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Излиза 2 пъти в месеца

Ако аз говоря с човешки или ангелски
език, но нямам любов, тогава
ставам подобен на звънтяща мед
или на кимвал, що дрънка.
Ако аз имам пророчески дар и знам
всички тайни, и притежавам цялата
мъдрост, и имам Вяра, мощна като
ураган, който премества планини, но
нямам любов, то аз не съм нищо. И
ако раздам всичко, което имам, за да
нахраня бедните, и отдам всичкия
си огън, получен от моя Отец, но
нямам любов, от това няма да имам
никаква полза.
Защото вашият Небесен Отец е
Любов.
Защото вашата Майка Земя е
Любов.
Защото Човешкият син е Любов.

Из „Евангелие на есеите”

ЕВАНГЕЛИЕ НА МИРА
НА ИИСУС ХРИСТОС
ОТ УЧЕНИКА ЙОАН

(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)
... Тогава много болни и
недъгави дойдоха при Иисус и го запитаха:
- Ако Ти знаеш всичко,
кажи ни защо страдаме
от тези болести? Защо не
сме здрави като другите
хора? Учителю, изцели
ни, за да можем и ние да
си възвърнем силите и
да не ни измъчват повече
тези страдания! Знаем, че
имаш силата да изцеляваш всички видове болести. Освободи ни от сатаната и от всички страшни
беди, които ни е причинил
той. Учителю, смили се
над нас!
Исус отговори:
- Блажени сте вие, които сте гладни за Истината,
защото Аз ще ви заситя с
хляба на Мъдростта. Бла-

С оставянето на
всичко, което не
е любов, започва
пробудата ви за
щастието
Абсолютно всяко съзнателно
същество е част от Бог,
така че никой няма да бъде осъден
или изоставен
06/27/2012 от Джон Smallman
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Чувствата премахват
границите
Има такива същества в тази вселена,
които са много древни и вече са осъзнали какво е това място. Те работят от цяла
вечност. Има древни същности, по-стари
дори от нашата система, и те са почитани
като много мъдри мъже или жени, според
вашите определения, макар че изобщо не
са мъже или жени. Те са смятани за Пазители на съществуването в тази система.
Те са тези, които извършват движенията и
направляват системата, както капитанът
направлява кораба. Те водят тази система

по нейния курс; това е тяхната работа. Както вие си имате задължения, тяхното задължение е да водят системата по курса към
открития. Те са открили в собственото си
обучение и пътувания, че трябва да се
свържат с други вселени.
Има замисъл да се преобърне и влее
енергия в един нов вид изживяване. В този
момент Земята и още няколко системи, в
които вие съществувате едновременно,
съдействат за завръщането на чувствата, за да могат да бъдат събрани всички
самоличности, да бъдат слети в една.
Вселените установяват какво могат да направят, като се съберат и си сътрудничат,

на стр. 3

Предстоящото голямо събитие е вълнуващ момент, който се приближава неумолимо, дори нещо повече – голяма част
от вас, които понастоящем са въплътени
души, започват да виждат картината на
това, което предстои. Просто знайте, че
няма да има разочарования - те са единствено част от илюзията.
Не мога да намеря думи, които да са
достатъчни, за да обясня от каква изключителна важност е ежедневното отделено
време за молитва, медитация или просто
релаксация за момента на вашето пробуждане, който все повече приближава.
Да, трудно е за вас да запазите светлината на високо и да останете оптимистични и ентусиазирани, докато изглежда, че
светът се е запътил към икономическа,
политическа, религиозна и екологична катастрофа. Но това е възприятие от илюзията, където вашата визия и способността да разбирате безпределната любов
на Бог са силно ограничени.

на стр. 5
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от стр. 1

жени сте вие, които чукате, защото ще ви отворя вратата на
Живота. Блажени сте вие, които
искате да отхвърлите властта на сатаната, защото ще ви заведа в Царството на ангелите
на нашата Майка, където Сатана няма сила.
Изумени, те Го попитаха:
- Коя е нашата Майка и кои са нейните ангели? И къде е нейното царство?
Вашата Майка е във вас, и вие сте в нея. Тя
ви носи: тя ви дава живот. Тъкмо тя Ви е дала
това тяло и ще настъпи ден, когато вие отново ще й го върнете. Щастливи ще бъдете вие,
които сте дошли да опознаете нея и нейното
царство, ако приемете ангелите на вашата
Майка и се подчините на нейните закони. Истината ви казвам: който постъпи така, никога
не ще види болест. Защото силата на нашата
Майка превъзхожда всяко зло. Тя има власт
над сатаната и неговото царство и тя управлява вашите тела и всичко живо.
Кръвта, която тече в нас, е родена от кръвта
на нашата Земна Майка. Нейната кръв се излива от облаците, пробива си път в земните
недра, ромоли в планинските ручеи, тече в
реките из равнините, спи в езерата и мощно
шуми в бурните морета.
Въздухът, който ние дишаме, е роден от
диханието на нашата Земна Майка. Нейното
дихание синее в небесните висини, шуми по
планинските върхове, шепти в листата на горите, люлее се над полята, дреме в дълбоките долини, вее жарко в пустините.
Твърдта на нашите кости е родена от костите на нашата Земна Майка, от скалите и камъните. Те стърчат по планинските върхове, лежат по склоновете като спящи гиганти, седят
като идоли в пустинята и се крият в земните
дълбини.
Нежната ни плът е родена от плътта на нашата Земна Майка, чиято плът ни привлича
със своите жълти и червени краски в плодовете на дърветата и ни храни с урожая на разораните поля.
Нашите вътрешности са родени от вътрешностите на нашата Земна Майка и са скрити
от нашите очи, подобно на невидимите земни
глъбини.
Светлината в нашите очи и слухът на нашите уши са родени от цветовете и звуците
на нашата Майка Земя, които ни обгръщат
от всички страни, тъй както морските вълни
обгръщат рибата, а въздухът - птицата.
Казвам ви самата истина, човекът е син
на Земната Майка и именно от нея човешкият син получава своето тяло, както тялото на
младенеца се ражда от лоното на неговата
майка. Истина ви казвам, вие сте едно с Майката Земя - тя е във вас и вие сте в нея. От нея
сте се родили, в нея живеете и в нея отново
ще се върнете. Затова спазвайте нейните закони, защото само този, който почита своята
Земна Майка и следва нейните закони, може
да живее дълго и да бъде щастлив. Защото
вашият дъх - това е нейният дъх, вашата кръв
е нейна кръв, вашите кости са нейни кости,
ваша плът е нейна плът, вашите вътрешности
са нейни вътрешности, а вашите очи и уши са
нейните очи и уши.
Истина ви казвам: ако нарушавате дори
един от тези закони, ако причинявате вреда
на коя да е част от вашето тяло - ще погинете в своята ужасна болест и ще бъде плач и
скърцане със зъби. Казвам ви: ако не спазвате законите на своята Майка, тогава няма начин да избегнете смъртта. Този, който спазва
Нейните закони, Тя сама ще го поддържа. Тя
ще изцели всичките му болести и той никога
повече не ще боледува. Тя ще му дари дълъг
живот и ще го защити от всяко нещастие - от
огън, от вода, от ухапване на отровна змия.
Защото вашата Майка ви е родила и тя поддържа живота във вас. Тя ви е дала тялото и
само тя има силата да ви изцели. Щастлив е
този, който обича своята Майка и който неж-

но се е прилепил към нейната гръд. Защото
вашата Майка ви обича дори когато се отвръщате от нея. И колко повече ще ви обича Тя,
ако вие отново се обърнете към Нея. Истина
ви казвам: Любовта й е безмерно голяма, повисока от планинските върхове, по-дълбока от
морските дълбини. И тези, които обичат своята Майка, тя никога не ще ги изостаВи. Както
квачката защитава своите пиленца, лъвицата
- своите лъвчета, майката - своето новородено бебе, така и Майката Земя пази човешкия
син от всяка опасност и от всяко зло.
Истина ви казвам, злините и опасностите
са неизброими и те дебнат човешкия син на
всяка крачка. Велзевул, властелинът на всички демони, източникът на всяко зло, се е притаил в телата на всички човешки синове. Той
е смърт, повелител на всяко нещастие и, придавайки си най-благороден вид, той изкушава
и съблазнява вовешките синове. Той обещава
богатство и власт, разкошни дворци и одежди
от злато и сребро, много слуги. Той обещава
величие и слава, желание и прелюбодеяние,
пиршества и пиянство, разгул и безгрижие.

този, който спазва законите на живота и отбягва пътищата на смъртта. Защото в него укрепват жизнените сили и се избавя от ноктите на
смъртта.
И всички, които се бяха събрали около Него,
с изумление слушаха тези думи, защото Неговото слово имаше сила и той учеше съвсем
не на това, което проповядваха свещениците
и книжниците.
И въпреки, че слънцето се беше скрило
вече зад хоризонта, те не си отиваха по домовете. Те насядаха около Исус и го питаха:
- Учителю, какви са тези закони на живота?
Остани още с нас и ни научи. Ние ще слушаме
Твоето учение, за да можем да се изцелим и
да станем праведни.
Тогава Исус седна сред тях и каза:
- Истина ви казвам, никой не може да бъде
щастлив, освен ако изпълнява Закона.
А другите попитаха:
- Ние всички спазваме законите, които ни е
дал Моисей, точно така, както са записани в
свещените писания.
Исус отговори:

ЕВАНГЕЛИЕ НА МИРА
НА ИИСУС ХРИСТОС
ОТ УЧЕНИКА ЙОАН

(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)
Той изкушава всекиго с онова, което най-много
привлича душата му. И в деня, когато човешките синове вече са станали роби на всички
тези мерзости и тщеславия, като отплата за
тях, той им отнема всичко, с което щедро ги
е дарила Майката Земя. Той им взема дъха,
кръвта, костите, плътта, вътрешностите, очите и ушите. Тогава дъхът на човешките синове става тежък, болезнен и зловонен както
дъха на нечистите зверове. И кръвта им става гъста и зловонна, като водите на застояло
блато; тя намалява и потъмнява като смъртна
нощ. И костите им стават твърди и възлести,
те се изтощават отвътре и се чупят като камъни, падащи в пропаст. И плътта им се покрива
с мазнини и става водниста, започва да гние
и да се разлага, покрива се с отвратителни
струпеи и израстъци. И вътрешностите им се
задръстват с отпадъци, течащи на струи от
разложението, и много червеи паразити намират в тях приют. Очите им помътняват, докато напълно ги покрие тъмна нощ, и ушите им
престават да чуват; настъпва гробна тишина.
И накрая заблудилият се син изгубва живота
си. Защото не е зачитал законите на своята
Майка и е вършил грях след грях. Затова му
се отнемат всички дарове на Земната Майка:
дъхът, кръвта, костите, плътта, вътрешностите, очите и ушите, а накрая и самия живот, с
който Земната Майка е увенчала неговото
тяло.
Но ако блудният човешки син се разкае
за своите грехове и ги изкорени всички, и се
завърне при своята Земна Майка и ако започне да спазва законите й и се освободи от
ноктите на сатаната, като се откаже от неговите съблазни, тогава Майката Земя отново
ще приеме своя заблуден син и ще му изпрати
своите ангели, за да му служат. Истина ви казвам: когато човешкият син отхвърли сатаната,
който обитава в него, и престане да изпълнява неговата воля, в същия този час ще се явят
ангелите на Земната Майка, за да му служат с
всичките си сили и окончателно да го освободят от властта на сатаната.
Защото никой не може да служи едновременно на двама господари. Той или ще служи
на Велзевула, или на нашата Земна Майка и
нейните ангели. Той ще служи или на смъртта,
или на живота. Истина ви казвам, щастлив е

- Не търсете закона във вашите книги с писанията, защото Законът е живот, а писанията
са мъртви. Истина ви казвам: Моисей е получил тези закони от Бога не в писмен Вид, а
чрез Живото Слово. Законът е Живото Слово
на Живия Бог, дадено от живите пророци за
живите хора. Този закон е записан във всичко,
което има живот. Вие можете да го намерите
в тревите, в дърветата, в реките, в планините,
в небесните птици, в морските риби, но преди
всичко го търсете в самите себе си! Защото
истина ви казвам, всичко живо е по-близо до
Бога от писанията, в които няма живот. Бог така
е сътворил живота и всички живи същества,
че да могат те чрез вечното Слово да учат човека на законите на Истинския Бог. Бог е записал тези закони не на страниците на книгите,
а във вашите сърца и във вашия дух. Те са
във вашия дъх, във вашата кръв, във вашите
кости, във вашата плът, във вашите вътрешности, във вашите очи, уши и във всяка клетка
на вашите тела. Те са във въздуха, във водата, в земята, в растенията, в слънчевите лъчи,
в дълбините и висотите. Те всички ви говорят,
така че да можете да разберете езика и волята на Живия Бог. Но вие затваряте очите си, за
да не виждате, и затваряте ушите си, за да не
слушате. Истина ви казвам, писанията са човешко творение, а животът и цялото му многообразие са творение на нашия Бог. Защо не
слушате думите на Бога, записани в неговите
творения? И защо изучавате мъртвите писания, които са творение на човешките ръце?
- Как можем ние да четем законите на Бога,
които не са в писанията? Къде са записани те?
Прочети ни ги оттам, където ги виждаш, защото ние не знаем нищо освен писанията, които
сме наследили от нашите предци. Разкажи ни
законите, за които говориш, за да можем, като
ги чуем, да се изцелим и да бъдем простени.
Исус каза:
- Вие не разбирате словото на живота, защото пребивавате в смъртта. Тъмнина закрива очите ви, а ушите ви са глухи. Истина ви
казвам, вие нямате никаква полза от мъртвите
писания, ако на дело отхвърляте Този, който
ви ги е дал. Истина ви казвам, Бог и неговите закони не са в това, което вие вършите. Те
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КОНТАКТЬОРСТВО
От стр. 1

както и вие установявате в
какво можете да се превърнете. Няма предварителна
идея. Това е нова територия.
Чувствата са ключът за
всичко това. Като човешки
същества вие имате нужда
от чувства,

за да направите
връзка
с духовния си Аз.
Чувствата са нещо основно в разбирането на духовността, защото чувствата
пораждат емоции. Мисловното ви тяло и физическото
ви тяло са дълбоко свързани, както и емоционалното и
духовното ви тяло. Духовното тяло е, разбира се, тялото, което съществува отвъд
физическите ограничения.
Вие имате нужда от чувства,

за да разберете
нефизическото
и именно затова чувствата
са били под строг контрол
на тази планета. Позволявали са ви много малко
емоционално пространство
и сте били насърчавани да
се чувствате безпомощни
или изплашени.
Много от вас не искат да
преодолеят тези емоционални бариери и да прескочат личните си граници, защото това може да им причини болка. Иска ви се да
кажете „абракадабра” и те
просто да изчезнат. Болката ви носи чувства. Понякога, ако не можете да чувствате по друг начин, за да
привлечете вниманието си
на упорито човешко същество създавате болка, за да
си покажете докъде се простират възможностите ви и
да се събудите за живот. По
този начин можете да усетите наситеността на това да
си жив.
Повечето хора се страхуват от своя център на чувствата или емоциите; страх
ги е да чувстват. Повярвайте в чувствата си, независимо какви са те. Повярвайте,
че те ви водят към нещо и
че начинът, по който се
чувствате,

може да ви доведе
до осъзнаване.
Вие всички искате да
бъдете вътре в живота
и същевременно да сте
встрани от него. Казвате:
„Нека просто да съм тук и да
имам власт, но не искам да
чувствам или да участвам
прекалено дълбоко, защото
това носи твърде много бол-

ВЕСТИТЕЛИ НА ЗОРАТА

ка и ще бъда прегазен. Не
вярвам на живота.”
Когато не се страхувате
да чувствате и престанете
да осъждате и си позволите
да чувствате всичко, което
се случва, ще направите
огромен пробив, защото ще
можете

лодка всеки момент ще се
преобърне, или е в спокойни води, вие сте тези, които позволявате това. Вие я
направлявате, а после си
тръгвате от събитието след
спокойно или бурно плаване. Вашите чувства не са
просто храна за другите,
те са храна за Аза. Именно
така

да се пренесете
чрез чувствата
си в други
действителности.

зареждате себе
си с енергия и
създавате своята
самоличност.

Някои от вас се страхуват
да чувстват и да участват
в тази действителност, а
да не говорим за пренасяне в други действителности, защото не вярват на

Чувствата премахват
границите
чувствата си. Ако искате
ускорение, хвърлете се
в нещо, което предизвиква чувства. Престанете да
избягвате въпроса, защото
това ви създава увереност,
че владеете положението.
Хвърлете се във водовъртежа и вижте тогава дали владеете положението.
Въпросът не е в това, че
не умеете да чувствате, а
в това, че се страхувате от
своите чувства. Не знаете какво да правите с тях,
когато се появят. Те предизвикват усещане за безпомощност във вас и затова
свързвате чувството с усещането: „О, не, провалих
се!” Имате граница в системата си от вярвания, която постановява, че когато
възникне нещо, свързано с
чувствата, и то носи болка
или гняв, това не е хубаво.
Време е да престанете да
заобикаляте на пръсти нещата и да избягвате чувствата си.
Гневът има свое предназначение. Всички вие искате да се справите с него:
искате да го скриете под килима и да се държите сякаш
го няма. Държите се сякаш
това са изгнили зеленчуци,
изхвърляте го и го заравяте
в задния двор, като че ли е
безполезен. Ние подчертаваме, че страхът има предназначение и гневът също.
Ако си позволите да изразявате и изживявате своите
страхове, което може да ви
доведе до изразяване на
гнева ви, ще научите нещо.
Тези от вас, които отчаяно
искат да избегнат страха и
гнева и наистина се страхуват от тези чувства, имат
много какво да научат чрез
тях. Страхът и гневът представляват техники, които ви
помагат да надскочите личните си граници на само-

личността и поведението, и
вие просто се страхувате да
изживеете това.
През по-голямата част
от времето всичко, което
искате, е да бъдете приети. Смятате, че никой няма
да ви хареса, ако правите
определени неща или се
чувствате по определен начин и затова не си позволявате да имате такива чувства. Именно това поражда
гнева. Ядосани сте, защото
преценявате какво можете и
какво не можете да правите.
Ако не си позволите да чувствате, не можете да се научите.

Чувството ви
свързва с живота.
Чувствата служат за
най-различни неща на човешките същества. Ние ви
насърчаваме и ви молим
да вярвате, да развивате и
да разчитате на своите чувства. Разберете, че вашите
чувства са

билетът ви
за път към
многоизмерните
реалности,
където трябва да отидете,
ако сериозно сте се захванали с тази игра. В многоизмерните действителности
се учите да поддържате
едновременно в съсредоточено състояние много
свои различни същности.
Чувствата могат да ви отведат на тези места - особено
чувствата, на които вярвате.
Много от вас са подозрителни към чувствата си и се
опитват да ги владеят. Не
позволявате на определени
чувства да излязат на повърхността или ги осъждате,
когато се появят, вместо да

наблюдавате къде ще ви отведат или какво могат да направят за вас.
Тъй като имате страх от
нещо, не си позволявате
да го изпитате и издигате
стена, на която пише: „Ако
отида там, правя нещо
лошо.” Набивате спирачките. Всъщност вашият страх
с времето ще изстреля изживяването в сферата на
вашето развитие, тъй като
всяка мисъл получава
форма, основана на емоционалното влияние, което стои зад нея. Така че понякога най-добре е просто
да си кажете: „Е, добре, ще
отида там. Предавам се.” А
после трябва просто да се
съсредоточите върху това,
че сте там, и да не се притеснявате дали сте стъпили
здраво на земята, щом сте
в центъра на чувствата си.
Ако смятате да навлезете
в центъра на чувствата си
и непрекъснато да се владеете, няма да може да си
осигурите свободата на движенията, необходима, за да
пътувате понесени от чувствата си, които

премахват
граници и системи
от вярвания.
Гневът не е безсмислен
и болката също не е. Те ви
водят към нещо. Можете
да вземете решение да навлезете в своя център на
чувствата и да се научите
как да бъдете съсредоточени там, докато проучвате
възможностите. Ако кажете: „Ще бъда съсредоточен
тук”, това звучи сякаш не искате да си позволите никакви движения в този център.
В действителност обаче
вие смятате да поддържате
съсредоточеност. Съсредоточеността не означава, че
нещата не се колебаят. Независимо от това дали една

Това е вашата самоличност като честота. Тя минава през чувствата ви. Вашите чувства ви хранят и подхранват съществуването на
повиквателните ви кодове.
Ще се справите с всичките си граници, просто защото това е, което не искате да
направите. С удоволствие
бихте казали: „Вълшебна
пръчице, премахни всичко,
което ме е ограничавало.
Фокус-мокус! Вече съм свободен!” Уви, не е толкова
лесно. Това е класически
пример за опит да се заобиколи и избегне центъра на
чувствата. Вие имате определени емоционални вярвания или чувства, които ви
помагат да изградите границите извън себе си, затова
когато свалите дадена граница, трябва да се справите
с чувството, което я е издигнало. Чрез емоционалното
си тяло се свързвате с духовното си тяло. Може да
искате да избегнете нещо,
което е трудно, и все пак ще
трябва да го почувствате, за
да преминете през него.
Искате да скриете трудните неща под килима и
да кажете: „Не искам да
правя това”, но всъщност
трудните неща са вашите
скъпоценности. Дори да
откриете, че имате 101 000
граници, не се отчайвайте.
Просто си кажете: „Това е
интересно.” Вгледайте се
в границите, които сте си
поставили, и вместо да ги
ругаете, просто ги наблюдавайте и вижте дали ще може
да откриете как са възникнали. Вижте каква функция са
изпълнявали - в кой магазин
за хранителни стоки сте пазарували, когато сте си купили тези неща.
Веднага щом осъзнаете,
установите и решите да се
освободите от нещо, то си
отива. Когато се вкопчвате
или се страхувате, или си
мислите: „Тази граница ми
харесва; тя ми върши добра
работа”, вие се ограничавате.
Контакт с плеядианците:
Барбара МАРЧИНЯК
Из „Вестителите на
зората”, 1992 г.
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
						 ПРЕДЛАГА
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПШЕНИЦИТЕ

СПЕЛТА

сорт Ølandshvede
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Triticum turgidum polonicum
Древната пшеница на фараоните
открита в египетските пирамиди
Реколта 2012 г.
Пшеницата е произведена в екоселището
от родови имения Васил
Левски до село Славейково, община Елхово,

област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Обогатена е с биодинамичен
прапарат 500, който при-

РЕЦЕПТИ НА АТЕРХОВ
Прост житен квакер
Зърна от пшеница, ръж или олющен ечемик се накисват във
вода; промиват се няколко пъти, за да се отстранят всички нечистотии, заливат се с хладка вода и се оставят да престоят през
нощта или докато станат съвсем меки. Преди да се покажат листенцата на зародиша, омекналите зърна се изваждат и се сушат
чрез разстилане на кърпа дотогава, докато не остане нито една
капка вода по повърхността на зърното. След това се прекарват
през специалната мелачка и се получава мека маса, която се яде с
удоволствие, особено ако е смесена с мед, тръстикова захар или
с пресни плодове.
Омекналите зърна могат да се прекарат и мокри през мелничката, но след това трябва да се изсушат на слънце. Получената
маса може да се поднесе във формата на питчици.
Зърнена силна храна
Зърнената силна храна може да се получи, като се смеси пресен
неопечен житен квакер с равно количество смлени ядки от черупчести плодове. Такава смес е винаги вкусна, при дъвчене тя
възбужда по един особен начин слюнкоотделянето, така че не е
никак трудно тази суха храна да се ослюнчи лесно и бързо, дори
и ако човек не е свикнал с нея. Опитвайки дори само веднъж
пшеничен или овесен квакер с настърган кокосов орех, всеки ще
остане удивен от вкуса на комбинацията.
Плодов хляб
600 г пшеница, олющен овес, малко царевица или ориз се смилат на квакер. Вземат се 360 г фурми или смокини, нарязват се
и се прибавят към част от квакера. След това се сипва останалият квакер и сместа се прекарва два пъти през мелничка за ядки,
като при второто смилане се внимава масата да не полепва. Накрая всичко се поставя във форма за хляб или се пресува в малки
форми за банички.
Баница от плодове
и ядки
600 г сладка царевица или
пшеница, олющен овес
или ориз, смлени на квакер, и 360 г фурми или
смокини, нарязани в една
част на квакера. Постъп
ва се, както при плодовия
хляб и се смесва след смилането със 120 г сливи или тъмни стафиди нарязани и 120 г бадеми или други ядки счукани. Пресува се тестото в тортен пръс

влича етерните съзидателни сили към себе си и
след това ги предава на
растенията \рецепта по
Рудолф Щайнер\.
Земята, върху която е
сята, беше целина - не е
обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и
други химикали. Намира
се в самите граници на

екоселището от родови
имения.
Това е експериментален посев, направен на
8.03.2012 г. съобразно
лунния календар. Той показа много добри резултати – над 200 кг добив
на зърно от декар. Семето, което е използвано,
е био пшеница – камут и
гола спелта.

тен или в по-малки форми, които предварително са обложени с
хартия, и се оставя да се втвърди. Всички тези баници и хлябове
се нарязват с едно зигзагоподобно движение.
Баницата може да се приготви с разслан отгоре пълнеж от всички видове смлени плодове или зеленчуци.
Ядкови карамели
Необходими са 120 г фъстъци или бадеми, или други ядки по
избор, счукани или смлени, и 120 г наситнени сушени плодове
— фурми, смокини, стафиди и т.н. Плодовете и ядките се смесват в блюдото за сечене, нарязват се на ситно и се прекарват през
мелачката. Трябва да се внимава машината да е така нагласена,
че да не извлича маслото от ядките (ако сместа е увредена от
машината, се забелязват маслени капки). Тестената маса се разстила върху дървена дъска и се разточва кора с дебелина два
сантиметра. Нарязва се на квадрати или правоъгълни форми
като карамели. Парчетата се увиват във восъчна хартия, за да се
съхранят по-дълго. Тестото може да се пресува и в малки форми.
Зърнени карамели
Приготвят се 120 г ориз или сладка царевица, олющен овес,
пшеница,
смлени
на зърнен квакер, и
120 г фурми, смокини, сушени круши,
стафиди или сливи,
нарязани в част от
брашното. Прибавя
се останалото брашно и се смила два
пъти. Тестото се поставя върху покрита
с восъчна хартия дървена дъска, точи се и се нарязва, както е
описано по-горе. Парчетата се обвиват във восъчна хартия и се
оставят на сухо място. Те могат да траят дълго и при това вкусът
им постоянно се подобрява. Ако се нарежат на парчета, дълги 5
см, могат да се опаковат в пакетчета и да се запазят в кутийки.
Ако ще се консумират веднага, тестото се оформя в малки форми. За промяна на вкуса на всеки половин кг от избраното зърно
преди меленето се прибавят 10 г анасонови семена или др. подправки. Може да се употребяват и сушени подправки и семена.
Просто лимонено сирене
Смесват се и се разбъркват 60 г лимонов сок, 120 г смлени фъстъци и 60 г пинии. Това сирене е много сладко. 180 г
фъстъци, без пиниите, дават малко, но твърдо тъмно сирене,
докато с пинии сиренето става меко. Двете сирена могат да се
смесят, при което дават добър продукт.

Един от предците на
съвременната пшеница е
камутът \ Triticum turgidum
polonicum, Пшеница от
Khorasan\. Той идва от
Египет. („Камут” всъщност
е древна египетска дума
за „пшеница”.) Зърната му
са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи.
Отличава се с около 40%
по-високо съдържание на
протеини от пшеницата, побогат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За
разлика от други зърнени
храни той е с ниска степен
на окисляване и запазва
голяма част от високата си
хранителна стойност дори и
след смилане и обработка.
Богат е на магнезий, калий,
цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и
В6, както и на витамин Е.
Спелтата е древна
пшеница,
изключително
лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение
на почвата, като може да вирее много добре дори върху
бедни каменисти и ниско
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят
от наторяването, което кара
производителите да не използват изкуствени торове.
През 20 век почти навсякъде спелтата е заменена с обикновеното (хлебно)
жито, тъй като добивите от
него могат да се увеличават
с торене и генни модификации за разлика от спелтата,
която не се поддава на такива интервенции.
Спелтата е с балансирано
съдържание на глутен, която
я прави подходяща за прием дори от хора с алергии.
Тя подобрява кръвообръщението, улеснява работата на бъбречната дейност
и храносмилането и пречиства организма като цяло.
Добър източник е и на мед,
магнезий и фосфор. Хлябът
от спелта е най-вкусният и с
най-сладък аромат от всички видове пшеници.
Тъй като зърната на
спелтата остават плътно
обгърнати от люспата след
вършитбата, преди смилането й в мелницата трябва
да се изпълни още една работна процедура – белене.
Пшеницата
Ølandshvede,
регистрирана в Генната банка на Дания като сорт спелта
и отглеждана от древността,
е гола спелта, т.е. тя няма
нужда от специална машина за белене.
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Вие всички сте вечно в
Бога, защото Той е цялото творение, всичко, което
съществува. Не съществува нищо друго, където можете да бъдете; вие просто сте извършили една
изключително добра работа да убедите себе си, че
илюзията е реална, а след
това сте фокусирали цялото си внимание там. Дори и
вашата представа за Бога
е илюзорна! Той е много
повече, отколкото можете
да си представите!
Човечеството от цяла
вечност се е опитвало да
рисува образи на Бога чрез
думи, музика, поезия, скулптура, рисунка и живопис,
през всяка една епоха, от
всяка една раса, култура,
религия, нация и т.н. Резултатите от някои от тези
опити са доста забележителни - но нищо, което
някога е произведено, не
дава дори и най-малката
представа за това какво
наистина е Бог.
Никой никога не е успял
да достигне максимална
точност в тези изображения, тъй като илюзията
напълно ви е разделила
от спомените ви за реалността. Някои от вашите
изключително духовно напреднали души осъзнаха,
че Бог и Любов са едно,
и се опитаха да предадат тази концепция и на
вас, а някой от вас успяха
да я разберат, но за поголямата част от вас това е
концепция, която е твърде
далеч от възприятията ви
заради постоянния и убедително реален конфликт,
болката и страданията, с
които илюзията ви се представя. Често сте търсили
мир, но най-вече само с
цел да съберете сили, за
да се възобновите за някой конфликт.
Самата покана за мир
– названията на мира и
хармонията, изобилието,
липсата на бедност и щастието, които мирът ще донесе, е много нова концепция за човечеството. Тази
концепция идва от неотдавнашния призив за мир,
на който Бог е отговорил с
толкова много изобилие,
като е обгърнал света с
едни изключително интензивни енергии на Божествената Любов, така
че лесно да можете да
навлезете в нея и да осъществите контакт с онези
от духовните царства,
които биха могли да реагират адекватно на всяка
отделна молба за помощ
и напътствие. Помощта и
насоките от духовните измерения винаги са били

С оставянето на всичко,
което не е любов, започва
пробудата ви за щастието
на разположение по пътя
на търсенето ви на смисъла на живота, но никога в
такъв голям и интензивен
мащаб, както сега.
Този момент във вашата еволюция винаги е бил
неизбежен, но времето
за неговото настъпване
до съвсем доскоро остана гъвкаво. Бог ви обича
и иска единствено вашето
вечно щастие, тъй като,
разбира се, вие всички сте
едно цяло, както и с цялото Божествено творение и
с Него, но вашето пробуждане във вечно щастие е
възможно единствено когато се освободите от всичко, което не е любов. Вие
имате свободна воля, поради което сте били свободни да се ангажирате
с илюзията за неопределено време. Тя винаги е
причинявала твърде много
болка и страдание, отколкото радост, и поради това
между вас винаги е имало

такива, които са търсели
нещо по-добро.
Сега броят на търсещите
по-добрия път се увеличава експоненциално и така
връхната точка е достигната, където броят е достатъчно голям, за да допринесе за безболезненото пропукване и разпръсване на завесата, която
толкова дълго е скривала
реалността от вас. Резултатът на това разпръсване
е, че пукнатините в завесата
стават все по-големи и така
се дава възможност на светлината да прониква през тях
и все по-ярко да осветява, а
това допринася повечето от
вас да търсят по-усилено
по-възвишения смисъл в
живота си, при което пукнатините се увеличават и
процесът на разпръсване
се усилва. Завесата няма
да издържи още дълго, тъй
като любовта ви обгръща,
приканва към приемане,
състрадание и подкрепа

един към друг, докато разсейва страха, който беше
присъщ, докато бяхте отделени един от друг за
толкова дълго време.
За известно време някои големи фрагменти от
илюзията може да продължат, което дава възможност на малцина, които избират да не изберат пътя
на любовта да продължат
да се крият от реалността
и да играят игри на болка,
страдание, манипулация
и объркване. Но техният
избор няма да се отрази на по-голямата част,
чието единствено желание е да се върне вкъщи
чрез пробуждане. Както
знаете, абсолютно всяко съзнателно същество е част от Бог, така
че никой няма да бъде
осъден или изоставен.
Нещата са такива, че на
тези, които все още не
са готови да се завърнат
по домовете си и са на-

правили други възможности за избор, ще им бъде
осигурено околната среда,
от която те се нуждаят, в
която да се развиват, за да
стигнат до състояние на
готовност, чрез което те
в края на краищата могат
да изберат да се събудят.
В същото време техния избор не ще забави събуждането на по-голямата част
от хора, които очакват своето събуждане с нетърпение, огромно вълнение и
ентусиазъм.
С толкова много
любов, Саул.

Превод: САР
http://johnsmallman.
wordpress.com/2012/06/27/
a-call-for-peace-is-avery-recent-concept-forhumanity/

МОЛИТВАТА
***
Ако 100 души, братя и сестри, или поне 10 души се
съберат на едно място и концентрират мисълта
си, ще могат да постигнат това, което искат.
***
Нека изпратим една добра мисъл към целия свят.
Законът е: Ако изпратите тая мисъл както трябва,
то работата, която ще извършите, може да е равна
на работата, която извършвате през целия живот.
***
Ще се молите за всички хора по света. Един закон
гласи: Когато се молиш за други, само тогава
молитвата ти добива магическа мощ, когато се
придружава с любов към тях.
***
Божественото учение трябва да се приложи.
Трябва да се молите така: Научи ме, Господи, как
да приложа Божественото учение.
***
Ако някой човек греши, помолете се за него и той
ще се поправи и ще има добро разположение към
вас.
***
Ако бих се молил сега, щях да искам от Бога
сила, знание, Мъдрост, Любов, Истина и Свобода.
Когато човек се моли, трябва да иска най-малкото,
но същевременно най-необходимото.

***
Според мене единствената молитва, която човек
може да отправи към Бога, е да иска светлина и
разбиране, да изпълнява волята Божия.
***
Човек трябва да се моли за прославяне Името
Божие, за идването на Царството Божие и
Неговата Правда на Земята и за изпълняването
на Божията воля. Да прославиш Името Божие,
това значи да имаш еднакво и справедливо
отношение към всички хора, към всички животни
и растения.
Петър ДЪНОВ
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не са в чревоугодничеството и
пиянството ви, нито в разгула и
похотта, нито в стремежа към богатства и в
ненавистта към вашите врагове. Всичко това
е далеч от истинския Бог и неговите ангели,
то произхожда от царството на тъмнината и
властелина на злото. Всичко това вие носите
в себе си и затова словото и силата на Бога
не могат да влязат във вас, тъй като всякакви
злини и мерзости обитават във вашето тяло и
вашия дух. Ако искате словото на живия Бог и
неговата сила да се влеят във вас, не осквернявайте тялото и духа си, защото тялото е
храм на Духа, а Духът е храм на Бога. Очистете този храм, за да може Владетелят на храма
да влезе в него и да заеме достойно мястото
си. И от всички изкушения на вашето тяло и
вашия дух, идващи от сатаната, търсете убежище в сянката на Божиите небеса.
Възродете самите себе си и се въздържайте
от храна. Защото истина ви казвам, сатаната и
всичките му напасти могат да бъдат изгонени
само с пост и молитва. Уединете се и постете,
и нека никой не види как вие постите. Живият
Бог ще види това и голяма ще бъде вашата награда. И постете дотогава, докато Велзевул и
цялото му зло ви напуснат и ангелите на Земната Майка ви се явят да ви служат. Защото
истина ви казвам, ако не постите, никога няма
да се освободите от властта на сатаната и от
всички болести, излизащи от него. Постете и
се молете горещо, стремете се да придобиете
силата на живия Бог за вашето изцеление. И
докато постите, избягвайте човешките синове
и търсете ангелите на Земната Майка, защото
този, който търси, намира.
Търсете свежия въздух на горите и полята и
там ще намерите Ангела на въздуха. Свалете
си обувките и дрехите и позволете на Ангела на въздуха да обгърне вашето тяло. След
това вдишайте дълго и дълбоко, за да може
Ангелът на въздуха да проникне във вас. Истина ви казвам, Ангелът на въздуха ще изгони от вашето тяло всичката нечистотия, която
го е осквернявала отвън и отвътре. И тогава
всичко зловонно и нечисто ще излезе и ще се
отдели от вас като облаци дим и ще се разтвори във въздушния океан. Защото истина
ви казвам, свят е Ангелът на въздуха, който
очиства всичко нечисто и придава благоухание на всичко зловонно. Никой човек не може
да се представи пред лицето на Бога, ако не е
минал през Ангела на въздуха. Наистина, вие
всички трябва да се родите отново от въздуха и от Истината, защото вашето тяло диша
въздуха на Земната Майка, а Вашият дух
диша Истината на Небесния Отец.
След Ангела на въздуха се устремете към
Ангела на водата. Свалете си обувките и дрехите и позволете на Ангела на водата да обгърне вашето тяло. Отдайте се изцяло в неговите обятия и при всяко движение на въздуха от
вашето дишане раздвижвайте и водата с тялото си. Истина ви казвам, Ангела на водата
ще изгони от вашето тяло всичката нечистота, която го е осквернявала отвътре и отвън.
И всичко нечисто и зловонно ще изплува и
ще се отдели от вас, така както мръсотията
се отделя от дрехата при прането и се разтваря в речния поток. Истина ви казвам, свят е
Ангела на водата, който очиства всичко нечисто и придава благоухание на всичко зловонно. Нито един човек не може да се представи
пред лицето на Бога, ако не е минал през Ангела на водата. Наистина, вие всички трябва
да се родите изново от водата и от Истината,
защото вашето тяло се умива в реката на земния живот, а вашият дух - в реката на вечния
живот. Защото кръвта си сте получили от нашата Земна Майка, а Истината - от нашия Небесен Отец.
Но не мислете, че е достатъчно Ангела на
водата да ви приеме в своите обятия само
отвън. Истина ви казвам, нечистотата отвътре
е многократно повече от тази отвън. И този,

лина да проникне във вас. И той ще изгони
всичко нечисто и зловонно от вас, така както
нощната тъмнина изчезва под ярките лъчи на
изгряващото слънце. Истина ви казвам: свят
е Ангела на слънчевата светлина, който очиства всичко нечисто и придава благоухание
на всичко зловонно. Ни един човек не може
да се представи пред лицето на Бога, ако не
премине през Ангела на слънчевата светлина. Наистина, всички трябва да се родят изново от слънце и Истина, защото вашето тяло
се къпе в слънчевите лъчи на Земната Майка,
а духът ви се къпе в лъчите на Истината на
Небесния Отец.
Ангелите на въздуха, водата и слънчевата
светлина са братя. Те са били дадени на човешкия син, за да му служат и за да може той
винаги да идва при тях.
Техните обятия също са святи. Те са неотлъчни деца на Земната Майка, затова не
разделяйте тези, които земята и небето са
създали единни. Позволете на тези три анге-
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който се очисти отвън, а вътре си остане нечист, е подобен на гробница, ярко украсена
отвън, а вътре пълна с всякакви нечистотии.
Затова позволете на Ангела на водата да ви
даде също кръщение отвътре, за да можете
да се освободите от всичките си минали грехове и отвътре да станете чисти като речна
пяна, танцуваща в лъчите на слънцето.
За това намерете голяма тиква със стебло,
дълго колкото човешки ръст. Извадете всичко от нея, за да остане куха, и я напълнете с
вода от реката, която е нагрята от слънцето.
Окачете я на някое дърво, коленичете пред
Ангела на водата и поставете стеблото на
тиквата в задното си отверстие, за да може
водата да проникне в червото ви. Останете
на колене пред Ангела на водата и се молете
на Живия Бог да ви прости всички ваши минали грехове и се молете на Ангела на водата
да освободи вашето тяло от всичко нечисто
и болезнено. После оставете водата да изтече от вашето тяло, за да може тя да отнесе
със себе си всичко нечисто и зловонно, което
принадлежи на сатаната. И вие ще видите с
очите си и ще усетите с носа си всичката нечистота и мерзост, оскверняваща храма на
вашето тяло, и всички грехове, обитаващи
във вашето тяло, които са ви причинявали
всевъзможни страдания. Истина ви казвам,
кръщението с вода ви освобождава от всичко това. Повтаряйте кръщението с вода всеки
ден от вашия пост дотогава, докато видите,
че водата, която изтича от вас, е станала чиста като речна пяна. След това потопете тялото си в реката и там, в обятията на Ангела на водата, благодарете на Живия Бог за
това, че ви е освободил от вашите грехове.
Това свято кръщене с Ангела на водата ознаменува раждането в новия живот. Занапред
вашите очи ще виждат, а вашите уши ще чуват. И не грешете повече след извършване на
кръщението, за да могат ангелите на въздуха
и водата вечно да пребивават във вас и да ви
служат завинаги.
И ако остане у вас нещо от вашите предишни грехове и нечистотии, устремете се към
Ангела на слънчевата светлина. Свалете си
обувките и дрехите и позволете на Ангела
на слънчевата светлина да обгърне цялото
ви тяло. После поемете дъх бавно и дълбоко, за да може Ангелът на слънчевата свет-

ла братя ежедневно да ви приемат в своите
обятия и нека те да бъдат с вас в продължение на целия пост. Защото, истина ви казвам,
силата на дяволите, греховете и нечистотиите ще напусне бързо онова тяло, което
е обгърнато от тези три ангела. Така, както
крадците хукват да бягат, когато видят, че
иде собственикът на дома - един през вратата, друг през прозореца, трети през покрива
- всеки оттам, където са го заварили, и натам,
където има изход - така ще напуснат вашето
тяло и всички ангели на злото, всички минали
грехове, всичката нечистотия и всички болести, оскверняващи храма на вашето тяло. Когато ангелите на Земната Майка влязат във
вашите тела и владетелите на храмовете се
върнат в своите владения, тогава всичкото
зловоние бързо ще ви напусне през дъха и
през кожата, всички мръсни води - през устата и през кожата, през задния отвор и половите органи. И всичко това ще видите с очите
си, ще усетите с носа си и ще можете да докоснете с ръцете си. И когато всички грехове и всички нечистотии изчезнат от вашето
тяло, кръвта ви ще стане чиста като кръвта
на нашата Земна Майка и като речната пяна,
танцуваща в лъчите на слънчевата светлина.
И дъхът ви ще стане чист като дъха на благоуханните цветя; плътта ви ще бъде чиста
като плътта на плодовете, зреещи под листата на дърветата; светлината във вашите очи
ще стане ясна и чиста както ярката светлина
на слънцето, сияещо в синьото небе. И всички ангели на Земната Майка ще ви служат.
И вашият дъх, вашата кръв, вашата плът ще
бъдат едно с дъха, кръвта и плътта на Земната Майка и тогава вашият дух ще може да
стане едно с духа на вашия Небесен Отец.
Защото, наистина, никой не може да достигне Небесния Отец освен чрез Земната Майка. Така както новороденото ще може да разбере учението на своя баща едва след като
майката го накърми от своята гръд, изкъпе го,
приспи го и то порасне. Докато детето е още
малко, неговото място е до майката и то трябва да се подчинява на майка си. Когато детето отрасне, баща му го взима със себе си на
работа в полето и детето се връща при майка
си само когато настъпи часът за обяд и вечеря. Баща му вече го обучава, за да се научи
то умело да върши работата на баща си. И
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когато бащата види, че синът е
научил това, на което го е обучавал, и си върши добре работата,
той предава всички свои владения на възлюбения си син, за
да може той да продължи делото на баща си.
Истина ви казвам, щастлив е този син, който
приема съветите на своята майка и ги следва.
И сто пъти по-щастлив е този син, който приема съвета на своя баща и го следва, защото
ви е било казано: „Почитайте баща си и майка си, за да бъдат дълги дните ви на земята».
Но аз ви казвам, синове човешки: Почитайте
вашата Земна Майка и спазвайте всичките й
закони, за да бъдат дълги вашите дни на земята, и почитайте вашия Небесен Отец, за
да имате вечен живот на Небесата. Защото
Небесният Отец е стотици пъти по-велик от
всички бащи по семе и по кръв и Земната
Майка е по-велика от майката по тяло. И човешкият син е по-скъп в очите на своя Небесен Отец и на своята Земна Майка, отколкото
децата в очите на техните бащи по семе и по
кръв и на майките по тяло. И думите и законите на вашия Небесен Отец и на вашата Земна Майка са по-мъдри от думите и волята на
всички бащи по семе и кръв и на всички майки по тяло. И много по-ценно е наследството
на вашия Небесен Отец и на вашата Земна
Майка - вечното Царство на живота на земята
и на Небесата, отколкото цялото наследство
на вашите бащи по семе и кръв и на вашите
майки по тяло.
А вашите истински братя са всички тези,
които изпълняват волята на вашия Небесен
Отец и на вашата Земна Майка, а не вашите
кръвни братя. Истина ви казвам, вашите истински братя във волята на Небесния Отец
и Земната Майка ще ви обичат хиляда пъти
повече от вашите кръвни братя. Защото от
времето на Каин и Авел, когато кръвните братя нарушиха волята на Бога, няма истинско
кръвно братство. И братята се отнасят помежду си като чужди. Затова ви казвам: обичайте вашите истински братя във волята на
Бога хиляда пъти по-силно от вашите кръвни
братя.
Защото вашият Небесен Отец е Любов.
Защото вашата Земна Майка е Любов.
Защото Човешкият син е Любов.
Само посредством Любовта Небесният Отец и Земната Майка, и Човешкият син
стават едно. Защото духът на Човешкия син
е бил сътворен от духа на Небесния Отец, а
тялото му - от тялото на Земната Майка. И затова станете съвършени, както са съвършени
Духът на вашия Небесен Отец и тялото на вашата Земна Майка. И обичайте вашия Небесен Отец така, както той обича вашия дух. И
обичайте вашата Земна Майка така, както тя
обича Вашето тяло. И така обичайте Вашите
истински братя, както Вашият Небесен Отец и
вашата Земна Майка ги обичат. Тогава вашият Небесен Отец ще ви даде своя Свят Дух, а
вашата Земна Майка ще ви даде своето свято
тяло. И тогава човешките синове като истински братя ще проявяват Любов един към друг
- Любов, която са получили от своя Небесен
Отец и от своята Земна Майка, и ще се утешават един друг. И тогава от земята ще изчезне всичкото зло и всичката печал и на земята
ще бъде любов и радост. И тогава земята ще
се уподоби на небесата - ще дойде Божието
царство. И тогава ще се яви Човешкият син
в цялата си слава, за да наследи Божието
царство. И тогава ще си поделят човешките
синове своето божествено наследство, царството на Бога. А дотогава човешките синове
ще пребивават в Небесния Отец и в Земната
Майка и Небесния Отец и Земната Майка ще
пребивават в тях. И тогава, с царството на
Бога, ще дойде краят на времената. Тогава
Любовта на Небесния Отец ще даде всекиму
вечен живот в Божието царство. Защото Любовта е вечна и е над смъртта.
Ако аз говоря с човешки или ангелски език,
но нямам любов, тогава ставам подобен на

звънтяща мед или на кимвал, що дрънка. Ако
аз имам пророчески дар и знам всички тайни,
и притежавам цялата мъдрост, и имам Вяра,
мощна като ураган, който премества планини,
но нямам любов, то аз не съм нищо. И ако раздам всичко, което имам, за да нахраня бедните, и отдам всичкия си огън, получен от моя
Отец, но нямам любов, от това няма да имам
никаква полза. Любовта е търпелива, любовта е добра. Любовта не завижда, не върши
зло, не се гордее, не знае грубост и корист,
не бърза да се гневи, няма лоши помисли, не
се радва на неправдата, но се наслаждава
на Истината. Любовта покрива всичко, вярва
на всичко, винаги се надява, любовта понася
всичко, никога не свършва, даже ако всички
езици млъкнат и цялото знание изчезне. Защото ние отчасти знаем и отчасти грешим,
но когато се изпълни съвършенството, това,
което е отчасти, ще свърши. Когато човек е
бил младенец, той е говорил по младенчески,
по младенчески е разбирал, по младенчески
е мислил, а когато е възмъжал, той е оставил младенческото. Защото сега ние гледаме
през стъкло и през неясни изречения. Сега
ние знаем отчасти, но когато се представим
пред Бога, ние ще знаем не отчасти, а така,
както Той ни учи. Засега имаме само тези три:
Вяра, Надежда и Любов, но преди всичко Любов.
Сега Аз ви говоря с живия език на Живия
Бог, чрез Святия Дух на нашия Небесен Отец.
Макар че сред вас няма нито един, който е
способен да разбере всичко, за което ви говоря. Този, който ви излага Писанията, говори
с вас на мъртвия език на мъртъвците, чрез
своето немощно и смъртно тяло. И затова
всички могат да го разберат, защото всички
хора са болни и се намират в смъртта. Никой
не вижда светлината на живота. Слепците водят слепци по тъмните пътеки на греховете,
болките и страданията, и в края на краищата
всички падат в ямата на смъртта.
Аз съм изпратен при вас от Отца, за да може
Светлината на Живота да засияе пред вас.
Светлината осветява и себе си, и тъмнината,
а тъмнината знае само себе си, но светлината не познава. И много още имам да ви кажа,
но засега не сте в състояние да го понесете.
Защото вашите очи са свикнали с тъмнината,
и пълната Светлина на Небесния Отец би ви
ослепила. Затова вие сега не можете да разберете туй, което ви говоря за Небесния Отец,
който ме е пратил при вас. Затуй в началото
следвайте само законите на вашата Земна
Майка, за които ви говорих. И когато нейните
ангели очистят и обновят телата ви и укрепят
очите ви, вие ще можете да понесете Светлината на вашия Небесен Отец. Ако можете
да гледате яркото обедно слънце с немигащи
очи, тогава бихте могли да погледнете и ослепителната Светлина на вашия Небесен Отец,
която е хиляда пъти по-ярка от сиянието на
хиляди слънца. Та как бихте могли да гледате
ослепителната Светлина на Небесния Отец,
ако не можете да понесете дори светлината
на сияещото слънце. Повярвайте ми, слънцето е като пламък на свещ пред Слънцето на
Истината на Небесния Отец. Затова имайте и
Вяра, и Надежда, и Любов. Истина ви казвам,
няма да пожелаете друга награда. Ако вярвате на моите думи, вие вярвате и на този, който ме е изпратил, който е владетел на всичко,

за когото всичко е възможно. Защото това,
което е невъзможно за хората, е възможно за
Бога. Ако вие вярвате в ангелите на Земната
Майка и изпълнявате нейните закони, вашата
вяра ще ви крепи, и вие никога няма да видите болест. Надявайте се също на любовта на
вашия Небесен Отец, защото този, който му
се доверява, никога няма да бъде излъган и
никога не ще види смърт.
Обичайте се един друг, защото Бог е Любов, и Неговите ангели ще знаят, че вървите в
Неговите пътища. И тогава всички ангели ще
се явят пред вас и ще ви служат. А сатаната с
всички негови грехове, болести и нечистотии,
ще напусне вашето тяло. Вървете и отбягвайте греховете, покайте се, приемете кръщение,
за да можете да се родите отново и да не грешите повече.
След това Иисус стана, но всички останаха насядали, защото всеки усещаше силата
на неговите думи. Тогава между облаците се
показа пълната луна и обви Иисуса в своята
ярка светлина. Искри излизаха от косите му,
а той стоеше сред тях в лунната светлина,
като че ли се рееше във въздуха. И никой не
помръдна от мястото си и не се чу ни един
глас. И никой не знаеше колко време е минало, защото времето беше спряло.
Тогава Иисус протегна ръце към тях и каза:
- Мир вам.
И се отдалечи като повей на вятър, който
раздвижва листата на дърветата.
И хората още дълго седяха неподвижни, а
после един по един започнаха да се пробуждат като от дълъг сън. Но никой не си тръгваше - като че ли думите на този, който току-що
ги напусна, още звучаха в уши им. И те седяха, като че ли слушаха някаква вълшебна
музика.
Но накрая един от тях плахо рече:
- Колко е хубаво тук!
А друг:
- Да можеше тази нощ да продължи вечно.
И други:
- Ако можеше Той винаги да бъде с нас.
Наистина, Той е Божи пратеник, защото пося
надежда в нашите сърца.
И никой не си тръгваше. Всички казваха:
- Аз не искам да си ходя у дома, където
всичко е мрачно и безрадостно. За какво да
си ходим у дома, където никой не ни обича?
Така говореха всички, а те бяха бедни, хроми, слепи, недъгави, просяци, бездомни, презрени в своето нещастие, родени само за да
предизвикват съжаление в домовете, където
намираха убежище за по няколко дни. Дори
тези, които имаха дом и семейство, казваха:
- И ние ще останем с вас.
Защото всеки чувстваше, че думите на
Този, който си отиде, са свързали тяхната
малка група с невидими нишки. И те усещаха, че са се родили отново. Те видяха пред
себе си един сияещ свят, макар че луната бе
скрита от облаци. И в сърцето на всеки от тях
разцъфнаха чудни цветя с невиждана красота, цветя на радостта.
И когато ярките лъчи на слънцето се показаха над хоризонта, всички те почувстваха,
че това бе слънцето на бъдещото Божие царство. И те с радостни лица тръгнаха да посрещнат Божиите ангели.
Следва
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Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер

ВЪЛНАТА НА ЩАСТИЕТО ЗАЛЯ
ЮЛСКИЯ НИ БРОЙ
ТЯ НОСИ В СЕБЕ СИ МОРСКА СВЕЖЕСТ и прави така, че да почувстваме
всичките си клетки като наелектризирани. И понеже самите клетки са милиони
– значи и това необикновено щастие чувстваме милиони пъти в себе си.
Тази вълна заля юлския ни брой – в
него може да ни наелектризира например свежата прегръдка на Пинки Гхангас.
Шампионка на Индия по йога, тя ни представя своя прекрасен режим за пълноценен живот. Свежа глътка кислород за
клетките носи и лаошъ Александър Илиев, който разкрива пред нас принципите
на чикунг. Прибавяме благоуханието на
индийския танц – гостуват ни Мина Паталенска и нейните ученици, реализирали
спектакъла „Шива-Шакти”.
Нали е лято, ще почувстваме и силата
на морската вълна. Когато лятото целуне морето, разказва ни Стефи Недевска,
проглеждаме чрез сърцето. Просто морето – това е физическият образ на нашето
духовно, разпростиращо се отвъд при-

видностите, събиращо в зрънце любовта
си сърце.
Именно в сърцето се ражда и щастието
– а оттам пътува по милионите ни клетки.
Този маршрут чертаем през юли в „Усури”.
Нека ви служи като пътеводител, а когато
срещнете по пътя си някого, припомнете
си вечната истина, че сърцата раждат топлината си тогава, когато обичат и благодарят!
Дарът на обичта и дарът на благодарността – те са златните нишки в юлския
ни брой. Вече са изтъкани и сега ще ви ги
дарим.
В броя ни през юли потърсете: силата да прогонваш тъмнината на Хариджан Свами; четирите принципа в чикунг; необикновените Родопи с в снимки;
вибрационната медицина работи със
силата на ангелите.
Очакваме ви на usuri@ged-bg.net, както
и на страничката на „Усури” във фейсбук

