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В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod.org
Скот Маури (Scott Mowry):
7 септември 2012
• Сега придвижването в Златната
епоха е гарантирано и се движим много
добре по графика
• Китай и съюзът BRICS се готвят да
въведат новата икономическа система,
обезпечена със злато
Докато човечеството се носи през невероятната 2012 година, много важни етапи
и знаци ясно сочат, че ние се движим по
пътя, който в крайна сметка ще преобра-

Излиза 2 пъти в месеца

Ако българският народ се намери в
затруднение един ден, само моите
думи ще го спасят.
Аз бих искал да направя опит с
българите: Ако примат Словото
Божие и се откажат от лъжата, от
кражбата, от всички отрицателни
прояви, ще им се даде такова
изобилие, каквото никога не са
имали.
Желая българите да бъдат извор, от
който да изтича великата Любов.
Желая ви да бъдете образец на
чистата необятна Любов, на
Знанието и на Мъдростта, свободни
от всякаква корист. Желая ви да
бъдете носители на Правдата и
Истината, които ще ви направят
свободни.
Пожелавам ви сега като българи да
бъдете образец на всички народи!

Достигната е критичната
маса за събуждането
на човешката раса
зи цялата човешка раса заедно с планетата Земя в дългоочакваната Златна епоха.
Тези етапи се развиват с все по-бързи темпове, което доказва без сянка на съмнение, че
човечеството е в силно ускорено състояние
на еволюция. Не само от година на година,

но вече от ден на ден, а скоро ще стане от
час на час, от минута на минута и, в крайна
сметка, от момент на момент...

на стр. 6-7

Университетът на
единството в Индия
СЪОБЩЕНИЕ
Москва – София
ВИДЕО КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА с
Леонид Иванович Маслов,

В каталога на РП
нашият номер е

618

записващ диктовките на ВИСШИЯ РАЗУМ „Откровения до хората на новия век”.
Начало на 06.10.2012г. – събота, 14 часа, в Учебен
комплекс на БЧК (Българския червен кръст), с.
Лозен, на 20 км. от София (градски транспорт
до там - автобус № 5 и маршрутка № 37). При
пътуване от Пловдив към София по магистралата последно отклонение преди София.
При предварителна заявка са подсигурени спане
(23лв., 19 лв., 15 лв. и 11 лв.) и храна (вечеря на
06.10.2012 г., закуска и обяд на 07.10.2012г. - 14
лв.)
За повече подробности: 0897819493 – Досев,
0898580051 - Петрова

ГЕРОИТЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
ПРЕДАВАТ ЩАФЕТАТА НА НАС
Петър Аспарухов
ВАНГЕЛОВ
На 5 октомври 2012
г. се навършват 100 години от обявяването на
Балканската война, в която вземат участие 599
879 български, 175 000
сръбски, 90 000 гръцки и
30 000 черногорски войни.
Заради
географското
разположение на България със стратегическото
югоизточно направление
към Цариград и поради
числеността, устрема и

решителността на трите
български армии главната
тежест на войната понесоха българите. Европейският печат с респект и почит
ги нарече „неудържими“,
„помитаща лавина“, „фуриите на Балканите“, а
руската преса възторжено
отбеляза:
„Българските
войски под стените на Константинопол! Кой би могъл
да си представи това само
преди месец!“. Дори влиятелният в.„Таймс“ призна,
че „в Източна Европа се
яви нова военна сила, ко-

ято даже великите сили не
ще могат да удържат.“
„Войната се превърна в
епопея – пише историкът
доц. Милчо Лалков, – остана в историческата памет
на народа с извисения национален дух, с образа на
самоотвержения и доблестен български войн, преминал през всички нейни
изпитания за свободата на
своите съотечественици.“

на стр. 2

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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От стр. 1

ГЕРОИТЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
ПРЕДАВАТ ЩАФЕТАТА НА НАС

Пред нас се изправя
един световно признат и
вековно тачен героизъм.
С какво станаха велики
героите на Балканската
война? – Със своето безстрашие, с умението и
волята да атакуват всяка
трудност и препятствие, „с
победен устрем, с подвига
на личната и масова саможертва“!
то как изглежда
един истински герой от Балканската война. Снимката е от
Одрин. Той се казва Ангел
Крачунов Ангев / сн. 1/ и е
участник в превземането
на Одринската крепост;
награден е с орден за храброст.

Е

Възможно ли е
да прехвърлим
този героизъм
и саможертва
в настоящето и
бъдещето?
На стогодишнината от
Балканската война можем
да направим малка равносметка.
Десетилетия (вече столетие) славим подвига на
воините и в бъдеще ще го
славим. Защо го правим?
Каква награда имаме днес
от това славене? Медал
няма да ни дадат! Наградата е морална – да се поучим от тях! Да се извисим
и да станем и ние герои
като тях! Прекрасна идея!
Но ставането на герои не е
правопропорционално на
славенето! Никой в света
не е станал герой от много славословене! Тогава
как? Някои ще кажат: „Ех,
сега да имаше една война,
какви герои щяхме да станем...”.
Така не трябва да се
разсъждава! СЕГА ВОЙНА
НЕ НИ Е НУЖНА! Днес
живеем в друга реалност,
в която геройството има
нови измерения.

Днес условие за
геройство е не
войната, а умът,
сърцето и волята
ни.
Те раждат храбростта и
мъжеството! Към тях трябва да се обърнем!
Мъдрост и любов трябват на човека, за да проумее как в мирно време може да стане герой. Въпросът е не само
мъдростта да ни каже

БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
ГЕРОИЗЪМ И БЕЗСМЪРТИЕ
(100 години от Балканската война)
Петър Аспарухов ВАНГЕЛОВ
Войните биват поробителни,
но има и освободителни.
Първите носят мъчения, тегло,
а вторите – свобода и добро.
Всяко време свои герои ражда
и стремеж към вечност насажда.
Героизмът към ближните проявен,
от Всевишния е благословен.
Кръв пролята, е за Народа,
за неговата свята свобода.
Жертвите от смъртта оживяват,
с безсмъртие се осеняват.
Падналите в бран, безсмъртни остават.
Завета им живите не забравят...
Те са звезди ярки в небосклона,
за тях молитви пеем от Амвона.
какво да предприемем,
но ще имаме ли воля, решителност, смелост да го
осъществим? Тук е приемствеността с героите
от Балканската война. Те
идват и с радост предават
щафетата на всеки, който
е готов да ги последва. И
казват: „Ние бяхме смели,
не се бояхме от трудности,
несгоди, нито от врага;
решавахме бойни задачи
с нечувана тежест, превземахме непревземаеми
крепости. И победихме!

Направете го и вие!”. – Добре, но как? Сега бойни
действия няма. – „Има,
има!” – отвръщат те, усмихват се и ни махат за
довиждане...
Къде е бойното поле
днес в демокрация и мир?
Мъдростта ни подсказва,
че първата потенциална
възможност за геройство
през ХХI век – това е отношението към човешкото тяло. Всеки човек е
министър-председател на
огромна държава (тялото),

съставена от 30 милиарда
поданици. И каквито отношения има министърпредседателят към друг
свой колега или към Природата – да общува, да
обича, да се радва – той
го прави ведно със всички
свои поданици. Български
световно утвърден мъдрец
обявява тази закономерност така: „За да обичаш,
трябва цялото ти тяло да
обича, понеже човек е
сбор от голямо множество
души. Някои ги изчисляват
на 30 милиарда, други ги
изчисляват на 300 милиарда.“. Та това е безчислена
армия и ако си мъдър неин
пълководец, ако ги пазиш,
ти си герой. Геройство е
да се грижим правилно за
тези души. Те настояват
постоянно: „Искаме вода,
храна, кислород и слънчеви лъчи!”. А ние какво им
даваме? – Алкохол, тютюнев дим, прах, химикали, вируси и лъчите от
осветлението на нощните
заведения. Това не е геройство! Нашите клетки
(поданици) правят още
едно категорично заявление: „Не искаме да бъдем
избивани пряко от нашия
ръководител – министърпредседателя!”.
Сещате ли се как извършваме
всекидневното убийство
на собствените си поданици, и то без война? – При
всяко разгневяване в организма ни измират милиони клетки. „Знаете ли,
има един гняв в човека,
че като се разгневи няколко пъти, около пет
милиона клетки измират. За всяко едно гневно състояние живи клетки
умират. Ти, който вдигаш
една война, и умират пет
милиона клетки в тебе,
миролюбив човек ли си?
Казваш: Кога ще се оправи
светът? Когато ти се оправиш. Че ти избиваш от два
до пет милиона същества
у себе си!“, възмущава се
мъдрецът Беинса Дуно и
допълва: Какъв герой си
тогава?”.

Следователно,
ако човек води
природосъобразен, чист и морален живот и запази крепко здраве,
сили и висока
нравственост за
десетилетия, той
е герой! Ако не се

гневи, не се кара,
не ругае и руши,
той е герой! Ако
обича и помага
на ближните си, е
герой! Ако самопожертва труда,
знанието и способностите си за
благото на своя
народ или на цялото човечество,
той е първокласен герой!
Десетки са ежедневните прояви на геройство в
днешно време.
А на най-смелите, за
които описаните героични
прояви са лесни за изпълнение и търсят нещо
по-трудно,
предлагаме
най-мъчно изпълнимата
рецепта за героизъм. Едно
необикновено изпитание
за супер герои. Предадено ни е преди двадесет
века от Иисус Христос:
„Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а
мрази неприятеля си.“ Но
Аз ви казвам, ОБИЧАЙТЕ НЕПРИЯТЕЛИТЕ СИ
и молете се за тия, които
ви гонят, за да бъдете чада
на вашия Отец, който е на
Небесата!“.
За да разберете сложността на изпълнение на
тази рецепта, разгледайте
историческото преживяно
време от първи век. Оттогава досега стотици милиони души са преминали
през Земята и са си отишли, но кой е приложил Христовия Завет? Супер герои
няма или ако има са двама или трима. Към останалите милиони Учителя
Беинса Дуно се обръща с
думите: „Като ви говоря за
любов, вие си представяте
вашата любов към децата
ви, към братята, сестрите
ви и т.н. Не, повдигнете се
една степен по-горе в тази
любов, която имате. Да
обичаш дъщеря си, това
е естествено, да обичаш
сина си, сестра си или
брата си, това е естествено, но да обичаш врага си,
ТОВА Е ГЕРОЙСТВО!“.
Следователно, това което липсва на съвременните хора е геройството! И
нека тази стогодишнина от
Балканската война бъде
отправна точка за новите
герои! Аз вярвам, че те ще
дойдат!

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

„Да
не
се
смущава сърцето
ви!” И аз
казвам: Не се смущавайте! В света ще станат
чудни неща
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Из беседите
на Учителя
Ние сме в последния
ден, когато можем да
изпълним Волята Божия.
Учителите на човечеството
предупреждават хората и специално своите ученици
да бързат. Времето е
скъпо. Денят е равен на
век. Който може добре
да използва времето,
той ще придобие големи богатства.
Няма време за отлагане! Остава само половин час до последния
трен. Ако сега го пропуснете, ще чакате хиляди години отново да
дойде.

В

съзнанието си човек минава през
една тъмна нощ
– Кали Юга. Падне ли тая
нощ, той може да извърши
най-голямото престъпление. Външно човечеството има добри условия, но
вътрешно то минава през
тая тъмна нощ – Кали
Юга. Дълъг е периодът на
тъмната нощ. Той е започнал от съгрешаването на
първите човеци и продължил до времето на Христа. Христос дойде на Земята да каже на хората, че
това тъмно време изтича.
Сегашното време е край на
Кали Юга, край на черния
век. Като изтече това време, ще настъпи светлият
век на човечеството. Идат
вече Светлите братя на
Земята! Иде новото време
на света! Някои от светлите братя ще се въплътят,
други ще се вселят. И едните, и другите ще бъдат
видими. Те ще разрешат
всички въпроси правилно.
Периодът на Кли Юга е
започнал в 4481 г. преди
Христа и завършва в 1999
г.
Родила се е нова звезда и тя ще измени живота
на хората. Бог е решил да
ликвидира тази тъмнина.
Стига вече този мрак и извратени сърца! Христос ще
донесе сближение между
народите, ще ги обедини, ще ги слее в един общ
организъм. Всички религиозни форми ще изгубят
смисъла си и религиозните хора ще имат ново понятие за Бога. Невидимият свят е решил това. Той
има своя програма, свой
план, който вече е поставен в действие. Той под-

ПРОРОЧЕСТВА ЗА
НОВОТО ВРЕМЕ
то нашата Земя, а също и
нашите тела и умове, ще
се преустроят. Христос е
дошъл от това съзвездие,
за да покаже на хората
методите и принципите на
разумния живот.

готвя нещо за оправянето
на света.
След три години Слънцето влиза в нов знак, в
нова епоха, която ще трае
25000 години. Слънцето
влиза във Водолей. Периодът на Водолей е едно
мистична епоха. Главното
качество на Водолей е чистотата. Водолея ще внесе
хармония и примирение
във всичко.
Цялото човечество отива към астралния свят. И
той ще стане по-твърд, отколкото е сега, но не така
твърд, както земята.
Ще дойде една велика
епоха, когато умът, сърцето, душата и Духът ще
бъдат видими, както днес
е видимо човешкото тяло.
Астралният свят е очистен от тъмните сили \22
март 1914 година\. Но
тъмните сили, изгонети от
астралния свят, слязоха
на Земята. И Земята сега
е арена на борба между
светлите и тъмните сили.
И оттук тъмните сили ще
отстъпят и ще отидат под
земята.
Нашата раса е свършила
своята инволюция и сега
започва своята еволюция.
Човечеството е в своето зазоряване. То влиза в
една нова епоха. Всички
трябва да работим в тази
подготовка, да служим на
Доброто, на Любовта.
Сега се намираме в
една тъмна епоха, когато нашата Земя и цялата
Слънчева система излизат
от една тъмна зона на невежество и се приближават към едно ново съзвездие – Алфиола, невидимо
засега. То е едно от наймощните съзвездия, къде-

Възвишените същества
от Невидимия свят, които
са завършили своята еволюция, търсят съработници в Новата култура – хора
с чисти сърца и светли
умове. Мислите ли вие, че
сам Господ и ангелите ще
слязат на Земята, за да
уреждат човешките работи? Те ще се изявят чрез
готовите за работа хора,
които живеят на Земята.
Ние чакаме светът да
се оправи. Но кой ще го
оправи? – Бог. Но как? –
Чрез нас. Божественат
мисъл, която ще минава
през нашите умове; Божестваната Любов, която ще мине през нашите сърца, и Божествената постъпка, която
ще мине през нашите
души – те ще оправят
света.
Има много души, които
с хиляди години не са се
въплъщавали. Сега Земята трябва да се пречисти,
за да дойдат те. Новата
раса ще дойде при много благоприятни условия.
Тези същества, които чакат да се въплътят, са много напреднали. Те отдавна
чакат. Казано е: „Змеят ще
бъде вързан за хиляди години.”. Ако го изтълкувате, това са 365000 години.
През един такъв дълъг период хората ще живеят в
хармония, ще си починат
няма кой да ге изкушава.

И

тъй, разумният живот, който изтича
от Духа, се е проявявал много пъти в света,
но тъй, както светът днес
се развива, това показва,
че цялата Слънчева система е навлязла в нова зона
на Духа. Това навлизане е
станало от 1914 г. По този
начин и Земята е навлязла
в тази зона. Че действително Земята е навлязло
в една нова зона, в една
нова фаза на съчетание
със Слънцето, това нещо
ще се докаже най-много
след 1-2 века от тогавашните учети хора. Понеже
съществата на Слънцето
са много по-напреднали
от хората на Земята, това

нещо оказва известно влияние върху нашата Земя.
Или с други думи казано
– ние сме навлезли във
връзка с една девствена
материя и затова очакваме възкресение. Ето защо
онези хора, които са готови за това време, ще
възприемат този жизнен
елексир и ще възкръснат, а
онези, които не са готови,
ще заспят и ще чакат още
хиляди години за новите
условия, които ще дойдат
в бъдеще.
Новата култура ще се
въздигне от старата. Няма
да има загиване на старата култура и новата да
започва отначало, както е
било в миналото. В невидимия свят имат желание
да намалят страданията
на хората, които са станали непоносими за човешкия дух.
Какво е решил Бог, който иде в света? Нова епоха
иде, нова култура и нови
условия. Бог иде в света да
тури ред и порядък, да отдели смъртните от безсмъртните, грешните от праведните. Досега Божията
воля е била пасивна. Досега ангелите и архангелите управляваха света. Сега
Господ е турил в действие
Своя Велик Дух и е вложил
волята Си и горко на оногова, който не слуша Неговата Воля. Бог е започнал
вече преустройството на
света. Божият план е турен
в действие още през 1914
година. Бог първо е говорил чрез духовете, после
чрез ангелите, след това
чрез Сина Си, а най-после
и той сам ще проговори.
Когато Бог проговори на
хората, цялата земя ще изгори. Под „свършване” или
„изгаряне” на света се разбира ликвидиране на всички криви мисли, на всички
измами и заблуждения.
Ще остане само реалното – Божественото. Тогава
всички ще разберат, че Земята е създадена за благото на живите същества, а
Вселената – за научни изследвания.

ще дойдат на Земята и
ще турат ред и порядък.
Те ще ви кажат: Ето, това
е животът! Ще видите, че
хората, които са в управлението, са се изменили,
станала е пормяна в тях –
вселяване е станало в тях.
Апостол павел казва: АЗ не
живея, но Христос живее в
мен. Виждате, че този човек е съвсем друг. Това ще
стане скоро. В този век ще
станат големи преобразувания. Всички трябва да
работят. Това е подготовка. Това е близо вече. Целият XX век ще бъде век
на преобразувания, век на
приготовления. Сега ако си
заминете, пак ще дойдете
към 1975 г., защото ще има
важна работа. Няма дълго
да стоите в пространството. Всички заминали ваши
братя и сестри са все тука,
между вас. Аз ги виждам в
събранието. Всички идват
на беседите и си отиват.
Те много по-добре разбират беседите от вас, десет
пъти по-добре. Те са хубавото събрание, а вие сте
се сгушили между тях и от
ваше гледище мислите, че
ги няма.

З

а новото човечесто
има загатвания туктаме в Новия завет,
в Откровението. Евенгелистът Йоан още преди
2000 години е видял бременната жена с тази велика идея – „Новото човечество” и той е определил
числото на избраниците,
носители на тази идея –
144000 души. Тези хора са
сега тук, на Земята, те са
дошли вече на Земята и са
се въплатили между образованите хора. Едни от тях
са писатели, други – поети,
учени и всички подтикват
човечеството в този нов
път към новата идея, към
Божественото. Те са врагове на онзи мрак, на онези
окови, които сковават човечеството.

Господ ще заличи всички грехове на хората. Миналото ще се заличи като
карма, но като филм ще
остане.

Всички народи ще се
обединят, и то така, че поголемите народи ще покровителстват по-малките и
така ще престане борбата
между народите. Всеки народ ще се стреми да стане велик по Дух, Мъдрост
и Любов, а не голям – да
владее и управлява малките народи.

В Невидимия свят има
хиляди и милиони души,
които са напреднали. Те

(Следва)

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

Петър ДЪНОВ
Подбрала
Цанка Екимова
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(Продължение
от предишния брой)

М

Петър ДЪНОВ
* Всичко, което Бог е
създал – растения, животни, минерали - са велики
неща.
* Човек трябва да се
учи от минералите, от
растенията, от животните, от хората. Кристалите, които са се образували в земята, и те имат
своя интелигентност. Те
разбират законите на
светлината и са научили
начина за възприемането й. Всеки един кристал
е възприел точно тази
светлина, която е необходима за неговото развитие.
* Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си,
седни на някой камък и
започни да мислиш за
него. Няма да се мине
дълго време, и отчаянието ти ще изчезне. Всеки човек, всяко животно,
всяко растение и всеки
минерал носят нещо ценно в себе си.

* Кой е образувал диаманта? Кой го е кристализирал на 3-4 км. в земята? Ще кажете, че температурата и налягането
са взели участие при
това кристализиране, но
освен тези условия кристализирането се дължи
на една разумност, която
действа отвън.
* Скъпоценните камъни са носители на живот.
Ако някой болен носи
диамант, той ще оздравее. Препоръчвам ви да
носите скъпоценни камъни, но благородните – които носят живот. Златото
е проводник на живота.
Златният пръстен ще го
носите със себе си, няма
да го криете в каси и чекмеджета.
* Скъпоценните камъни знаят много неща.
Един диамант може да те
предпази от някои болести. Сапфири, смарагди
също могат да лекуват.
Те са като страж.

*
Има
скъпоценни
камъни, на които силата
и досега е скрита. Отвън
камъните
изглеждат
обикновени, но имат в
себе си сила.

* Ако носите диамант
и той потъмнява, изгуби
своя блясък, значи, че
сте болен; той ви предупреждава да вземете
мерки. Камъните се заразяват от хората.

* Всеки адепт си има по
един скъпоценен камък и
го носи винаги със себе
си. Носенето на скъпоценен камък е от голямо
значение, не е суета.

* Хубавите, естествени
скъпоценни камъни миришат много хубаво. Не
ухаят ли, те са мъртви,
изкуствени
камъни.
Скъпоценните
камъни

понякога боледуват и могат да се лекуват. Когато
диамантът изгуби блясъка си, може да се даде на
някой много добър човек
да го поноси малко, да
възстанови блясъка си.
* Не само скъпоценните камъни, но и благородните метали носят живот,
затова бих ви препоръчал да носите поне един
златен пръстен или друг
златен предмет, който
е проводник на живота.
Богатите обичат златото,
но не знаят как да го използват. Те го държат затворено в касите си и му
стават роби. За в бъдеще
от кръвта ще вадят злато
за своите пръстени тези,
които ще се женят. Да направиш пръстен от златото на своята кръв за
своята възлюбена, това
ще е истинска идейна
женитба.
* Добре е човек да
има поне един златен
пръстен със скъпоценен
камък и всяка сутрин да
го туря последователно
на всичките си пръсти и
да казва: „Искам да дам
ход на Божественото в
мен, да бъда благороден, да бъда справедлив,
да бъда музикален, със
стремеж към красивото
и да се отнасям добре
с хората.” Голяма сила
се крие в скъпоценните
камъни.

ного са правилата,
които човек трябва
да спазва при храненето, ако иска да хармонизира силите на живота в
организма си. Много правила има да учи човек, за да
може начинът на храненето
да върви в унисон с неговото
духовно развитие. Храненето не е процес, изолиран от
духовния живот на човека.
Ако човек води егоистичен
живот и е приел вегетарианството само по хигиенични съображения, какво ще
го ползва това? Ако човек
за своите интереси е готов
да унищожи брата си, какъв
вегетарианец е той? Следователно, човек не трябва
механично да прилага определен режим в храненето
си, а трябва да застъпи и
съответните психологически
промени в него. Той трябва
да сложи за основа на живота си доброто и любовта.
Трябва да култивира онези
качества в себе си, които
да го направят проводник
на Любовта. Човек посредством съзнателното хранене
може да култивира в себе
си редица качества, т.е. той
трябва да води съзнателен
живот, за което са нужни знания и воля за приложение
на това знание. Поколения
наред човек трябва да вегетарианства, за да се превъзпитат всички клетки в организма му, за да престане да
убива. Например кажеш ли
за някого, че от него човек
няма да стане, все едно че в
друг свят си извършил убийство и за това ще те държат
отговорен. Какъв вегетарианец е човек, ако постоянно
извършва убийства от този
род, постоянно одумва и
критикува хората, постоянно ги съди? Вегетарианците
трябва наред с храненето да
култивират в себе си възвишени чувства и мисли. Храненето е процес, свързан с
изявяването на Любовта на
физическия свят. Каквато е
храната на човека, такава
ще бъде и кръвта му - такива ще бъдат и мислите му.
Каквито са мислите му, такива ще бъдат и чувствата
му. Каквито са чувствата му,
такива ще бъдат и делата
му. Казано е: „По делата им
ще ги познаете“. Както неправилното хранене, така
и неправилното мислене и
чувстване еднакво довеждат
човека до смъртта.
Има хранителни режими,
които действат не само лечебно на човека, чрез тях
той може да възпитава и известни качества в себе си.

Житото възпитава чувство
на жертвеност, но човек все
още не знае как да извлича
всички хранителни елементи
от него. Може в продължение
на месеци човек да се храни
всяка вечер с варено жито.
Може да се подслади с мед и
счукани орехи, но най-добре
е само жито, по 120 грама на
вечер.
През месец февруари, когато почне разсипа на луната,
може да се изкара за 10 дни
житен режим с по 200 грама
жито на ден, с малко мед,
лимон, орехи и гореща вода.
Това е прекрасен режим за
пречистване от зимните утайки. Добре е врялата вода да
се употребява 15-20 минути
преди ядене на житото и най-

Правил
Въздей
на няко
много до един литър.
Сто грама покълнало
жито е отлично за обновяване на сърцето. Зародишите са извънредно богати
на витамини. Добре е да се
употребява 20 минути преди
ядене. Покълването на житото става така: сто грама жито
се изчиства и измива, поставя се в чаена чаша с вода,
като житото се изплаква още
веднъж. Водата да е един
пръст над житото. Така стои
24 часа. След това водата се
изцежда, като се оставя само
една супена лъжица вода, но
нова, като житото отново се
изплаква. В това положение
то трябва да се завие добре
с вълнено парче, защото е
нужна известна температура. Ако си спазил това, след
24 часа житото ще покълне.
Опитът ще научи човека как
да се добере до тази температура. Изчаква се, докато се
появи покълването - появяват
се бели стръкчета. Тези 100
грама жито се изяждат на три
пъти. За вегетарианците е
особено важно и необходимо
да спазват този режим. Добре
е да се поддържа 10 дни, да
се почива 10 дни и пак да се
продължи. Ако сърцето е болно, добре е да се поддържа
цял месец. Може да се прибегне и до съвета на лекар.
Ръжта - Зародишът на
ръжта е също източник на
витамини. Ръжта прави човека устойчив и събужда в него
висок идеал. Може леко да се
препече до зачервяване и да
се употребява смляна вместо
кафе. Ръженият хляб регулира червата и се употребява
против запек.
Просото - прави човека

КВАНТОВ
ПРЕХОД

смирен. В някои държави
го лющят и го
употребяват
вместо ориз. Просото е полезно за лечебни цели. Боза,
направена от просено зърно
или брашно, е отлична храна
за майки кърмачки (за повече
мляко).
Ечемикът - От ечемика се
пълнее. За силно изтощени
организми след продължително боледуване: Взема се
по една шепичка от ечемика,
просото, ръжта, овеса, житото
и се поставя в два литра вода
да ври, докато остане един
литър. Пие се след ядене.
Същата смес може да се свари още два пъти. Обновява и
най-слабия организъм.
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Ако си неразположен, не яж,
докато не си изпил 2-3 чаши
вряла вода. Нямаш ли разположение към храната, не яж.
Разположението към дадена
храна е от голямо значение за
пълното и правилно усвояване от организма.
Лакомията е в това, да си
сипеш повече ядене и да режеш дебели парчета хляб. Ще
си сипеш по-малко ядене и ще
режеш тънки, малки филийки
хляб, разрязани на две. Безразборното хранене показва,
че съзнанието не е извисено
- кръвта е постоянно в стомаха и мозъка се лишава от необходимата му храна. Грешниците и скърбящите ядат
много. Понякога човек храни
и други същества в себе си.

ла за готвене.
йствие
ои продукти
Дюлятa - Полезна е за
компот. Печена на фурна, семената спират кашлицата и
премахват раздразнението на
трахеята. Те се сваряват добре и водата се пие топла.
Магданозът - за болно
сърце. 40 грама магданозови
листа се счукват в дървена
гаванка и се вземат заедно с
другите продукти в приготвената за салата смес. Който
има здрави зъби, да си нарязва магданоза направо в
салатата и да дъвче добре.
Отглеждането на магданоза
в градината е здравословно,
прави човека здрав.
Сините сливи разхубавяват човека. Ако стомахът
е нередовен, накисват се 30
сушени сливи и се изяждат
сутрин половин час преди закуска. Добри са и сурови, и на
компот.
Прасковите правят човека
разположен, подобряват и намаляват кръвното налягане.
Кайсиите са полезни за
сърцето. Обновяват и целия
организъм. Яжте повече и
през целия сезон.
Всеки плод, всеки зеленчук заедно с хранителността
носи известни сили, които
определят дадени качества.
Употребявай ги съзнателно и
в необходимото количество.
Давай на организма си от
всички плодове и зеленчуци.
Във всеки плод природата е
вложила сили, които поддържат живота.
Добре е човек да се храни в
определени часове, за да приучи стомаха си да изпраща
необходимия сок в определено време. Не е ли възможно,
яж когато си гладен и благодари на Бога за приетата храна.

Многото и безразборно хранене прави човека ленив. Който
веднъж преяде, се изключва
от Школата.
Добре приготвената храна
и наредената трапеза събуждат апетита и създават настроение в човека и звучат
като музика. Затова не оставяй леността да определя менюто ти за деня. Това правят
тези, които са сами - нямат
настроение да си приготвят
храната. Колективният живот
стимулира човека. Нужно е
храната да бъде разнообразна. Еднообразието убива апетита. Не ти ли се яде, наложи си половин ден пост, като
изпиеш няколко чаши вряла
вода. Добре е един ден през
седмицата да се пости. Много
пъти учениците на Окултната
школа се връщат на земята
за неспазване на това правило. Но както и да се храни
човек, не положи ли доброто
за основа на живота си, не е
ли изпълнен с добро разположение към всичко живо, няма
ли светла и възвишена мисъл,
няма ли висок идеал, той не
ще разбере този велик процес
на храненето и не ще може да
се възползва от скритите сили
на природата, вложени във
всички хранителни продукти.
С всяко отрицателно чувство и мисъл човек внася отрова в организма си. Злото е
материя, която предизвиква
процес на разлагане, на гниене в организма на човека.
С всяка отрицателна мисъл,
чувство и проява човек внася
отрова в организма си, която
съкращава живота и понижава цялото му съществуване.
Натрупват се разни утайки в
човека и животът му започва

да изтича. От натрупване
на утайки в кръвта, в кръвоносните съдове се появява
атеросклероза. Затова човек трябва да се пази от отрицателни изживявания, да
не проявява злото и да не се
занимава с него, като с найопасен враг на живота. Човек
за една отрицателна проява
е готов да унищожи другия.
Затова се препоръчва прошката като велик процес на
пречистване, на изхвърляне
отровите от съзнанието, за
да не тровят кръвта ни.
Когато жизнения сок престане да действа в ставите,
явява се ставния ревматизъм. Човек обаче разполага с възможности да се
справи с всички болести,
ако знае как да се свърже с
живите сили на природата.
Ако не разбира законите на
природата и не знае как да
ги ползва, той никога не ще
стигне до извора на живота.
И така, науката за храненето е необятна област,
която трябва усилено да се
изучава. Храни ли се човек
механично и безразборно,
целият му живот протича
така. Затова седнеш ли да
се храниш, отправи своята благодарност към Този,
който ти е дал всички блага,
чрез които поддържаш живота си. Помисли колко същества и сили са взели участие
в създаването на всички
блага и отправи благодарност към тях.
Взел си плод в ръка, не
бързай да го изядеш! Погледни го и благодари на
дървото и на слънцето, и на
земята, и на всичко, което е
съдействало за създаването
му, и тогава пристъпи към изяждането му. Приемай храната си с благодарност и ще
видиш как неусетно доволството и радостта ще станат
спътници в живота ти. Положи доброто за основа на
живота си, насочи мисълта и
чувствата си към доброто, за
да останеш вегетарианец и
в другите светове. Човек не
трябва да раздвоява съзнанието си, за да не служи и на
едните, и на другите сили.
Тогава той не може да се
храни правилно. Храненето
е наука на бъдещето. Много
процеси все още не са проучени от човека. Човек не се е
научил на най-важното изкуство - изкуството да живее.
И така, изпълни сърцето
си с благодарност към Източника на живота и неусетно ще се доближиш до неговите живителни струи.
Любовта
е
найсъвършената хигиена! Вложи Любовта като основа на
живота си и тя ще те научи
как правилно да се храниш,
как правилно да живееш.

НАШ УЧЕН В КАНАДА
РАЗКРИ ТАЙНАТА НА
ЛЕТЯЩИТЕ ЧИНИИ,
ПРОМЕНЯ ГРАВИТАЦИЯТА
Около летящата чиния има плазма, която се активира
чрез подходящи електромагнитни полета
Плазмено поле, което изменя гравитацията около
летящите обекти, може да бъде основното средство за
придвижване на НЛО, или т.нар. летящи чинии. Това откри българският учен физик от York University – Торонто,
Канада, Стоян Саргойчев. Публикациите на Саргойчев
по темата са събрани в книга, която вече се разпространява из целия свят.
„Работил съм с физическия принцип, по който могат
да бъдат обяснени явления като летящи чинии“, съобщи
той по време на научната конференция в Творческия дом
на учените край Варна, посветена на „40 години България – космическа държава“. „Изследвал съм го в лабораторни условия и съм изнамерил, че може да се променя
локално гравитацията около един обект, чрез което да
се създаде принципно нов механизъм за придвижване
в пространството. Той е различен от съществуващите
реактивни двигатели, защото е чрез създаване на силово поле, в резултат на което специално конструираният
летящ обект може да лети и развива огромни скорости
и маневреност дори извън въздушното пространство.
Сигурен съм, че преди Втората световна война такива
летящи обекти са съществували. Невъзможно е било те
да са земни, защото тази технология не е съществувала
тогава, за разлика от сега. Трябва да приемем, че съществува извънземен разум и той може да бъде с хиляди години по-напред от нас. Технологията им може да
бъде много напреднала, като се има предвид, че само
за 100 години нашата постигна невъобразим прогрес.
Следователно с такава технология те биха могли да се
придвижват на огромни разстояния, да създават бази
на места, които дори не са обитаеми. Могат да идват от
други слънчеви системи.
Моята теория за базови структури на материята обяснява физическия механизъм и той е описан в книгата,
която издадох. Правил съм лабораторни експерименти,
за да разбера дали може да се модифицира гравитационната маса и да се получи силово поле. На базата на
това съм написал книгата „Силово поле чрез контрол на
гравитацията – теория и експерименти“. То е базирано
на гравитационно-инерционен ефект. Активира се чрез
резонансен метод, който предизвиква квантово механично взаимодействие между фионно-електронни двойки в
пространството на физическия вакуум. На определени
места може би работят по този метод.
Една летяща чиния се различава от космическия кораб по това, че около нея съществува нещо като плазма, която се активира чрез подходящи електромагнитни
полета. За по-голяма ефективност тя трябва да бъде от
подбрани газове. Нужна е, за да изменя условията на
гравитацията. Тя трябва да е асиметрична по отношение
на обекта, за да има насока на силовото поле. Може да
се командва чрез 4 електрода. Този механизъм може да
послужи и при нашите космически кораби.“, аргументира
откритието си физикът.
Източник:
http://petel.bg/SAMO-V-PETEL--NASH...6029#f178b1dc9c
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нозина очакват датата 21 декември
2012, за която се предполага, че отбелязва края на календара на маите и се свързва с голяма промяна за цялата
човешка раса. Маите са били майстори в раз-

Скот Маури (Scott Mowry):
бирането за движението на времето и на човешката еволюция. Те са били брилянтни математици, астрономи и астролози. Като култура те са били на нивото на най-великите хора,
населявали някога планетата, включително
древните египтяни и индуси.
Може би един от най-важните календари на
маите е този, известен като “Тун”, който се занимава не толкова с потока на времето, колкото с хода на човешката еволюция. През август
2012 г. ние вече сме изпълнили всички условия на този календар.
Календарът “Тун”, разшифрован от шведа
д–р Карл Колеман, идентифицира девет различни нива на съзнанието. Календарът “Тун”
започва от момента, в който Бог набелязва
опита с разделението. С други думи, когато
вселената избухва, разпръсквайки материя
нашир и надлъж, което в научните среди е познато като теорията за Големия взрив. Според
маите това събитие се е случило преди 16,4
милиарда години.
Календарът “Тун” ни казва, че след 16,4 милиарда години еволюция сме завършили всичките девет нива на съзнанието на 28 октомври
2011 г. След тази дата човечеството започна
своя преход от възрастта на невежеството в
епохата на Просветлението, или в началните
етапи на Златната епоха, която напълно ще се
разгърне през следващите 100 години.
В модерната ера Университетът на Единството (Oneness University) в Южна Индия старателно документира потока на съзнанието на
планетата, в частност през 2011 и 2012 г. Те
предрекоха, че към края на 2012 г. ние ще достигнем критичната маса от 70 000 събудени
хора - брой, който гарантира, че ще се случи
голяма промяна на съзнанието за всички хора
на Земята за навлизане в Златната епоха.
http://www.onenessuniversity.org/
А сега изглежда, че човечеството се движи
много по-бързо, отколкото се е предполагало
първоначално.
В началото на 2012 г. официално се е смятало, че на Земята има приблизително 30 000
събудени хора. Към 21 юни този брой е достигнал 40 000, а към 21 юли е бил 54 000.
Към 21 август 2012 Университетът на Единството официално съобщи, че на планетата
има 71 000 събудени хора – абсолютно възхитителен брой за този момент от годината!
Ето официалните данни на Университета на
Единството към 21 август 2012:
Събудени хора: над 71 000
Хора, живеещи в настоящето: над 130 000
Хора в събудени състояния: над 45 милиона
Хора, изпитващи настоящето: над 86 милиона
Всички тези цифри показват, че ние сме
повече от четири пълни месеци напред в
графика, което означава, че човешката еволюция сега се движи толкова бързо, че можем да очакваме много, много по-невероятни
постижения с все по–нарастващи темпове.
Причината, поради която 70 000 е толкова важен брой е, че той представлява 0,001% от

сегашното население на света. Всеки един
човек, който става събуден, от своя страна
оказва въздействие върху 100 000 други около него. Понастоящем населението в световен мащаб е около 7 милиарда души. Затова,
ако направим изчисление: 71,000 x 100,000 =
7,100,000,000 (7,1 милиарда), което обяснява
необходимия брой души за въздействие върху
всеки един човек на Земята днес.

единството или обединеното съзнание. В събудено състояние на съзнанието мозъкът започва да се слива като едно цяло, обединявайки
двете полукълба заедно в едно цяло, като по
този начин се постига състояние на единство.
В това по-високо състояние на съзнанието човек може почти мигновено да изпита чувство
на дълбоко блаженство, само като си затвори очите и навлезе навътре в себе си. Много

Достигната е критичната
маса за събуждането
на човешката раса
По-нататък, можем приблизително да оценим, че към 21 септември 2012 на Земята вероятно ще има над 90 000 пробудени хора. А
към 21 декември 2012 вероятно ще има над
170 000 !!
Като изследваме броя от последните 3 месеца и после екстраполираме към последните
месеци на 2012 г. при сегашната скорост на
увеличение, можем да очакваме следното:
към 21 септември 2012 - 91,000 събудени хора
към 21 октомври 2012 - 114,000 събудени хора
към 21 ноември 2012 - 140,000 събудени хора
към 21 декември 2012 - 171,000 събудени хора
Така че към края на 2012 г. на Земята може
би ще имаме два пъти повече събудени хора,
отколкото се е предполагало от Университета
на Единството - нещо възхитително само по
себе си!
нозина се чудят как Университетът
на Единството достига до тези числа
всеки месец? Оказва се, че има група от монаси, които живеят към Университета и които са в състояние да идентифицират
събудените хора на планетата, защото самите
монаси са в много високи състояния на събудено съзнание. Като се свързват с Божественото, получават информация от информационното поле, което обкръжава Земята, и така
са в състояние точно да определят този брой.
“Точно както вие можете да влезете в Google
и да попитате колко страници има в интернет,
така можете да влезете в Божественото и да
попитате колко пробудени същества има на
нашата планета”, заяви Дъг Бентли, монах на
Единството от Америка и говорител за Университета на Единството.
Тези пробудени хора могат да бъдат намерени във всички краища на земното кълбо,
като голям процент се намират в страните от
Третия свят. По-голямата част от тях могат да
бъдат намерени в Индия, където техният брой
е над 10 000. Китай, Африка, Русия и Южна
Америка са други части на земното кълбо,
където има повече пробудени същества. В
Съединените щати има сравнително малък
брой от този тип хора в момента, въпреки че
това твърде бързо се променя.

М

Какво е Пробуденост и какво
е Просветление?
Тези, които са достигнали пробудено състояние на съзнанието, изпитват дълбока промяна вътре в себе си, често придружавана от
физиологична трансформация в ума. Обикновено пробуденият човек започва да достига
до дълбокото разбиране, че не е отделен, а
по-скоро е интимно свързан с всеки и с всичко
около него. По този начин промяната на съзнанието в тях трансформира от съзнание на дуалността (или разделението) към съзнание на

възнесени учители като Буда, Мохамед, Исус
и други са обяснили и след това преподавали
това състояние на съзнанието на своите последователи. В будизма това състояние е известно като “нирвана”.
ажно е да се отбележи, че има разлика между състояние на Пробуждане и
състояние на Просветление.
“Пробуждане е състоянието, в което е Буда,
където сте се изключили от ума, но умът е все
още активен, а просветлението е, когато умът
изчезва. Това идва след пробуждането. Това е
състоянието, в което е Господ Христос “, обяснява Дъг Бентли.
Просветлението е реален и истински човешки
феномен. До много скоро той се е проявил само
в много малко хора в цялата история на Земята.
Сега знаем, че самото съзнание е процес, който може да се прехвърля от
едно същество на друго, което е известно като “ефектът на стоте маймуни”.
Броят 70 000 е много важен, защото представлява грандиозно постижение на населението,
живеещо на планетата в този момент. Никога
досега в цялата история на Земята не е имало
толкова много пробудени същества на планетата по едно и също време. И този брой бързо
се увеличава, всеки месец, докато почти всеки
един човек, който живее на планетата, ще влезе в събудено или просветлено състояние на
съзнанието.
Тези числа ясно показват, че човешката еволюция количествено се ускорява.
В действителност, сега се движим почти два
и половина пъти по-бързо от очакваното. Тази
голяма инерция вероятно ще се използва за
придвижване на цялата планета в дългоочакваната Златна епоха, известна още като Сатя
Юга в хиндуистките предания.

В

Рестартиране на икономическата
система
Най-същественото в момента е да се освободи човешката раса от икономическото робство, така че всеки човек на планетата наистина да може да започне да живее в една среда,
в която истинската духовна еволюция може
напълно да разцъфти. Представете си колко
бързо светът ще се развива, ако основните потребности на живота могат да бъдат изпълнени за всички.
Тази цел сега е напълно изпълнима. Само
невежеството и фалшивата илюзия за недостиг ни пречи да си представим, че има изобилие от храна, дрехи, подслон, лекарства и
енергия за всички. Ние трябва да разберем, че
в света, в който живеем, има изобилие отвъд
най-смелите ни мечти.
С всеки изминал ден сме все по-близо до
реализацията, във всеки момент може да ста-
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не въвеждането на нова, повисоко развита икономическа
система, проектирана в полза
на целия свят. Уверяваме ви,
има много удивителни, смели
хора, които усърдно работят зад кулисите, за
да се превърне това в реалност.
Китай е почти готов да разкрие обезпечена
със злато финансова система. Изненадващо
е, че Китай е основен играч в този план. Говори се, че китайците изкупуват всичкото злато, до което могат да се доберат, след това
го претопяват в слитъци по един килограм,
всичко това като подготовка за нова, обезпечена със злато световна валута, която да
бъде въведена през последното тримесечие
на 2012 г., което има пълната подкрепа на
много страни в съюза BRICS (Китай, Русия,
Индия, Япония, Бразилия, Южна Африка).
Възможно е тази нова икономическа система
да бъде стартирана тихо късно вечерта някой петък или събота, когато всички световни
банки са затворени, което да даде достатъчно
време да се зареди до следващия понеделник,
когато всеки ще започне наново почти по едно
и също време. Или може би ще има по целия
свят ваканция за банките преди прилагането
на системата.
атискът сега е голям и елитните сили,
които са притежавали финансовите
системи от векове, не се дават без
бой. Битките зад кулисите са много ожесточени. Все пак много хора в редиците на елита
най-накрая осъзнават края си.
Цялата глобална финансова криза, която
започна през 2007 г., бе изцяло проектирана от
световния елит в безумен напразен опит да се
забави неизбежното - пробуждането на човешката раса. За щастие, всичко това спомогна за
възхода на Арабската пролет, на движението
Окупирай Уолстрийт; Анонимните; движение
за одит на Федералния резерв; движение за
край на Федералния резерв, скандала LIBOR...
Междувременно няколко важни стъпки са
изпълнени за събаряне на Федералния резерв
в подготовка за новата финансова система.
След като мина потресаващо през Камарата
на представителите, първият по рода си одит
на Федералния резерв започна и разкри някои
фрапантни резултати, публикувани на 21 юли
2012.
По време на най-тежкия финансов период в
историята на САЩ от декември 2007 г. до юни
2010 г., 16 трилиона долара (!!!) в тайни заеми са били раздадени на американски банки,
частни корпорации и чуждестранни банки, навсякъде по света - от Южна Корея до Шотландия. За сравнение, БНП (брутният национален
продукт) на САЩ е само 14 трилиона долара.
На всичко отгоре, тези заеми, които Федералният резерв нарича “програми за заеми ол
инклузив”, са били раздадени при 0% лихва и
почти никой все още не е изплатен обратно.
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Най-важното от всичко –
вашето лично Просветление
Взети заедно, всички тези фактори може
едностранно да се нарекат изключително
вълнуваща новина за цялата човешката раса.
Всички ние дължим дълбока благодарност
на пробудените и просветлени хора, които
въздействат върху останалата част от населението.
С всяка изминала седмица импулсът, генериран от разширяването на съзнанието, ще
ни бъде от полза на всички до един. Сега сме
свидетели на толкова много реални, осезаеми
резултати, които ни дават потвърждение, че
голямата промяна на човечеството се разгръща много, много бързо.

В крайна сметка, най-важният фактор на
всички е да постигнете вашето лично състояние на пробудено съзнание. Когато сте в
състояние да избягате от затвора на ума си и
да се отворите към неограничените възможности на Божественото съзнание - където
напълно осъзнавате връзката си с всички
и всичко около вас - цялото страдание, конфликтите и проблемите просто ще изчезнат.
Това не означава, че като по чудо всички житейски проблеми просто изчезват за една нощ,
когато човек стане пробуден или просветлен.
о-скоро това, което се променя, е реакцията ви на проблеми и конфликти. След като успокоите неспирното
бърборене на неспокойния, слаб ум и осъзнаете, че това е основна пречка пред собственото
ви щастие и удовлетворение, можете да преминете отвъд възходите и паденията, болката
и страданията в живота - завинаги! Вие вече
не сте поробени от тези мисли на по-ниското
съзнание и най-накрая можете да изпитате
това, което е истинска и безгранична свобода.

П

Златната епоха е трансформация на цялата планета Земя, но това по-точно е лична
трансформация. И когато тази трансформация бъде постигната, няма връщане назад.
Както показват тези последни данни на Университета на Единството, няма връщане назад в колективната еволюция на човечеството. Това е свършен факт. Ние спечелихме! В
действителност, всички спечелиха, защото
няма губещи, а само победители.
Златната епоха е в ход, Раят на Земята е тук, новата Земя се развива - само
сега, много, много по-бързо, отколкото е
било прогнозирано. Колко е хубаво това!
Да живее Златната епоха и Епохата на Просветлението.
© 2012 MR Productions, LLC | All rights
reserved
Превод: Лусесита
http://miraclesandinspiration.com/news_
critical-mass-milestone-for-enlightenment.html

ТИБЕТСКА АКАДЕМИЯ – БЪЛГАРИЯ /София, ул. Граф Игнатиев 37/
организира отворена среща-семинар с просветления непалски
Учител Сатя Ео’Тхан (д-р Шадрин) на 3 и 4 октомври от 18:30ч.
на тема „Подготовка за вибрационен преход на Земята 2012. Тибетски практики и рейки в новата епоха” и на 10 и 11 октомври от
18:30 ч. на тема „Вибрационен преход 2012. Отваряне на чакрите
и развитие на ментална енергия в новата епоха”. Входът е свободен, но се изисква предварително записване на тел. (02) 981 92 09,
08 999 29 388, 0888 484 784, поради ограничения брой на местата.
В историята на човешката
цивилизация Велик вибрационен преход е имало само
веднъж – през 4008 година
пр.н.е., който е послужил като
невероятен тласък за развитието на обществата в различни
части на планетата едновременно. Тази древна епоха се
ознаменувала със зараждането
на пет велики култури: тибетската, гръцката, шумерската, дунавската и на маите. Не
случайно в различните древни хронологии и религиите
4008 година е наричана “дата
на сътворението на Света”.
Ние сме щастливи, че живеем
в епохата на втория Велик Вибрационен Преход, който ще
се състои на 22 декември 2012
година. Предстоят грандиозни
промени в нашия свят и именно
от нас зависи какво направление ще получат тези изменения.
Предстои ни или да изградим
нова, по-развита цивилизация,
имаща напълно различно духовно съзнание, или ако нашето
общество не се справи с промените и това доведе до инволюция, войни, диктатури, унищожаване на духовните ценности,

т.е. “тъмен” период от историята, в който човечеството има за
цел да оживее, а не да достигне
истинско пълноценно жизнено
и хармонично развитие.
Може да се каже, че сега ние
с вас живеем на границата на
две цивилизации: на петата и
шестата раса. Тези раси имат
различни ценности и принципи на развитие на обществото,
различни подходи към медицината, педагогиката, отношение
към живота, техническия прогрес, духовността.
Представителите на петата
раса имат много ниско ниво на
вибрация на своите астрални
тела и за да достигнат новото
ниво и новите възможности е
необходимо да преминат еволюционен процес на астрална трансформация. А за това
е необходимо разбиране на
принципите на духовната еволюция и желанието да променят своите навици и начин на
живот, което за болшинството хора сега е много сложно.
Във времето на Великия вибрационен преход през декември
2012 година Земята ще повиши нивото на вибрацията на

своето астрално тяло. Ако то
сега съответства на нивото
на астралните вибрации на
петата раса, то след Прехода
ще достигне нивото на шестата раса. И ако сега, когато
нивото на техните вибрации
съответства на нивото на вибрациите на Земята и хората се чувстват добре, “в своя
свят” относително комфортно, то след “еволюционния
скок” на планетата тяхното
ниво ще изостава от качественото състояние на света. Това
може да докара някои хора до
усещане за “нарушаване на
личното пространство”, загуба на контрол над живота
им и вътрешна дисхармония.
Може да се каже, че ако сега
ние живеем на познатата ни
планета на хората, то след
Вибрационния преход ще се
окажем в света на хората от
новата генерация. Еволюционния скок на планетата стимулира цивилизацията към
развитие и ни дава уникални
възможности, но също таи и
своите опасности, с които хората най-остро ще се сблъскат
в първите години след осъществяването на Вибрационния
преход.
Правилният път в тази ситуация е построяване на своя
личен живот и живота на обществото въз основа на еволюционните принципи на новия свят, в хармония с нашата
планета.
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ъпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и
централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето
вътрешно същество има независим живот във времето
между заспиването и събуждането ми – то принадлежи
на добрия свят и на област
от злия свят.“. Отново и отново хората мислеха и премисляха за дълбочината на
силите, които внасят доброто и злото в човешката душа.
Те силно усещаха факта,
че човешката душа се намира в свят, където силите
на доброто и злото воюват
помежду си. През първите
векове на християнството в
южните и централните части на Европа все още нямаше (масово) такива чувства, но през пети и шести
век станаха все по-чести и
по-чести. Това състояние на
душата процъфтя особено
сред тези, които получиха
познания и учения от Изтока – а както знаем, такива
учения от Изтока могат да
се разпространят по много
начини. Разпространението
беше най-широко в онези
области, които впоследствие станаха известни с
името България.
По чуден начин това
име се наложи, въпреки
че тези области се населяваха от различни народи.
И така в по-късните векове,
всъщност за много продължителен период в Европа,
тези с най-силно развито
такова състояние на душата бяха наричани българи. За хората от Западна и
Централна Европа, живяли
през по-късните векове на
християнството и в първата
половина на Средновековието, българите бяха човешките същества, които найсилно усещаха противодействието между космическите духовни сили на доброто
и злото. По цяла Европа
срещаме името българи,
ползвано за хора като тези,
които описах.
Душите, за които говоря тук, в по-голяма или помалка степен бяха в това
състояние. Имам предвид душите, които и в понататъшния ход на своето
развитие запазиха тези
могъщи картини от свръхсетивните церемонии, в които
самите те дейно участваха
и които се случиха в духовния свят през първата половина на 19 век. Всичко,
което тези хора преживяха,
съзнавайки, че участват
в битката между доброто
и злото, беше пренесено
от тях между смъртта им
в онзи живот до новото им
раждане. А в промеждутъка,

Рудолф Щайнер
за българите
Имаха впечатлението, че
тези хора виждат повече,
отколкото останалите хора
– сякаш са свързани с Божественото по различен начин: чрез факта, че възприемат сънното състояние

по-различно от останалите
хора, сред които живеят. А
останалите хора отдавна
бяха загубили това умение
и вече бяха по-близки до
състоянието на душата, което стана почти всеобщо
за Европа от 14 век насам.

Рудолф Щайнер –
„Духовни състояния в
еволюцията, водещи
към антропософското
общество“.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
докато стояха сред могъщите космически картини, тези
души получиха специфичен оттенък и оцветяване.
Към всичко това може да
се добави още нещо. Тези
души всъщност бяха последните в европейската
цивилизация, които опазиха
малко от онова специално усещане на етерното и
астралното тяло при събуждане и по време на сън.
Като се разпознаваха по
тези общи отличителни способности на вътрешния им

живот, те като цяло живееха
в (свои отделни) общини.
А от останалите християни, които все повече и повече се приобщаваха към
Рим, тези по-особени хора
бяха разглеждани като еретици. Еретиците тогава все
още не бяха толкова жестоко заклеймявани, както
през по-късните векове. И
все пак на тях се гледаше
като на еретици. Всъщност
останалите
(християни)
винаги имаха смътно, обезпокоително чувство за тях.

Започна АБОНАМЕНТЪТ ЗА НОВАТА 2013 г. за в.
«КВАНТОВ ПРЕХОД»
КАТАЛОЖЕН №618
Има и редакционен абонамент на телефон
02/962 16 85 или 02/962 16 86.
Целогодишните абонати за 2014 г. на в.
«КВАНТОВ ПРЕХОД» ще получат подарък - книга
на ИК «Новата цивилизация».
Краен срок на абонаментната кампания е
15.12.2012. Цените са непроменени.
Благодарим на нашите абонати и читатели!

Рудолф ЩАЙНЕР

ОТ КАКВО ХРИСТОС ИЗГРАЖДА
СВОИТЕ ФИНИ ТЕЛА?

По време на Мистерията на Голгота, като импулс и
същевременно като душата на Земята, Христовият Дух
се е спуснал в Земната сфера.
Както това става при хората, и при Христос ще има
нещо като етерно и астрално тяло. От какво ще се
състоят тези тела? Тези обвивки се състоят от сили,
които трябва да бъдат развити на Земята от човечеството. Кои са тези сили?
Чрез силата на външната наука човек научава само
това, което в бъдеще ще изчезне. Нещо обаче предхожда познанието и има за душата много по-голямо значение от самото познание. Това нещо е учудването и
удивлението. Самото познание вече няма ценност за
душата. Хората, които могат да се удивляват пред великото знание и истините в духовния свят, запечатват в
себе си едно чувство на учудване и това, което те запечатват, в течение на времето изгражда една сила, която
представлява сила, привличаща Христовия импулс:

Христовият импулс се съединява с
отделната човешка душа дотолкова,
доколкото тази душа може да се
удивлява пред тайните на света.
Христос изгражда своето астрално тяло в земното
развитие от всички онези чувства, които са живели като
удивление в отделните човешки души.
Второто, което човешките души трябва да изградят,
за да привлекат Христовия импулс, са всички чувства
на състрадание. Всеки път, когато в душата се появи
чувство на състрадание или на споделена радост, се
образува една привличаща сила за Христовия импулс и

чрез състраданието и обичта
Христовият импулс се свързва с душата
на човека.

Състрадание и обич са сили, от които Христос оформя
своето етерно тяло до края на земното развитие. Състраданието и обичта са една програма, която трябва да бъде
изпълнена в бъдеще от духовната наука. Най-лошото, което се извършва днес, е да се хвърлят в един кош обичта и
сексуалността – това е най-дяволската черта от настоящето. Сексуалността може да се прибави към обичта, но няма
нищо общо с чистата истинска обич.
Третото нещо е съвестта, на която човек се подчинява,
на която дава по-висока оценка, отколкото на своите собствени индивидуални морални инстинкти.

Със съвестта Христос се свързва
най-силно;
от импулсите на съвестта в отделната човешка душа Христос изгражда своето физическо тяло.
Така от състраданието и обичта се изгражда жизненото
тяло на Христос – сега вече става разбираем библейския
израз “Каквото направите на най-незначителния от моите
братя, го правите на мен”. Христос ще образува своето жизнено тяло до края на земното развитие от състраданието и
обичта на хората. Както Христос изгражда своето астрално
тяло от удивлението и учудването, както той изгражда своето физическо тяло от съвестта, така той изгражда своето
етерно тяло от чувствата на състрадание и обич.
Из „Изживявания в свръхсетивния свят”

