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Излиза 2 пъти в месеца

Славяните не трябва да 
вървят по пътя на западните 
народи, защото досегашната 
култура на бялата раса е 
култура на насилието.
Нека покажем сега какъв 
метод се налага на славяните, 
за да постигнат своето 
обединение, но не обединение 
частично, а обединение 
общочовешко:
1. Никакво насилие.
2. Да се приложи 
Светлината, Животът, 
Любовта и Свободата.

Петър Дънов

на стр. 2

на стр. 5

Злото върви 
паралелно с яденето

Лияна ФЕРОЛИ

Тези дни мой приятел, поет от Испания, ми изпрати 
ужасяващи снимки за масово избиване на китове на 
Фарьорските острови /Дания/, както и линк да подкре-
пим онлайн-подписка и петиция за спирането на тези 
кръвопролития /http://www.petitiononline.com/petitions/
zxqw1234/signatures?page=206Petition Online www.
petitiononline.com /. Веднага го разпратих на много 
свои познати, качих го и във фейсбук. Голямо бе учуд-
ването ми, че дори и хората, които имаха ясна пред-
става какво представлява това чудовищно и срамно за 
човешкия род престъпление, го приеха с резерва. Ня-
кои дори изразиха мнение, че не можем да спрем този 
идиотизъм, защото вече се е превърнал в осъзнато 
качество и параноично чувство за човешко величие. 
Смятам, че това не се нуждае от коментар. Жалко е за 
нас, че вече толкова много притъпихме сетивата си за 
болката и нещастията  на другите, че гледайки ги, чу-
вайки ги, можем само да ги възприемаме като филм, с 
който не сме свързани. И за този ужасен парадокс са 
виновни най-много медиите. За това, че го поднасят 
така, сякаш е нещо предварително договорено и не-
избежно. Едва ли не закономерно. Но знаем добре, че 
всичко извънмерно изобщо не се вмества в никакви 
закони, пък било то и съдебните. Докато за съобразя-
ване с божествените не можем и да си мечтаем.

Кой кого убива и изяжда 
в единното ни битие?

Покълналото зърно и младите поници 
са забележителна здравословна храна. 
Благодарение на изключителната им ви-
талност, богатство на витамини, минера-
ли, олиго-елементи, аминокиселини, ен-
зими и други активни биологични веще-
ства, те регулират липсите, причинени 
от съвременното хранене, влошено от 

промишлената обработка. Въвеждайки, 
дори в минимални количества, покълна-
лите семена и младите поници в нашето 
хранене, ние улесняваме съчетаването 
на съвременния начин на живот с поддъ-
ржането на организма в добро здраве.

Покълналото зърно е прекрасна ал-
тернатива на излишека от животински 

продукти, които рушат здравето в запад-
ните страни, защото те са една пълно-
ценна храна. Ние бихме могли да се 
храним единствено с тях и то само сре-
щу няколко франка месечно.

Да се науча да предизвиквам покълване 
на зърна и да отглеждам кълнове?

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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от стр. 1

Дали пък наистина човекът ще се ока-
же „програмен дефект”, както предпола-
га Людмила Филипова в най-новата си кни-
га „Печатна грешка”? Дали пък човешкият 
вид, като се е откъснал от корените си, 
не е поставил началото на нов вид, който 
иска да постави Цялото в услуга на своите 
интереси и затова се е посветил  на из-
ключително безпаметно самоизтребление 
и самоунищожение. Дали пък медиите, 
технологиите, експериментите в науката, 
като тези в ЦЕРН, дотолкова не префор-
матираха  виртуалното пространство, че 
вече не можем да доловим стоновете на 
болката, крясъците на несправедливост-
та?

Но как ли се стигна до там, само хората 
да заживеят с мисълта, че са над вселен-
ските работи, пита се и Л.Филипова. И с 
върховенството в съзнанието си да се са-
моизключат от Единната космическа си-
стема, в която всяко друго живо същество 
си знае своето строго определено място 
и стриктно си го следва. Затова са мно-
го прави тези, които подлагат на съмне-
ние това върховно човешко съзнание, и 
твърдят, че много от животните /хлебар-
ките, мравките, пчелите, китовете…/ са ни 
изпреварили в това отношение. Нищо че 
душите ни на оня свят са равнопоставени 
и са изградени от едни и същи елементи 
на светлината, както за човека, така и за 
растението, и за животното. Само дето чо-
вешката душа има в повече едно „слънче-
во око”, което осъществява връзката му 
с Бога. Но явно и то е закърняло поради 
многото ядене на месо и неспазването на 
Божиите закони.

Дори може да се окаже, че по-висши от 
нас са и растенията и че всичко във Все-
лената е подчинено да служи за менюто 
и нуждите на растителните форми. В това 
„меню” влизали всички носители на каче-
ствен и разнороден въглероден двуокис, 
в това число и човекът. Дори и само да 
е хипотеза, че растенията са единстве-
ните, чиито тела растат в Отсамното, 
а съзнанието и мисълта им – в Отвъ-
дното, това заслужава внимание. Още по-
вече, че я повдига не само Л.Филипова в 
новата си книга, но и доста световно из-
вестни биолози.

В такива моменти на съмнения и лутания 
би било добре да си спомним, че душите 
ни жадуват за пълноценна „комуникация” 
между всичките им „части”, за пътя, който 
са извървели, минавайки през минерално-
то, растителното и животинското царство.

Добре е също да си спомним и думите 
на П.Дънов за животните, че те слизат от 
една висша йерархия преди човека и за-
това трябва да бъдат уважавани и почи-
тани. Че са по-стари от човека и са дошли 
да му помогнат. А заедно с растенията из-
граждат азбуката на човешката мисъл. И 

отнасяйки се зле с тях, избивайки ги, ние 
нарушаваме тази своя основна, градив-
на комуникация. И не само нея. Понеже 
нарушената цялост на системата „Рас-
тение-животно-човек”, образуваща в 
Божествения свят едно разхармонизи-
ране, създава много страдания и ката-
клизми.

Да си спомним, че животните възприемат 
излизащата от нас светлина, която минава 
през нашите слънчеви центрове в глави-
те ни. И че този център, наречен „летящо 
око на душата”, отличаващ ни от живот-
ните, изпраща като мозъчен „компютър” 
в пространството своите искри, сигна-
ли-мисли и по принципа на подобието ни 
връща каквото сме изпратили. А в другия 
свят по принципа на магнита душите ни се 
привличат от животното, което най-много 
сме яли, защото душата ни е свикнала с 
тази тъкан. Тъй като животът е изграден 
по закона на Любовта, /т.е. електриче-
ството и магнетизма/, каквото обичаме 
да ядем, това ще бъдем след това. И че 
задачата на животните е тъкмо да съби-
рат този магнетизъм, от чийто щедър дар 
сами се отказваме. Че заедно с растени-
ята те са резервоар на жизнени сили за 
развитието на човека и ако ги опазваме, 
уважаваме и ценим, съхраняваме и своя 
живот. Но с изсичането на горите и избива-
нето на животните се натъкваме на големи 
трудности и страдания, без да можем да 
си помогнем. А с изтребването на млеко-
питаещите, ние разпръскваме тяхната 
жизнена енергия из пространството и 
този вид електричество прави нещо като 
късо съединение в нашата компютърна 
система. Така сякаш изгарят слънчевите 
ни батерии и те повече не могат да ни сти-
мулират чрез светлината към деятелност, 
знание и мъдрост. А по този начин спира-
ме не само своята еволюция, но и тази на 
животните  

Кой кого убива и изяжда 
в единното ни битие?

Необходимо е също да си припомним, 
че още повече утежняваме положението 
си и като ядем животинска храна. Че тя 
пречи на чистотата на кръвта ни, намаля-
ва притока на слънчевата енергия, става 
по-тежка, по-трудно подвижна, защото е 
носител на Азовата същност на вида. Че 
консумацията на месо увеличава притока 
на чуждата кръв в нас, а така също и елек-
тричеството в телата ни, което променя 
и нашия мисловен процес, ставаме мно-
го гневливи, избухливи, реагираме бързо, 
без да обмисляме, разклаща се нервната 
ни система. А тъй като злото върви па-
ралелно с яденето, също и не трябва да 
ядем много, защото никога няма да се 
освободим от него. Ще дойде ден, казва 
Учителя, когато хората няма да ядат агъ-
нца, прасенца, телета, защото няма да ги 
има. Вълци също няма да има, хората ще 
се разбират помежду си, ще прилагат Бо-
жия закон. Това ще стане, когато водата 
и храната ще бъдат в човека и няма да 
става нужда отвън да се набавят. Хора-
та ще се хранят отвътре, както Господ 
се храни. Но засега е най-важно да ядем 
малко и с благодарност, предупреждава 
ни Петър Дънов.

Както е видно, обаче, човекът не оби-
ча да бъде поучаван, предпочита от ви-
сокомерие да стигне сам до поуките на 
мъдреците и то по най-дългия път на опи-
та, грешките, страданията. И на многото 
си прераждания. За да може един ден да 
познае Бога чрез Любовта и чрез позна-
нието за човешката душа, в която се крие 
нещо голямо и велико, по-голямо от Все-
лената, изпълнено с неописуеми красоти, 
защото в нея е Истината, Божественото, 
свещеното в човека. И когато познае тази 
забулена Изида, той вече става посветен 
в тайнството на Божията любов.
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на стр. 8

Значимостта на 2012 г. е 
свързана с т.нар. Пре-
цесионен цикъл. Това е 

цикълът на прецесията на зем-
ната ос. Тя се случва в момент от времето 
(земното линейно време), когато полюсите на 
вашата планета се изравняват с определена 
честота, създавана от т.нар. квазари, които 
представляват големи звездни тела, намира-
щи се близо до центъра на галактиката. При-
близително на всеки 26 000 години Земята се 
накланя под точния ъгъл, за да се изравни с 
тези звездни тела, изпускащи т.нар. скаларни 
електромагнитни импулси.

В края на всеки Прецесионен цикъл Земята 
и Слънчевата система преминават през т.нар. 
област на скаларни електромагнитни импулси 
– областта от пространството, в която поляр-
ността на електромагнитното поле отслабва. 
Понякога (но не винаги) отслабването на елек-
тромагнитните полета принуждава северния и 
южния полюс на Земята да сменят своята по-
лярност.

Моля, отбележете, че обръщането на елек-
тромагнитната полярност няма нищо общо с 
въртенето на Земята. Тя ще продължи да се 

шето слънце).
2. Степента на изменение на климата
Съществуват няколко човешки и природни 

фактора, които влияят върху климата на Земя-
та. Към тях се включва отделянето на парнико-
ви газове (основно въглероден двуокис). Също 
голяма роля играят океанските течения и ано-
малиите в атмосферното налягане. Някои хора 
експериментират с контрола върху климата и 
въвеждането на химикали в атмосферата за 
насочване на движението и формирането на 
бурите. Въпреки че не е трудно да се предска-
жат някои общи тенденции, почти невъзможно 
е да се предвидят конкретните дати на бурите, 
сушите и другите природни явления, даже от 
нашето ниво на осъзнаване.

3. Степента на влияние върху техноло-
гиите и комуникациите

Връщайки се към 2000 г., вие много се бо-
яхте компютърните програми да не излязат от 
строя поради програмен недостатък. В дей-
ствителност колебанията на магнитното поле 
са много по-опасни, отколкото каквато и да е 
грешка в програмата. Ако вие прекалено много 
зависите от телекомуникационната индустрия, 
тогава бързите и жестоки колебания през 2012 
г. и другите описани тук събития ще ви създа-
дат много трудности. Скъпи Творци, незави-
симо че съзнанието ще влияе върху работата 
на технологиите, най-важното е да зависите 
само от Бог, а не от технологиите, тъй като 
от време на време устройствата ще излизат от 
строя.

4. Степента на мутация на клетките
Тези, които вече изграждат главната матри-

ца на възнесението, ще продължават да из-
питват клетъчни мутации. Мутациите, изпит-
вани от по-голямата част от човечеството, ще 
предизвикват крайни колебания в настроени-
ето и емоционалното състояние. Много души 
няма да могат да издържат на измененията и 
ще преживеят спад на имунната система. Това 
ще отвори път на всякакви екзотични вируси 
и бактерии към тях. Други ще преминат през 
измененията с физическите си тела и ще за-
почнат да изграждат просветлени и самодо-
статъчни духовни общности.

5. Нивото на въздействие върху емоци-
оналните и ментални тела на хората

Макар че основните времеви линии до голя-
ма степен са зададени, свободната воля играе 
роля за нивото на интензивност на преживя-
ването. Колкото по-бързо се освободите от 

страха и се отворите за Божественото Аз, 
толкова по-лек ще се окаже преходът ви. По 
време на прецесионното изравняване вашето 
емоционално и ментално здраве ще преминат 
през изпит. Може да почувствате, че все едно 
полудявате. Малките емоционални болки зна-
чително ще се засилят, както и емоционалните 
възходи. В един момент можете да изпитвате 
екстаз, в друг – да изпадате в тежка депресия. 
От основно значение ще бъде способността 
ви да влизате в центъра на вашето същество. 
Цитирайки една от любимите ви фрази, няма 
да можете да си позволите лукса да храните 
негативните мисли.

6. Степента и влиянието на положи-
телните и отрицателните извънземни 
и възнесените същества от по-висшите 
сфери

Вие имате много помощници и някои про-
тивници, чиято роля по време на изменения-
та ще бъде подробно описана. Способността 
ви да приемате или отказвате тяхната помощ, 
в зависимост от качеството на предлаганото, 
значително ще добави или ще отнеме от пре-
живяванията по време на прецесионното из-
равняване.

7. Броят на хората, излизащи от 
въплъщение

Всички вие сте надарени със свободна воля. 
Това означава, че вие можете да изберете да 
се възползвате от прецесионното изравнява-
не като възможност да се придвижите напред 
в духовното си израстване. Обаче повечето 
хора на Земята ще решат, че измененията са 
непосилни за тях. Такива души ще се окажат 
неподготвени да извършат прехода, затова 
те ще търсят начин да напуснат земния план. 
След напускането на земните тела те ще се 
превъплътят на друга планета от трета плът-
ност, подходяща за тяхното ниво на осъзнава-
не. Броят на душите, които ще напуснат Земя-
та по време на тридневния период на преце-
сионното изравняване, всъщност ще е сравни-
телно малък, но значително ще нарасне между 
2012 г. и 2030 г. По наши оценки около 10% от 
човечеството ще избере да си отиде в начало-
то на този период. Но към 2030 г. повече от 3/4 
от душите, сега населяващи Земята, ще са си 
отишли от физически план.

8. Броят на хората, които ще се възне-
сат по време на това събитие

По наши оценки между 10 и 20 млн. души 
ще се развият достатъчно, за да могат в пери-
ода 2012 г. – 2030 г. да влязат в пета плътност. 
Точното количество ще зависи от решенията 
на свободната воля.

Макар че преходът на Земята през изме-
неното електромагнитно поле, създадено от 
прецесионното изравняване, не може да бъде 
предотвратено с помощта на свободната воля, 
преживяването му значително ще варира от 
едно човешко същество на друго в зависимост 
от физическото, емоционалното, менталното 
(психологическото), астралното, етерното и 
каузалното състояние на всеки човек. Хора-
та, живеещи в съответствие с Божествените 
принципи на любов и състрадание, ще имат 
много по-голямо позитивно усещане за това 
събитие. Хората, желаещи да се възнесат с 
„първата вълна“, могат да се възползват от 
тази възможност, за да завършат телесния си 
опит в трета и четвърта плътност и да преми-
нат в светлинното тяло от пета плътност.

Изравняването през 2012 г. често се нари-
ча „първа вълна“ на възможността за възне-
сение на душите. Едва ли на 21 декември 
2012 г. милиони души в действителност ще 
се възнесат едновременно. Преходът ще 
продължи много години. Прецесионното из-
равняване работи като катализатор на про-
мяната, а не като абсолютно краен срок за 
човечеството. Обаче на тези, които не са 
взели решение коя посока да поемат, ще им 
бъде извънредно трудно да останат в това 
висящо състояние след 2012 г. 

върти с приблизително същата скорост и посо-
ка, както е било милиони години. Единствено-
то, което би могло бързо и съществено да про-
мени въртенето на Земята, е сблъсък с голям 
астероид, планетоид или планета. Едва ли 
нещо подобно ще се случи през следващите 
милион години. Според нашите оценки вероят-
но ще изминат повече от милиард земни годи-
ни, преди да се случи такова събитие.

В този определен момент от еволюционния 
цикъл на Земята електромагнитното поле се 
колебае и изменя, като създава големи про-
мени на планетата. Цивилизацията на маите 
е отбелязала това събитие в календарите си, 
а вашите пророци и ясновидци са предвидили 
това време на големи промени.

Това е чудесна възможност за вас като раз-
виващи се души да преживеете тази транс-
формация и да израснете с нея, ако сте готови 
да я приемете и да се възползвате от нея.

Сегашният Прецесионен цикъл се предвиж-
да да приключи на 21 декември, 2012 г. Пре-
живяванията на хората от това събитие ще са 
най-различни. Независимо от неизбежността 
на събитието, има няколко фактора, върху 
които може да повлияе свободната воля. Раз-
глеждаме както индивидуалната, така и колек-
тивната свободна воля. Ако голям брой хора 
насочат колективната си воля към опреде-
лено обстоятелство, това може да повлияе 
на т.нар. неизбежни или неизменни реално-
сти.

Като израствате и се развивате, вие ще се 
научите как да изменяте много събития, които 
сега изглеждат фиксирани във времето и про-
странството. Във връзка с това ще отбележим, 
че само много малко хора са повишили вибра-
циите си достатъчно, за да оказват значимо 
влияние върху космическите събития.

Ето няколко променливи, свързани с Преце-
сионния цикъл през 2012 г., много от които са 
зависими от свободната воля.

1. Степента на електромагнитните из-
кривявания

Когато по-късно разгледаме механизма на 
прецесионното изравняване, ще видите, че 
съществуват множество фактори, които опре-
делят доколко сериозни ще бъдат електромаг-
нитните колебания, включително положени-
ето на Слънчевата система по отношение на 
центъра на галактиката, изменението в ядрото 
на Земята и самата Слънчева система (вклю-
чително електромагнитните колебания на ва-
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отново да заси-
яе там, където е 
настъпил мрак.

Сега за 
н а ш е т о 
в р е м е , 

казва Мангуров, 
първостепенно 
значение има 
изкуплението на 
Луцифер. А след 
около 600 годи-
ни, когато Ари-
ман се въплъти, 
и з к у ш е н и я т а 

на мрака ще са още по-
големи. И бъдещето ще 
зависи именно от това 
четвърто изпълнение на 
числото 666. От срещата 
ни със Сорат, истинското 
име на Звяра от Апока-
липсиса на Йоан (Лазар), 
за пръв път оповестено 
от Щайнер. Сорат е най-
върлият противник на са-
мият Аз-ов Принцип във 
всеки и навсякъде. А из-
граждането на съзнате-
лен Аз, с който да одухот-
ворим себе си и Земята 
и преминем на бъдещия 
духовен Юпитер, е глав-
ната задача за Земния 
еон. Но човечеството 
ще изкупи и ще осво-
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Лияна ФЕРОЛИ

На 11 юли преди 148 
години един от двата ис-
тински езотерични хри-
стиянски импулса на 20 
век прониза земята ни. 
Това бе Беинса Дуно. А 
другият - Р.Щайнер, при-
стигна 3 години по-рано, 
на 27 февруари 1861. 
Дойдоха заради среща-
та със злото и с Етерния 
Христос.

Учителя Беинса 
Дуно е Бодхисат-
вата на 20-ти век 

и бъдещият Буда-Май-
трея! Този Бодхисатва 
идва като Учителя Беин-
са Дуно от шестото ниво 
Будхи, с 3 нива по-надолу 
от Аз-а на Христос, къде-
то са 12-те Същества, 
които са в кръг около 
истинската същност на 
Христовия Аз /Христос-
Слънце/, и се инкарни-
ра в тялото на Петър 
Дънов. Постепенно Аз-а 
на Бодхисатвата прониз-
ва астралното тяло на 
Петър Дънов с Христова-
та Светлина, чийто носи-
тел е Светият Дух на Ис-
тината, изпратен на апо-
столите преди 2000 годи-
ни. От 1897 г. до 1922г. 
Той пронизва трите тела 
/астрално, етерно и фи-
зическо/ на Дънов и той 
става Учителя, Който от-
крива Школата.

Чрез Беинса Дуно сли-
за Гласът на Христос и 
съобщава необходимото 
за времето и затова на 
лекциите му присъстват 
ангелските йерархии. За-
това неговото Слово е с 
изключително голяма мо-
рална сила, защото сли-
за от Божествения Свят. 

Самият Беинса Дуно 
казва: „Няма да ви кажа 
кой съм, за да не си на-
вличате карма!“. За да 
не стане така, както Хри-
стос се разкри като Бо-
жия Син, а евреите не го 
познаха и до днес плащат 
за това. Когато знаеш и 
поругаваш, последстви-
ята са много по-тежки. 
Но през лятото на 2000 
година самоличността на 
Бодхисатвата беше раз-
крита. Един век след като 
Учителя тръгна от Варна, 
четирима души, пак от-
там, познаващи и двата 
християнски импулса в 
20-ти век, независимо 
един от друг и по едно 
и също време достигат 
до идеята кой е Беин-
са Дуно. Единият от тях 
бе Димитър Мангуров. 
Според него до степен-
та Буда са стигали трима 
от 12-те Същества около 
Христовия Аз, а Беинса 

Дуно ще бъде четвъртия. 
А пък до края на Земния 
еон ще го направят и 12-
те. 

След 3000 години Бе-
инса Дуно (това едва ли е 
името му) ще се роди като 
Бодхисатва и ще стане 
Майтрея-Буда (Правещи-
ят добро, трансформира-
щият злото).

А боговете слизат 
именно зара-
ди това. И чрез 

дълбокото познаване на 
злото, което не е без-
лично понятие, а сбор 
от Същества с конкретни 
имена, го трансформират 
в добро. И този процес е 
така важен, защото сре-
щащите злото не само 

УЧИТЕЛЯ 
ЗА СЕБЕ СИ
***
Аз и Христос сме едно. И с нищо не можете 
да ни подмамите, освен с вашата любов.

***
Тази Любов аз я нося от памтивека. Тази 
Любов е съществувала преди този и онзи 
свят. Преди да беше този свят, аз бях – 
нищо повече.

***
Вие мислите, че аз съм г-н Дънов. Не! 
Петър Дънов престана да съществува на 
19-годишна възраст. Отдавна, преди 20 
години, Петър Дънов напусна физическото 
тяло и сега аз, който ви говоря, съм 
Духът на Истината. И оттогава тук живее 
Чистият дух на Истината. Аз съм вселен. 
Вселяването е станало на 7 март 1897 г. То 
е станало на няколко етапа.

***
Питат ме откъде съм. Аз ида от Слънцето 
да правя наблюдения в България. Аз ида 
от Слънцето, но трябва да знаете, че зад 
това Слънце има друго Слънце. Това е 
божественото Слънце и аз идвам оттам. 
И когато си свърши работата един учител, 
пак се връща там, откъдето е дошъл. Един 
учител е извън нашата Слънчева система. 
Той борави с всички слънчеви системи, 
защото той управлява вселената.

***
Някой пита кой съм аз. – Аз съм пратен от 
божествения свят да изявя Любовта, да 
внеса в живота нейната сила, нейната мощ.

израстват духовно, но 
и спасяват своите изку-
сители, които принасяй-
ки жертва с изоставянето 
си, могат да бъдат спасе-
ни само чрез свързването 
си с Импулса на Христос, 
който е главен Импулс 
за целия наш Космос. 
Но те не могат да го на-
правят сами, а само по-
средством човека. Един-
ствено хората със своята 
смъртна плът могат да 
познаят тайните на демо-
ните и когато принасят в 
жертва на Боговете тези 
отвоювани от демоните 
тайни, тогава тъмните им 
деяния могат да бъдат 
предотвратени от Богове-
те и Духовната Светлина 

боди отклонилите се 
от доброто същества, 
като приложи думите 
на ап. Павел: „Не Аз, 
а Христос в мен“. Като 
създават Любов чрез 
тази сила, хората създа-
ват и оня нектар в човеш-
ката душа, за който гово-
ри Беинса Дуно, от който 
ще пият боговете. Те не 
са го опитвали, а само го 
препредават. И Боговете 
това очакват от хората - с 
тленната си плът да по-
бедят смъртта и да ста-
нат Любов. Тази, съща-
та, заради която Христос 
дойде на земята и Бейнса 
Дуно идва постоянно… 
А дошла като резултат 
от приемането и транс-
формирането на злото в 
Любов и превърнала се в 
Любовно-Душевна Жерт-
ва на човешките души, тя 
се влива в Божествения 
свят, в замяна на което 
Той ще направи хората 
Свои съзнателни съра-
ботници. Равни на Бога, 
Който в Своята същност 
е Любов. Като тази в 
сърцата и душите на не-
говите Деца. Хората.

Рисунка – Космическият Беинса Дуно

148 години от рождението на  Петър Дънов

Всичко 
е заради 
Любовта
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Защо именно 
покълналите 
семена
Дефиниция 
и исторически преглед

Покълнало семе нарича-
ме всяко семе, чийто мета-
болизъм (съвкупността от 
биологични промени в жи-
вия организъм) се пробужда 
в съприкосновение с водата, 
въздуха и топлината и запо-
чва да расте.

Посеят ли се семената в 
процес на покълване, от тях 
израстват стебла и листа, 
които постепенно се изпъ-
лват с хлорофил. Това са 
младите поници. От истори-

ята знаем, че покълналите 
семена са били използвани 
от множество цивилизации в 
началото на техния възход: 
тази храна дарява хората 
с изключителна жизненост, 
сила и здраве, което пред-
ставлява огромен принос за 
развитието им.

Употребата на тази жива 
храна изчезва с упадъка на 
въпросните цивилизации.

Описанията на техниките 
на покълване са открити в 
писанията на есеите, живе-
ли по времето на Христос в 
Израел и Египет. В по-ново 
време капитан Кук съумя 
да извърши своите дълги 
морски експедиции благода-
рение на покъ-
лналото зърно, 
предотвратило 
скорбута сред 
екипажа му.

В наше време 
ориенталската 
кухня отделя 
значително мя-
сто на покълна-
лото жито. Множество лабо-
раторни изследвания потвъ-
рждават поуките от истори-
ята и доказват огромното 
значение на покълналото 
зърно при изхранването на 
животни и хора.

Съвременното хранене 
и покълналото зърно

Съвременното хранене е 
бедно на живи хранителни 
продукти. Голяма част от 
консумираната храна при-
стига от далечни страни на 

твърде висока цена, а за да 
бъде на щандовете в супер-
маркета в добро състояние, 
тя претърпява разнородна 
консервационна обработка, 
която унищожава нейна-
та виталност. Дори и най-
свежите плодове не правят 
изключение от това прави-
ло, защото много често те 
се берат, преди да са узре-
ли, при което губят много 
от виталността си. Липсата 
на контакт между произво-
дители и консуматори не по-
зволява упражняването на 
контрол при отглеждането, 
особено при обработката с 
пестициди и инсектициди.

С отглеждането на покъ-
лнало зърно ние решаваме 
голяма част от тези пробле-
ми.

1. Зърното се складира и 
транспортира лесно, без да 
се повреди.

2. Лесно покълва при до-
машни условия с минимал-
ни усилия.

3. Зърното е изпълнено 
с живот и е богато на вита-
мини и други биологични 
вещества, ценни за нашето 
здраве.

4. Лесно се приема и усво-
ява от организма.

5. Зърното ни осигурява 
много евтина 
прехрана.

6. С от-
глеждането 
на покълна-
ло зърно ние 
ставаме ед-
новременно 
производите-
ли и консума-
тори, при ко-

ето ние сами контролираме 
свежестта и качеството.

7. Покълналото семе ни 
дава възможност да подно-
вим общуването с природа-
та, превръщайки ни в “стай-
ни градинари”.

Покълване

В покълващото зърно се 
извършва една истинска ви-
таминна експлозия. Тъй като 
покълналите зърна се консу-
мират в сурово състояние, 
тези витамини не се губят.

По време на покълване-
то натрупаните протеини се 
превръщат в аминокисели-
ни (техни основни съставни 
елементи). Под влияние на 
ензимите в зърното се синте-
зират аминокиселини, които 
то не е съдържало. Следова-
телно покълналите семена са 
прекрасен източник на ами-
нокиселини. Те нямат недо-
статъците на протеините от 
животински произход (месо, 
млечни продукти, яйца), 
съдържащи наситени масти, 
влошаващи здравословно-
то състояние. Известно е, че 
ние приемаме протеините в 
естествен вид, за да може ор-
ганизмът да ги абсорбира, те 
трябва да бъдат преработени 
в аминокиселини.

Превръщането на резерв-

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА 

Прясната храна е истинската храна!

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 привлича етерните съзидателни 
сили към себе си и след това ги предава на растенията 
\рецепта по Рудолф Щайнер\.
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.

Цена на дребно:
Спелта – 4 лева за 1 кг.
Камут – 6 лева за 1 кг.

Телефон за покупка на едро и дребно: 0888693359

ните мазнини в мастни ки-
селини под влияние на ен-
зимите прави покълналите 
семена много по-лесно 
смилаеми от непокълна-
лите. Това важи най-вече 
за слънчогледовото семе, 
което е богато на липиди. 
По-голямата част от расти-
телните мазнини са нена-
ситени и не пораждат про-
блемите, причинявани от 
наситените мазнини. 

Непокълналите семена 
са богати често на фитино-
ва киселина, която съеди-
нявайки се с 
минералите 
ги прави не-
податливи на 
хранителни-
те ни сокове. 
По време на 
покълването 
обаче тези 
ф и т и н о в и 
киселини се 
разграждат и 
минералите 
са в състоя-
ние вече да 
бъдат асимилирани от на-
шите черва.

Техника

Поставяме няколко супе-
ни лъжици семена в буркан 
и ги заливаме с чиста вода. 

По време на престоя си във 
водата семената поемат 
необходимото количество 
вода. Ако не разполагате с 
филтър абсорбиращ хлора 
и химическите препарати, 
използвайте изворна вода, 
негазирана и леко обрабо-
тена с минерали в стъкле-
ни бутилки. Количеството 
на семената е съобразно 
вашите нужди и размерите 
на буркана. Например 4-5 
супени лъжици люцерна 
произвеждат достатъчно 
количество кълнове, за да 

напълнят един 
двулитров бур-
кан за 5-6 дни. 
Житото, което 
не променя 
твърде обема 
си и се консу-
мира по-бързо, 
се нуждае 
от много по-
малко място.

А ето и ня-
кои данни за 
времето на 
престоя във 

вода: семена, нуждаещи се 
от продължителен престой 
във вода (12-24 ч.) зелена 
соя, фасул, нахут;

- семена, нуждаещи се от 
средно продължителен пре-
стой във вода (10-12 ч.) – 
жито, сминдух, леща;

- семена, нуждаещи се 
от кратък престой във вода 
(4 ч.) - олющен слънчоглед, 
люцерна, сусам.

След престоя във вода 
семената набъбват и омек-
ват. Бурканът трябва да 
бъде покрит с тензух, при-
крепен с ластик. Водата, в 
която семената са били на-
киснати, се излива. Изплак-
ваме ги обилно със студена 
чешмяна вода, но не много 
студена. Ако житото е било 
поставено в чиста вода, то 
чешмяната вода е подхо-
дяща за изплакване. Оста-
вяме зърното да покълва. 
Бурканът е наклонен под 45 
градуса, така че водата да 
се отцежда. Зърното тряб-
ва да бъде разпределено по 
стените на буркана, без да 
се натрупва върху тензуха. 
При това положение водата 
може да се прецежда и се-
мената да се проветряват. 
Буркана трябва да се покрие 
с памучна кърпа, защото се-
мето трябва да се предпазва 
от светлината, като че ли е в 
земята.

Изплаква се средно два 
пъти на ден. Изплакването 
се прави с цел да се отстра-
нят метаболичните отпадъ-
ци и семето да се поддържа 
влажно. Това се осъществя-
ва най-лесно, когато семена-
та се поставят в буркан.

на стр. 5

Да се науча да предизвиквам покълване 
на зърна и да отглеждам кълнове?
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(Продължение 
от бр. 43)

И много болни и нечисти 
последваха думите на Ису-
са и се отправиха към брега 
на реката. Те свалиха обу-
вките и дрехите си, приеха 
пост и отдадоха телата си на 
ангелите на въздуха, водата 
и слънчевата светлина. И 
ангелите на Земната майка 
ги приеха в своите обятия, 
завладяха телата им както 
отвътре, така и отвън. И те 
видяха как цялото зло, всич-
ки грехове и всички нечисто-
тии бързо ги напуснаха.

И дъхът на някои от 
тях стана зловонен 
като газове от чер-

во, някои плюеха слюнка и 
повръщаха мръсотии и зло-
вония. Всичката тази нечи-
стотия излизаше от устата 
им. У други през носа, а у 
други - през очите и ушите. 
И много се потяха с воняща, 
отвратителна пот, покри-
ваща цялото тяло, цялата 
кожа. На много по крайни-
ците се появиха циреи, от 
които с ужасно зловоние из-
лизаше нечистотия. И ури-
ната обилно се изливаше 
от телата им, и у много ури-
ната беше почти изсъхнала 
и гъста като пчелен мед, а 
урината на други беше поч-
ти червена или черна и суха 
като речен пясък. И от много 
излизаха зловонни газове, 
като дъх на дяволи. И зло-
вонието им стана толкова 
ужасно, че никой не можеше 
да го понесе.

И когато приеха кръще-
нието, Ангелът на водата 
влезе в телата им и от тях 
изтече всичко отвратител-
но, всичката нечистотия на 
миналите им грехове и като 
планински водопад от тех-
ните тела изригна поток от 
мерзости. И земята, къде-
то изтичаха техните води, 
беше толкова замърсена, и 
зловонието бе така ужася-
ващо, че никой не можеше 
да остане повече там. И 
дяволите напуснаха телата 
им във вид на многобройни 
червеи, гърчещи се от без-
силен гняв, след като Ан-
гелът на водата ги изгони от 
вътрешностите на човешки-
те синове. И след това върху 
тях слезе силата на Ангела 
на слънчевата светлина, и 
червеите загинаха в своята 
отчаяна агония, изгорени от 
Ангела на слънчевата свет-
лина. И всички трепереха от 

ЕВАНГЕЛИЕ  НА  МИРА  
НА  ИИСУС ХРИСТОС  
ОТ  УЧЕНИКА  ЙОАН

(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)
ужас, гледайки цялата тази 
мерзост на сатаната, от ко-
ято ги избавиха ангелите. И 
те отдадоха благодарност 
на Бога, който им изпрати 
своите ангели, за да ги спа-
сят.

Но имаше и такива, измъ-
чвани от непоносими болки, 
които не ги напускаха. И не-
знаейки какво да правят, те 
решиха да изпратят едного 
от тях при Иисус, защото 
страстно желаеха той да 
бъде с тях.

И когато двама тръгна-
ха да Го търсят, те видяха 
Иисус да се приближава по 
брега на реката. И сърцата 
им се изпълниха с надежда 
и радост, когато чуха него-
вия поздрав:

- Мир Вам.
И многобройни бяха 

въпросите, които искаха да 
му зададат, но за свое из-
умление, те не можеха да 
започнат, тъй като нищо не 
им идваше на ума. Тогава 
Иисус им каза:

- Аз дойдох, защото съм 
ви нужен. Един от тях изви-
ка:

- Учителю, ти действител-
но си ни нужен, ела и ни из-
бави от нашите болки!

И Иисус им говори с прит-
чи:

Вие сте като блудния син, 
който дълги години ял и пил, 
и прекарвал дните си в раз-
гул и разврат с приятели. 
И всяка неделя без знани-
ето на своя баща той пра-
вел нови дългове, харчейки 
всичко за няколко дни. И 
лихварите винаги му давали 
пари, защото баща му имал 
големи богатства и винаги 
търпеливо плащал дългове-
те на сина си. Той напразно 
увещавал сина си - защото 
той никога не слушал съве-
тите на баща си - като го 
умолявал да изостави без-
крайния разврат и да се за-
еме с надзираване работата 
на неговите слуги в полята. 
И синът всеки път обе-
щавал всичко, ако му пла-
ти старите дългове, но на 
следващия ден се започва-
ло пак отначало. И така по-
вече от седем години синът 
продължавал своя разгулен 
живот. Но, в края на краища-
та, бащата изгубил търпе-
ние и престанал да плаща 
дълговете на сина си към 
кредиторите. „Ако продъ-

лжа да плащам - казал си 
той, - греховете на моя син 
няма никога да свършат.” И 
тогава измамените креди-
тори в гнева си взели сина 
в робство, за да може с 
ежедневния си труд, с пот 
на лице да върне парите, 
които дължал. И тогава той 
престанал да яде и пие без 
мяра. От тъмно до тъмно с 
пот на челото си работел на 
полята и всички крайници 
го болели от непривичната 
работа. И се хранел със сух 
хляб, и вече нямал нищо ос-
вен сълзи, с които да го на-
влажни. И след три дни той 
така се измъчил от горещи-
ната и умората, че отишъл и 
казал на стопанина:

- Повече не мога да рабо-
тя, всички членове на тялото 
ми са премалели от болка. 
Още колко ще ме мъчите?

- Дотогава, докато с тру-
да на собствените си ръце 
не ми изплатиш всичките си 
дългове. Като минат седем 
години, ще бъдеш свободен.

Отчаян, синът отвърнал 
през сълзи:

- Но аз не мога да 
издържа и седем дни. Сми-
лете се над мен, всичките 
ми членове ме болят и го-
рят.

Злобният кредитор в отго-
вор закрещял:

- Продължавай да рабо-
тиш! Щом си могъл седем 
години да прекараш всич-
ките си дни и нощи в гуляи, 
сега си длъжен седем годи-
ни да работиш! Няма да ти 
простя дълговете, докато не 
ги изплатиш всичките, до по-
следната драхма.

И синът, чиито удове из-
немогвали от болка, се 
върнал отчаян на полето, за 
да продължи своята работа. 
Той едва се държал на кра-
ката си от умора и болка, 
когато настъпил седмият 
ден - събота, в който никой 
не работи на полето. Тогава 
синът събрал всичките си 
останали сили и залитайки, 
се отправил към дома на 
своя баща. Той се хвърлил в 
нозете му и казал:

- Татко, прости ми за по-
следен път! Прости ми всич-
ки обиди, които съм ти при-
чинил. Кълна се, че повече 
никога няма да водя разгу-
лен живот и във всичко ще 
ти бъда послушен. Избави 
ме от ръцете на моя при-

теснител. Татко, погледни 
моите изранени крайници и 
не ожесточавай сърцето си.

Тогава в очите на ба-
щата се появили 
сълзи, той притис-

нал сина си в своите обятия 
и казал:

- Да се радваме, сине мой, 
защото днес ми е дадена го-
ляма радост - днес намерих 
своя възлюбен син, когото 
бях изгубил.

И той го облякъл в най-
хубави дрехи, и цял ден се 
веселили. А на следващата 
сутрин дал на сина си сре-
бро, с което той да изплати 
на своите кредитори всич-
ко, което им дължи. И кога-
то синът се върнал, той му 
казал:

- Виждаш ли, сине мой, 
колко е лесно с разгулен жи-
вот да се натрупат дългове 
за седем години, а колко е 
трудно те да бъдат изплате-
ни със седем години тежък 
труд!

- Татко, действително е 
трудно да се изплатят даже 
и за седем дни!

И бащата го увещавал, го-
ворейки му:

- Този път ти бе позволе-
но да си изплатиш дългове-
те за седем дни вместо по-
лагащите се седем години; 
останалото ти се прощава. 
Но внимавай в бъдеще да 
не правиш повече дългове! 
Защото истина ти казвам, че 
никой освен твоя баща няма 
да ти прости дълговете, тъй 
като ти си негов син. При 
останалите ще ти се наложи 
да работиш тежко в продъ-
лжение на седем години, 
както е отредено от нашите 
закони.

- Татко, отсега аз ще бъда 
твой любящ и послушен 
син и няма да правя повече 
дългове, защото зная, че из-
плащането им е тежко.

И той отишъл на полето 
на баща си и всеки ден над-
зиравал работата на него-
вите слуги. И никога не при-
нуждавал своите работници 
да извършват непосилен 
труд, тъй като помнел соб-
ственото си тегло. Годините 
минавали и владенията на 
неговия баща все повече и 
повече се увеличавали под 
неговата ръка, тъй като ра-
ботата била благословена 
от баща му. И постепенно 
той дал на своя баща десет 

пъти повече от това, което 
пропилял за седем години. 
И когато бащата видял, че 
синът се разпорежда разум-
но с всичките му владения и 
работници, той му казал:

- Сине мой, виждам, че 
моята собственост е в до-
бри ръце. Давам ти всичкия 
си добитък, дома си, земите 
си и парите си. Нека всичко 
това бъде твое наследство. 
Продължавай да го увели-
чаваш, така че да мога да се 
гордея с теб.

И когато синът получил 
наследството от своя баща, 
той простил дълговете на 
всички свои длъжници, кои-
то не можели да ги изплатят, 
тъй като не бил забравил, 
че неговият дълг му е бил 
простен, когато не е бил в 
състояние да го изплати. И 
Бог го благословил с дълъг 
живот, много деца и големи 
богатства, защото той бил 
добър към всичките си слуги 
и към животните.

След това Иисус се 
обърнал към болни-
те и казал:

- Аз ви говоря с притчи, 
за да можете по-добре да 
разберете Божиите дела. 
Седемте години ядене и пи-
ене и разгулен живот - това 
са греховете на миналото. 
Злобният кредитор -това е 
сатана. Дълговете - това са 
болестите. Тежкият труд - 
това са страданията. Блуд-
ният син - това сте самите 
вие. Изплащането на дълго-
вете - това е изгонването на 
дяволите и болестите и из-
целението на вашето тяло. 
Среброто, което ви е дал 
баща ви, това е силата на 
ангелите, която носи свобо-
да. Вашият баща - това е 
Бог. Владенията на бащата 
- това са земята и небесата. 
Слугите му - това са ангели-
те. Полето на бащата - това 
е светът, който се преобра-
зява в Небесно царство, ако 
човешките синове работят 
на него заедно с ангелите 
на Небесния Отец. Истина 
ви казвам, по-добре е синът 
да послуша своя баща и да 
наглежда неговите слуги в 
полето, отколкото да стане 
длъжник на злобния креди-
тор и да работи като роб с 
пот на челото, за да изплати 
всичките си дългове. Също 
така е по-добре за човеш-
ките синове да се подчинят 
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на законите 
на Небесния 
Отец и да ра-
ботят заедно 
с ангелите му 

над Неговото царство, от-
колкото да станат длъжни-
ци на сатана, владетеля на 
смъртта, на всички грехове 
и всички болести, и да стра-
дат от болка и да леят пот, 
докато изкупят всичките си 
грехове. Истина ви казвам, 
големи и многобройни са 
вашите грехове. Дълги го-
дини сте се поддавали на 
изкушенията на сатана. Вие 
сте преяждали, опивали сте 
се и сте прелюбодействали 
и вашите минали грехове 
са се умножили. И сега сте 
длъжни да ги изкупите, а из-
куплението ще бъде тежко 
и трудно. Затова не губете 
търпение още след третия 
ден, както блудния син, но 
чакайте търпеливо до сед-
мия ден, който е осветен от 
Бога, и тогава ще се явите 
пред лицето на вашия Не-
бесен Отец, за да може Той 
да прости всичките ви гре-
хове и всичките ви дългове 
от миналото. Истина ви каз-
вам, безгранична е Любовта 
на вашия Небесен Отец към 
вас, защото той дори ви по-
зволява да изплатите за се-
дем дни дългове, натрупани 
в продължение на седем 
години. На тези, които имат 
грехове и болести от седем 
години, но ги изкупят честно 
и стоически изтърпят всич-
ко до седмия ден, нашият 
Небесен Отец ще прости 
дълговете за всичките се-
дем години.

- А ако ние сме грешили 
седем пъти по седем годи-
ни? - попитал един болен, 
чиито страдания били ужас-
ни.

- Даже и в този случай Не-
бесният Отец ви прощава 
всички ваши грехове за вре-
ме, равно на седем пъти по 
седем дни.

Щастливи са тези, които 
твърдо изтърпят докрай, 
защото дяволите на сатана 
записват всичките ви лоши 
постъпки в книга - книгата на 
вашето тяло и вашия дух. 
Истина ви казвам, всички-
те многочислени греховни 
деяния са записани от на-
чалото на света и за всички 
тях е осведомен нашият Не-
бесен Отец. Вие можете да 
се изплъзнете от законите, 
издадени от царете, но ни-
кой от Човешките синове не 
може да избегне от закони-
те на вашия Небесен Отец. 
И когато застанете пред ли-
цето на Бога, дяволите на 
сатаната ще дойдат да сви-
детелствуват против вас за 
вашите постъпки и Бог ще 
види вашите грехове, за-
писани в книгата на вашето 
тяло и вашия дух, и сърцето 
му ще се натъжи. Но ако се 
разкаете за греховете си и с 
пост и молитва се устреми-
те към божиите ангели, то 

за всеки ден пост и молитва 
ангелите на Бога ще зачер-
кнат една година от вашите 
лоши постъпки от книгата на 
тялото и духа ви. Когато и 
последната страница бъде 
зачертана и изчистена от 
всички ваши грехове, вие 
ще се явите пред лицето на 
Бога и Бог ще се възрадва 
в сърцето Си и ще забрави 
всичките ви грехове. Той ще 
ви избави от ноктите на са-
тана и от страданията, той 
ще ви въведе в своя дом и 
ще заръча на всичките си 
слуги, на всичките си ангели, 
да ви служат. И ще ви дари 
с дълъг живот, и вече никога 
не ще видите болест. И ако 
от този миг, вместо да гре-
шите, вие прекарвате дните 
си в добри постъпки, тогава 
Божиите ангели ще запишат 
всичките ви добри дела в 
книгата на вашето тяло и ва-
шия дух. Истина ви казвам, 
ни една добра постъпка от 
началото на света не е оста-
нала незабелязана и неза-
писана от Бога. Вие можете 
суетно да очаквате награди 
от вашите царе и управни-
ци, но за благодеянията си 
никога не се налага да чака-
те възнаграждение от Бога.

И когато вие се явите пред 
лицето на Бога, неговите ан-
гели ще свидетелствуват за 
вашите добри постъпки. И 
Бог ще види вашите благо-
деяния, записани във ваши-
те тела и във вашия дух, и 
ще се възрадва в сърцето 
Си. Той ще благослови ва-
шето тяло, вашия дух и всич-
ките ви добри дела и ще ви 
даде в наследство своето 
Земно и Небесно царство, 
за да имате в него вечен 
живот. Щастлив е този, кой-
то може да влезе в Божието 
царство, защото той никога 
не ще види смърт.

При тези думи настъ-
пи гробна тишина. И 
тези, които бяха от-

чаяни, се изпълниха с нова 
сила от неговите слова и 
продължиха да постят и да 
се молят. И този, който беше 
говорил пръв, му каза:

- Аз упорито ще търпя до 
седмия ден. И вторият също 
му каза:

- Аз също ще упорствам 
седем пъти по седем дни.

Иисус им отвърна:
- Щастливи са тези, които 

изтърпят дoкрая, защото те 
ще наследят Земята.

Сред тях имаше много 
болни, измъчвани от ужасна 
болка, и те едва успяваха да 
допълзят до нозете на Ии-
сус. Тъй като вече не може-
ха да вървят изправени на 
краката си. Те казаха:

- Учителю, нас ни измъ-
чва страшна болка, кажи ни 
какво да правим.

Те показаха на Иисуса 
стъпалата си, чиито кости 
бяха изкривени и обезобра-
зени от възли, и казаха:

- Нито Ангела на въздуха, 
нито Ангела на водата, нито 
Ангела на слънчевата свет-
лина не можаха да облек-
чат нашите болки, въпреки 
че ние приехме кръщенето 
и постихме, и се молихме, 
и следвахме всички Твои 
напътствия.

- Истина ви казвам, ваши-
те кости ще бъдат изцелени. 
Не се предавайте на отчая-
нието, а потърсете целителя 
на костите, Ангела на земя-
та. Защото откъдето са били 
взети вашите кости, там и 
ще се върнат.

И той посочил натам, 
където течащата вода и 
топлината на слънчевите 
лъчи бяха размекнали земя-
та така, че тя се бе превъ-
рнала в мека глина.

- Потопете стъпалата си в 
тази кал, за да може Ангела 
на земята в своите обятия 
да изтегли от вашите кости 
всичката нечистота и всич-
ката болка. И вие ще видите 
как от обятията на Ангела 
на земята ще се отделят 
сатана и вашите болести. 
И възлите на краката ви ще 
изчезнат, и костите ви ще 
укрепнат, и всичките ви бол-
ки ще си отидат.

И болните последвали не-
говите съвети, защото знае-
ли, че ще бъдат изцелени.

Там имало и други бол-
ни, които много страдали от 
своите болести, но въпреки 
това продължавали упори-
то да постят. А силите им 
вече ги напускали и жегата 
ги измъчвала. И когато се 
опитвали да се надигнат от 
местата си, за да се прибли-
жат до Иисуса, получавали 
световъртеж, като че ли по-
рив на вятър ги събарял, и 
всеки път, когато се опитва-
ли да се изправят на крака, 
те падали отново на земята.

Тогава Иисус се прибли-
жил до тях и им казал:

- Вие страдате, защото 

сатаната и болестите изто-
щават телата ви. Но не се 
бойте, защото скоро те няма 
да имат вече власт над вас. 
Сатана е като човек с лош 
нрав, който се е промъкнал 
в дома на съседа си в него-
во отсъствие, за да му отмъ-
кне вещите и да ги присвои. 
Но някой е казал на съсе-
да, че крадец безчинства в 
дома му, и собственикът се 
е втурнал към къщата си. И 
когато лошият човек, който 
бил събрал на купчина всич-
ко, което си харесал, видял 
бързащият към дома си соб-
ственик, той се разгневил 
страшно затова, че не успял 
да отнесе със себе си пляч-
ката, и започнал да руши и 
да чупи всичко наоколо, за 
да го унищожи. След като не 
успял да заграби тези вещи, 
той решил да не ги оставя 
на собственика им. Но до-
макинът влязъл в този мо-
мент и преди негодникът да 
успее да осъществи своя за-
мисъл, го хванал и го изхвъ-
рлил вън от дома си. Исти-
на ви казвам, точно така е 
влязъл сатаната във ваши-
те тела, които са обител на 
Бога. И той е завладял всич-
ко, което е искал да открад-
не: вашия дъх, вашата кръв, 
вашите кости, вашата плът, 
вашите вътрешности, ваши-
те очи и вашите уши. Но с 
пост и молитва вие върнах-
те собственика на вашите 
тела и неговите ангели. Сега 
сатаната вижда, че истин-
ският собственик на ваше-
то тяло се завръща и идва 
краят на неговата власт. И 
ето - в гнева си той събира 
всичката си сила, за да раз-
руши вашите тела, преди да 
се е върнал собственикът. 
Именно по тази причина са-
таната тъй жестоко ви мъчи, 
защото усеща, че е дошъл 
неговият край. Но не позво-
лявайте на вашите сърца да 
трепнат, защото скоро ще се 
явят Божиите ангели, за да 
заемат своята обител и от-
ново да я превърнат в храм 
на Бога. Те ще хванат сатана 
и ще го изхвърлят от вашите 
тела заедно с всичките му 
болести и нечистотии. И вие 
ще бъдете щастливи, защо-
то ще бъдете възнаградени 
за вашето упорство и никога 
повече не ще видите болест.

Сред болните имало 
един, когото сатана 
измъчвал повече 

от другите. И неговото тяло 
било толкова изсъхнало, 
че приличало на скелет, а 
кожата му била жълта като 
есенен лист. Той бил толко-
ва слаб, че даже и на ръце 
не можел да пропълзи към 
Иисус и успял само да му 
извика отдалеч:

- Учителю, смили се над 
мен! От сътворението на 
света ни един човек не е 
страдал като мен. Аз знам, 
че Ти наистина си изпратен 
от Бога и знам, че ако ти по-
желаеш, можеш незабавно 
да изгониш сатана от моето 
тяло. Нима ангелите няма 
да се подчинят на Божия 
пратеник? Ела, Учителю, и 
изгони сатана от мен, защо-
то той беснее от гняв вътре 
в мен и ме измъчва непоно-
симо.

И Иисус му отвърна:
- Сатана те измъчва така 

ужасно, защото вече постиш 
дълги дни и не му даваш не-
говия данък. Ти вече не го 
храниш с всички тези отвра-
тителни неща, с които досе-
га си осквернявал храма на 
духа си. Ти изтощаваш сата-
на с глад, а в своя гняв той 
те измъчва. Не се предавай 
на страха, защото - истина 
ти казвам - сатана ще бъде 
унищожен, преди да бъде 
разрушено твоето тяло. До-
като ти постиш и се молиш, 
Божиите ангели пазят тво-
ето тяло, за да не може да 
те погуби властта на сатана. 
И неговият гняв е безсилен 
срещу ангелите на Бога.

След това те всички се 
приближили към Иисус и 
със силен плач започнали 
да го умоляват:

- Учителю, смили се над 
него, защото той страда по-
вече от всички нас, и ако ти 
сега не изгониш сатаната 
от него, ние се боим, че той 
няма да доживее до утре.

А Иисус им отвърна:
- Голяма е вашата вяра. 

Нека бъде според вярата ви 
и скоро ще видите очи в очи 
мерзкия облик на сатаната 
и властта на човешкия син. 
Аз ще изгоня от теб могъ-
щия сатана със силата на 
невинния Божи агнец, най-
слабото от всички Господни 
същества. Защото Святият 
Божи дух прави най-слабия 
по-силен от най-могъщия.

на стр. 8
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На Земята и в цялата Слънчева система се случва по-
значимо събитие, отколкото прецесионното изравняване 
или преминаването на Ананутак и Нибиру. Това е Галакти-
ческият преход.

Енергията, изпускана от квазарите, изравнени с полюси-
те на Земята в периода на прецесионното изравняване, на-
белязано за 20-22 декември 2012 г., е относително по-малка 
в сравнение с енергията, изпускана от Централното Слънце 
и съответната на него черна дупка. Поясът от енергия, през 
който Слънчевата система ще премине, движейки се в кос-
моса, ще предизвика т.нар. Галактически преход. Галакти-
ческият преход е започнал около 1950 г. и ще завърши към 
2100 г. Следователно той ще увеличава интензивността си 
приблизително по същото време с прецесионното изравня-
ване.

Галактическият преход се извършва два пъти в периода 
на всеки Галактически цикъл. Галактическият цикъл продъ-
лжава приблизително 216 млн. години, след като се напра-
ви корекция за изкривяванията в континуума време/про-
странство и взаимодействието с тъмната материя и тъмна-
та енергия. В действителност тъмната материя и тъмната 
енергия са названия, присвоени на въздействието на етер-
ното поле върху физическото поле на материята.

Учените изчисляват продължителността на един галак-
тически цикъл на 227 млн. земни години. Това е времето, 
което приблизително се изисква от Слънчевата система за 
извършване на една обиколка около Централното Слънце 
на галактиката. След като се направят корекции за гореспо-
менатите изкривявания и разликите в скоростта на единия и 
другия спираловидни ръкави на галактиката, ние установя-
ваме, че реалният период на Галактическия цикъл в земни 
години възлиза на приблизително 216 млн. години.

Съществуват избухвания на енергия, която се отделя от 
паралелната вселена във всички направления през черната 
дупка в центъра на галактиката Млечен път. Избухванията 
се концентрират в две дъги, намиращи се приблизител-
но на 180 градуса една от друга, и не зависят от въртене-
то на съседните звезди. С други думи, звездите, които се 
въртят около центъра на галактиката, преминават през 
тези избухвания два пъти в течение на всеки Галактически 
цикъл. Ръкавът на галактиката, в който се намират Земята 
и Слънчевата система, преминава през тези пояси на енер-
гия на всеки 108 млн. земни години.

За разлика от прецесионното изравняване Слънчевата 
система изисква повече от три земни дни за преминаване 
през пояса от енергия, известно като Галактически преход. 
Общата продължителност на прехода е около 150 години 
(от 1950 г. до 2100 г.).

Този пояс на относително неполяризирана електромаг-
нитна енергия е наречена с много имена, включително 
„фотонен пояс“ и „електромагнитна нулева точка“. Смята 
се, че преминаването през т.нар. неполяризирано поле на 
електромагнитната енергия ще продължи приблизително 
три земни дни, но това не е така. Три дни ще продължи 
само прецесионното изравняване. Обаче през тези три дни 
влиянието на неполяризираните изпускания от центъра на 
галактиката ще бъдат извънредно силни, много по-силно 
изразени, отколкото в периода на останалата част от Галак-
тическия цикъл. При това по-малките избухвания от кваза-
рите, изравнени с оста на Земята, не са едно и също с енер-
гията, която се изпуска от центъра на галактиката по време 
на Галактическия преход. Въпреки това, в течение на тези 
три дни двата източника на енергия в значителна степен ще 
съвпаднат.

Ефектът на „двойния удар“, подобен на т.нар. от метеоро-
лозите „съвършена буря“, ще доведат до огромни измене-
ния на Земята.

Из Глава 8 от книгата „2012 г. Измененията на Земя-
та и бъдещето на човечество
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ЕВАНГЕЛИЕ  НА  МИРА  
НА  ИИСУС ХРИСТОС  
ОТ  УЧЕНИКА  ЙОАН
(ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ)

В известен смисъл пор-
талът, отворен от колебани-
ята на електромагнитните 
полета, наподобява преми-
наването през иглено ухо в 
етерните планове. Това оз-
начава, че на тази дата или 
около нея почти цялото чо-
вечество ще премине през 
еднопосочна врата към из-
браните от него реалности.

По същество влияние-
то върху физиологично-
то и психично състояние 
на хората ще е такова, че 
ще се усили онова, което 
вече съществува в тяхното 

от стр. 3

И Иисус Взе мляко 
от една овца, която 
пасяла наблизо, на 

тревата. И поставил мляко-
то на нагретия от слънцето 
пясък с думите:

- Вижте, силата на Ан-
гела на водата е влязла в 
това мляко. А сега в него ще 
влезе и силата на Ангела на 
слънчевата светлина.

И млякото се сгорещило 
на слънцето.

- А сега ангелите на вода-
та и слънцето ще се обеди-
нят с ангела на въздуха.

И ето че изпаренията от 
горещото мляко започна-
ли бавно да се издигат във 
въздуха.

- Ела и вдъхни през уста-
та си силата на ангелите на 
водата, слънчевата светли-
на и въздуха, за да може тя 
да влезе в твоето тяло и да 
изгони сатаната.

И болният човек, когото 
така силно измъчвал сата-
на, дълбоко вдъхнал изди-
гащата се бяла пара.

- Незабавно сатаната ще 
напусне твоето тяло, защо-
то той вече три дни гладува, 
като не намира храна в теб. 
Той ще излезе от теб, за да 
утоли глада си с горещото 
мляко, защото тази храна 
е желана за него. Той ще 
усети този мирис и не ще 
може да устои на мъките на 
глада, които го терзаят вече 
три дни. Но Човешкия син 
ще разруши неговото тяло, 
за да не може той повече да 
мъчи никого.

И ето че тялото на болния 
бе обхванато от гърчове и 
му прилоша, но не можеше 
да повърне. Той се бореше 
за глътка въздух, защото не 
му стигаше дъхът. И той при-
падна в ръцете на Иисуса.

- Ето че сатаната напуска 
неговото тяло, погледнете - 
и Иисус посочи към отворе-
ната уста на болния.

И всички с изумление и 
ужас видяха сатаната, из-
лизащ от устата му във вид 
на отвратителен червей, 
който пропълзя направо 
към топлото мляко. Тогава 
Иисус взе в ръце два остри 
камъка, с тях разби глава-

та на сатаната и изтегли от 
болния цялото тяло на чу-
довището, което бе дълго 
почти колкото човешки бой. 
Когато ужасният червей из-
лезе от тялото на човека, 
той начаса започна да диша 
и всичките му болки се пре-
кратиха. И всички с ужас 
гледаха отвратителното 
тяло на сатана.

- Погледни какъв гнусен 
звяр си носил в себе си и 
си хранил дълги години. Аз 
го изгоних от теб и го убих, 
за да не може повече да те 
мъчи. Въздай благодарност 
на Бога за това, че неговите 
ангели те освободиха, и не 
греши повече, иначе сатана 

съзнание. Хората, живее-
щи в страх, ще преживяват 
прецесионното изравнява-
не като страшно и плаше-
що събитие. Много от тях 
ще излязат от телата си от 
трета и четвърта плътност и 
ще се превъплътят на дру-
га планета, по-подходяща 
за нивото на развитие на 
техните души. Подобно на 
възнесението, този процес 
ще отнеме няколко години, 
а няма да стане изведнъж 
на 21 декември, 2012 г.

Важно е да не се съди кой 

или какво е подходящо за 
всеки човек. Това не е де-
нят на Страшния съд. Бог 
не произнася присъда на 
човечеството. Това събитие 
е добре разбрано от душа-
та и от каузалното тяло и 
въплъщенията в периода 
около това събитие се пла-
нират с голямо внимание.

Из Глава 7 от книгата 
„2012 г. Измененията на 

Земята и бъдещето на чо-
вечеството“.

от стр. 7 шия Небесен баща и ваша-
та Земна майка с цялото си 
сърце и с всичкия си дух. И 
им служете, за да могат тех-
ните ангели също да ви слу-
жат. Нека всички ваши дела 
бъдат посветени на Бога. И 
не давайте храна на Сата-
на, защото възмездието за 
греха е смърт. При Бога е 
наградата за доброто - Не-
говата Любов, която е зна-
ние и вечна жива сила.

И те всички коленичиха и 
благодариха на Бога за Не-
говата Любов.

Като си тръгваше, Ии-
сус каза:

- Аз пак ще се 
върна при всеки, който е на-

отново ще се върне в теб. 
Нека отсега нататък тялото 
ти бъде храм, отдаден на 
твоя Бог.

И всички бяха изумени от 
неговите думи и от неговата 
сила. И казаха:

- Учителю, ти наистина си 
пратеник на Бога и знаеш 
всички тайни.

- И вие - отвърна Иисус - 
ще бъдете истински синове 
на Бога и ще имате негова-
та сила, и ще знаете всички 
тайни. Тъй като Мъдростта 
и Силата могат да дойдат 
единствено от любовта към 
Бога. Затова обичайте ва-

стойчив в молитвата и поста 
до седмия ден. Мир Вам!

И болният човек, от когото 
Иисус изгони Сатана, стана 
на крака, защото силата на 
живота отново се върна в 
него. Той пое дълбоко дъх 
и очите му се проясниха, 
тъй като болката напълно 
го отпусна. И той се просна 
на земята, където бе стоял 
Иисус, и целуваше следите 
от неговите нозе, и сълзи се 
лееха от очите му.

Следва


