световете. Винаги се прави
сканираща и детайлна
информация. Дава се отпечатък на вашия свят и
на другите светове. Да,
Божественият свят сканира всичко. Информацията и тук е на 7 нива
(степени), тя се сортира,
класифицира. Дава се
информация за духовни
пространствени модели,
в това число и на реални
светове извън Времето.
Вашето време се отчита,
без да има влияние в други светове. То е само информационна особеност
на вашия времеви свят.
Времето има по-скоро
семантичен смисъл, отколкото реален. Вашите
понятия се отчитат във
Висшите светове напълно идентично. Задействат се механизми за
отразяване на вашата
реална действителност.
Цветана Качерилска,
e-mail: anarilska@mail.bg
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МАГНЕТИТ
р. магнетит; а. magnetite,
magnetic iron ore;
н. magneteisenerz,
magneteisenstein, magnetit;
ф. magnitite, fer oxyduli,
pierre d,aimant; и. magnetita.

Името идва от историческата област Магнесия (Magnesнa) във Фесалия, Гърция. Химичен състав: Fe3O4. Съдържа примеси - титан
(Ti), магнезий (Mg), алуминий (Al), ванадий
(V), хром (Cr), никел (Ni), кобалт (Co), манган (Mn), германий (Ge). Среща се във вид
на дребнозърнести плътни маси, понякога
сферолити с диаметър до 10 см и дендрити.
Непрозрачен, с черен цвят и метален блясък.
Твърдост: 5,5 - 6.

Силно магнитен.
Има една теория, че този камък е създаден
не само в резултат на геоложките процеси, но
и от клетки на високо организирани животни.
Той е един от основните минерали за получаване на желязо чрез металургична обработка.
Не се използва в бижутерията. В Индия в миналото съвършените кристали от магнетит са
били използвани за имитация на черни диаманти.
В древността наричали
магнетита „пазач”, „Херкулесов камък” и „кръвен
камък”, което отразява негови уникални лекуващи
качества. Способността да
притегля метални предмети в източната медицина
свързвали с наличието на
особена заложена в него
сила, която китайците наричали „сила на майчината
любов” - Ци. Смятали го за
женски камък, притеглящ
към себе си метални предмети така, както жената
със силата на красотата си
притегля мъжките погледи. Най-голямата магия на
този камък е магнитното му свойство. Първо в
древен Китай от магнетит са изобретили компас за моряци, по форма приличащ на съзвездието „Голямата мечка”, също ориентир в морето.
Литотерапевтите препоръчват при възпаление на болните вътрешни органи да се по-

ставя магнетит върху техните
проекции на кожата. Помага при
лекуване на всички форми на
ревматизъм, за зарастване на
рани и счупени кости и

за пречистване
на кръвта
чрез пиене на вода,
заредена за едно
денонощие с магнетит.
Докосване до главата за
минути премахва
главоболието. Понастоящем в магнитотерапията, за
лечение на артрити и ставни проблеми, съществуват много лекуващи
апарати на базата на магнити. Произвеждат
се магнитни гривни, а магнитни топки използват за масаж.
Магнетитът е един от малкото камъни, които влияят стимулиращо върху всички чакри, и

това е свързано със структурата на магнетита. И оттам идва негово взаимодействие с човешкото биополе. В народната медицина на
много страни от древността при обща слабост
на организма и анемия го добавяли във вид
на прах към храната.
Магнетитът се смята за силен амулет,
отблъскващ негативната енергия,
идваща от враговете. Като талисман помага за отстраняване на противоречия между
близките.
Най-известните находища
са в Швеция, САЩ (Ню Йорк,
Ню Джърси, Юта), Норвегия,
Украйна, Русия.
В България находища на
магнетит има в Ямболско, Ихтиманско, Странджа.
Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите души”
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Продължение от бр. 41
Антимикробни
(бактерицидни)
свойства на меда
Действието на меда върху
бактериите за пръв път е доказано от д-р Dold (1947) от
Фрайбург.
За известен период от време White, Subers и Schepartz
(1963) успяват да обяснят
бактериостатичните (предотвратяващи развитието на бактерии) качества на меда. Те
се дължат на фермента глюкозооксидаза, който се отделя
от жлези в главата на пчелата.
При превръщането на нектара в мед този фермент
преминава в крайния продукт.
Нектарът е с неутрална реакция и затова е много добра
основа за развитие на бактерии. Обратно на него медът
има кисела реакция (рН 3,74,5) и повечето бактерии не
могат да се развиват в него.
Дрождите също са чувствителни към киселината. Те могат да се открият само при мед
с голям процент вода (разреден), където много бързо
фементират, което е невъ-

зможно при мед с нормален
процент вода (около 20-22%).
За механизма на действие на
фермента глюкозооксидаза
химиците са установили, че
присъствиетио на кислород
(от въздуха) превръща минималния остатък от захар
в глюколактон и по-късно се
създава важната за организма глюконова киселина, която
пък създава в меда други киселини с рН 3,7-4,5.
В хода на тази реакция като
страничен продукт се появява
водороден прекис (Н2О2), който има бектерицидни свойства (предотвратява размножаването и убива бактериите). Количеството му е твърде
малко, едва 50 микрограма в
грам мед, но той има много
силно действие, като се има
предвид, че медът и в силно
разредено състояние 1:7 (ливаден мед 1:20) предотвратява развитието на бактерии.
Трябва да се отбележи
също, че поради различното
съдържание на активни ферменти не всички видове мед
действат еднакво.
Stolz (1947), Dold и Knup
(1949) са публикували свои
съобщения за третиране с
мед на рани и възпаления
на лигавици. Те изтъкват, че

Биодинамична характеристика
на м. юли 2012 година

За разлика от други години сега в движението и позициите
на планетите се очертава стабилност. През целия месец те се
намират в едни и същи съзвездия.
Борбата ще бъде между студения земен елемент, идващ
от Телеца и Девата чрез Венера, Юпитер, Марс и Сатурн, и
водното стопанство от Риби и Рак, активирано чрез Уран и
Меркурий.
Единствено Плутон активира топлината от Стрелец.
Очакванията ни са юли да не е истински летен месец за
компенсация на юнските горещини. В началото на месеца
Слънцето е пред Близнаци, но от 19-ти юли застава за цял
месец пред водното съзвездие Рак.
Възходящата луна до 16-ти юли и последните дни на
месеца дават отлична възможност за прибиране и преработка
на качествена плодна реколта. Успешно и трайно подготвяне
на компоти, сладка и конфитюри. Точното време е дни „плод”
и „цвят”.
Началните дни на юли са подходящи и за косене и
прибиране на сеното. Възходящата луна е благоприятна
за сеитба на късни моркови, репички и марули. Използваме
предварително приготвени лехи и по-прохладни дни, според
вида на растенията. Малко неща остават за садене от
земеделската ни година - предимно зелеви. Използваме
съответните дни с воден импулс по време на низходяща луна.
Това е и подходящото време и за лятна резитба на овошките
(на зелено).
Достатъчни са и дните за работа с компоста (те са посочени
в календара). Нужно е да преработим купчината, да вкараме
повече кислород и да проконтролираме влагата. Имаме и нови
материали, за да правим нова купчина в посочените дни.
Биодинамичните фермери имат малко време за препарата
„кора от дъб”, който се използва в компоста от 18 часа на 18
юли до 12 часа на 19-ти юли и веднага се заравя в земята на
по-влажно място.
За борбата с охлювите рано сутрин на дни „цвят” почвата се
пръска с препарат 501 (кварц в рог) или се събират 10-15 броя,
изгарят се в метален съд и стритата финно пепел се ръси в
градината. Точното време е от 10 часа на 19 юли до 22 часа
на 20-ти.
Отново препоръчваме на 1-ви, 23-ти след обяд и на 24, 29ти да не се работи в градината.
Феномен от астрономическа гледна точка през месеца е
5 юли – най-голямата отдалеченост на Земята от Слънцето
(Афелей) - 152 милиона км.
Успешен месец и добра реколта!
Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер, с. Бачково

Лечебни
свойства
на меда
медът действа по-добре от
захарните разтвори (което е
разбираемо).
Медът против бъбречни
заболявания
и проблеми при
уриниране
Заболяванията на бъбреците в съвременната медицина се смятат за комплексни
заедно с пикочните пътища
и пикочния мехур. Болестта
застрашава и нормалната
работа на сърцето, черния
дроб, нервната система и т.
н. По своята функция бъбреците спадат към „биологичните филтри“, тъй като в тях се
извършва отделяне от кръвта
на вредни вещества, получени при различни процеси на
разлагане на хранителните
съставки, особено отделяне

на урея. Нормално мъжете
отделят около 1500, а жените 1400 милилитра урина за 24 часа. Огромното
значение на бъбреците
е и във възможността да
филтрират
най-малко
100 литра кръвна плазма.
Заболяването на бъбреците (нефрит) спада към
сериозните болести с различни симптоми като повишаване на кръвното налягане, а при тежки случаи
и нарушения на зрението
и уремия. На базата на
отделянето на белтъци и
микроскопски изследвания
на бъбречните елементи и
конценрацията на урея в
кръвта се поставя диагноза и се следи ходът на болестта при лечение. Освен
известните медикаменти

Лунен календар

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

е нужна и строга диета без
сол, мазнини и др.
Специалисти по бъбречни
и други вътрешни болести
успешно са прилагали мед
при свои пациенти, не само
при нефрит, но и при болести на сърцето, черния дроб,
храносмилателните органи.
Препоръчва се ежедневна
употреба на 50-100 г мед в
чай от шипка.
Продължава в
следващия брой

Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер
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От бр. 41

Арх. Слави Дончев
Оказва се, че още в прародината си
ХУНИТЕ ЗНАЕЛИ
ДВА ВИДА СОБСТВЕНО ПИСМО!?
Така китайците съобщават, че до ІІІ в.до.н.е.
те използвали тамгообразно (идеографическо) писмо6, което очевидно е
съществувало и по-рано. Освен това в будийска сутра се споменава Хунската държава “Ху-на” (Hu-na) и заедно с това и “хунско
писмо” (Hu-nai-yi-ge)7. От китайски писмен
източник от ІІІ в. от н.е. проличава, че хунско
писмо наистина е съществувало и, че то е
било известно и в Китай по това време8. Хуните използвали и иероглифите на китайските
си съседи. Нещо, което е известно в науката9,
но се забравя, макар и да е потвърдено вече
пряко за булгарите в Европа от арабски хронист от Х в.10. Подкрепа в тази насока са както
значителен епиграфски материал в археологически находки от района на старобългарските столици, така и буквите от негръцката група на кирилицата.11 Със санскрит, участвал в
процеса на развитие на някои централноазиатски езици е с неговото писмо, включително
цифри, хуните са се запознали вероятно чрез
мисионерите будисти, пребивавали между тях
още от средата на ІІІ в.пр. Хр.12
Така “варварите” хуни, по-точно западният им клон, т.е. Хунобулгарите, се появили в
Европа по време на “Великото преселение” с
четири вида писмо!13
Безценен багаж, който им помогнал да положат началото и насоките на развитието на
азбуката Кирилица в самото начало на ІХ в.,
в синтез с азбучното писмо на завареното на
Балканския полуостров население. Началото на този процес е “Мадарският инвентарен
надпис” върху камък (не този около Конника!).
Един от малкото такива, на булгарски език, но
с гръцки букви и с ранните китайски иероглифи, означаващи “бойна секира” и “копие”.14
Вероятно краткият по време контакт между Хунобулгари и Готи в Причерноморието е
причината, Улфила да използва неправилно
китайския йероглиф “Я” преобърнат. И други
подобни примери обаче, свидетелстват, че
донесените от Хунобулгарите знаци, включително и бъдещите кирилски букви, са били
използвани в Европа не само изправени, но
също преобърнати или легнали в латински и
в гръцки текстове без словоразделяне, като
цифри, вместо смесващите се с текста, а поради това и непригодни вече, гръцки букви-цифри.15 Това е продължило през периода ІХ-ХІІ
в. (може би и по-до късно), до появата на арабите в Средиземноморието с индийско-арабските цифри, възприети от европейците към
ХІІІ – ХІV в.
Макар и да смята споменатата по-горе азбука МФА за постижение “широко използвано от
езиковедите за транскрибиране и транслитериране на цял ред езици в света”, поради
това, че “относително точно предава съответствието между знак и звук”, авторът (И.
Дж. Гелб?) смята също, че както против нея,
така и против някои реформирани азбуки,
“могат да бъдат проявени еднакво сериозни
възражения”. В заключение декларира, че “не
би одобрявал натрапването на латинската
азбука на страни, намиращи се под влияние
на Запада”! След разсъждения относно бъдещето на писмото, към края на книгата си, се
надява, че в нея “е обобщил полезни мисли” в
тази насока. Може би днес те са полезни и за
нас, българите.
НЕЩО ПО ВЪПРОСА:
ЩЕ ИЗЯДЕ ЛИ “МИШКАТА” КНИЖКАТА?

АЗБУКАТА, НАРИЧАНА

КИРИЛИЦА

Както проличава от всичко горе казано,
най-малко още два три века напред, азбучното писмо въобще ще продължава да служи на
човечеството, така, че и у нас все още се чете
и пише с помощта на милата и родна Кирилица. Надяваме се, че в този период българите ще имат достатъчно време и възможност,
да мислят за нея като за явление от световно значение и да действат за това гледище в
нейна защита и за бъдещето й.
Вече споменахме, а тук пак ще повторим,
че това е дълг преди всичко на съвременните българи и българските учени пред поколенията. Пред създалото Кирилицата през ІХ в.
Пред съвременното, за което тя е гордост (макар да е все още недостатъчно изследвана,
оценена и осъзната) и пред бъдещето, което
ще продължи да си служи с нея. Следва да
признаем, че познаването или непознаването
на нейната история и значение влияе на самочувствието и достойнството ни като българи.

Надпис на Григорий – “Архиехпископ на
българите”, в притвора на черквата
“Света София” в Охрид с китайския
кирилската буква Я (на
йероглиф
последния ред, четвъртата от дясно
на ляво) – в датировката му 6825 г. от
“Сътворението на Света” (1317 г.)
КИРИЛИЦАТА
И ПРИОБЩАВАНЕТО НИ КЪМ ЗАПАДА
Разбира се, не следва да забравяме, че сме
европейци и то отколе. Така, протестирайки
срещу паралелното използване на латиницата, изпускаме пред вид най-различните примери от съвременната ни действителност, в
които надписите с Кирилица повтаряме редом
и с латиница. Ако се вгледаме ще открием без
труд колко много са те. Имената на крайпътни селища, и отклоненията за тях по пресичащите страната международни магистрали. Улесняваме чуждестранните туристи (на
които ръзчитаме!) с обозначения на части от
градските зони, изходните им артерии и посоките към летища, гранични зони и направленията към столици на съседните ни държави.
Търговските ни улици гъмжат от надписи на
латиница и на чужд език. Български фирми – и
износителни и неизносители – се представят
с надписи и рекламни текстове също на чужди
езици, в духа на времето – на английски. С
латиница указваме и Телефон, Тоалет, Поща,
Такси, Полиция и т.н. Днес латиница и чужд
език са необходими за работа с компютър и за
достъп до интернет и и-мейл... За съжаление
на места прозира комплекс за малоценност...
По всичко изглежда, че с присъединяването
ни към Запада, проследеният процес, ще се
задълбочава, така че ще е необходимо да проучим примера в тази посока на страни, които
вече са присъединени към ЕС, след което да
преценим минимално необходимите компромиси. Ще са необходими разбиране и разумна
политика. Разбиране на съвременните условия и изисквания от една страна, а от друга

приемане на целесъобразни мерки за защита
на Кирилицата – връх в развитието на азбучното писмо в световен аспект. Синтез между
първата огласена азбука в Източното Средиземноморие (І хил. до н.е.) и най-древните образци идеографично и йероглифично писмо
в Източна и Централна Азия (ІІ хил. до н.е.)
Принос на старобългарите в Световната цивилизация и гордост за съвременните българи.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специалист-езиковед сигурно би съумял
да допълни, систематизира, да изложи и да
оцени всичко гореизложено по-компетентно
и в такъв случай, естествено, посланието в
неговата работа на същата тема към българите и отговорните български институти и
институции в тази посока, би прозвучало поавторитетно и по-убедително. Надявам се,
все пак, че и така написаното тук, ще се окаже в някаква степен полезно. По наше мнение
един референдум за проучване на общественото мнение сред българите по повдигнатите
тук въпроси, макар и безусловно необходим,
би бил и от техническо и от финансово гледище, твърде скъпо мероприятие. Възможно е,
вместо това, да се посветят на темата както
постоянни страници във вестници и списания,
така и редовни предавания по БНТ и БНР, в
които да се предоставя думата на специалисти и на неспециалисти, с цел разисквания и
евентуално сближаване на различните становища по този съдбоносен за българската култура, днес и утре, въпрос..
6. В.Ф.Каховский, Происхождение чувашского народа, Чебуксары 1965 г., стр. 141, (вж.и заб.9).
7. Ш. Бира, О “Золотой книга Дамдина”, Улан-Батор,
1964, стр.28.
8. Л.Н. Гумилев, Хунну, М., 1960, стр.97-98.
9. История Монгольской Народною Республики, М.,
1967, стр.79.
10.А.Я. Гаркави, Оказания мусульманских писателей
о славянахъ и рускихъ, С.-Петербург, 1870, стр.16.
11.S. Dontschev, The So-called Cyrillic Alphabet as an
Example of the International Influence in Europe During the
Early Medieval Period, Balkanmedia, 1992, 3. (Вж. табл.
На стр.38).
12. С. Дончев, Индия, Кушан и Булгарите, сб. Индия
в българската наука, изд. “Албатрос”. С. 1997, стр.
128-133. За влияние от субконтинента сред хуните
вж. и Л.Н. Гумилев, цит. Съч., стр. 100
13. Допълнително изследване следва да установи
окончателно, че Бургари-Булгари и Кутригур-Булгари
са донесли със себе си на Балканския полуостров преписи от превода на “Светото писание” (Евангелието)
на хунски език от покръствалите ги в нач. на VІ в. в
Предкавказието сирийски мисионери, които им го записали със сирийска или самаритянска азбука. (Вж. С.
Дончев, Ранно проникване на християнството сред
булгарите, сп. “Български светове” 1994, бр.1 стр.910).
14. Освен че са сходни с китайските им първообрази
графически, то отбелязаните в текста му с кръгче
знаци със значение “бойна секира” и “копие” са напълно
в съгласие с общия характер на надписа в паметника.
15. Вж. у M. Destombes, Une astrolabe carolingen e
nos schiffres arabes. Archives internationals d’histoire de
sciences N59., Paris, 1962, стр.45, фиг.3а. Тук с извадка от знаци, характерни за Кирилицата, с техните числови стойности. За забелязване е, че вместо
възприетия в последната за буквата голяма носовка
китайски оригинал
- идеограма на образа на птица с разперени крила и глава насреща – тук срещаме
негов вариант
– птица с обърната в страни глава – известна ни от изображенията в Мадарския скален релеф, в графити с Преславския конник и в други
старобългарски паметници. .
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КВАНТОВ
ПРЕХОД

еория т а ,
която
описва основните градивни
части на материята – атомите и техните съставни елементи, се нарича квантова
физика. Едно от големите
й открития е, че елементарните частици могат да
се държат и като частица, и
като вълна. Примерно ако се
изстреля един електрон към
екрана на изключен телевизор, когато той докосне фосфоресциращите вещества,
покриващи стъклото, ще се
появи миниатюрна светлинна точка. Това ясно разкрива типичната за частица
страна на тяхната природа.
Но това не е единствената
форма, приемана от електрона. Той може да се разтвори
в мъгляв облак енергия и да
се държи като вълна, разпространяваща се в пространството. Когато един електрон
се проявява като вълна, той
може да върши неща, които
никоя частица не може.
Ако бъде изстрелян към
бариера, в която са направени два процепа, той може
да премине едновременно и
през двата, като частицата
се оказва на две места едновременно! При този прочут експеримент, резултатът,
че частиците минават и през
двата процепа е въз основа
на модела на картината, която те образуват върху екрана
от другата страна на преградата (наречен интерферентен модел). Всички резултати
от безбройните повторения
на този модел сочат към
един и същи резултат – всяка отделна частица преминава и през двата процепа
едновременно!
Тоест атомите могат да
бъдат на две места едновременно! Тази странна природа на атомите поставя
физиците пред загадка. Днес
те смятат, че елементарните
явления не следва да бъдат
класифицирани като само
вълни или само частици, а
като някаква отделна категория неща, които са винаги
някак си и двете. Тези неща
са наречени кванти, а физиците смятат, че те са основният материал, от който е направена Вселената.
Може би най-изумителното
от всичко са наличните неопровержими доказателства,
че единственото време, в
което квантите се проявяват
като частици, е, когато ние
ги наблюдаваме. Експерименталните открития показват, че когато примерно
един електрон не е наблюдаван, той винаги е вълна
(физиците са в състояние
да стигнат до това заключение, тъй като са изнамерили хитроумни стратегии за
проследяване как се държи
един електрон, когато не е
наблюдаван).
Според Копенхагенската
интерпретация, актът на „наблюдението” на една микроскопична частица като атома
е от съдбоносно значение.
Точно този акт принужда-

НИЕ СЪЗДАВАМЕ ВСЕЛЕНАТА,
КАТО Я НАБЛЮДАВАМЕ?
ва атома да вземе решение
къде точно иска да бъде и
да се задържи само на това
единствено място от всички други възможни. Оттук
следва, че лунатичното поведение на атома е възможно само до мига на неговото
забелязване. В мига, в който
човекът, провеждащ опита, сложи някакъв детектор
близо до процепите, за да
се опита да открие през кой
точно минава частицата, тя
взема решение и си избира един от тях. Според тази
хипотеза атомите не могат
да съществуват като ясно
дефинирани, локализирани
обекти, докато някой не ги
погледне!
„Представете си само какво значи всичко това! Звездите и галактиките стават
реални, едва когато светлината им е доловена от нашите телескопи. А Вселената е
чакала именно нас – да се
появим на сцената и наблюдавйки я, да вдъхнем живот
на нейното минало и настояще!” (Из „Паралелната вселена“ Маркъс Чоун)

Още в средата на 20 век,
големите учени Идлис, Уитроу и Дикс предлагат така
наречения антропен принцип: „За същетвуването на
Вселената е необходимо на
пределен етап в нея да се
появят наблюдатели.”
Този принцип предполага, че всеки квантов обект
(а целият свят се състои от
квантови обекти) се намира
в позицията на възможни
състояния и само съзнанието на наблюдателя кара този
обект да премине в едно
по-определено, конкретно
състояние.
Tова изглежда повече
като магия, отколкото като
вида поведение, който ние
сме свикнали да очакваме
от природния свят. В „Холографската Вселена” на
Майкъл Толбот четем:
”Да си представим, че имате топка за боулинг, която е
топка, само докато я гледате.
Ако поръсите с талк цялата
пътечка за боулинг и изтъркаляте такава „квантова“
топка към кеглите, тя ще трасира единична линия през

М

ИСЪЛТА е единствената сила, която може да сътвори от безформеността осезаеми, видими богатства
(блага). Първоизточникът, от който са създадени
всички неща, е интелигентна, формообразуваща субстанция.
Първичната субстанция се проявява съобразно мисълта.
Всички наблюдавани в природата форми и процеси са видим
израз на някаква мисъл.
Човекът е интелигентна същност и може да създава мисли. Всички предмети, които един човек сътворява с ръцете си,
трябва първо да съществуват в мислите му. Човек не може да даде форма
на дадено нещо, ако преди това не го
е помислил.
Как даден човек прави нещо е пряк
резултат от това как мисли за него.
За да направиш нещата по начина,
по който искаш, трябва да усвоиш умението да мислиш това, което искаш да
мислиш.
А да мислиш това, което искаш да мислиш, означава да
мислиш ИСТИНАТА, независимо от външния вид на нещата.
Всеки човек притежава по рождение силата да мисли това,
което иска да мисли, но за да го правиш, се изискват доста повече усилия, отколкото да мислиш мислите, които се внушават
от външния вид на нещата. Мислене, което се основава само
на външния вид на нещата, е доста лесно, но да мислиш истината, независимо от външността е трудно и изисква разход
на повече сила, в сравнение с всяка друга работа, която ни се
налага да вършим.
Няма труд, който хората да избягват повече от труда да се
мисли постоянно и последователно. За нас, хората, това е
най-тежката работа на света, особено когато истината противоречи на видимата реалност.
Всяка проява във видимия свят има тенденцията да поражда съответстваща форма в ума, който я наблюдава и този
ефект може да бъде избегнат само ако се придържаме към
мисълта за ИСТИНАТА.
Ясно е, че щом видиш, че в ежедневието ти царува бедност,

талка, докато я наблюдавате. Но ако мигнете, докато тя
се търкаля, ще откриете, че
за секунда или две, в които
не я гледате, топката за боулинг престава да трасира линия и вместо това оставя широк вълнов шлейф, подобно
на вълнообразните ивици
на пустинна змия, докато се
движи на верев по пясъка”.
Ситуацията с поведението на квантите (от които е
създаден целият свят) става по такъв начин. Физикът
Ник Хърбърт казва, че това
понякога го кара да си представя, че зад гърба му светът
е винаги „една напълно неопределена и непрестанно
течаща квантова супа“. Но
винаги, когато се обърне и
се опита да види супата, неговият поглед мигновено я
замразява и тя се превръща в обикновена реалност.
Той смята, че това ни прави
малко като Мидас, легендарният цар, който никога не познал усещането при допир
на коприна или от ласката на
човешка длан, защото всичко, до което се докоснел, се

превръщало в злато.
„По същия начин хората никога не могат да изпитат истинската текстура на
квантовата реалност – казва Хърбърт, – защото всичко, до което се докоснем, се
превръща в материя.“
През 1957 година Хю Еверет от Пристън достига до
извода, че квантовата теория е приложима не само в
света на атомите, но и към
всичко в макрокосмоса на
всекидневието ни. Според
Интерпретацията на многото
светове светът на големите
неща е абсолютно същият
като света на атомите - т. е
ние и всичко около нас може
да съществува на различни
места. Според тази теория
съществуват
множество
реалности, където има безкраен набор от наши версии,
живеещи в паралелни измерения.
Всичко съществува като
призрачна амалгама от
възможности дотогава, докато моментът на наблюдение не отдели един вариант,
който трябва да придобие
плътност и оттам да стане
реалност.
Росица Вакъвчиева

това ще породи в ума съответстващи форми. Можеш да избегнеш този процес, ако се придържаш към тезата, че в света
няма бедност, а само изобилие.
Да мислиш за здраве, заобиколен от болести или да мислиш за богатство, когато навсякъде около себе си виждаш
бедност, се изисква сила, но този, който придобие тази сила,
се превръща в господар на своя ум. Такъв човек може да победи съдбата и да си вземе всичко, което му е потребно.
Подобна сила може да се придобие само ако се схване основополагащият факт, който стои зад целия
видим свят и той е, че във вселената съществува една единствена, основна, градивна
субстанция, от която и чрез която са направени всички неща.
След това трябва да се осъзнае истината,
че всяка мисъл, вложена в тази субстанция,
се превръща във форма и човек може така да
налага мислите си върху нея, че да ги кара да
приемат форма, да получат проявление и да станат видими.
Когато осъзнаем това, ние се отърсваме от всички съмнения и страхове и знаем, че можем да създадем всичко, което
мечтаем да създадем, да имаме това, което жадуваме и да
станем това, което искаме да бъдем. Трябва да повярваме в
трите основополагащи твърдения:
1.
Във вселената съществува една единна, интелигентна, градивна субстанция, от която са направени всички неща
и която в своето първоначално състояние просмуква, прониква и изпълва вътрешните пространства между формите във
вселената.
2.
Всяка мисъл, възникнала в тази субстанция води до
създаване на нещото, което си е представила.
3.
Всеки човек може да създаде нещо в мислите си и
като наложи, подобно на шаблон, тези мисли върху безформената субстанция, да доведе до създаването на нещата, за
които мисли.
Уолъс Д. Уотлъс /Wallace Delois Wattles/
(1860-1911)
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е потребно, ми диктува диагнози, посочва
неагресивни, щадящи начини за лечение.
Дава ценна информация как да си помогнем сами при негативни енергийни влияния, как да пречистим енергийно дома,
физическото тяло и аурата си, как да
поддържаме връзка със светеца закрилник. Звездният индивид разказва за живота на другите планети и за съществата,
живеещи там. Той поощрява използването
на древни методи на лечение чрез билки,
восъколеене и енергийно въздействие,
без да се пренебрегват постиженията и
възможностите на съвременната медицина. Препоръчва операциите само в краен
случай, отрича химиотерапията и лъчетерапията, защото са убийствени. От него
разбрах, че природата на ирационалните
страхове се корени в минал живот и затова
традиционното лечение е безуспешно. И
тук е мястото да кажа, че той с удивителна
точност разкрива обстоятелства от минали прераждания, които са породили тези
страхове, и препоръчва обреди, практики
и енергийни въздействия, които да доведат страха до реални, разумни граници.

ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

За контакта ми
със Зихара Зетрон
Контактът ми със Зихара Зетрон датира от август 2010 г., точно в деня на Богородичния празник. Заредиха се въпроси и
отговори за човека, за Вселената, историята, религията, духовните учения - въпроси от всички области на познанието, които
представих в първата книгата. Въпроси
за дълбоката древност и необозримото
бъдеще...

ти. Звездният индивид е добронамерен,
търпелив и отзивчив. Готов е да помогне
на страдащи и болни, на хора, които имат
различни затруднения и проблеми. Той не
задоволява излишното любопитство, не
поощрява недобронамерени и непочтени
действия, насочени срещу някого. Когато

От Зихара Зетрон чрез телепатичен контакт научавам всичко, което ме интересува. Връзката е мисловна, не чувам глас, а
ясна мисъл в отговор на моите въпроси.
С такива ми помагат и любознателни приятели. Получавам информация из различни области на човешкото познание, както
и сведения за живота на другите плане-

Зихара Зетрон ме въвежда в света на
необятното, там, където все още не достигаме с обикновените си сетива, за да
вдигне завесата към вселенското многообразие от форми, живот и неизчерпаеми
възможности за тяхното проявление.
Цветана Качерилска
цето и как ни докосва, заменяйки тъгата с радост,
а облаците с доброта... Един такъв слънчев лъч
се отпечата и на корицата ни през юни – има си
и име, Мира... Попада там, където сърцата са
отворени за истински красивото... Рисува върху
тях все прекрасни неща... Материализира се като
някое момиче и ръцете му все сочат нагоре, към
простора...

Ако трябва да обясня откога имам тези
способности, ще кажа, че те в някаква степен са отпреди 15 години. Малко по-късно,
през 2000 г., получих духовно посвещение
от втора степен, но тогава не съзнавах
какво точно се случва. След години разбрах, че облъчването ми със сноп виолетови лъчи е точно такъв акт на посвещение. По-нататък се извършиха вътрешни
трансформации, които се проявиха чрез
развиване на нови сетива, отваряне на
третото око, чакрите, телепатия и др., които са характерни за посвещението от трета степен.
През 2000 г. излезе първата ми книга със
статии на духовна тематика „Безкрайният
път”, в съавторство. Записвах информацията, която идваше като мисъл в главата ми, но не знаех с кого общувам. Имах
много въпроси в главата си, истината е, че
години наред се стремях да науча много
неща, да проникна в загадките, да стигна
до истините, които ме вълнуваха. И отговорите дойдоха...

Зихара Зетрон ми разкри, че в минал живот съм била корабен лекар, а в друг съм
описвала лечебните свойства на билките.
Не зная дали с тези ми способности има
връзка и фактът, че една от моите баби,
както и три от прабабите ми бяха лечителки. Лечебни енергии притежавам и аз, но
ги прилагам само върху най-близките си
хора.

Просторно ни е сега и на нас, защото знаем,
че слънчевият лъч вече прегръща и вашите сърца. Според инките те са малки слънца и отвеждат към голямото, небесното... Връзката помежду
им сочи, че самите ние сме светлинни работници, казва пък Кирил Цветков, един от гостите по
страниците ни през юни. За Новия ден говори
той, но това прави всъщност и Хорхе Луис Делгадо, черпейки от познанието си на чакаруна; пак
там ни водят и Ведите чрез един пространен астрологичен анализ.

СЛЪНЦЕТО НИ ДОКОСВА
И НИ ПРАВИ НЕБЕСНИ

Приемайки слънцето в себе си, ще ставаме все
по-небесни, казваме ви още в „Усури”. Просто е,
а и се превръща в една невероятна игра...
•
танцувайте например с капките на любимия фонтан – как да медитираме край него ви
разказваме сега;
•
храната през лятото е сладка, за да ни
разхлажда, съветваме със силата на аюрведа;
•
в най-слънчевия месец е време за слънчева
практика – да опитаме сънгейзинг или пък паневритмия, предлагаме също така...

СЛЪНЧЕВИЯТ ЛЪЧ Е ЕДНО ОТ НАЙФИНИТЕ НЕБЕСНИ ТВОРЕНИЯ – в летните
сутрини можем да видим как се откъсва от слън-

Разтворете този брой за пробуждане на вътрешната сила – а тя е тази, която в крайна сметка ни превръща в малки слънца...

През юни в „УСУРИ”:

