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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

на стр. 6

Да, сигурен 
съм, че това 
ще се случи, но 
аз няма да съм 
там 

Емилия МАНОЛОВА

Скъпи приятели,
Позволявам си да спо-

деля с вас едно мнение 

Петър ДЪНОВ
Подбрала Цанка Екимова

Троскотът лекува всичко.
Хрянът дава нещо, което от никъде 
другаде не може да се получи.
Хлябът съдържа всичко.
Лещата засилва очите.

за прехода, формира-
но въз основа на онова, 
което съм прочела и ос-

мислила до момента, с 
надеждата да ви бъде от 
полза и да ви послужи 

за него - ще настъ-
пи край на света, 
ще дойде Нибиру, 

ще се изместят по-
люсите, ще дойдат извъ-
нземните и ще ни спасят, 
ще има евакуация на 
борда на корабите май-
ки на Аштар, няма да се 
случи нищо и т.н. 

Бобът помага на бъбре-
ците.
Хубаво е да се яде зе-
лен фасул.
Грахът дава хубав тен на кожата.
Крушите дават мозъчна енергия.
Ябълките успокояват нервите.
Празът дава хубава обхода.

Лукът е полезен - суров, печен или 
варен.
Да се употребява чесън.
Крушата е символ на мъдростта.
Ябълката - на любовта.
Сливата - на истината.
Яденето на сливи помага за духовно-
то издигане на човека.
За болни - картофена супа с моркови 
и гулия. Болният да пие житена вода.

Жито - една чаша, четири чаши 
вода, варене един час. Захлупва се с 
хартия, отгоре с кърпа. Консумиране 
след 4 часа.

Винаги слагай продуктите в кипяща 
вода. Всички ястия да се варят на умерен 

ПРЕХОДЪТ - 
КАКВО ТОЧНО 
ЩЕ СТАНЕ? 

като повод за размисъл. 
Много е информацията 
за прехода и версиите 
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Лияна ФЕРОЛИ

Гъсеницата живее, докато си образува 
условия да стане пеперуда. След което 
отива в други условия и светове според 

Дънов. Човекът, подобно на нея също така  се 
трансформира, променя възгледите си с помо-
щта на Живия Господ, Който живее в негова-
та душа. И с помощта на светлината, която е 
свързана с човешката мисъл, с чувствата.

Вече сме достигнали дотам, че да осъзнаем 
колко важна е нашата мисловна насоченост и 
отношението ни към всичко заобикалящо ни. 
Че те пряко влияят както върху нашия, така и 
върху живота на останалите хора. Разбирайки 
това, ние вече сме готови да изпълним и свое-
то предназначение, като участваме в един все-
общ план и създаваме една напълно нова, ду-
ховна култура, като се включваме съзнателно 
в този висш процес и намираме своята специ-
ална мисия, своето предопределение и своята 
отговорност по този общ път. 

Така, търсейки себе си и своето място в 
новите реалности, ние започваме  реално да 
преживяваме  Божественото в нас самите, да 
се свързваме с него, да се усъвършенстваме и 
развиваме интуитивни проникновения, да раз-
бираме какво е предопределеното бъдеще на 
човечеството. 

Несъмнено е, че без този духовен инстру-
ментариум много трудно можем да преминем 
през „вратата” на извършващия се сега енер-
гиен преход. За да се подготвим за него, за да 
се промъкнем през неговата врата, самите 
ние трябва да станем врата, да пропуснем 
напълно безпрепятствено Божествената 
енергия да протича през нас така, че да на-
строи полето ни към синхрон с Бога. В проти-
вен случай няма да можем да помогнем нито 
на себе си, нито на другите хора, тъй като 
всички сме взаимосвързани на субатомно и на 
духовно ниво.

А като оставяме енергията да тече с и за лю-
бов, ние ускоряваме процеса на синхронност 
с Божия план и издигаме не само своето, но и 
енергийното ниво на хората около нас. Зато-
ва обаче е нужно да се отстраним от страха, 
омразата, осъждането, съмнението, несигур-
ността, негативите, дори и от пристрастието 
към резултатите. Също и от гнева, който пре-
дизвиква особено силен енергиен блокаж. Ко-
гато пък проявяваме енергията си чрез егото, в 
началото е силна, но после се разсейва много 
бързо.

Сега преминаваме на такива високи нива на 
енергия и интуитивни прозрения, че нашите 
очаквания ще имат непосредствен ефект. 
Каквото проектираме за себе си мисловно 
и визуално, това ще срещнем на пътя си. На 
днешните висши нива на енергия нашите по-
лета реагират много бързо и реализират оно-
ва, което очакваме. Ако се страхуваме, нашето 
поле ни носи онова, от което се страхуваме. 
Ако мразим, ни среща  повече с онова, което 
мразим. Но ако настроим полето си на Rten brel 
/тибетската дума за синхронност/, ще чуваме 
гласа на нашата душа, ще разбираме нейния 
език, ще осъзнаваме съвпаденията в живота 
си, които съвсем не са случайни. И тогава не 
Душата ще ни намери, а ние – нея.   

Вече със сигурност се знае, че молитви-
те имат голяма сила, особено когато са фор-
мулирани не като молба и искане, а като ут-
върждение с вяра, че Бог помага. Затова ут-
върждението на този вид молитва зависи от 
сигурността на нашата вяра, че молбата ни ще 
бъде удовлетворена. Така и в Библията всички 
велики молитви са не молби, а утвърждения, 
огласяване на вярата, че измоленото е на 
път да се случи. Именно тази безпрекослов-
на вяра, това наше очакване за сбъдване пра-
ви молитвите ни действени, а в момента на 
приемането с вяра ние излъчваме могъщата 

сила на молитвената енергия, която се излъч-
ва към целия свят и през цялото време. Това 
специфично енергийно поле, наричано поле 
на интенцията /на целта и намерението/ оказ-
ва влияние върху онова, което ни се случва в 
живота. Затова Писанието казва, че ако има-
ме вяра колкото едно синапово зърно, мо-
жем да преместваме планини. Тази тайна ни 
предстои да овладеем и прилагаме, да създа-
ваме нови реалности, отношения и общества. 
Предстои ни да се научим чрез специални ди-
хателни техники, чрез медитации и визуализа-
ции да настройваме това свое поле, наричано 
и молитвено, да си повдигаме и разгръщаме 
енергията до степен, необходима за интензив-
но творчество и пресътворяване. А така и да 
откликваме на предназначението си да проме-
няме към по-добро всичко в нас и около нас. 
Защото сме дошли на този свят като духовни 
същества от едно високо равнище тъкмо зато-
ва – да издигаме нивото на енергиите, с които 
сме свързани, и да изградим по-широки пред-
стави за нещата. Също и да отворим съзнани-
ето си за вътрешните източници на енергия, 
които повишават вибрациите ни много повече.     

Още преди раждането си сме тласка-
ни от желанието да променим све-
та към пълно духовно осъзнаване. 

Както и да разберем, че сетивните удоволст-
вия само отвличат вниманието ни, изсмукват 
енергията ни и ни водят към упадък. За тази 
цел първоначално трябва да разберем, да ос-
ъзнаем съдържащата се в нас огромна сила, 
да я култивираме и разгърнем максимално, 
защото тя действа не само в моментите на 
молитва, но и във всяко друго време и спома-
га за осъществяването на нашите очаквания. 

После трябва да си представяме очакваното, 
да го визуализираме, но в никакъв случай да 
не позволяваме ума ни да си представя  зли-
ните, които могат да ни се случат, тъй като 
молитвената енергия може да се използва и 
негативно. След което, заедно с  дълбокото и 
бавно вдишване, да си представяме как енер-
гията се влива в нас през центъра на главата 
и как се излъчва във всички посоки. До степен, 
в която получаваш чувството и усещането, че 
се изпълваш и преливаш от енергия. Както 
една препълнена чаша. Така че очакването 
на доброто и успеха с вяра е разковничето 
за трайно поддържане на високото ниво на 
нашата енергия, което е така жизнено важно 
за нашето здраве, за нашия смислен и изпъл-
нен с духовни радости живот.

Но когато мислим по обичайния начин, 
тази енергия е много слаба и противо-
речива. Когато обаче сме научени още 

от малки да очакваме успех във всичко, той ни 
е гарантиран. Това е свързано и с изгражда-
нето на едни ролеви модели, които следваме 
ревностно и неотменно. Източните легенди и 
духовните писания сочат, че много скоро всич-
ки хора ще узнаят за тази сила и че могат да я 
използват по предназначение. Дори преди да е 
станало твърде късно, хората ще се научат да 
овладеят молитвената сила на своите очак-
вания. И това енергийно поле от стеснено и 
слабо ще се превърне в разгърнато и силно. Ще 
се научат да отварят телата и енергийните си 
чакри така, че да възприемат цялата налична 
енергия. Още с утрешната гимнастика да раз-
движват всеки един мускул, слушайки коман-
дите на вътрешния си център, който се намира 
малко по-надолу от центъра на тялото. При 

Молитвите имат голяма сила, когато са формулирани като утвърждение

Нашите очаквания ще имат 
непосредствен ефект
Преминавайки през вратата на прехода, 
самите ние трябва да станем врата, през 
която влиза и излиза Любовта
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концентрация върху движенията 
в тази област, човешките мускули 
се задействат на по-високо ниво 
на координация. На този принцип 

се основават и всички източни бойни изкуства и 
танцови движения. Чрез това отваряне за въз-
приемане на цялата божествена енергия, която 
е в нас и около нас вече можем да насочваме 
полето си към  ефективна дейност, към от-
даване във всички посоки. А с придобиване-
то на по-висшето енергийно захранване осигу-
ряваме и по-цялостен и пълноценен обмен на 
единната и взаимнозависима система, в която 
всичко е жива духовна енергия и е част от Бога. 
Затова, като действаме за осъществяването на 
Божия план, ние усилваме своята енергия и 
тази на общото енергийно ниво. Повишаваме 
и потока на синхронност в себе си и в други-
те хора, а това отговаря на предопределения 
план за развитие и еволюция, който е вложен в 
самата вселена. Вярата ни в победата на вис-
шия космически план може и да ни спасява от 
проблемите, да поддържа нашето поле стабил-
но и мощно.

Мерилото ни пък за свързаност с тази един-
на сила е чувството ни за красота и то ще се 
изразява с все по-нарастващата степен на кра-
сивостта, която забелязваме в нас и около нас. 
А за това дали излъчваме интензивно получе-
ната енергия в полза на Целостта, истинският 
индикатор ще бъде чувството на любов. Ако то 
остава на едно дълбинно ниво постоянно, това 
означава, че имаме дълбока връзка с Божест-
веността в нас. Защото това е доказателство, 
че сме се свързали с Божествената енергия въ-
тре в нас, че я преживяваме като част от себе 
си. Така разширяваме своите възприятия и 
всичко започва да придобива по-ярко присъст-
вие, формите и цветовете стават по-наситени и 
уникални. А щом възникне това усещане, значи 
сме готови да вдъхнем още повече енергия. Но 
тя не идва толкова от нещата, които ни заоби-
калят, макар че можем пряко да абсорбираме 
енергия от някои растения и от светите места; 
тя идва най-вече от нашата връзка с Божест-
веното в самите нас. На това самопознание в 
най-голяма степен са носители днес новите 
деца.

Сега идващите в света деца, имащи 
мисия да бъдат в съзвучие със син-
хроничните процеси, обезпечаващи 

доброто и предопределението, са истински-
те носители на мощното поле на интенция-
та, на очакването, което винаги е било нари-
чано вяра.Те са носители на една по-висша ге-
нетична енергия, на всички онези специфични 
черти на характерите си, които ще им помогнат 
да изпълнят своите предварително зададени  
задачи, да създадат едни нови идеални общ-
ности. Затова гените на техните родители се 
комбинират така че да им осигурят най-добра-
та подготовка и най-доброто възпитание, за да 
могат да осъществят своите цели чрез новите 
настройки на молитвените им полета. Именно 
те ще помогнат на своите родители да израст-
ват, еволюират заедно с тях, да  издигат съзна-
нията им така, че да не са способни на зло. Те 
ще помогнат и за изграждането на една обща 
мисловна мрежа, на едно общо енергийно 
поле, по-мащабно от всичко познато досега, 
което да обхване цялата планета и да издиг-
не нивото на мислене на всички хора. Дори 
и на онези, които все още имат тъмни намере-
ния. Но това няма да стане насилствено, а чрез 
едно всеобщо разгръщане на молитвената ни 
енергия, подобно на светлина, която обгръща 
и озарява всички, които още не са се обърнали 
към позитивното.  

Затова с увереност в очакванията ни можем 
да кажем смело, така както се казва в една 
молитва: Да дойде Царството Господне, което 
носи възкресение, да дойде духовното основа-
ние, което ни обновява и да се прослави името 
Господне между нас, с което се завършва всеки 
добър почин. Амин!
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на стр. 5

Много въпроси и много отговори ви се 
дават, защото Вселената няма тайни от 
вас. Просто има неща, които все още 

не можете да осмислите и да разберете, защо-
то за тяхното разбиране ви е нужна енергия от 
по-фино ниво. Все едно гледате през мътно, 
замърсено стъкло, очертания и отблясъци на 
светлини и се опитвате да ги интерпретирате 
по своему. Но това не означава, че не сте пра-
ви. Някои от вас успяват да доловят структура-
та и общата картина. Но като цяло, все още ви 
предстои да видите всичко това с друго Духов-
но зрение, което е заложено във вас самите. 
Затворете очи и отворете сърцето си. Там ще ви-
дите всички картини от бъдещето и Вселената, 
която ви очаква. Спрете мозъка си, насочете се 
само към сърцето. Сега за вас то е главния пъте-
воден ориентир.

Там, където има съмнения, е трудно да се 
върви напред. Човешката ви природа ви е на-
учила да не се доверявате на пътя. Много от вас 
не могат да приемат напълно, че пътят винаги 
ще ви отведе там, където е необходимо, защо-
то това е пътят на сърцето. Вие сте престанали 
да доверявате на сърцето. Затова го отворете и 
слушайте. Човекът, който приема тази инфор-
мация, я приема от своето ниво на възприемане 
и енергийна структура. Това, което ви се стори 
невероятно, може просто да е действие на неин 
филтър. Отхвърлете филтрите и пропуснете ин-
формацията през сърцето, през сърдечното про-
странство, което е съсредоточено около сърдеч-
ната чакра. Всеки от вас ще чуе от този поток 
само това, които иска и е във възможностите му 
да възприеме енергийно.

Ако нещо е несъвместимо с вашата структура, 
повтаряме: отхвърлете го. 

Вашият преход в новото измерение е много-
мерен. Ние вече предадохме, че мнозина ще 
преминат прехода практически мигновено, 
възможно е по време на сън. През периода 
на трансформация в енергиите на Гея, ще се 
извърши обща настройка на всички части от 
вашата система. За тази цел е устроен пара-
да на планетите към центъра на галактиката. 
    Сигналите ще се предадат по целия ред за на-
стройка. Сигнала ще се породи в центъра на га-
лактиката и по веригата ще бъде предаден на Гея, 
което ще доведе до трансформация. Енергията, 
по-точно, енергийния импулс, който ще достигне 
до планетата, ще включи множество механизми, 
които са подготвяни от векове. Тези механизми 
са били заложени изначално за вашето възне-
сение. Просто много дълго време стартирането 
им е било невъзможно. Вселенските структури 
са пазели и поддържали работоспособността на 
тези механизми. Но пускането им е било невъ-
зможно. Защото импулса, който трябва да ги за-
движи, трябва да постъпи по съответния енерги-
ен канал на планетата. Каналът трябва да бъде 
подготвен за такъв колосален обем и качество 
енергия. Говорейки за канал, нямаме предвид 
някакъв проводник или тръба – това е цяла 
решетка от енергийно взаимодействащи струк-
тури, част от които са вашите светлинни тела. 
В „лошия“ за вас сценарий (защото за Вселената 
няма негативен опит, има само опит, който дава 

импулс за следващо творение) в развитието на 
това събитие, понеже импулса е неизбежен, 
както и дишането на Вселената, ако каналите не 
са готови, планетата би изгоряла. По-точно, би 
избухнала като свърхнова звезда. За това очи-
стване с огън са говорили вашите учения преди. 
Но вие със своите мисли, действия и енергии 
успяхте заедно с Вселената и Гея да подготвите 
канала за приемането на енергийния импулс. 
В момента на въздействие на импулса ще 
се задействат механизмите и физически-
те обвивки на всичко съществуващо ще се 
разпаднат на първична материя. Възнесе-
нието ще е буквално. Земята ще премине 
през портала на Възнесението. През пор-
тала ще премине и всичко живо на Земята. 
Всеки от вас има особен енергиен код, чрез 
който ви разпознават във Вселената. Тези ко-
дове са записани в хрониките Акаша. Кодът е 
вашето светлинно име. За всеки ще бъде от-
ворен индивидуален портал, през който ще 
премине възнесението. Количеството на тези 
портали не е ограничено. Подбора (отваря-
нето) на вашия портал ще стане автоматично 
с прочитането на светлинното ви име. Нали е 
важно да бъдете насочени по комфортен път 
към възнесението, макар да знаем, че мнози-
на от вас са готови на страдания заради него. 
На Вселената не са нужни вашите мъки. Ос-
вен това, много страдални енергии поглъщат 
голямо количество позитивна енергия. Ние не 
говорим за вашите единомишленици, които със 
страданията си са освобождавали очистваща 
енергия. Това са били други велики същно-
сти, които са били готови енергийно за това. 
Вселената ви обича и се грижи за вас като за 
деца. Основната маса хора, към този момент, 
ще бъде вече подготвена. Сега сверявайки све-
тимостта ви с кодовете на прехода, вече виж-
даме, че много от вас са готови за прехода. Вие 
знаете за кого говорим. Тези хора знаят, защо-
то в тях отдавна протичат трансформиращите 
процеси и вече се учат да управляват астрални-
те си тела. Другите не са работили още с телата 
си, но ние призоваваме:

Обичайте света и самите 
себе си. Чистото намерение 
и любовта ще ви позволят да 
преминете по личния портал. 
Любовта към света, към Бог, към Вселената, 

към другите хора, към себе си е просто ЛЮБОВ 
в чист вид.

Не се тревожете за механизма на този процес. 
Всички точки на Вселената са свързани между 
себе си. Разстояния съществуват само в глава-
та ви. Сами сте загубили знанието за възмож-
ността за преместване чрез портали във всяка 
точка от Вселената, за това разказват вашите 
легенди и древни текстове и рисунки. Ще кажем 
така: механизма за преминаване във всяка точ-
ка от Вселената го знаят астралните ви тела. 
Те знаят. Но вашите ментални натрупвания и 
страхове блокират това знание. Вашите астрал-
ни тела пътуват между световете по време на 
сън, когато менталния апарат е в дълбок покой. 
Но сега не е нужно да си спомняте всич-
ко. Механизмът е подготвен и ще сработи 
в нужната минута. Дори тези от вас, кои-
то не вярват във всичко това, но притежа-
ват съответната светимост, ще преминат 
през порталите и ще се окажат в новия свят. 
Най-сложния въпрос е „Къде?”. Къде е този 
свят? Той е вътре във вас. Това е вашият избор. 
За нас е сложно да ви обясним многомерността 
и пространството във Вселената. Всеки от вас 
събира свой свят в определено пространство. 
Многочислените сборни точки от вашите свето-
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от стр. 1

Хората четат, вяр-
ват или отхвърлят, 
карат се кой точно 

е прав и се питат каква е 
истината и какво да пра-
вят - да живеят като за по-
следно, да се запасяват 
с най-необходимото, или 
да си живеят все едно, че 
няма да се случи нищо?

Всъщност всички вер-
сии са верни, тъй като ста-
ва дума за паралелни ре-
алности - те са доказани 
математически от Хю Евъ-
рет и описани максимално 
подробно в учението Иис-
сииди - информация, сва-
лена от будхичния план.  
Те съществуват и ние не-
прекъснато се фокусира-
ме в някоя от тях. Фразата 
„Каквото и да поискаш, Аз 
вече съм ти го дал”, е бук-
вално вярна - Той наистина 
ни го е дал - под формата 
на паралелни реалности 
с всевъзможни сценарии. 
Трудно е да се обясни в 
една страница това, което 
е дадено на десетки хиля-
ди страници, но все пак:

Всеки от нас всъщност 
е в 328 екземпляра, кои-
то обитават различните 
реалности и запълват ба-
зата данни във висшия ни 
Аз. Тази база данни е на 
разположение на всяка от 
отделните проекции, тоест 
на тези 328 екземпляра, 
под формата на опит. Ако 
някоя наша форма „там” 
проработва нещо, сами-
те ние тук се фокусираме 
върху друго. Ако нещо не 

ни е интересно тук, значи 
друг от нас работи по него 
„там” (в някоя от други-
те реалности, в които се 
проявяват другите наши 
т.нар. стерео форми). Са-
мите ние всъщност сме 
съзнание, което се фоку-
сира в тези различните 
форми (тела), обитаващи 
различните паралелни 
реалности. В момента на 
т.нар. смърт „умрелият 
(под формата на съзнани-
ето, което представлява)” 
мигновенно се префоку-
сира в друга от тези пара-
лелни реалности, в която 
някое друго негово копие 
живее и той (станал вече 
той-там) дори не забеляз-
ва, че физическото тяло 
тук - за това свое обкръже-
ние, е умряло. Той продъ-
лжава да живее с копията 
на близките си там и дори 
представа няма, че копия-
та на близките му тук вече 
го погребват. И така уми-
раме непрекъснато. Както 
досега не сме си давали 
сметка, че многократно 
сме умирали (че много-

кратно сме се префоку-
сирали), така и за в бъде-
ще няма да осъзнаваме 
това префокусиране. 
Нашето така наречено 
минало всъщност е част 
от тези паралелни реал-
ности и в този смисъл то 
протича сега. Затова за 
някои хора със специални 
възможности (за префо-
кусиране) то е достъпно 
сега. Същото важи и за 
нашето бъдеще. Така че 
всъщност ние - за себе си, 
сме вечно живи и нико-
га не умираме - умираме 
само за заобикалящите 
ни хора. Повече подроб-
ности за това ще намери-
те в материалите от Орис 
и в самото учение.

И така, въпросът не е 
какво ще стане, а къде точ-
но ще се окаже /със съзна-
нието си/ всеки от нас. 
Тъй като един от фактори-
те за фокусирането е как-
во мислим, какво очаква-
ме, какво вярваме, че ще 
стане, както и това, какви 
са вибрациите ни - къде е 
събирателната ни точка 

(според терминологията 
на Кастанеда), или т.нар. 
фокус на съсредоточено 
внимание (според терми-
нологията на Орис), имай-
те предвид следното:  
Шест месеца преди пре-
хода тази точка трябва 
да се задържа на ни-
вото на четвърта чакра 
- любовта и алтруизма, 
или т.нар. СЪСТОЯНИЕ 
НА РАДОСТ, за да по-
паднем в реалности с 
максимално качествен 
сценарий - там, където 
вместо с пластични опе-
рации външността ни ще 
се коригира посредством 
нано мисъл-форми, там, 
където ще преобладават 
високите технологии, но 
в полза на хората и т.н.  
Когато ви се случи нещо 
неприятно, постарайте се 
до 2 минути да върнете 
събирателната си точка в 
състояние на радост - така 
ще си осигурите необ-
ходимата носеща често-
та по време на прехода. 
Според нейното ниво вие 
ще резонирате със съот-

ветстващата й по честота, 
т.е. сценарий, реалност и 
ще се окажете точно там. 
Няма нужда да се сърди-
те никому - ако някой ви 
е направил нещо, помис-
лете си, че просто ВИЕ 
сте в тази реалност и като 
повишите вибрациите 
(настроението) си, се из-
местете (префокусирате) 
в реалност с по-качествен 
сценарий. 

Придвижването към по-
качествените сценарии 
става с цената на МАКСИ-
МАЛНО АЛТРУИСТИЧЕН 
ИЗБОР от ваша страна 
при всяка житейска си-
туация или проблем. За-
това е казано: благода-
рете каквото и да ви се 
случва - защото така се 
задържате в диапазони-
те с по-високи честоти. 
Самият преход ще трае 
само миг - едно мигване, 
но ОТВЪД това мигване 
за всеки от нас ще се слу-
чат различни неща.

За онези, които през 
месеците преди това са 
се фокусирали предимно 
върху изпълнените със 
страх сценарии и ката-
клизмите, ще има масови 
или локални катаклизми, 
а от другите всеки ще по-
падне в своя сценарий.  
Няма грешни отговори и 

ПРЕХОДЪТ - 
КАКВО ТОЧНО 
ЩЕ СТАНЕ? 
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ве съответно се пресичат или сливат. За-
това всеки ще получи според вярата си, 
това е истината на вашите учения. А във 
Вселената това е законът за възприятието. 

Както възприемате себе си и света, 
такъв светът се реализира във вашето тво-
рение. Не съществува такова нещо като 
подготвени площадки за кацане при сроч-
на евакуация на вашия планетарен кораб. 
Разберете, това е линейна представа. Все-
ки от вас попада в тази точка на Вселена-
та, където го насочи светлинното му тяло. 
Но важното е, че човечеството, всичко живо 
и самата Гея сте една структура. Затова ча-
стите на структурата не трябва да се раз-
падат. Тогава няма да я има и планетата. 
Всички сте свързани. Един организъм сте. 
Отдавана предаваме тази информация, 
но вие я възприемате все едно сте отдел-
ни части, между които съществува някаква 
зависимост - растителното, животинското, 
минералното царство, човешкото обще-
ство и планетата с океаните и материците. 
Няма нищо отделно. Вие сте единен орга-
низъм. Клетките на тялото ви също имат 
осъзнаване, но осъзнаване, че са част от 
един организъм. Вашият. Така и вие тряб-
ва да осъзнаете, че сте част от общия ор-
ганизъм на Гея. Вие сте Цялото, а вашето 
Цяло е единно с Вселената. Разбирате ли? 
Всичко, което се случва на планетата: 
стихийните бедствия, изхвърляне на ки-
товете на брега, промяната на течени-
ето Гълфстрийм, политическите съби-
тия – всичко влияе върху вас, на всяка 
клетка от вашето същество. Съответно, 
всяка ваша крачка (мисъл, действие, 
постъпка) влияе на всичко, което става. 
Ние сме го предавали това хиляди пъти. Но 
неизвестно защо не всички осъзнавате про-
цеса на влияние върху вас. Ако във вашето 
тяло го е заболяло кутрето, нима сърцето 
ще се зарадва и ще си каже: „Нали не е с 
мен. С мен всичко е наред.”. Ние толкова 
подробно и примитивно обясняваме, за да 
разберете всички! Тези, които знаят тази ис-
тина и живеят според нея – благодарим ви 
за съучастието в развитието на планетата. 
Всичко това ви го казваме, за да ви стане 
ясно, че няма да има отделно възнесение 
на избрани същности.

Готви се планетарен преход. 
На вас ви е трудно да си представите 

мащабността и величието на този процес, 
но опитайте.

Чрез много от вас е предавано, че чове-
чеството е направило пробив и ви очаква 
велик преход. Но това събитие не е само 
от местно значение. Това е началото на ка-
чествено нов път в развитието на Вселена-
та. Точно така е.

Вие сте участници във велик експери-
мент, вие сте част от този експеримент.

Вие сте епицентър в точка на броене, 
но именно част. От трансформираният 
импулс на вашия епицентър ще тръгне 
вълнов квантов импулс за много ъгълчета 
на Вселената. Това е като вълнов ефект от 
взрив. Но това не е взрив, а енергиен скок.

Заедно с решаването на целите при раз-
витието на вашето планетарно общество 

решения - всичко е опит 
и ние сме безсмъртни. Но 
ако не искате да бъдете 
съзнателно в реалност с 
по-нискокачествен сцена-
рий, имайте предвид гор-
ното, тъй като всичко зави-
си от вас. Ако не искате ни-
скочестотните сценарии, 
но ви атакуват с подобна 
информация, не се задъ-
лбочавайте в нея и кажете:  
„да, сигурен съм, че това 
ще се случи, но аз няма да 
съм там (като не се фоку-
сирам над това, няма да 
се окажа със съзнанието 
си в тялото на такава от 
другите ми стерео-форми, 
която ще го преживее)”.

И повече не мислете 
за това. Фокусирайте се 
върху позитивните сце-
нарии и върху това, кое-
то наистина искате, а не 
върху онова, което не ис-
кате. Осъзнайте, че голя-
ма част от информацията 
за катаклизмите се тира-
жира от тези, които на-
ричаме „лоши”, „тъмни” и 
т.н. и спрете да вярвате в 
нещо само защото е напи-
сано. Само защото някой 
казва „аз съм представи-
тел на светлината” не оз-
начава, че той наистина е. 
За какви мислите, че ще 
се представят „тъмните”, 
ако искат да ви дезинфор-
мират, ако не - за светли?

Настоящото има за 
цел само да ви инфор-
мира, а не да ви агитира.  
Всичко е опит - „лошите” 
не са лоши - те са просто 
различни. Не можете да 
кажете: „очите са супер, 
сърцето е супер, обаче 
дебелото черво е отвра-

тително”, нали разбира-
те. Може да му слагате 
каквито си щете етикети, 
обаче без него не може. 
Или, както се казва в „Раз-
говори с Бога”: „Нийл, ако 
ги нямаше лошите, ти как 
щеше да разбереш, че 
си добър?”. Не е важно 
дали в момента сте добър 
или лош - важно е да се 
напълни базата данни 
с преживявания\опит. И 
колкото по-бързо се запъ-
лни тя с негативен опит 
(нискочестотни преживя-
вания), толкова по-голям 
е шансът по-скоро да се 
префокусирате (да ви ста-
нат интересни) високока-
чествените преживявания 
- алтруистични постъпки, 
сценарии, реалности и т.н

Един ориентир: има 
реалности, в които дори 
не са чували за учение-
то Ииссииди, има такива, 
където са излезли само 
1-2 тома от това учение. 
Тези от вас, които четат 
настоящото, са в диапа-
зон от реалности, където 
има вече 15 тома - осно-
вата на учението в ори-
гинал - три от които са 
преведени на български 
и две - на английски. Има 
реалности, където има 20 
Ииссииди в оригинал и 20 
преведени на английски и 
издадени. Там, където ги 
има тези 40 тома, са най-
висококачествените сце-
нарии. Следователно, не 
сме чак толкова зле при 
все, че има какво още да 
се желае.

http://www.iskri.
net/zefira/articles.

php?lng=bg&pg=200

от стр. 3

Великият 
преход

се решават насочените вектори при мно-
го процеси във Вселената. Всичко е взаи-
мосвързано, повтаряме отново.

Разбираме вашия възторг и гордост за 
своя пробив и ви ръкопляскаме. Но не се 
спирайте и не се ограничавайте в структура-
та на отделно космическо и енергийно про-
странство. Ние с вас също сме едно цяло. 
Вие също сте част от Вселената, по описа-
ната аналогия за сърцето и кутрето. Всич-
ки сме едно. Затова сега е толкова важно 
да се осъзнае единството на всички нива. 
Повечето от вас вече са избрали в сърцето 
си планетарен преход съвместно с цялата 
пространствена група. Тези, които искат 
да посетят други светове (законът за сво-
бодната воля е неотменим) по своите пор-
тали ще попаднат в света, в който жадува 
да попадне духът им. Във Вселената има 
безброй светове. Но не във всички може 
да се попадне веднага, защото те трябва 
да съответстват на енергетиката ви. Каза-
но по-просто, на заминаващите от човеш-
кото общество, ще им бъде предоставен 
широк спектър светове, които могат да ви 
приемат според нивото ви на светимост. 
Тези, които ще преминат групово имат спе-
циално внимание, понеже всеки индивид е 
важен, но груповото възнесение е подгот-
вяно милиони години.

Ще има някаква малка част от хората, 
които няма да искат да преминат. Тяхната 
съдба ни вълнува особено много, защото 
ще им се наложи да се върнат в първоизточ-
ника, т.е. към божественото начало, и оттам 
да започнат отново пътя на въплъщенията. 
Това е печално, защото вече са изминали 
голяма част от пътя. На тях също са готови 
да им помогнат. Но те не искат. Те строят 
бункери, запасяват се с храна, надяват се 
да останат в старите рамки и да оцелеят. 
Това е невъзможно. Няма къде да останат. 
Ако на Марс седят вашите астрономи с 
телескопи, то биха наблюдавали много 
ярко явление – планетата ще се озари от 
светлинен импулс и ще изчезне от физи-
ческата видимост. Отначало ще започне 
да потъмнява, а след това напълно ще из-
чезне и ще засияе в друг свят. Ние вече чу-
ваме въпросите ви: „А какво ще стане със 
Слънцето, със Слънчевата система, с гра-
витацията и т.н.?”. Нека това не ви вълну-
ва. Това е тема за отделна беседа, ако ви е 
толкова интересно. Ние сме готови да спо-
делим информация с вас, но и досега не 
можем да разберем защо повече ви вълну-
ват подробностите, а не същността. Когато 
летите със самолет в друга страна, нима 
ви вълнува как работят отделните части на 
самолета, как изглеждат пилотите, какво 
има извън самолета и т.н. Просто сте се 
доверили на полета и заспивайки, се над-
явате, дори сте уверени, че ще се събуди-
те в крайния пункт. При това няма опасност 
да го проспите, защото ще ви разбудят 
грижливите стюардеси и ще ви поканят да 
излезете. В този случай е същото. Вашият 
самолет ще се приземи в нужното време 
на нужното място! Доверете се на пилоти-
те! Не се страхувайте от нищо! Редом с вас 
са безброй същества, готови да ви окажат 
помощ.
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от стр. 1

огън, никога да не стоят на 
огъня след като се сварят. 
Морковът е най-труден 
за варене (около 1/2 час). 
Изобщо, едно вегетари-
анско ядене, освен сухия 
боб, не трябва да ври по-
вече от 20-30 минути. Про-
дуктите се приготвят, кога-
то водата започва да ври. 
Нито зеленчуците, нито 
другите продукти трябва 
да се държат във вода. 
Избели лука, изплакни го 
и веднага го нарежи, след 
това морковите и другите. 
Не дръж никога обелени 
и нарязани продукти. По-
вечето витамини не издъ-
ржат на светлина, други на 
топлина и т.н. Спанакът не 
трябва да се държи нито 
минута във вода. Измий 
го в топла вода, в две три 
води и го постави да ври. 
Ако прибавиш нещо друго 
към спанака, сложи го 5-6 
минути преди сваляне от 
огъня. Никога не слагай 
сода в боба или в кое и да 
е друго ядене или сладки-
ши. Много от витамините 
се разлагат и унищожават.

Доматеното пюре или 
доматите са предпазно 
средство против унищожа-
ване на всякакви витами-
ни. Обикновено 30 на сто 
се губят при готвенето.

Не трябва да се отваря 
капакът, докато яденето 
ври. Сложи и последния 
продукт, виж часовника и 
отдръпни яденето на опре-
деленото време. Ако е на 
котлон, сметни, че ще се 
свари 10 минути след из-
ключването на котлона, но 
не го оставяй да изстине 
на котлона. Приготви яде-
нето така, че да е готово 
в момента, когато седнеш 
да ядеш. Яденето не бива 
да се затопля втори път, 
защото се губят витами-
ните. Добре е да се готви 
само за обед или само за 
вечеря. Добре е при всяко 
ядене да има нещо сурово 
за салата, защото там ви-
тамините се запазват.

Половин час след като 
е снето от огъня, мляко-
то започва да се разлага. 
Стърганите моркови след 7 
минути на светлина се раз-
лагат. Свареният морков 
най-добре запазва храни-
телността си, но за лечеб-
ни цели сокът от моркови, 
приготвен набързо, е от-
личен. Всички подправки, 
като магданоз, джоджен, 
копър, да се слагат накрая, 
преди снемането от огъня. 
Доматите да се варят от 3 
до 5 минути.

Готвиш ли, пей! Бъди 
радостен, за да се радват 
и тези, които ще го ядат.

Не дръж продуктите на 
светло и влажно. Копри-
вата се запазва в затворе-

на тенджера, също и спа-
накът, лукът, джодженът, 
магданозът и пр. Предпо-
читай пресните продукти. 
Когато се яде топло яде-
не, химическите процеси 
в стомаха се улесняват. 
Не се препоръчват изсти-
нали храни. Не се позво-
лява да се ядат и горещи 
храни - развалят се зъбите 
и стомаха. Силно калорич-
ни храни са всички видове 
ядки. Нямаш ли време да 
се нахраниш, нахрани се с 
10 ореха и хляб, бадеми, 
фъстъци.

Основната храна у нас 
е хлябът. Най-калоричен и 
витаминозен е пшеничният 
хляб (500 грама съдържа 
1220 калории.)

Мазнините се употре-
бяват при всяко ядене. 
За възрастни от 40 до 60 
грама растително масло. 
Вегетарианецът не трябва 
да се лишава и от пряс-
но краве масло. Витамин 
А се намира в маслото и 
яйцата, но да не се злоу-
потребява - да се употре-
бяват умерено. Маслото 
да е прясно, да се държи 
на сухо (не във вода) и 
на тъмно. Възрастните да 
вземат 400-500 грама ме-
сечно масло. За деца и 
юноши в повече. Липсата 
на масло се отразява зле 
на зрението.

Лукът се употребява при 
готвене на всякакви храни. 
Да не се пържи, а да се 
пуска на едри парчета или 
на цели глави във вряща 
вода. Ножът по-малко да 
влиза в продуктите. Лукът 
да се обели с ръка и да 
се чука с дървено чукче. 
Същото и с чесъна. При 
граха също да се избягва 
ножа. Много вкусни стават 
всички храни с малко вода, 
като кипне да се сложат 
продуктите и да не се от-
варя много. Суровият лук 
е полезен и против ракови 
заболявания. Картофите 
си запазват хранителност-
та най-добре варени, като 
се ядат още топли. Да не 
се държат във вода. Кар-
тофената яхния да не ври 
повече от 15-20 минути. 
Добре е възрастните да 
ядат един ден само карто-
фи, без белтъчини и сол, 
а децата - с белтъчини - 
сирене, кашкавал, масло, 
мляко и пр.

Чесънът е необходим 
за здравето на организма. 
Той дезинфекцира, дей-
ства срещу склерозата и 
високото кръвно налягане. 
Той е магическо средство 

и служи като предпазител 
от болести и зарази.

Бобът е също мно-
го употребявана храна. 
Бобът и яйцата заместват 
при вегетарианеца онези 
белтъчини, които други-
те приемат чрез месото. 
Поне веднъж в седмицата 
да се яде боб - в събота. 
Бобът е храна на Шестата 
раса. Днешният човек не 
може да се ползва от всич-
ките елементи, които той 
съдържа. От него става от-
лично пюре или супа като 
се слагат малки, препъ-
ржени залъчета хляб. Да 
се вари с коренчета - мор-
кови, пащърнак, целина, 
магданоз, лук, а някои сла-
гат и спанак, но в никакъв 
случай да не се слага сода. 
Първата вода, която под-
лежи на изхвърляне, може 
де се употребява от болни 
с бъбречни смущения. За 
тях тя е лечебна. Бобът да 
се употребява най-много 
два пъти седмично. Добре 
е да му се поставят суше-
ни червени чушки, които 
са богати на витамини. За 
предпочитане е на боба да 
не се слага мазнина, той 
съдържа в себе си такава. 
Най-добре се вари боб в 
гърне на слаб огън, като 
се задушава - капакът се 
облепя в краищата с тесто 
и не се отваря докато се 
свари.

Жълтъкът на яйцата е 
необходим. В него има ви-
тамин В1. Най-малко три 
сварени яйца са необходи-
ми за един възрастен човек 
през седмицата. Младежи-
те и изтощените организми 
трябва да употребяват по-
вече. Ако бъбреците не са 
в ред, не се лишавай поне 
от жълтъка. Ако яйцата се 
поставят във вряща вода, 
да се варят две минути.

Лещата е също много 
калорична - равнява се на 
един килограм месо. Един 
път през седмицата да се 
вари леща и тя да се гот-
ви без мазнина, с всички 
видове коренчета, а на 
края да се прибави чесън 
и чубрица. Лещата усилва 
зрението.

Грахът се вари също 
като боба. Може и да се па-
сира и да се залее с масло. 
Не търпи други подправки 
освен черен пипер.

Прясното зеле - добре 
да се сварява. Слага се 
1-2 лъжици вода и като се 
задуши 15-20 минути, е го-
тово. Подкиселява се с до-
матено пюре. Освен черен 
пипер, слагат се няколко 

скилидки чесън при снема-
не от огъня. Сокът от пряс-
но зеле е много полезен 
при гастрит, колит, язва и 
изобщо стомашно-чрев-
ни смущения. Зелето се 
настъргва с пластмасово 
ренде и се прецежда през 
двойна марля в съд с топ-
ла вода, която след пре-
цеждане се изпива. Зеле-
вият сок е много полезен и 
за здрави хора.

Празът е зимна храна. 
Най-витаминозни са зеле-
ните му външни листа. Су-
ров се препоръчва против 
хрема. Да се прави салата 
от праз, настъргана ряпа и 
моркови.

Чушките и доматите 
са полезни, приготвени по 
разни начини. Те са много 
богати на витамини. През 
целия сезон не сядай да 
ядеш без салата от дома-
ти, печени чушки, лук, маг-
даноз и зехтин. Но с дома-
тите не трябва да се пре-
калява, защото съдържат 
оксалати.

Ряпа - за зимна салата, 
заедно с моркови, целина 
и други добавки. Сок от 
ряпа е полезен за жлъчка-
та. Пие се половин час 
преди ядене. Не е приятен, 
затова може да се добави 
захар. Ряпата е богата на 
калций.

Спанак, лобода, кисе-
лец - на пюрета или да се 
задушават в по-сгъстен 
вид. Магданозът, освен 
за салата, за подправка, 
служи и като лекарство. 
Джодженът е много вита-
минозен. Китка магданоз, 
китка джоджен, лук, чесън 
- стават отлични кюфтета. 
Нарязват се на ситно, из-
мачкват се със сол, като 
омекне, смесва се с едно 
яйце, черен пипер и се 
бърка с дървена лъжица. 
Пускат се във вряща маз-
нина, без да се зачервя-
ват. Само се задушават в 
мазнина и така запазват 
витамините си. Поднасят 
се съвсем топли. За зима-
та - корени от пащърнак 
- много са витаминозни и 
полезни.

Мазнините - за възраст-
ните по 40 - 50 грама на 
ден, а за младите по 60 - 80 
грама на ден. Най-лесно 
се възприемат мазнините 
от орехите. Зехтинът от 
слънчоглед и маслини е 
също много полезен. Най-
богато е фъстъченото мас-
ло. Предпочитай растител-
ните мазнини, но не се ли-
шавай и от кравето масло. 
300-400 гр. краве масло на 

месец е крайно необходи-
мо за добавяне на важния 
витамин А, който се наба-
вя освен от маслото, още 
от яйцата и млякото.

Орехът е много необ-
ходима храна. Пресните 
орехи са богати на витами-
ни. Те укрепват нервната 
система. Десет ореха се 
равняват на една бромо-
ва инжекция. Употребяват 
се десет дни и десет дни 
се почива. За година човек 
трябва да изяжда по сто 
ореха. Може също да се 
слагат в ядене от коприва. 
Но да не се прекалява с 
тях.

Бадемите са полезни 
за сърцето. Лешниците са 
много калорични. Те пра-
вят човека много магне-
тичен. Семки от тиква са 
добри и варени, и печени. 
Като зародишни продукти 
те съдържат всички еле-
менти, нужни за израства-
нето на новия организъм.

Щом зеленчуците могат 
да се ядат сурови, предпо-
читай ги в този им вид. От 
много плодове и зеленчу-
ци могат да се приготвят 
сокове. Суровоядството 
има привърженици. Но да 
не се прибягва до такива 
крайности. Суровоядство-
то огрубява човека. По 
хранителност морковът, 
целината и други са по-
хранителни сварени. Ако е 
въпрос за режим, лечебен 
или обновителен, от същи-
те корени по-добре е да се 
пият соковете им.

Добре е за една сед-
мица или десет дни да се 
подложим на плодов или 
зеленчуков режим. Може и 
цял месец да употребяваш 
сокове, но само сутрин, а 
след това да се храниш с 
обикновената си храна. Не 
пропускай никога режим 
от сокове през пролетта и 
есента. През пролетта, за 
да обновиш изтощения си 
организъм, а през есента, 
за да се запасиш с повече 
жизненост.

Сокът от моркови не 
бива да бъде повече от 
две чаши дневно, сок от 
червено зеле също. Изоб-
що, соковете да не надми-
нават 600 грама. От зелето 
само една чаша, но може 
и повече, в зависимост от 
състоянието на стомаха, и 
то да се приема на интер-
вали от 40 минути. Това 
важи и за другите сокове. 
Сокът от целина не бива 
да надминава една винена 
чаша.

Сок от лук - една кафя-
на чаша, но да се подсла-
ди, защото иначе е непри-
ятен. Полезен е при болки 
от язва в стомаха и в чер-
вата. Лукът тонира цялата 
нервна система. Режимът 
със сок от лук може да 
продължи 40 сутрини - по-
ловин час преди закуска. 
Независимо от това дали 

Правила за готвене. 
Въздействие на някои 
продукти
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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

си болен или 
здрав, про-
веждай си 
тези режими, 
защото те 

обновяват и лекуват. Сок 
може да се приготви и от 
ябълки до 600 грама, на 
два пъти сутрин.

Гроздов сок - Получава 
се, като се смачква гроз-
дето с ръка или с дървено 
чукало и се прецежда през 
гевгир. Може да се взема 
всеки преди обед на два 
пъти сока, изстискан от 1 
кг. грозде. Това е един от 
най-богатите сокове. Ня-
кой ще възрази, че грозде-
то може да се яде и така, 
но трябва да се има пред-
вид, че соковете закрепват 
червата. А при възпаление 
на червата, при колит или 
гастрит, не бива да се яде 
грозде с люспите, а сокът 
действа прекрасно.

Всички продукти, изце-
дени заради соковете, да 
се приготвят много бързо, 
за да се запазят витами-
ните. Правете сокове и ги 
пийте веднага.

За лекуване на склеро-
за: Употребяват се глави 
целина, настъргана, така 
че сокът да остане една ви-
нена чаша. Добавя се по-
ловин лимон и една лъжи-
ца захар или мед. Може да 
се прави 40 до 60 дни само 
сутрин. Може да се напра-
ви 20 дни през пролетта и 
20 дни през есента. И да си 
здрав, прави този режим 
по 10 дни.

Всеки плод или зелен-
чук внася свой, съответен 
елемент за култивиране 
на определени качества в 
човека.

Ябълките създават до-
брата обхода в човека. Те 
внасят мекота, възпитават 
чувствата. Крушите са 
за ума. Черешите внасят 
жизнерадост, повишават 
чувството на надежда, 
внасят веселие, действат 
на сърцето и кръвта. Яго-
дите и малините пречи-
стват кръвта и укрепват 
нервната система. Пре-
поръчват се при неврасте-
ния и ревматични смуще-
ния. Докато трае сезона, 
можеш да си направиш ре-
жим - до обед на три пъти 
да изяждаш един килограм 
- значи на три пъти по 300 
грама, като спазваш ин-
тервал от един час между 
всяко ядене. С пречиства-
нето на кръвта се пови-
шава и самочувствието 
на човека. Дините внасят 
бодрост и добро разполо-
жение на духа. Сутрин да 
се изяжда по един кило-
грам диня. Те пречистват 
бъбреците и жлъчката и 
са великолепни бани за 
всеки организъм. През це-
лия сезон приемай диня 
преди закуска - половин 
или един час, в зависи-
мост от стомаха. Най-

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

добре е да се изчака един 
час, за да могат да преми-
нат през червата. Не е до-
бре да се ядат непосред-
ствено преди ядене.

Лимоните са богати на 
витамин С, а в кората им 
има рутин и употребата на 
кората заедно със сока е 
равностойно на употре-
бата на други лекарства, 
които се препоръчват при 
склерозата. Лимонът се 
измива добре и се изяжда 
половината от него. Поне-
же витамин С не издържа 
на светлината, останала-
та половина се захлупва 
с чинийка, за да се запази 
за следващия ден. Сутрин 
една чаша вряла вода с 
изстискан половин лимон 
и лъжица мед ободряват 
човека, а понякога дей-
стват очистително, ако е с 
повече мед. Взема се един 
час преди закуска. За 10 
дни човек може да изяжда 
по половин лимон на ден, 
а като си почине (няколко 
дни) отново може да си 
направи режима от десет 
дни. Може също така де-
сет дни да се употребява 
по един лимон, а следва-
щите десет дни (след по-
чивката) да се употребя-
ва по половин лимон. А 
като лечебно средство 
за сърцето, човек може 
да употребява десет дни 
по два лимона на ден и 
по 150 - 200 гр. мед, като 
ги изяжда на обед и ве-
чер един час след ядене, 
а може и само вечер, в 
зависимост от състояни-
ето на стомаха. Изобщо, 
лимонът трябва да заме-
сти употребата на оцет и 
лимонтузу в салатите, за-
щото те се отразяват зле 
върху витамините. Щом 
излязат пресните дома-
ти, те отчасти заместват 
лимоните. Лимоните са 
чиста храна и не оставят 
утайки в организма.

Медът е богата на ви-
тамини храна. Той също 
не дава никакви утайки в 
организма. Съвременните 
хора упорито държат на 
употребата на захарта, но 
има вероятност медът и 
някои други подсладители 
да я заместят. За предпо-
читане е човек да изяжда 
по една лъжица мед, вме-
сто захар. За успокояване 
на нервите добре е вечер 

преди лягане да се изяжда 
по една лъжичка мед. Най-
много медът е необходим 
през пролетта и през зима-
та, когато липсват плодо-
ве. За укрепване на орга-
низма през пролетта човек 
може да изкара режим от 
10 дни, като приема по два 
лимона и 150-200 гр. мед.

Портокалите - освен 
витамините, имат и ор-
ганично злато, те превъ-
зхождат лимоните. Също и 
мандарините, чиято кора е 
много полезна. Добре е да 
се нареже на ситно, да се 
постави в мед и да се взе-
ма по една лъжичка след 
ядене. Може за вкус да се 
постави и малко лимонов 
сок. Те са богати плодове 
и не трябва да се скъпим 
за тях. Ще дойде време, 
когато хората ща избягват 
храна, в която не могат да 
се запазват витамините и 
жизнените сокове.

Далеч е от нас мисълта 
да посочваме един напъ-
лно точен режим на хра-
ните, чрез които човек да 
поддържа живота си. Това 
са само известни насоки 
за по-природосъобразен 
начин на хранене, при 
който човек може да из-
бегне много нарушения на 
здравето и живота си. Пре-
красно е човек да може да 
се храни само с плодове 
и хляб, но организмът на 
човека не е пригоден за 
такъв начин на хранене. 
Затова е нужен и по-друг 
начин на живот, т.е. усло-
вията на живота трябва да 
се променят. Проблемът 
за храненето, за начина 
на приготвяне на храната, 
за това, какви материали 
трябва да се употребяват 
за направата на съдовете, 
занимават науката. За из-
меняне на състоянията си, 
човек може да прави из-
вестни опити, когато има 
плодове и да поддържа 
режим с даден плод само 
за една седмица, но с 
хляб. Изобщо, добре е чо-
век да яде плодове с хляб, 
не само плодове. За ве-
гетарианството назряват 
ред възможности и усло-
вия: много болести меди-
цината вече лекува чрез 
вегетарианския режим.

 (Следва)
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ЛУНЕН КАЛЕНДАР Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер

НЕБЕСНИТЕ СЪЩЕСТВА СЕ ОТЗО-
ВАВАТ ВИНАГИ, знаем добре ние – как оба-
че да направим така, че да бъдат постоянно в 
прегръдка със земното ни съществуване. Така 
се роди идеята да построим дом – истински 
небесен дом, който да могат да обитават точ-
но те, НЕБЕСНИТЕ.

И както става в живота, още не бяхме начер-
тали плана на бъдещата къща и Вселената ни 
посочи главен архитект за нашия така необи-
чаен строеж. Казва се Юлия, Юлия Шматько 
и наистина специализира в небесни проекти. 
Обичайните строителни материали заменя 
с енергиите на РАДОСТТА, ЩАСТИЕТО, 
също НЕОБЯТНОСТТА, ТЪРПЕНИЕТО и 
СИЯНИЕТО. Изтегля от тях нетленни нишки 
и започва да ги съшива, съединява и сплита... 
Казва, че прави талисмани, но всъщност от 
ръцете й се ражда много повече – именно до-
мове за небесните създания.

Та именно от тези нетленни нишки на 
Юлия вложихме и в нашия септемврийски 
брой. Затова страничките му са пропити от 
тази воля да добруваме и да радваме всички 
около нас. Създаден е като дом на небесните, 
но има още едно важно качество. Разтворим 
ли страниците му, самите ние се чувстваме 
като у дома, развиваме хармонията си, тво-
рим единение...

А небесните същества бързо се заселиха в 
новоизградения ни дом... Септемврийското 
списание събра Геше Майкъл Роуч, Свами 
Шубамрита, Марина Мечева, Мартина Ива-
нова, Ваня Ирибаджакова, също сапунената 
Силвия J! Всички разплитат това кълбо от 
добри качества на душата и всички ни докос-
ват с любовта на небето...

Нямаме търпение да го докоснете и вие – 
да почувствате красотата му. И ако завибрира 
във вас – да отворите полека вратата, превръ-
щайки го в дом и за вас. Истински, небесен.

Здравейте! 
 
Лятото се изтърколи, но есента е пред 
нас – златна и благоуханна. В новия ни 
брой има по малко от двете. Затова и 
стана наистина мъдър и надникващ в 
даровете, които самите ние носим със 
себе си...
 
Знаете ли, че си мисля, че не съм ви 
изпращал скоро списания... Напишете ми, 

НЕТЛЕННИ НИШКИ ИЗПЛЕТОХА 
СЕПТЕМВРИЙСКОТО „УСУРИ”

моля, адрес, който ще ви е удобен... ще се 
радваме да споделим по страниците ни и 
нещо повече от вестника...
Благодаря, слънчеви изг реви пожелавам 
– и мъдри залези!

Поздрави, 
Красимир Проданов, главен редактор на 

сп. «УСУРИ»
 02/80 61 245; 0899 37 47 11

ул. „Васил Друмев“ 36, 1505 София 


