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Излиза 2 пъти в месеца

ДЕНЯТ  19  АВГУСТ

“Здравей” ти казвам в този слънчев ден, 
усмихвам се, подавам си ръката. 
Не се цупи! Усмивка дай на мен, 
върви, предай нататък добротата! 
...  
Защо си тъй унил и умъчнен, 
навярно се страхуваш от злината? 
Човекът от любов е сътворен, 
върви, предай нататък добротата! 
 
Аз зная, никой лош не е роден 
и има светло кътче във душата. 
Нещастен е човекът озлобен, 
върви, предай нататък добротата! 
 
Усмихна се! Ех, вече си герой! 
Готов си да се справиш със злината! 
На слънцето с лъчистия порой 
върви, предай нататък добротата!

С Любов

Ваня НИКОЛОВА, Варна

на стр. 4-5

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Лияна ФЕРОЛИ

На 19 август пред Портика на циркуса 
на Седемте рилски езера /вдлъбнатина с 
форма на кресло/ представители на Бяло-
то братство от цял свят отбелязаха настъ-
пването на Божествената нова година. По-
следователите на Учителя Дънов изпълни-
ха танца Паневритмия /Висшия космически 
ритъм/, съставен от 33 упражнения в продъ-
лжение на около час и половина около рил-
ското езеро Бъбрека, облечени в традици-

онните за празника бели дрехи. Това място 
според Учителя е своеобразен гръбнак на 
Балканския полуостров, а Седемте рилски 
езера са енергийният център на света и 
врата към Агарта - преддверието към Вис-
шите селения. И точно на този ден над това 
място невидимите същества, които чрез 
свръхразума си направляват човешкото 
развитие, се събират на небето.

Рано или късно 
Изгрев ще има. 
Изгревът на 
нашите души

В основата на света стоят нашите лични вълни и частици. Космосът зависи от нас

Няма нищо по-разтърсващо, по-трогателно за Висшите селения от  
мига, когато някое безсмъртно същество осъзнае илюзиите си

Петото измерение на любовта

ЛЕНЕНОТО  СЕМЕ – 
БЕЗЦЕННО  ЛЕЧЕБНО  
СРЕДСТВО

Как да го консумираме?
Ленена вода или ленено масло?

Лененото семе е прекрасен източ-
ник на диетични фибри, омега-3 маст-
ни киселини и лигнани. Всеки един от 
тези елементи допринася за здравос-
ловните ползи от консумацията на ле-
нено семе. Лененото с е м е 
съдържа около 
20% белтъчини, 
30% въглехи-
драти и над 
40% мазнини. 
Богато е на ви-
тамини от група 
B и минерали.

на стр. 6
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17 август 2012, петък

Данните по-долу допълват и доразвиват 
темата за фондация “KESHE” на иранския 
учен д-р Мехран Таваколо Кеше, която за 
първи път бе публикуваната в българско-
то интернет пространство в този на 17. 06. 
2012. Тази е първата статия:
http://blogzaserioznihora.blogspot.com.
es/2012/07/keshe.html

Най–напред искам да покажа един де-
крет, с които президентът Барак Обама 
блокира и създава информационна мъг-
ла около проведената среща на учени на 
21.04.2012. в Белгия, на която присъстват 
учени от най-висок клас на НАСА, както и 
на други организации и ведомства на САЩ. 
Още в самото начало на срещата амери-
канските представители веднага разбират, 
че всъщност Мехран Кеше директно иска 
да освободи създадените от него техноло-
гии. Ученият демонстрира в реално време 
пред очите на посланниците своите мето-
ди за намаляване на физическо тегло на 
материята. Веднага след това американ-
ската делегация се оттегля и напуска на-
учния форум, а още на следния ден Оба-
ма издава декрета си с мотива, че иска да 
се блокира фондацията заради свободен 
трансфер на технологии. Американските 
учени си дават сметка, колко назад са в 
изследванията и постиженията си спрямо 
иранските си колеги. Ето декрета:
http://content.govdelivery.com/attachments/
USTREAS/2012/04/23/file_attachments/108
232/2012iransyria.eo.rel.pdf

Самият учен декларира, че собствен-
ността върху неговите изобретения е на 
цялото човечество и затова свободно и 
напълно безплатно я споделя. На обвине-
нието и мотива за декрета на Обама, че 
технологията може да бъде ползвана сре-
щу човечеството, Мехран Кеше отговаря 
тук:
http://www.keshefoundation.org/en/media-
a-papers/keshe-news/313-us-presidential-
decree-and-keshe-foundation-response

С две думи казва, че всяка авангардна 
технология е като добре подострена шпа-
га от двете страни и може да служи както 
за добро в ръцете на един високоморален 
човек, така и за злини в ръцете на лоши 
хора.

Кеше е изпратил поканата си към всички 
държави в света, ето адреса за България:

BULGARIA embassy@bulgaria.be, comm-
rep-sof@ec.europa.eu

Заявил е, че няма да публикува в сайта 
си кои държави са му изпратили отговор 
за или против, но ако човек пожелае да уз-
нае това, може спокойно да се обърне към 
своето правителство с този въпрос, като 
посочи горните и-мейли.

Има предварително насрочена сре-
ща на представителите на държавите на 
06.09.2012. Заявилите готовност прави-

НОВИ И ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ ОТ ФОНДАЦИЯ 
“KESHE” И ЛИНКОВЕ ЗА БЕЗПЛАТНО СВАЛЯНЕ 
НА ПАТЕНТИТЕ ЗА АНТИГРАВИТАЦИОННИ И 
ПЛАЗМЕНИ СУПЕРТЕХНОЛОГИИ. 

телства да изпратят свои представители 
учени на 21.09, ще декларират тази си 
готовност на предварителната среща на 
06.09.2012.

Още през декември 2011г. Кеше прави 
демонстрации пред директорите на ави-
окомпания “Боинг”. След като мислили 2 
месеца, отговора, който те дали на учения, 
бил, че тази технология е много опасна и 
ще застраши продажбите на техните само-
лети, а те са вкарали в самолетния бизнес 
милиарди долари.

Думите на Мехран Кеше, отправени към 
хората, в резюме са горе-долу такива:

“Един полет от Техеран до Вашингтон 
е проблизително около 5 до 10мин. Капа-
цитет за товар – около няколко хиляди 
тона. Нека правителствата да знаят 
възможностите, преди да вземат реше-
ние за участие или не в свободното спо-
деляне на тази технология. Този полет 
не може да бъде засечен от радари. Де-
монстрация на нашата технология на-
правихме на практика, когато заловихме 
шпионския американски самолет „Дрон“. 
Той дори не можа да задейства кода, с 
който да се саморазруши във въдуха. 
Сега се намира на сигурно място. Из-
ползването на технологията за мирни 
цели ни позволи да хванем този самолет 
и да го поставим в ръцете на една мирна 
нация.

Да направим един кратък анализ на 
това, което ще се случи по време на 
демонстрацията пред публиката. Тази 
демонстрация няма да може да се кон-
тролира от представителите на управ-
лението на ООН. Един път освободена 
тази технология, тя ще бъде гратис за 
всички, при това без да могат правител-
ствата да се намесват в използването 
й от обикновените граждани. От и до 
всяка точка на земната повърхност ще 
може безплатно да се пътува в рамките 
на 5–10 мин. Това е сега реалната карти-
на и не е откъс от фантастичен роман.

Сега ви моля да предоставим тази 
технология на разположение на всички 
хора по света.Тя ще стане скоро достъ-
пна за всички народи от така наречения 
Трети свят. Как и къде ще скриете ва-
шата собственост, ако стане така, че 
хора от най-изостаналите страни сега 
се появят в близост до вашия град, при 
това без да ви питат? И тези хора ще 
поискат същия стил и ниво на живот, 
каквито вие имате! За съжаление не сте 
разбрали, че всичко се е променило с на-
шето откритие.

Затова правителствата трябва да 
се разберат помежду си, защото сега 
всички народи ще имат еднакво знание 
и технологии и ще са равни.Значи няма 
да е възможно да продължи да съществу-
ва частният европейски клуб на Съвета 
на обединените нации, който да блокира 
тези внезапни движения и който действа 
в полза на частни интереси под неспра-

ведливия настоящ протокол на ООН.
Така ще се появи една нова структу-

ра на едни истински Обединени нации за 
всички граждани на земята.”

Тъй като данните в Уикипедия за уче-
ния и неговото откритие са изключително 
орязани и миниатюрни, тук давам един 
линк, на който има 50 патентовани откри-
тия .Това е частна колекция – уикипедия 
на всички най-нови актуални технологии 
за свободна енергия. Sterling D. Alland е 
събрал всичко това.

Линк към цялата колекция- частна Уики-
педия:

http://peswiki.com/index.php/Main_Page

Линк към подробна информация за тех-
нологията на Мехран Кеше в същата Уи-
кипедия

h t t p : / / p e s w i k i . c o m / i n d e x . p h p /
Directory:Keshe_Foundation

На горния линк има и видеодемонстра-
ции от самия учен.

Неговите патенти са регистрирани в Ев-
ропейския патенетен регистър тук:

h t tp : / /p lane tagea . f i l es .wordpress .
com/2012/07/european-patent-register-
keshe.jpg

ДВАТА ПАТЕНТА ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖА-
ЩИТЕ ЧЕРТЕЖИ, СХЕМИ И ПОДРОБНИ 
ОБЯСНЕНИЯ НА УЧЕНИЯ ЗА ТАЗИ ТЕХ-
НОЛОГИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ В 
PDF ФОРМАТ ОТТУК:

1.МИКРОПЛАЗМЕН РЕАКТОР 
http://depositfiles.com/files/ddbjiwd25

2.ГРАВИТАЦИОННА  И  ЕНЕРГИЙНА 
СИСТЕМА

http://depositfiles.com/files/t8z5jrp3t

Източници:

http://www.keshefoundation.org/phpbb/
viewtopic.php?f=2&t=2526&p=4605#p4605

h t t p : / / p l a n e t a g e a . w o r d p r e s s .
com/2012/07/24/ la- fundacion-keshe-
convoca-a-320-paises-el-6-de-septiembre-
para-liberacion-de-patentes-tecnologicas-
que-cambiaran-el-mundo-crisis-energetica-
escasez-de-agua-hambre-podrian-ser-
resueltas-y-s/

h t t p : / / p l a n e t a g e a . w o r d p r e s s .
com/2012/08/17/cron icas-desde- las-
piramides-de-bosnia-novedades-muy-
interesantes-sobre-la-fundacion-keshe-y-su-
tecnologia-las-patentes-ep1-770-715-a1-y-
ep1-770-717-a1/

h t t p : / / e l c i e n t i f i c o j u a n . b l o g s p o t .
c o m . e s / 2 0 1 2 / 0 7 / i n v i t a c i o n -
l a - p a z - m u n d i a l - i i . h t m l # m o r e 

Конструкция и превод на статията: 
Миоджералвомбо

ht tp: / /b logzaser ioznihora.b logspot .
com/2012/08/keshe.html
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на стр. 8

Имаме си празник на 
Съединението, сякаш за 
да изразим на думи това, 
което не можем да постиг-
нем на дело. Такива сме си 
българите – индивидуали-
сти. Съединяваме се само 
по време на изпитания, во-
йни, раздори, заплахи за 
националната кауза.   Това 
е все едно да обичаш само 
лицеприятните си и верни 
приятели, въпреки че хри-
стиянската повеля ни насъ-
рчава да обичаме и враго-
вете си и да благославяме 
ония, които ни проклинат, 
да правим добро и на ония, 
които ни мразят, да се мо-
лим за ония, които ни обиж-
дат и гонят /Мат. 5:42-48/. 
Защото истинската христи-
янска любов се изпитва в 
отношението към така на-
речения „неприятел”, който 
неслучайно е до нас, за да 
ни подтиква към развитие, 
към еволюция. Не случай-
но и човекът е венецът на 
природата, за да върши и 
невъзможното дори. Но ние 
не сме по трудните неща, 
особено, когато времето не 
ги налага. Но сега не само, 
че ги налага, но и ги изис-
ква.

Затова идеята две духов-
ни групи отново да си пода-
дат ръка и да дадат пример 
на всички останали, че до-
брото е съвсем реално и се 
постига с реални средства, 
идеи, дела, беше твърде по-
хвална. Става дума за гру-
пите „Откровения към хора-
та на новия век” и „Деца на 
Светлината”, които общу-
ват не само в мрежата, но и 
организират доста успешни 
срещи, лекции, интернет-
форуми и други обществе-
нополезни духовни начина-
ния. И това стана възможно 
благодарение на благораз-
положението на техните 
лидери – Иван Иванов, пре-
водачът на посланията на 
Леонид Иванович Маслов и 
Венко Вълчев, създател на 
духовната група „Деца на 
Светлината”.

Двете групи с предста-

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛ-
СТВО БЕЛГИЯ
ДО ВСИЧКИ МЕДИИ В БЪЛГАРИЯ
ДО ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ

 
На 21 април 2012 г. в Брюксел фондация “Кеше” покани 

на специална среща-презентация посланиците на всички 
държави в света. Целта на срещата бе фондацията да ги за-
познае с разработената и патентована от нея уникална тех-
нология, която тя предлага да предостави като безвъ-
змезден дар на света.

http://www.keshefoundation.org/
Посланиците на някои страни присъстваха на тази сре-

ща, а други предпочетоха да игнорират поканата, поради 
натиск от други нации и решиха да не присъстват или да се 
оттеглят в последната минута.

След тази среща фондация “Кеше” покани всички на-
роди на света да присъстват чрез своите посланици и 
ръководители на 6 септември 2012 г. на нова среща за 
отпускане на технологии за мирни цели в своя център в 
Нинов, Белгия.

Причините за тази втора покана са следните:
На 21 септември 2012 г. фондацията “Кеше” ще се от-

каже от лиценза си и ще даде свободен достъп на уче-
ните от цял свят да се запознаят със специалните тех-
нологии, които е разработила, като например системите 
за гравитация (Magravs).

Всички учени по целия свят по едно и също време ще 
могат да се запознаят с технологията, така че да могат да 
бъдат произведени и дубликати.

1. От този момент международните граници ще пре-
станат да имат реално значение. Това е така, защото след 
като първата система бе построена и експлоатирана, се 
разбра и нейната функционалност за обществеността. Едно 
пътуване, например, от Техеран до Ню Йорк ще трае вече 
около 10 минути максимално.

2. Енергийната криза ще бъде решена с един замах. 
След като веднъж технологията влезе в сила и се приложи 
за хората, тогава структурите, които контролират електриче-
ската енергия, както и всяка друга енергийна система до мо-
мента, ще останат с празни ръце. А чрез тях и настоящите 
финансови структури ще се срещнат с нищото.

3. Глобалният недостиг на вода ще бъде разгледан и 
решен с въвеждането на тази технология сред обществе-
ността. Това ще стане скоро след разсекретирането й и да-
ване на свободен достъп до нашите космически технологии 
за енергетиката.

Във връзка с това заявяваме, че като български граждани 
ние имаме моралното и законно право да бъдем своевре-
менно информирани от нашето правителство за неговото 
становище по всички предстоящи значими международни 
събития, свързани с бъдещето на страната ни.

Поради това настояваме министър-председате-
лят на Република България, г-н Бойко Борисов, да 
потвърди официално, че страната ни е получила по-
кана от фондация “Кеше” за организираната от нея 
международна среща за отпускане на технологии за 
мирни цели на 06.09.2012 г. в Белгия и да информира 
българската общественост дали представител-
ството на България ще участва в тази среща, или 
не.

Ние настояваме също премиерът на България и 
правителството на ГЕРБ да поемат публично от-
говорността за евентуалното получаване или не-
получаване на предлаганите ни от фондация “Кеше” 
като безвъзмездно дарение права върху ползването 
на нейните технологични патенти със всички произ-
тичащи от това получаване или неполучаване иконо-
мически придобивки или загуби и пропуснати ползи 
за страната ни.

Линк за подписване на петицията:
http://www.peticiq.com/keshebgenergy

УНИКАЛЕН ШАНС 
ЗА ЕНЕРГИЙНА 
НЕЗАВИСИМОСТ 
НА БЪЛГАРИЯ!

вители от няколко града си 
дадоха среща на кърджа-
лийска територия, където 
са преминали различни 
по дух, вяра и етническа 
принадлежност хора и са 
превърнали тази земя в 
кръстопът на единението. 
Но това най-много е зави-
село от стоящите начело на 
тези общности водачи, кои-
то са носили в себе си оне-
зи нравствени матрици, ко-
ито са включвали най-вече 
отдаденост и себераздава-
не в името на цялото, на об-
щото. Явно и ръководещи-
те двете групи Иван Иванов 
и Венко Вълчев са стигнали 
до това ниво, на което нищо 
друго не е по-важно от об-
щата духовна кауза.

А без такива хора как 
иначе биха могли да се еди-
нят политиците, държавни-
ците, след като духовните 
общества не могат да го 
направят, да дадат нужната 
енергия за този процес. Да, 
така е и в световен план, но 
ние трябва да отговаряме 
първо за себе си. Щом в 
християнството има повече 
от 3000 деноминации, как-
во тогава да кажем за която 
и да било друга сфера от 
живота ни? Особено сега, 
когато прастарият прин-
цип „Разделяй и владей” 
действа все още безот-
казно и с пълна сила, и 
това ще бъде така, докато 
духовните лица и общно-
сти не потърсят в свои-
те идеи, доктрини първо 
обединяващото ги, а не 
разделящото ги.

В противен случай земя-
та ни ще продължава да 
бъде една механична  спой-
ка на територии, на градо-
ве, местности. Но когато 
се слеят и духовните про-
странства на обитаващите 
ги хора, това взаимопро-
никване ще промени днеш-
ната ни реалност.

Така и датата на нашето 
Съединение ще бъде оза-
рена от съвсем различна 
атмосфера.

А тъкмо духовните во-

дачи могат да помогнат  
единените на дълбоко рав-
нище духовни същности 
да се разпознаят като ис-
тински братя и сестри по 
дух. И така да могат да се 
съединяват в конкретните 
измерения на действената 
любов. 

В България, както на-
всякъде по света, има де-
сетки хиляди малки групи 
и общности, които рабо-
тят сами за себе си, нищо 
че основните им постула-
ти са почти едни и същи. 
Но явно още не са съзрели 
за идеята, че духовната 
мощ на нацията предше-
ства тази в материален 
план и че само обединени-
те усилия в тази посока мо-
гат да променят днешното 
статукво.А щом като досе-
гашните институции, които 
бяха призвани да извършат 
това единение не успяха 
да го осъществят, явно ще 
трябва по самоорганизи-
ращ се принцип различ-
ните духовни общности в 
страната ни да го направят 
сами. Особено сега, кога-
то мощната Сътворителна 
енергия на Твореца създа-
ва изключителни предпо-
ставки това да се случи за 
най-кратко време.

И когато благожелателна-
та енергия на планетата ра-
боти  синхронично за нас. А 
щом като започваме да по-
лучаваме в съзнанието си 
щедро от този чудесен дар, 
ние можем да си взаимо-
действаме с другите кван-
тови, светлинни, полета 
около нас и с тези сливащи 
се потоци  на квантови вза-
имодействия да създадем 
новите реалности.        

Точно това направиха 
двете духовни групи ”Деца 
на Светлината” и „Откро-
вения към хората на новия 
век”. Представителите им 
посетиха култови места в 

С „хляба” на единението да „нахраниш” стотици…

Само духовното единение 
води към реално съединение

Венко Вълчев

Иван Иванов 
над Каньона
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А силата на позитивната енергия край Рил-
ските езера предполага най-успешното общу-
ване с Висшите светове.

На 19 август според Юлианския календар 
беше и Преображение Господне. Затова се 
почита като Духовната, Слънчевата нова годи-
на. На този ден светлината ни зарежда с не-
обикновени сили и ни подтиква към благород-
ни дела. И най-вече да разберем смисъла на 
милосърдието и жертвата, преодоляването на 
кармата и достигането до Висшето космическо 
съзнание. Паневритмията пък е най-прекият 
път за достигане до него. 

Бейнса Дуно припомни на света езоте-
ричното християнство и начерта живо-
та в четвъртото измерение, т.н. Христово 
съзнание, в което мислите се проявяват в 
действителността мигновено. Затова сега е 
много важно да подхранваме мисли на любов 
и обич, на истина, на красота, на хармония и 
мир. Както и да изучаваме неуморно Словото 
и живота на Онзи, който ни беше на гости в 
България и на тази планета – Учителя. 

Кой друг, като него, в по-новото време е из-
казал толкова много мисли, всяка от които 
съкращава личната еволюция с 25 хиляди го-
дини? Кой друг е казал това: „И най-безумната 
постъпка на Любовта е по-разумна от най-
разумната постъпка на Мъдростта?”. Или: 
„Единственото богатство, което човек ще от-
несе със себе си в другия свят, е мекотата на 
човешкия дух, мекотата на човешката душа, 
мекотата на човешкия ум и мекотата на чо-

вешкото сърце?”. И точно тази мекота сега 
се изгражда в най-трудното време по най-
трудния начин. Единственият „товар”, който 
ще натоварим в духовната совалка на наше-
то израстване. Именно това сега се случва 
чрез разрастването на мрежата на Христовото 
съзнание чрез подобни духовни сбирки /като 
тези на Седемте рилски езера/, лагери, срещи, 
лекции. А с хилядите си лекции и беседи, с це-
лия си живот между нас и в Космоса, Учите-
ля илюстрира Христовото съзнание. Беше 
най-невероятният негов пример и синтез.

И няма никакво значение, че този пример не 
може да стигне до сърцата на повечето хора, 
сега те още са затворени поради различни 
причини. Или са се подали на истерията да се 
очерни този наш велик българин, или се стра-
хуват от нещо, или пък не са готови да проуме-
ят оставеното от него несметно духовно богат-
ство. Затова не можем да се сърдим, че някой 
не може да долови неговия смисъл, защото то 
принадлежи на бъдещето. Самият Дънов, на-
помня, че великите хора се раждат стотици, 
хиляди години по-рано, за да изпреварят 
идващите събития, да подготвят хората 
за тях. Ссъвременниците им не могат да се 
възползват от техните учения /само малцина 
успяват да го направят/, понеже е необходим 
един времеви толеранс, през който посетите 
семена да попаднат в добра „почва”, и едва 
тогава да станат корени, основа на нещо ново 
и приложимо в живота. В противен случай, 
както напомня Петър Дънов, следването на 

Рано или късно 
Изгрев ще има. 
Изгревът на 
нашите души

новите идеи ще бъде само едно външно уче-
ничество, недаващо вътрешната връзка на 
човека с Любовта, а оттам и готовността 
да й се служи. А примери за това днес, ко-
ито водят до пълен нихилизъм и фанатизъм, 
има безброй. Макар че всичките тези „изми” 
също водят докъдето трябва, до осъзнаване, 
само че по трудния и дълъг път на грешките 
и страданията. Затова пък тези пътища носят 
твърде категоричен и неоспорим образовате-
лен опит. И, най-вероятно, той носи повече 
сладост и удовлетвореност от придобитото 
по този начин ново познание. И най-важното 
прозрение в него ще бъде това, че не мо-
жем да си тръгнем неосъмнали, ненаучи-
ли най-важното, най-същественото. Това, 
че рано или късно Изгрев ще има. Изгревът 
на нашата душа. Божият дом в нашите сърца, 
най-неръкотворните светилища на Божия Дух. 
Независимо от ставащото сега или тъкмо по-
ради него.

Засега, обаче, всичките тези провокации, 
неверия, съмнения, според едно осияние на 
Елма, Христовия Дух, са  необходими, за да 
се събудят инертните съзнания и да се разви-
ят около 5 милиона вида Христово съзнание.

На днешния етап няма начин да разберем 

Духовна совалка през Портика



К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 
5 К

В
А

Н
ТО

В
 

П
Р

ЕХ
О

Д
 

5

изцяло Мировия учител 
Петър Дънов, макар че и в 
бъдещето не е много веро-
ятно. А пък още по-малко - 
Абсолютния Дух, който пази 
Своята Догматика в тайна. 
Затова всичко, което се 
говори днес за духовната 
наука, може да бъде кол-
кото вярно, толкова и не-
вярно. Затова опитите на 
някои днешни тълкуватели 
изглеждат доста наивни, как-
то и доста несериозни. Но 

пък, от друга страна, как малките непроходи-
ли същества могат да се озоват поне отчасти 
в познавателното лоно, без да са преминали 
през „школата” на великата Майя, Илюзията, 
създадена от Великата майка на Битието – 
Пралайя? Затова и майката на повечето Вели-
копосветени се е казвала Майя. Това велико и 
необятно нещо, Илюзията, се допуска, защото 
нейният безкраен и красив свят дава възмож-
ност на малките да пораснат. Иначе не биха 
могли да живеят с пълна сила и с целия си 
сърдечен пламък. Илюзията за тях е прагът, 
от който чрез осъзнаване се тръгва към Лю-
бовта и Истината. От който започва един плам-
тящ живот, в който Любовта никога не спира. 
Затова Битието ни не се лишава от илюзии. 
Защото няма нищо по-разтърсващо, по-
трогателно за Висшите селения от мига, 
когато някое безсмъртно същество осъзна-
ва илюзията си, се казва в едно осияние на 
Елма. Това е мигът на отказването от егоизма, 
от себизма. Защото точно тези велики мигове 
създават новите същества и новите вселени. 
С нашите вдъхновения, възхищения, нашите 
възторзи първо изграждаме микросветовете, 
а пък те после градят енергийно и макросве-
товете. Но в основата стоят нашите лични 
вълни и частици. Космосът зависи от нас. 
Доказа го философията на квантовата меха-
ника и животът на всички известни мистици. 
А пък най-високоеволюиралите същества не 
създават нищо извън себе си, а само вътре в 
себе си творят всичко онова, от което се нуж-
даят. Затова и бъдещите храмове ще бъдат, 
както предрича Дънов, в човешките сърца, там 
където Творецът е вдълбал неизличимо Свои-
те духовни скрижали.

Всичко ще се измени, казва Учителя, защо-
то Божественото не се събира с щерни, както 
сега правят религиите. Божественото е в са-
мия Извор. А тръгналите от Него малки пото-
чета непрекъснатото се чистят чрез движение 
и обновление.
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА 

ЛЕНЕНО СЕМЕ

от маслодаен лен

Продукт на биологично земеделие
Без химически торове и препарати

Реколта 2012 г.
Прясната храна е истинската храна!

Цена - 3 лв\0,5 кг
Тел. 0888683359

да се превърне в ЕПА (ей-
козапентаенова киселина), 
която представлява също 
есенциална за нашето 
тяло мастна киселина. 
Това желано превръщане 
може да повишим, като 
намалим приема на други 
мазнини, произхождащи от 
зеленчуци.

Богатото съдържание на 
омега-3 и омега-6 мастни 
киселини правят лененото 
семе търсена добавка за 
спортисти и хора, целящи 
здравословно хранене.

Лененото масло не е 
подходящо за готвене. 
При нагряване АЛК може 
да се превърне в мутаген. 
То трябва да се държи в 
херметично затворен съд 
в хладилника или фри-
зера. Ако маслото има 
значителен мирис, то най-
вереятно е гранясало и 
трябва да бъде изхвърле-
но.

Как да консумираме 
лененото семе?

То има твърда обив-
ка, която не позволява 
на стомашните и чрев-
ните смилателни сокове 
да действат върху него и 
да извлекат активните му 
съставки. За това пречат и 
самите слизести вещества 
на семето, които неутрали-
зират ефекта на смилател-
ните ензими. Ако приемате 
сухо ленено семе, течно-
стите в организма имат 
висок осмотичен коефи-
циент, който не позволява 
пълното овлажняване и 
намокряне на сухите семе-
на. Ползите за организма 
са близки до нула.

Ето защо погълнатото 
ленено семе не може да 
бъде в необходимата усво-
яема форма, освен ако не 
е покълнало и доста вре-
ме не е пребивавало във 
водна среда. Поглъщане-
то на сушени ленени сем-
ки, каквито съществуват в 
пълнозърнестите хлябо-
ве например, преминават 
безпрепятствено чревния 
пасаж. 

Голяма част от лечеб-
ните свойства на лена се 
дължат на слизестите ве-

Три са полезните 
вещества при ленените 
семена: 

1. Фибрите (кафявите 
обвивки на семената), ко-
ито съдържат лигнини, 
борещи се срещу рака на 
гърдата и простатата. Те 
благоприятстват чревната 
перисталтика и подобря-
ват състоянието на дебе-
лото черво и простатата. 
Трябва да отбележим оба-
че, че за разлика от лене-
ното семе, лененото масло 
не съдържа никакви фибри 
и много малко лигнани.

Малки количества лиг-
нани се съдържат в голямо 
разнообразие от храни с 
растителен произход.

2. Муцините - слизе-
сти полизахариди, които 
се отделят от семето в 
първите 10 часа от покъ-
лването. Силно омекчават 
лигавиците на организма. 
Подобряват функциони-
рането на храносмила-
телната, дихателната и 
отделителната система.  

3. Полиненаситените 
киселини, които в кафяви-
те семена на лена дости-
гат 73%. Организмът няма 
възможност да ги синте-
зира, поради което тези 
киселини се приемат като 
витамин F.

В лененото семе се 
съдържат:

•	 омега-3 - алфа-ли-
ноленова киселина (над 
50% от всички мазнини)

•	 омега-6 - линолова 
киселина

•	 мононенаситена-
та олеинова киселина

•	 наситените пал-
митинова и стеаринова.

Алфа-линоленова кисе-
лина (АЛК), представлява 
омега-3 мастни киселини, 
които са доказано здра-
вословни за сърцето и 
имат противовъзпалител-
но действие.

Освен в лененото семе 
и масло, малки количества 
от алфа-линоленова кисе-
лина могат да бъдат на-
мерени в рапицата, соята, 
касисът и орехите.

В нашето тяло АЛК може 

щества, които са изключи-
телно ценни за физиологи-
ята на простата, червата, 
стомаха, отделителната и 
дихателната система. От 
тази гледна точка покъ-
лналият лен и ленената 
вода, съдържаща слузести 
вещества, се използват за 
лечение и профилактика 
на язва, колит, бронхит с 
кашлица, пикочопови за-
болявания, включително и 
простатит.

Водата, в която са пре-
бивавали ленови семена 
1-4 часа е богата главно 
на муцинозни вещества, 
които облекчават оплаква-
нията от запек и действат 
разхлабващо, намаляват 
болковия и диспептичния 
синдром при язва на сто-
маха и дванадесетопръ-
стника, тъй като покриват 
раневия дефект и предот-
вратяват действието на 
киселината върху язвата. 
Ленената вода и муциноз-
ните вещества на ленено-
то семе са отлично проти-
вовъзпалително средство 
при възпаление на проста-
тата. Някои водноразтво-
рими витамини също могат 
да преминат през водата, 
в която престояват лене-
ните семена в процеса на 
покълване, което прави 
ленената вода отлично 
терапевтично средство.  
Лененото семе и вода са 
полезни и при възпале-
ни хемороиди, възпале-
ние на синусите, слюн-
чените жлези със сухота 
в устата, а така също и 
при синдрома на сухо-
то и възпаленото око. 
При уретрити и цистити, 
причинени от патогенни 
Ешерихия коли, които се 
закрепват към лигавицата 
чрез патогенни пили, му-
цините на лененото семе, 
заедно с антибиотичната 
колицидна терапия, пречат 
за рецидив на заболява-
нето като препятстват за-
крепването на бактериите 
към мукозата и за разпола-
гането им субмукозно.

Лененото семе е най-
силният противопаразитен 
продукт. Отварата от лене-
но семе действа пагубно 
за всички видове паразити, 

ЛЕНЕНОТО  СЕМЕ – 
БЕЗЦЕННО  ЛЕЧЕБНО  
СРЕДСТВО Как да го консумираме?

Ленена вода или ленено масло?
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- Какъв е произходът 
на страха?

- Страховете ви са 
произлезли от вашето 
его. Страхът рисува чрез 
въображението ви нова 
действителност, аб-
страктна, но с изкриве-
ни модели. Всичкият ви 
страх се оформя в мен-
талното поле, дава се 
форма на измислени об-
рази, видоизменя се ре-
алността. Вашата аура 

в това време се пречупва, 
изкривява се. Страховете 
са от друга реалност, но 
гостуват на вашето съзна-
ние. Страхът отнема си-
лата на вашето енергий-
но захранване, блокира 
притока на енергия у вас 
и ви държи под контрола 
на деструктивни и само-
разграждащи личността 
модели. Страхът ви обе-
зсилва и ви прави бездей-
ни, дава ви съмнение и ви 
отнема вярата. Действа 

на подсъзнателно ниво на 
висшата нервна дейност и 
задейства ниските вибра-
ции. По този начин вие се 
абстрахирате от реална-
та вътрешна устойчивост. 
Може да контролирате 
страха с баланс, който 
да изведе съзнанието от 
въображаемите деструк-
тивни модели към високо 
организираната умстве-
на дейност. Да бъдете от 
светлина обляни – в това 
е спасението,  светлина-

та не ще поддържа из-
кривените деструктивни 
форми, а ще ги заличи 
и възвърне реалните 
очертания.

Цветана 
Качерилска

Телепатичен 
разговор със 
Зихара Зетрон – 
звездно-метеорен 
индивид от пето 
измерение - 2 част

освен на аскарите. Тя уби-
ва гъбичките и вирусите на 
хепатита. Ако към ленено 
семе при приготвянето на 
отвара се добавят пъпки 
от цветове на карамфил 
колкото 1-2% от теглото 
му, аскаридите също ще 
измрат. Добавянето на за-
хар в отварата от ленено 
семе унищожава лечебни-
те свойства.

При хроничен запек 
също се препоръчва все-
ки ден да се приема по 1 
чаша непрецедена настой-
ка от ленено семе (1 ч.л. 
на чаша гореща вода). На-
стойките и отварите трябва 
винаги на бъдат пресни. Те 
извеждат радионуклидите, 
токсините и други отровни 
вещества.

Народна рецепта за га-
стритни болки:

1,5 ч.л. ленено семе за-
лейте с чаша гореща вода. 
Разбъркайте и оставете 
да се запари 15 мин. След 
това прецедете и пийте 
течността 30 мин преди 
хранене 3 пъти дневно. 

В народната медицина 
е популярен компресът от 
ленено семе. Счукано ле-
нено семе се слага в тор-
бичка от марля, която се 
пуска за около 10 минути 
във вряща вода и след това 
се поставя връху болното 
място. Държи се, докато 
изстине. По този начин се 
лекува зъбобол, ишиас, 
ревматизъм, невралгия на 
лицето, болки в корема, 
болести на пикочния ме-
хур и бъбреците. 

Ленена вода или 
ленено масло?

Лененото семе има две 
полезни съставки - една 
водно и една мастно раз-
творима. Съответно това 
са муцините и маслото 
от лен. Използвайки кап-

сулите с ленено масло, 
вие се лишавате от ед-
ната полезна съставка. 
Освен това обработката 

на ненаситените масла в 
лененото семе е изклю-
чително трудна - те вед-
нага се окисляват и лесно 

гранясват. Това се случ-
ва дори по време на об-
работката. Гаранцията за 
качественото съхранение 
не винаги е валидна. Ето 
защо един килограм сухо 
ленено семе, накиснато за 
10 часа във вода, е много 
по-полезно и евтино, от-
колкото пет опаковки лене-
но масло. Един килограм 
сухо или покълнало ле-
нено семе съдържа много 
повече полезни вещества, 
отколкото 30 грама лене-
но масло, съдържащо се в 
една опаковка ленено мас-
ло, в което има вехикулум 
на соево масло и малко 
активна субстанция, или 
при други производители 
- 100 грама флаксойл, на 
цената на 40 лева, което 
прави точно десет кило-
грама сухо ленено семе. 
Купувайки си само ленено 
масло, вие се лишавате от 

другите полезни съставки 
на лененото семе, а те са 
много повече.

Козметично средство

Лесно и бързо може да 
си направите у дома на-
турален балсам за коса с 
ленено семе. За целта ще 
са ви нужни:

- ленено семе
- двулитрова тенджера
- цедка
Купете счукано лене-

но семе или цели семена, 
които вкъщи скълцайте в 
хаванче или смлете в ка-
фемелачка. В двулитрова 
тенджера с вода сипете 
3 с.л. от лененото семе, 
кипнете водата. Оставете 
отварата да престои една 
нощ.

На другия ден прецеде-
те и с отварата изплакнете 
измитата с шампоан коса.

Астрологията дава в пълен вид зависимостта между зем-
ното и небесното. Да се нарече „царица на земните науки” 
може. Древните ви астролози  са прониквали до  тайнства. 
Астрологията засвидетелства развитие извън земния живот и 
единство с Вселенската подредба на света. Тази наука е ва-
лидна за всяка звездна система, вашата е дял от Вселенската. 
В бъдеще се дава развитие на земната астрология, основано 
на информационен обмен извън познанията на Земята. 

Астрологията на съзвездието Северен кръст /Лебед/ е на 
доволно високо ниво. Ние имаме достъп до Единния астроло-
гически календар. В него се отчита времето на всяка планета. 

Вашите мерки не са идентични с тези на Луна, Марс, Сириус. 
Земната ви година е различна от тяхната. Всяка планета има 
различна периодичност и цикличност, но те се съпоставят 
на Висше Космическо ниво и се дава индекс за изравняване, 
който подпомага валидизацията на категорията „време” във 
Вселената. 

Астрологията чертае небесния път на индивидите от плане-
тите. Проектира върху звездната карта живота на всяка пла-
нета. Добър източник на знания е Вселенският астрологичен 
календар.

Цветана Качерилска

ЗИХАРА ЗЕТРОН ЗА АСТРОЛОГИЯТА
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Кърджали и околностите, 
обмениха свои мисли за 
настъпващата нова епо-
ха, за енергийния преход. 
Поетите в групата вляха и 
своите словесни поточета 
в Океана на Целостта, от-

(Полето граничи с 
друго, където тълпи 
от хора участват във 
фестивал).

Ние Звездните съве-
ти на Светлината иска-
ме да говорим. Искаме 
да кажем, че изпратихме 
нашите послания на на-
деждата в житното поле. 
Простите кръгове ни по-
казват в атмосферата на 
Земята, толкова близо 
до вас сега, обграждай-
ки ви в нашата любов. 

А големият Тибетски 
възел показва безкрайни-
те връзки между нашите 
светове и вашия, които 
никога не могат да бъдат 
прекъснати и винаги ни 
обединяват с нашите бра-
тя и сестри от Земята. Ние 
сме вплетени във вашата 
реалност сега, когато вие 
преминавате в четвъртото 
измерение - това е показа-
но с квадрата на стабил-
ност, а около него е кръгът 
на единството.

Извън този голям кръг 

около възела, има един 
малък кръг, обозначаващ 
индивидуално съзнание, 
защото отделният човек 
винаги има избора да вле-
зе в отношение с нас и ця-
лата верига на събитията 
или да остане отвън и да 
наблюдава, или да бъде 
пометен с неговото огра-
ничено съзнание в бързо 
протичащите промени. 
Има два малки кръга 
извън глифа на вашия 
свят със заобикалящата 
обвивка от Звездни сили 
в атмосферата; това оз-
начава връзка, защото 
вие човешките същества 
сте социални същества и 
трябва да общувате с дру-
гите. Съветваме ви, скъпи 
приятели, да говорите с 
вашите приятели и съседи 
за вашите преживявания, 
за прехода, в който се на-
мирате вашият свят и вие, 
и за нас, вашите звездни 
братя и сестри, както и за 
нашето желание да рабо-
тим с вас открито. Знайте, 

че сте обичани от вашето 
звездно семейство, което 
идва в мир и любов да по-
могне на вас и на вашата 
скъпа планета.

Звездните съвети
 на Светлината, 

10 Август 2012

За будистите (особе-
но за тибетските буди-
сти) безкрайният възел 
в традиционната фор-

ма изразява начина на 
възприемане на реал-
ността: той показва, 
че всички явления са 
свързани помежду си. 
Той е символ, изразяващ 
единството на всички 
неща. Този възел няма 
нито начало, нито край. 
Това е непрекъсната ли-
ния, излъчваща еднов-
ременно спокойствие и 
движение.

Ченълинг на Amuna Ra

О, скъпа, това е Слънчево колело на радостта. То 
пренастройва вашите енергийни системи, така че 
да можете да задържате повече светлина. Всички, 
които влизат в този кръг, после излизат по-светли, 
с повече светлина в тях, в клетките на телата им.  
Ти видя светлината да танцува около теб, когато от-
вори очите си, след абсорбиране на енергията, която 
получи. (Множество малки точици от ярка светлина 
изпълни моя поглед и видях всичко да блести за из-
вестно време след това.) 

Твоето възприятие се усили и ти можеше да виждаш 
и да чувстваш както в четвъртото измерение, така и в 
третото. 

Слънчевото колело е портал към четвъртото изме-
рение и всички, които влязат, се променят, независимо 
дали го осъзнават, или не.

Добре е, че фермерът позволява на всички ви да 
влезете и да се насладите на тази космическа енер-
гийна баня.

Ние ви молим да се свързвате с нас по-силно през 
следващите дни, скъпи приятели, защото ние се при-
ближаваме все повече и искаме да бъдем посрещна-
ти с любов и разбиране. Чувствайте ни в сърцата си 
и отворете вашето вътрешно възприемане за фините 
промени в света около вас. Знайте, че ние ви обичаме 
нежно и искаме да ви помогнем във вашата еволюция.

Звездните Съвети на Светлината, 
10 Август 2012

http://www.pleiadianregression.co.uk/8.html
 
 

Снимки на този житен кръг 
можете да видите тук:

 http://www.cropcircleconnector.com/2012/milkhill2/
milkhill2012b.html

СЛЪНЧЕВОТО КОЛЕЛО 
НА РАДОСТТА
ЗВЕЗДНИТЕ СЪВЕТИ НА СВЕТЛИНАТА – 
за житния кръг в MILK HILL, Англия, 
от 5 август 2012

ГОЛЕМИЯТ ТИБЕТСКИ ВЪЗЕЛ
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗВЕЗДНИТЕ 
СЪВЕТИ НА СВЕТЛИНАТА  за 
двата житни кръга в CHEESEFOOT 
HEAD, Уинчестър, 9 август 2012 г.,  
канализирани чрез Amuna Ра

С „хляба” на единението да „нахраниш” стотици…

Само духовното единение 
води към реално съединение

правиха своята възхвала, 
своята почит, своето възхи-
щение, вдъхновение към 
Онзи, Който е в основата 
на всичко.А всички участ-
ници с общи молитви и 
енергийни трансфери от-

правиха своите послания 
за Мир, Светлина, Любов 
между всички хора, за все-
общо сътрудничество и 
благополучие. А водите на 
Каньона, образуващ сърце 
от два ръкава на язовир 
„Кърджали, прие с охота 
тези мисли и чувства, за да 
ги разнесе като „хляба” по 
водите до всяка една жад-
на за него душа. Изпраща-
щите и приемащите този 
„хляб” на единението, зна-
ейки от Библията /Книга на 
Еклесиаста, 11:1/, че след 
много дни пак ще го наме-
рят, останаха с чувството 
на добре свършена работа.

Лияна ФЕРОЛИ

Обща снимка над Каньона


