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Излиза 2 пъти в месеца

Както, когато се топят 
снеговете на планинския 
връх, водите слизат надолу 
и всичко в долината цъфти и 
дава плод, така, като мислите 
за Бога, Божествените 
сили влизат във вас и вие 
получавате Светлина в 
ума и топлина в сърцето. 
Тогава всичките ви дарби 
и способности се развиват 
правилно и всички недъзи 
могат да се изправят.

Учителя 

на стр. 3

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 4

Няма да има край на 
света през декем-
ври 2012 година, 

обявиха Основателите чрез 
Сал Ракели по време на не-
говото гостуване в България 
миналия месец. Планетата 
Земя ще премине в четвъ-
ртото измерение, като по-
виши вибрациите си. Част 
от населението на Земята 
– една четвърт – е готово и 
ще премине също в четвъ-
ртото измерение. Премина-
лите ще знаят и ще усещат 
този процес, но отстрани 
останалите няма да забеле-
жат признаци на физическо 
ниво. Хората от четвърта 
плътност ще чувстват про-
мяна в навиците и предпо-
читанията си – в храната, 
обстановката, работата си, 
отношението към природа-
та, обкръжението на други-
те. Ще се чувстват леко за-
маяни, ще търсят усамотя-
ване и връзка с природата, 
ще избягват хората с много 
по-ниски вибрации.

Друга, съвсем малка, 
част от човечеството ще се 
възнесе, ще премине на-
право в пета плътност. Тези 
хора ще останат по собстве-
но желание на планетата 
Земя и ще бъдат изключи-
телно полезни на братята си 
от 4-то ниво.

Краят на света се отменя
Порталът  21.12.2012

Човешките мисли и чувства 
най-силно влияят на водата

Водата има памет – вече никой не подла-
га този факт на съмнение. Тя помни енер-
го-информационните въздействия върху 
себе си. Тези въздействия могат да са от 
различни източници – досег или близко 
съседство с дадено вещество, предмет, 
растение, животно. Най-силно е влиянието 
на човешките емоции и мисли, които дори 
от разстояние могат да изменят структура-
та на водата. Информацията, която носи в 

КРИСТАЛИТЕ НА ВОДАТА – 
КАК ДА ГИ СЪЗДАДЕМ?

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!

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!

Кристал 
на вода, 
подложена 
на в���в���
дейст�
вието на 
му�иката 
на Бах
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Из беседите 
на Учителя

(Продължение 
от предишния брой)

Тези последни години 
ще бъдат години на земе-
тресения, на наводнения, 
на големи циклони, на во-
йни и разногласия между 
хората. Ако съвременните 
народи не се откажат от 
своята алчност, ако не раз-
решат правилно мъчноти-
ите и противоречиата на 
своя народ и не изпълня-
ват Волята Божия, те ще 
минат през големи изпита-
ния и страдания.

Сега Небето стяга всич-
ки народи и това стягане, 
тези събития, тези страда-
ния, които идат, ще причи-
нят колективно събуждане 
на хората, а не само еди-
нично. И тогава народите, 
обществата ще разберат, 
че едничкият път е духов-
ният, че няма друг път ос-
вен духовният! И тогава 
ще тръгнат в духовния път.

***
Ако не се примирят на-

родите, ще дойдат глад, 
студ, големи земетресе-
ния, мор и ще се примирят. 
Ако не се примирят, ще 
дойдат страшни работи, 
които ще ги заставят да се 
примирят. Но заради из-
браните страданията ще 
се прекрепят. Тези избрани 
крепят живота.

Времето е назряло. Ако 
европейските народи не 
побързат да се поправят, 
ще дойдат нещастия ката-
строфални.

***
За да се оправят неща-

та, светът се нуждае от ге-
ниални учители, гениални 
свещеници, гениални май-
ки и бащи, които живеят за 
Бога, а не за себе си. На 
първо място те имат пред-
вид благото на другите 
хора, а после своето. Този 
е начинът, по който човече-
ството може да се избави 
от голямата катастрофа, 
която виси над главата му, 
както и над цялата Земя.

От вас зависи изправя-
нето на света. От всички 
краища на Земята до-
брите хора трябва да си 
подадат ръка, да се обе-
динят в името на Божията 
Любов, Мъдрост и Истина 
и да внесат между хората 
новата култура с всички 
нейни блага и придобив-
ки. Велико е бъдещето на 
Земята! И затова стари-
те да казват: „Ние ще се 
подмладим!”. Младите да 
казват: „Ние ще вършим 

Волята Божия!”. Слабите 
във вярата да казват: „На-
шата вяра ще се засили!”. 
Онези, на които сърцата са 
празни, да казват: „Нашите 
сърца ще се напълнят с 
живот!”. Бог се проявява в 
света. Няма да мине много 
време и вие ще Го опитате. 
Кога ще бъде това, аз не 
определям, никакъв срок 
не давам.

***
Първият член на нова-

та конституция гласи: Ще 
обичаш хората без пари!

Вторият член на нова-
та конституция гласи: Ще 
учиш хората без пари!

Третият член на новата 
конституция гласи: Ще ра-
ботиш на хората без пари!

Възможно ли е това? 
– Възможно е. Колко пла-
щаш на малката рекичка, 
която полива твоята гради-
на? Ако малката рекичка 
може да ти направи една 
услуга без пари, защо и чо-
век да не направи същото?

***
Ако светът не се оправи, 

няма да мине дълго време 
и той заедно със своето 
богатство ще се разруши 
и ще се намери на дъното 
на морето. Затова именно 
Бялото братство работи 
усилено, приготвя хората 
за новата култура, за но-
вия живот.

***
Казвам ви да вземете 

мерки, защото Земята ще 
претърпи голяма промяна. 
Слънцето ще започне по-
силно да грее и ще стопи 
ледовете. Къщите ви ще 
се разпукат, ледовете ще 
се стопят и вие ще започ-
нете да потъвате... Земя-
та е изменила своя път 
на движение, слънчевите 
лъчи падат под прав ъгъл 
и топят ледовете – оста на 
земята се изправя. Вие жи-
веете върху ледено море, 
закъснеете ли да промени-
те живота си, скоро време 
ще се намерите на дъното 
на морето.

Оста на Земята ще за-
почне да се изправя по-
степенно от 2002 г. По-
чувствително изправяне 
на оста ще стане през 
2029г., в резултат на което 
ще се стопят белите шапки 
на Северния и Южния по-
люс и Земята в ниските си 
части ще бъде залята от 
големи количества вода. 
От Европа, Африка, Ав-
стралия и Азия ще останат 
като острови най-високите 

и непристъпни сега пла-
нински вериги. Англия ще 
остане като малък остров. 
Водата ще залее и остави 
1\10 част от сушата. Насе-
лението от 5-6 милиарда, в 
2080 г. ще бъде около 120 
милиона. Това са големите 
бедствия, които предстоят 
за хората от Земята.

Тоя, Непознатият, говори 
на целия свят, говори и на 
вас. Той ще разтопи къщи-
те ви и основата, на която 
седите, ще изчезне. Ще 
се намерите върху водна 
повърхност.

***
Понеже цялата Земя 

е оцапана и по нея няма 
и една педя, на която да 
не се е проляла човешка 
или животинска кръв, а и 
ние живеем върху костите 
и остатъците на минали-
те култури, за идващата 
шеста светеща раса се 
създава нов континент с 
абсолютно чиста земя и 
вода. Новият континент ще 
се образува между Азия и 
Америка и ще се издигне от 
водите на Великия океан. 
Островите, на които живе-
ят сега японците, ще бъдат 
върховете на планините на 
новия континент, които ще 
достигнат повече от 9000 
метра височина. Този кони-
тинент ще се покрие с най-
хубавите извори. Той ще 
бъде с планински местно-
сти. За да се издигне една 
планина от известни сили 
на няколко хиляди метра 
височина, какъв напор ще 
има? Няма ли да се отра-
зи това на Европа и Азия? 
Казва писанието: „Земята 
ще се тресе като пиян чо-
век”.

Ще настъпят големи про-
мени – духовни, умствени, 
физически. На Слънцето и 
Луната съща ще настъпят 
промени. Този живот си 
отива, за да стори път на 
новия. Материята ще се 
измени. От Слънцето идат 
грамадни магнетични тече-
ния, които повдигат конти-
нента и го озонират.

Водата на Великия 
океан ще залее някои от 
съвременните континенти, 
а голяма част от живущи-
те хора на Земята ще се 
преселят на негова почва. 
Сегашна Европа ще бъде 
един остров – остров на 
белите. Ще се потопи цял 
континент, за да се спаси 
светът.

***
Климатичните условия 

ще се изменят. Чрез земе-

тресение постепенно ще 
потъва част от Средизем-
но море и бреговете на-
около. Средиземно море 
ще се влее в Каспийско. 
Сахара ще се наводни – 
ще стане море, около ко-
ето ще възникнат култури. 
Балканският полуостров 
постепенно ще спада, ще 
потъва. От Слънцето се 
дирижира как трябва да се 
преустрои Земята, кое мя-
сто да се издигни и кое да 
потъне.

***
Земята ще се тресе, ще 

се огъва, докато се създа-
де Новото. Нов свят се 
твори сега. Не се страху-
вайте, но уповавайте на 
Бога и кажете като псал-
мопевеца: „Тисящи ще па-
дат от страната ти и десет 
тисящи отдясно ти, но при 
тебе няма да се прибли-
жи!”. Работете върху ума и 
сърцето си съзнателно, да 
бъдете от онези праведни, 
добри и разумни хора, за 
които възвишените и на-
преднали братя са готови 
всякога да воюват. Вие ще 
работите за доброто на 
своята душа и за доброто 
на своите ближни, а други 
ще воюват за вас.

***
Всички човешки банки 

ще фалират. Животът на 
хората ще се обезсмис-
ли. Затова Христос казва: 
„Събирайте съкровищата 
си в Небето, дето крадец 
не влиза, нито молец раз-
яжда, нито ръжда раз-
валя.”. Те не знаят, че ще 
дойде ден, когато парите 
ще се обезценят толкова 
много, че с милиони не ще 
могат да си приготвят един 
обяд.

Европейските народи 
ще оголеят, ще изгубят си-
лата си, ще настане глад 
по земята. Кокошки, пуйки, 
агнета, прасета ще нама-
леят, почти ще изчезнат. 
Не само това, но и хлябът 
ще се намали, ще се дава 
дневно по 200-300 грама 
на човек. Може да се слу-
чи и да гладувате 2-3 дни. 
Животът ще стане непоно-
сим.

Страданията ще объ-
рнат хората към Бога. 
Няма да остане страда-
ние, което човечеството да 
не изпита. Духовните хора 
ще се приспособят ведна-
га към новите услиовия, 
а светските хора и мате-
риалистите ще се лутат, 
ще бягат по Земята, покой 
няма да имат.

***
Ще дойдат граждански 

войни. Те ще бъдат ужас-
ни. Ще се събуди голяма 
омраза между класите. 
Масите ще се повдигнат, 
ще станат големи кръво-
пролития. Тогава и самата 
Природа ще се възмути и 
ще дойдат големи земе-
тресения. Където е било 
сухо, ще стане вода. И 
където е било вода, ще 
стане сухо. Тези, които ще 
се спасят, ще влезнат в 
Царството Божие, дето ще 
бъде небивала красота. 
Бъдете будни вие, защото 
нито косъм няма да падне 
от главата на праведния. 
Всички ще минат през из-
питания. Будни бъдете, 
защото които издържат 
на всички изкушения и из-
питания, те ще влязат в 
Царството Божие. В най-
големите страдания човек 
да има мир, вяра и любов, 
да не се обезкуражава!

***
Бъдете тихи и спокой-

ни и знайте, че времето, в 
което сега живеете, е най-
доброто. Вие ще гледате 
да придобиете духовно бо-
гатство, да бъдете силни 
духом. Силните духом ще 
издържат.

Каквито и времена да 
дойдат, не се страхувайте! 
Ще станете по-разумни, 
ще се сближите повече.

Излючителни явления, 
изключителни събития ид-
ват. Това не трябва да ви 
плаши, но будни трябва да 
бъдете. Професорите на 
Светлината искат да наме-
стят умовете на хората, да 
смекчат сърцата им и да 
моделират тяхната воля. 
Тази е една от великите 
задачи, която трябва да се 
реализира. Земята трябва 
да се пречисти. Пречиства-
нето й ще стане с огън. Ако 
хората не приемат учение-
то на Любовта, огънят ще 
дойде и помете всичко оно-
ва, което от хиляди години 
се е съграждало. Старата 
култура ще изчезне, помен 
няма да има от нея. Гре-
ховете, престъпленията 
на хората ще изгорят. Кои-
то издържат на този огън, 
те ще светнат както свети 
златото, което е минало 
през огъня на златаря. Ко-
ито минат през този огън и 
издържат, те ще сложат на-
чалото на новата култура.

(Следва)

Казва Христос: „Да не се смущава сърцето ви!”.  И аз казвам: 
Не се смущавайте! В света ще станат чудни неща.
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от стр. 1
Останалите в трета 

плътност – цели 2\3 от чо-
вечеството - ще чувстват 
известен дискомфорт в 
здравословното си състо-
яние или дори ще развият 
хронични болестни състо-
яния, тъй като ниските им 
вибрационни честоти ще 
се разминават със зем-
ните. За тях настоящето 
няма да се е променило 
особено, те изобщо няма 
осъзнаят процесите на ви-
брационно повдигане.

До 2030 г. земното на-
селение ще намалее до 2 
млрд. Много хора ще си за-
минат заради замърсената 
земя, вода, храна и въздух. 
Ще има и много вируси. 
Напусналите физическите 
си тела ще продължат сво-
ите уроци на други плане-
ти, предлагащи им подхо-
дящите условия на живот и 

обучение.
Съществува и вероят-

Филмите на ужасите но-
сят огромен зомбиращ 
потенциал, разрушаващ 

човешкото съзнание. Учените 
са установили, че гледането само на един 
такъв филм нарушава функциите на нервна-
та и психичната система. Това въздействие 
продължава около две седмици при възраст-
ните, а при децата - около месец. А редовно-
то гледане на такива филми води до устой-
чиви негативни промени в човешката психика 
(непредсказуемо поведение, повишена агре-
сивност, раздразнител-
ност, лесна уморяе-
мост и т.н.). Известен 
е случай, при който 
през 1997 г. около 700 
японци са попаднали в 
болница със симптоми 
на епилепсия след гле-
дането на компютърен 
анимационен филм.  
Любителите на филми 
на ужасите сами под-
хранват злото, от което 
после страдат. Сюжетите нахлуват в живота 
им - заложените в тях негативни програми 
рано или късно се материализират. Напри-
мер един известен режисьор, след като за-
снел поредния си филм, се прибрал у дома 
и установил, че сюжетът му се е осъществил 
на практика. Жена му и дъщеря му били из-
насилени и зверски убити в пълно съответ-
ствие със собствения му сценарий. 

Ето още един пример: Знаменитите кули 
на Световния търговски център в Ню Йорк 
неведнъж бяха взривявани в различни фил-
ми. И на 11 септември 2001 г. трагедията се 
материализира като терористичен акт, в ре-
зултат от който загинаха около 6300 души. 
Всичко, за което помислим, се реализира. 
Едва след трагичните събития в САЩ забра-
ниха филмите и компютърните игри, в кои-
то се разрушават емблематични постройки 
символи - например Световният тьрговски 
център, статуята на Свободата и т.н. Както се 
казва, животът все пак ни учи на нещо, нали?  
Негативното въздействие върху хората се 
осъществява и чрез черните секти, които 
използват черна магия, например енвол-
тиране (Енволтиране - от лат. дума involer 
- нападам, завладявам - ритуал от черна-
та магия, обикновено за смърт.), зомбира-
не (потискане на собствената воля и поко-
ряване на чуждата), „любовна магия” и т.н.  
Всяка реклама е психотронен торсионен ге-

ност за трета световна 
война. Тя би започнала в 
Близкия Изток между Из-
раел и Иран. В нея няма 
да се използва ядрено 
оръжие, защото никой в 
Космоса няма да го по-
зволи, и ще загинат малък 
брой  - според Основате-
лите - хора, около 3 % от 
земното население.

Прословутите три дни 
на мрак са невъзможни, 
защото нито Земята ще 
измени оста си, нито ще 
бъде допуснат ядрен кон-
фликт – обясни Сал Раке-
ли.
За сметка на това про-

гнозите за наводнения, ак-
тивиране на вулкани и нови 

заметресения остават ва-
лидни. Но земетресенията 
ще бъдат ограничени до 
осма степен по скалата на 
Рихтер от извънземните и 
затова няма да причинят 
много жертви. Очакват се 
и сериозни наводнения.

Социалните катаклизми 
също няма да са малко. 
Икономическата криза ще 
продължи. Ще се стигне и 
до проблеми в енергоснаб-
дяването. В близките 2-3 
години няколко страни ще 
напусат ЕС, което ще дове-
де до дестабилизирането 
му. Ще има сериозни коле-
бания в цената на горивото 
и девалвиране на основ-
ните валути. Препоръката 

на Основателите е да се 
отглеждат екологично чи-
сти храни от обединени се-
мейства, преминали в 4-та 
плътност, да се използват 
соларни панели и ветроге-
нератори.

България няма да пре-
живее драматично про-
мените.  Земетресенията 
тук ще са максимум до 
6,5 степен по Рихтер, няма 
да има големи разрушения 
или жертви.

На Земята идват кри-
сталните деца и децата 
на дъгата. На тях ще раз-
читаме за построяване на 
новото бъдеще при проме-
нените условия на живот.

нератор, излъчващ енерго-информация. Кол-
кото повече реклами и билбордове има на 
единица площ, толкова по-голямо въздей-
ствие оказват те на безсъзнателно равнище 

върху подсъзнанието и съзнани-
ето на хората. Рекламата може 
да има няколко скрити нива със 
закодирана информация, на-
пример така нареченият 25-ти 
кадър. Често самите й създате-
ли не осъзнават какво негатив-
но въздействие оказват техните 
творения върху хората. 

В много страни, напри-
мер в САЩ, рекламата на 
алкохол и цигари е забране-
на със закон, защото власти-

те разбират каква вреда нанасят тези па-
губни стоки върху здравето на граждани-
те, а следователно и на икономиката на 
държавата. Кога ще го осъзнаем и ние?  
Учените са установили, че екологично агре-
сивната среда оказва негативно въздействие 
върху човека и животните. Например сътруд-
ниците в Института по екология на Волжския 
басейн РАН в гр. Толиати са открили, че в 
замърсена вода рибите стават асиметрич-
ни. При риба, уловена в Саратовското водо-
хранилище, в района, където се влива силно 
замърсената река Чапаевка, била регистри-
рана асиметрия в броя на люспите, перките 
и хрилете.

Екологично замърсената среда преди-
звиква сериозни генетични нарушения 
(мутации) при рибите и те стават от-

ровни за консумация. Не по-малко вредни са 
и психичните замърсявания, както и всякак-
ви енергийно-информационни въздействия.  
Ще разгледаме още един проблем, свързан 
с живота на човека в агресивна среда. Става 
въпрос за широко разпространената болест 
на века - нарушение на обмяната на веще-
ствата, водещо до затлъстяване. То се наблю-
дава при огромна част от населението - както 
при децата, така и при възрастните. Много 
фирми се занимават с решаването на този ак-
туален проблем. Повечето от тях го виждат в 
така нареченото „изгаряне” на мазнините. Но 
те не знаят или не обръщат внимание на при-

чината, която лежи в основата му. Затлъстя-
ването се дължи главно на функционалния 
комплекс от страхове пред агресивната окол-
на среда и защитната реакция на организма, 
която се проявява на равнището на инстин-
кта за самосъхранение. Човек подсъзнателно 
се опитва да се скрие и защити и тогава се 
включва инстинктът за оцеляване, водещ до 
натрупване на тлъстини. Затова простото „из-
гаряне” на мазнините го оставя незащитен и 
започва да страда психиката му. В резултат 
се дебалансира единната енергийна система 
на организма, което води до различни забо-
лявания. А основната задача при лечението 
на затлъстяването е да се отстрани причина-
та - неутрализиране на програмите на стра-
ха, насилието и унищожението, записани в 
човешката аура, и отстраняването им от на-
шия живот чрез пречистване на аурата както 
на отделните хора, така и на цялата планета.  
Всички изброени негативни психогенетични 
програми са нещо като „психична инфекция”, 
която включва човека към пространствата на 
страданията, деградацията и смъртта. Това 
води до срив на нравствеността, до липса на 
култура и до бездуховност. 

Показатели за психично заразяване 
са: апатията, мързелът, депресия-
та, синдромът на хронична преумо-

ра, болестите, безплодието, лудостта, бед-
ността, мрачните мисли, ругатните, липсата 
на воля и пагубните пороци -доброволно-
то поемане на кофеин (чрез кафето и сил-
ния чай), тютюн, алкохол, наркотици и т.н.  
Заразяването с психогенетични енергийно-
информационни вируси чрез неприлични 
думи, татуировки и пиърсинг, чрез използва-
не на неприлична лексика и псувни в днеш-
но време придоби масов характер. По щан-
довете на музикалните магазини се продава 
свободно всякаква продукция на такъв език. 
Уличният жаргон се използва широко за ре-
кламни цели, за да привлича потенциални 
клиенти.  

http://astrosite.org/forum/index.
php?topic=3634.0

Краят на света се отменя
Порталът  21.12.2012

ПСИХОГЕНЕТИЧНО 
ПРОГРАМИРАНЕ

Сал Ракели
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себе си водата в резул-
тат от енерго-информа-
ционните въздействия, 
може да бъде пренасяна 
от нея и по този начин тя 
да оказва, от своя страна, 
влияние върху обектите – 
предмети, растения, жи-
вотни, хора.

Според японския учен 
д-р Емото всичко съще-
ствуващо има вибрация, 
написаните думи - също. 
Ако напишем думата 
«Любов», то надписа ще 
създава вибрация на лю-
бов. Водата може да пое-
ме тези вибрации. Краси-
вите думи имат красиви, 
ясни вибрации, а отри-
цателните думи създават 
уродливи, несвързани ко-
лебания, които не форми-
рат групи, а разрушават 
съществуващите.

Кристалната структура 
на водата се състои от 
кластери (голяма група 
молекули). Думи с ниска 
вибрация, като „глупак”, 
„смърт” и редица други, 
унищожават кластери-
те. Негативните фрази и 
думи формират или голе-
ми кластери, или въобще 
не се създават такива, а 
положителните, красиви 
думи и фрази създават 
малки, свързани особе-
но красиви кластери. По-
малките кластери вода 
по-дълго съхраняват ин-
формация.

Достатъчно е водата 
да се докосне до веще-
ството, за да разбере 
свойствата му. Тя за-
писва всичко което чува, 
вижда и усеща. Тя реаги-
ра като нервна система. 
Д-р Емото е провеждал 
ред експерименти, най-
известният от които е със 
залепването на два над-
писа на бутилки с вода 
- на единия етикет е ду-
мата «благодаря», а на 
другия - «ти си глупак». 
Водата в първата бутилка 
образувала красиви кри-
стали, за разлика от вто-
рата бутилка. Любовта 
повишава енергетиката 
на водата и я стабилизи-
ра, а агресията е пони-
жава – доказват мнозина 
учени. От резултатите на 
Ямото става ясно, че най-
силно пречиства и за-
режда водата съчетание 
от две думи - «Любов» и 
«Благодарност».

Емоциите на човека 
- положителни и отри-
цателни - въздействат 
най-силно на водата, ка-
тегорични са редица из-
следователи на свойства-
та на водата. И тъй като 
човешкият организъм са 
състои от голяма част 
вода, то доказва се вече 
научно, че здравослов-

ното състояние зависи 
най-вече от това, как чо-
век ще структурира во-
дата в себе си чрез из-
питваните от него мисли 
и чувства. Позитивните 
чувства и мисли създават 
съвършено оформени 
кристали, докато негатив-
ните разрушават структу-
рата на водата. Криста-
лите на водата в даден 

гийно-информационни 
послания. Когато попад-
нат в досег с човека, те 
му предават информаци-
ята, с която са заредени.

Д-р Емото вярва, че во-

КРИСТАЛИТЕ НА ВОДАТА – 
КАК ДА ГИ СЪЗДАДЕМ?

от стр. 1

дата отразява съзнанието 
на човечеството и може 
«да се замърсява духов-
но». Тя попива цялата 
злоба, завист и стрес и 
когато попадне в организ-

ма ни, е почти мъртва. 
Информационния боклук 
отравя водата, натруп-
вайки се в нейната памет. 
Това може да накара во-
дата да «полудее».

Едно от уникалните й 
свойства обаче е, че тя 
може да се пречиства. 
Когато се изпарява, во-
дата се отърсва от боклу-
ка, натрупан в нея и си 
връща началната струк-
тура, т.е. програмата на 
живота.

Изключително полезна 
е размразената вода. При 
замръзването и послед-
валото разтопяване се 
изтрива цялата натрупа-
на информация с изклю-
чение на една - основна-
та програма на живота. 
През пролетта птиците и 
животните пият вода от 
размръзнал лед. Расте-
нията също растат бързо 
от тази вода. Тя спомага и 
за подобряване на здра-
вословното състояние на 
болни хора.

човешки организъм \виж 
снимките\ се създават от 
самата личност. Според 
Петър Дънов, ако дадем 
на добър човек да подъ-
ржи чаша с вода и после 
я изпием, ще се отървем 
от всичките си болести.

Молитвата, отправена 
към Бога, също е едно 
от най-силните средства 
за структуриране на во-
дата. Във всяка от све-
товните религии водата 
се приема като средство 
за пречистване. При из-
следване на светена вода 
се вижда, че молекулата 
й има красива, правилна 
форма на шестоъгълна 
звезда, а тази, взета от 
чешмата, е с хаотична не-
правилна форма. Съвре-
менната наука показва, 
че освен символично зна-
чение светената вода има 
и благотворно енерго-
информационно въздей-
ствие върху състоянието 
на човека.

Японският учен д-р 
Емото смята, че под вли-

яние на мислите водата 
се изменя мигновено. Ако 
човек се обръща с добри 
мисли към водата, благо-
славя я, казва й «благо-
даря», качествата й се 
подобряват и тя има по-
ложително въздействие 
върху човека.

Хомеопатията използ-
ва именно свойството на 
водата да «помни» енер-

Кристал на вода, подложена на в��действието на думата 
„благодаря”

Кристал на и�ворна вода, Япония

Кристал на вода подложена на думата “Мра�я те”, 
�аписана на лист �алепен на с�да

Кристал на �ам�рсена вода
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Петър Аспарухов 
ВАНГЕЛОВ

Освен лечителство 
Шлятер проявил 
сред човечеството и 

таланта си на художник. Ве-
рен на ангелската си природа 
да притежава и проявява мно-
гостранни дарби, той нарису-
вал и завещал на хората най-
магнетичната и реалистична 
картина на човешката съдба - 
на Второто пришествие и пет-
те врати на спасение на чо-
века. Нейната стойност като 
цветово съчетание на масле-
ните бои, като композиция и 
като езотерично съдържание 
се равнява на цял учебник по 
човешка еволюция и същев-
ременно е милион пъти по-
ценна и скъпа от шедьовъра 
на Леонардо „Мона Лиза”. 

Картината се казва „Пента-
грама”, рисувана е в чужби-
на и е дарена от автора през 
1922 г. на школата на Миро-
вия учител в България. Дока-
рана е във Велико Търново в 
специална дървена рамка с 
врати и веднага е поставена 
за духовна работа в молитве-
ната стая в къщата, където се 
е помещавал Учителят. Него-
вите ученици записали в спо-
мените си това събитие: 

„През 1922 г. се поставя в 
молитвената стая големият 
цветен Пентаграм на върха с 
Учителя. Нарисуван е с мас-
лени бои и с добавени нови 
символи от славянския худож-
ник, ученик на Учителя - Ф. 
Шлятер. Пентаграмът е из-
пратен в Търново от чужбина. 
Имал е голяма лечебна сила.”

Едно от чудесата на това 
изобразително творчество е 
трансценденталният път на 
създаване. Мировият Учител 
и Шлятер нямат физически 
срещи, но художникът съвсем 
точно е предал образа му, 
поставяйки го на централно 
място в картината – на върха 
на Пентаграмата, там където 
му е мястото като Всемиров 
учител и като въплъщение на 
Духа на Истината. Къде и как 
Шлятер е видял Учителя? И 
по какъв начин Учителят му е 
позирал?

Това, което на физическо 
поле е загадка и чудо, в окул-
тизма има точно обяснение: 
Не само образът, но и цяла-
та дълбока идея, вложена в 
картината, са пресътворени 
чрез откровение, по време 
на доста астрални срещи на 
двамата. При срещите худож-
никът е наблюдавал и неглас-
но е използвал Учителя за мо-
дел. Така че техните контакти 
са извън всякакво съмнение. 
Във физическия свят творче-
ският процес се нарича откро-
вение по време на видение. 
Така е и документирано:

„През 1922 г., когато се от-
варя Школата, в молитвената 

стая във вилата, където ста-
ват съборите в Търново, се 
донася цветният Пентаграм. 
Пренесен е в специална пло-
ска кутия с неговите размери. 
Съвременниците Боян Боев 
и Борис Николов твърдят, че 
е бил голям, колкото „една 
стена”... Цветната картина, 
запазена и до днес, е подпи-
сана Ф. Шлятер, 1922г. (точ-
ната дата не се чете) и има 
размери, според С. Няголов, 
180 /138 см. Шлятер не е из-
вестен художник и няма спо-
мени за него. Твърди се само, 
че е ученик на Учителя, че е 
славянин и че е нарисувал об-
раза на Учителя в Пентаграма 
ВЪВ ВИДЕНИЕ.”

Огромна кутия с двойно 
дъно пренасяща мистериозна 
безценна картина, обслуж-

ваща нуждите на тайнствена 
окултна Школа - всичко това 
ни пренася в загадъчен свят 
на Мъдрост, Божествени Сло-
ва и свещени скрижали, в кои-
то съзираме още една тайна: 
Мировият учител е в Бълга-
рия, във Велико Търново; 
не е напускал страната нито 
през въпросната 1922, нито в 
предните две десетилетия. И 
изведнъж му донасят огром-
на пратка от далечна чужби-
на – мистериозна картина, за 
верността на която Учителят 
ЛИЧНО СЕ Е ПОДПИСАЛ! 
Подписът му в голям размер 
седи в дясната част на карти-
ната на централно място. Как 
е станало това поредно чудо? 

Окултната наука дава точен 
отговор: Мировият учител се 
излъчва от тялото си, напуска 

България и посещава своя 
приятел Шлятер, като му дава 
точни наставления за езоте-
ричното съдържание на ком-
позицията, след което худож-
никът започва своята работа. 
Учителят често се излъчва и 
отблизо следи графичното и 
цветово нанасяне на Висшите 
идеи върху платното. Когато 
картината е готова, Учителят 
отново идва астрално, хва-
ща ръката на Шлятер и чрез 
нея физически изписва върху 
грунта собствения си подпис.

Освен чудото на напълно 
автентичния подпис, присти-
гащ при притежателя си от 
чужбина, можем уверено да 
разкрием, че картината е из-
цяло кабалистична, съдържа-
ща всички тайни на антропо-
генезиса, на Дървото на Жи-

вота и на Царството Божие, 
както и Пътят до Него! Всяка 
една от изброените тайни е 
отделен свят, преминаването 
през който зарежда с огромна 
магнетична сила. Учителят в 
разговори и в писма, признава 
този факт:

„Няма болест, която да не 
може да се излекува пред 
тази картина. Това е ориги-
налът. Този образ да бъде по-
стоянно в ума ви.”

„Вие трябва да знаете, че 
от Пентаграмата излиза ДИ-
НАМИЧНА СИЛА. Пентагра-
мата е извор на светлина, от 
тази форма излиза светлина.”

Който иска да се лекува, 
или да се зареди със сила, 
може да потърси и да си купи 
този шедьовър.

МИСТЕРИОЗНАТА КАРТИНА
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хиляди све-
щ е н о с л у -
жители във 
всички стра-

ни по света от векове се 
опитват да обяснят на хо-
рата, че Светът е създа-
ден от Висш разум и чо-
векът се явява негово по-
добие и в своите постъпки 
е длъжен да съответства 
на своето високо произ-
хождение.

През всички време-
на висшите сили 
чрез хиляди кон-

тактьори подсказват на 
хората, че обкръжаващи-
ят ни свят е многократно 
по сложен, отколкото за 
него мислят хората. Ця-
лата информация от вис-
шите светли сили се пре-
дава на всеки контактьор 
с такова ниво на знания, 
към което той е подклю-
чен, и само чрез негово-
то подсъзнание, тъй като 
друг начин за предаване 
на знания на хората на 
Земята не съществува, 
и в никакъв случай чрез 
чуване на гласове, което 
представлява проявление 
на низшите (деструктив-
ни) сили.

От векове се обясня-
ва, че главното за чо-
века е спазването на 
Основните заповеди и 
усъвършенствуването 
на самия себе си чрез 
Любовта към Създате-
ля, към обкръжаващия 
ни свят и към себепо-
добните, а любовта тряб-
ва да се приема преди 
всичко като хармония на 
взаимоотношенията.

Но човекът си е човек. 
Политико-религиозните 
конфликти, тероризмът, 
заплахата от ядрена война 
и глобалното затопляне, 
ядреният колайдер, който 
ако започне да работи, ще 
унищожи планетата – това 
са малка част от пробле-
мите, сътворени от хора-
та, незнаещи смисъла на 
своя живот. Човечество-
то е направило фатална 
грешка, разделяйки дух и 
материя и отделяйки ре-
лигията от страната. Взе-
майки на „въоръжение” 
теорията на Дарвин за 
еволюцията на видове-
те, хората са отхвърлили 
главното – еволюцията 
на Съзнанието. Вместо 
Единната Божествена пи-
рамида на властта наче-
ло с хората, ръководени 
от високото Съзнание, и 
Божествената програма 
за усъвършенстване на 
личността на човека, на 
Земята се създава двув-
ластие: религиозно и 
светско. В резултат без-
духовността управлява 
света, заразявайки хората 
със смъртоносно опасна-
та болест, наречена НЕ-
ВЕРИЕ в СЪЗДАТЕЛЯ и в 

своя Божествен произход.
Но бездуховният чо-

век е винаги разрушител 
на обкръжаващото го 
пространство и в крайна 
сметка става самоубиец.

„Чумата” на 21-ви век 
– властта на парите, се е 
разпространила по Земя-
та, провокирайки инволю-
ция на съзнанието, алч-
ност, агресивност, амо-
рално безумие и екологи-
чен без-предел, а вслед-
ствие на инволюцията на 
съзнанието, човечеството 
се превръща в опасен и 
нежелан елемент за хар-
монично развиващата се 
Вселена. Ако съществу-
ващата система на по-
требителско общество се 
остави без изменения, то 
човечеството ще се само-
унищожи още в първите 
десетилетия на новото хи-
лядолетие.

Квантовият преход 
– това е ултима-
тум и едновре-

менно шанс за спасение 
на стигналото до задъ-
нена улица човечество. 
Той се съпровожда с из-
менение на геометрия-
та на пространството и с 
проникващи към Земята 
потоци от високочестот-
на фотонна енергия. По-
вишението на честотните 
вибрации и прехода на 
пространството на ново 
полево ниво ще измени 
външния вид на Земята, 
но най-напред ще изме-
ни съзнанието на хората! 
Това е неразбираемо за 
хората с материалистично 
възприемане на света, но 
процесите във Вселената 
не зависят от разбирания-
та на човека.

При въздействие на 
енергиите на високите ви-
брации ще могат да оце-
леят само хората, нами-
ращи се в резонанс с тези 
вибрации, тоест тези, кои-
то се стремят към чистота 
на своите мисли и постъ-
пки. За спасяването няма 
да могат да помогнат нито 

„мъдрите” правителства, 
нито високите длъжности, 
нито натрупания капитал.

Хората се оказват аб-
солютно неподготвени за 
„пренастройката” на Все-
лената. Тази неподготве-
ност е много по-опасна от 
падането на някакъв асте-
роид на земята, от което 
всички са така уплашени. 
Но пред реалната и близ-
ка опасност хората про-
явяват удивително без-
грижие и пълно отсъствие 
на елементарно чувство 
за самосъхранение, гра-
ничещо с безразсъдство! 
Жизнено важният про-
блем отдавна би трябвало 
вече да се обсъжда и да 
се решава на ниво пра-
вителства и ООН, да не 
говорим за свещенослу-
жителите. Но, заети със 
своите материални про-
блеми, те принудително 
водят хората към пропаст.

„Трагедията на чове-
чеството се състои в 
това, че хората упорито 
се опитват да строят 
свое общество, без да 
отчитат законите на 
Космоса и без участието 
на Създателя. Но без да 
се разбира структурата 
на Световете и на самия 
човек като част от Все-
лената, всички „измисли-
ци”, предлагани от хора-
та, винаги са свързани 
с неуспех, масови убий-
ства, терор, задънена 
улица…”

Хилядолетия бяха 
предоставени на хората 
за усъвършенствуване 
на своето „Аз”, което би 
дало възможност за са-
мостоятелен преход в че-
тиримерното и други из-
мерения. Но всички тези 
хилядолетия хората са 
изгубили за облажаване 
на своето тяло и дости-
гане на тленно богатство. 
Превръщайки себе си в 
роб на парите, човече-
ството се „разписва” за 
своята непълноценност. 
Избирайки материалния 

път за познаване на све-
та, основан на правило-
то „Което виждам, това и 
съществува”, хората не 
са успели да достигнат 
до очакваното от тях ду-
ховно развитие и вече са 
прескочили „точката на 
самозавръщане”, когато 
все още е имало време за 
коригиране на грешките.”

Много хора се надяват, 
че нищо страшно няма да 
се случи и всичко ще се 
разсее от само себе си 
или Бог всичко ще уреди. 
И това е възможно, ако хо-
рата се осмислят и малко 
по малко поне започнат 
да се променят. Но съще-
ствуващото общество е 
такова, че зачестяващите 
техногенни катастрофи, 
земетресения, урагани 
и смяната на полюсите, 
съпровождащи промяната 
на геометрията на Про-
странството, ще доведат 
хората до състояние на 
шок и ще ги заставят да 
повярват в изключител-
ността на случващото се, 
а времето за подготов-
ка ще е загубено и колко 
човека ще оживеят, може 
само да се гадае.

Чак на края на земния 
си път или в минути на 
трагедии и катастрофи 
хората се сещат за Бога, 
когато вече нищо не може 
да се направи. Но никога 
нямаше да има напразно 
изживян живот, нито кли-
матични сюрпризи, ако 
хората бяха разбрали, че 
материалното е винаги 
вторично. 

Най-добрите умове 
на Земята не можаха да 
разберат, че главното 
условие за съществува-
не на човека е Вярата.

Но какво знаем ние 
за Бога? - В общи 
линии нищо. Днес 

споменаването на думата 
„Бог” като аргумент в спо-
ра у много хора и особено 
у много от академичните 
учени предизвиква раз-
дразнение и се възприема 

като нещо несериозно. Но 
у хората никога не биха 
възниквали съмнения за 
необходимостта от Вяра, 
ако знаеха че във Вселена-
та всички обекти, включи-
телно човекът, се състоят 
от ЕНЕРГИИ информация 
(материя) с различна сте-
пен на плътност и различ-
на полярност (+) ПЛЮС и 
(-) МИНУС. И съществува 
Единен закон за енерго-
обмена: „Колкото си взел 
– толкова трябва да отда-
деш!”. Това е главния за-
кон за съществуването на 
световете и за съществу-
ването на човека. Получа-
вайки безплатно енергия 
за здравето си и безкрай-
но полезни изкопаеми 
за създаване на безпро-
блемен живот и условия 
за самоусъвършенстване 
на всеки човек, хората са 
задължени да връщат на 
Създателя положителна 
енергия чрез своите мис-
ли и чувства.

В разбиращите всич-
ко това никога не 
би възникнало 

съмнение, че във Вселе-
ната, тази сложна енер-
гетическа система има 
Център за управление и 
има Създател, защото в 
системата на енергообмен 
винаги има център на си-
стемата и има Създател, 
който управлява всичко 
и не допуска дисбаланс 
на енергиите. И изразът 
„Вяра” не би носил тол-
кова религиозен смисъл, 
както сега, а би бил научна 
констатация за съществу-
ването на Системата на 
енергообмена и управля-
ваща Сила. И не е важно 
как се нарича тази сила – 
Отец Небесен, Всевишен 
или Висш космически раз-
ум. Всичко изглежда мно-
го просто, само трябва да 
направиш крачка към раз-
бирането за Бога, но за 
хората това се оказва най-
трудно от всичко. Агре-
сивността и порочността 
на нравите, умножени с 

Доктор на техническите науки, професор, академик, 
Член на Президиума и председател на Научния съвет 
„Технологии в здравеопазването” при Академията на 
технологичните науки на РФ, академик на Руската ака-ака-ка-
демия на естествените науки, автор на повече от 200 
публикации в чужди и руски издания по въпросите на 
физиката на твърдото тяло, финансовите и банкови 
технологии, а също така по проблемите на екологията 
на Планетата.

Маслов Леонид 
Иванович, автор на 
„Откровения към хората 
на Новия век”

„Откровения към хората на Новия 
век”  предупреждават човечеството 
да поеме пътя на доброто
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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).
Земята, върху която е сята, беше целина - не е 
обработвана последните 25 години и не е натровена 
с пестициди и други химикали. Намира се в самите 
граници на екоселището от родови имения.
Цена на дребно:
Спелта – 4 лева за 1 кг.
Камут – 6 лева за 1 кг.

Телефон за покупка на едро и дребно: 0888693359

увеличени -
ето на насе-
лението на 
земята, са 
приближили 

негативния потенциал на 
човечеството до критич-
ния. Само няколко десети-
летия по-рано резонанс-
ната честота на Земята се 
фиксира като постоянна 
величина на ниво 7,8 хер-
ца, но за последните годи-
ни тя се е увеличила до 12 
херца. Ако резонансната 
честота на Земята достиг-
не 13 херца, то колапсът 
и самоунищожението на 
цивилизацията ще бъдат 
неизбежни.

Всички останали уго-
ворки и разговори са вече 
БЕЗПОЛЕЗНИ.

Общество, избрало 
пътя на „пазара”, ни-
кога няма да прекрати 
войните, никога няма 
да прекрати корупция-
та, не може да отстрани 
социалната несправед-
ливост и няма да спре 
упадъка на нравите.

Случва се единствено-
то, което дава изход от 
безизходността, сътворе-
на от хората.

На опонентите няма 
да помогнат пре-
пратките към мно-

жеството „прорицатели” и 
„спасители”, които се по-
явяват в последно време. 
Ръководени от деструк-
тивните сили, те затруд-
няват да се разбере „Кой 
кой е”! Но такива са зако-
ните на Вселената: обуча-
ващите се хора правят са-
мостоятелен избор между 
Добро и зло. По законите 
на Вселената Висшите 
сили не се намесват в де-
лата на хората, освен ако 
за това не молят самите 
хора. Но, за да не започва 
всичко отначало на Земя-
та (както това се е случ-
вало неведнъж), Създа-
телят, като изключение от 
собствените си правила, 
приема безпрецедентно 
решение – да се намеси 
в делата на хората и да 
им предаде нови знания, 
обясняващи построението 
на Световете и задачите 
на човека на земята и във 
вечността, без разбира-
нето на които хората не 
биха могли да преминат 
самостоятелно квантовия 
преход.

Цитатите от Обръще-
нието на Създателя гово-
рят сами за себе си:

„Настъпило е истори-
ческо време, когато Аз, 
Господ Бог и създател на 
всичко и всеки, за първи 
път се обръщам откри-
то към хората…..и съоб-
щавайки информация за 
Себе си и устройството 
на световете, Аз запо-
чвам преустройство на 
вашето общество…

И си представете как-

ви събития трябва да се 
случат на Земята, след 
като Аз сам съм дошъл 
да ви помогна, изисквай-
ки спазването на моите 
закони….

Ситуацията е станала 
толкова критична, че по-
нататъшното игнорира-
не на Висшите сили е НЕ-
ДОПУСТИМО!….”

“…Хората – това са 
енергийни фантоми и 
тяхното отношение към 
обкръжаващия ги свят е 
взаимодействие между 
енергията на човека и 
енергията на Вселена-
та, при това Любовта 
и Хармонията на отно-
шенията дават импулси 
с положителна енергия, 
които укрепват Вселена-
та. Поведението на чо-
века в обществото пред-
ставлява енергийни им-
пулси с различна дължина 
и различен знак и затова 
злобата, ненавистта, а 
още повече убийството 
представляват импулси 
на отрицателна енер-
гия с огромна мощност и 
късовълнови параметри.

Физиците знаят, че 
късите вълни имат все-
проникваща способност, 
затова са най-опасни не 
само за самата личност, 
но и за цялото човече-
ство, а най-главното – 
те са опасни за Космоса, 
който представлява една 
балансирана енергийна 
структура. Локалните 
войни и войните от све-
товен мащаб излъчват 
в Космоса толкова мощ-
на отрицателна енер-
гия, че тя предизвиква 
негативно енергийно 
възбуждане в Космоса. 
Ето защо човечеството 
не само е тръгнало към 
самоунищожение от из-
лишък на отрицателна 
енергия, но предизвиква 
и енергиен дисбаланс в 
обкръжаващите го све-
тове, в обкръжаващи-
те го цивилизации. Не 
стига това, че вие сте 
много млада цивилиза-
ция, но се оказвате още 
най-неустойчивата и 
най-небалансираната 
цивилизация, което пре-
дизвиква безпокойство в 
обкръжаващите свето-
ве, които искат вашето 
унищожение или привеж-

дането ви в хармонично 
уравновесено енергийно 
състояние.

Към тези думи няма 
какво да се доба-
ви или премахне, 

трябва само да се разбе-
ре, че човекът е създаден 
от Мен за задачи в Кос-
моса и Вечността, и ако 
човекът, който се е очак-
вало да бъде енергиен 
фантом от най-високо 
ниво, не се е получил ,то-
гава или се прави регули-
ровка на този фантом, 
или се унищожава, като 
излишък на енергия с от-
рицателен знак, водещ 
до дисбаланс на систе-
мата от светове!

Днес Вселената 
има остра нужда 
незабавно да се 

промени енергийния век-
тор на психична енергия 
от човечеството, казано 
с други думи, за продъ-
лжение на човечеството 
е необходимо да останат 
само тези хора, които 
или имат положителен 
вектор на психическа 
енергия, което би било 
идеално, или хора, които 
поне се стремят към Ис-
тината и Духовността 
и по тази причина не са 
изгубени все още за Все-
лената.

В така създадените 
условия сега, за съжале-
ние, вече няма време за 
промяна или преобразя-
ване на хората от ваша-
та Пета раса и вече няма 
никаква възможност да 
се носят и уговарят не-
желаещите да проме-
нят своя начин на живот, 
съответно своето енер-
гийно ниво.

Настъпили са съвсем 
други времена и Новата 
Ера изисква въплътява-
нето на хора в новата 
формация, които тряб-
ва да съответстват на 
тези високи задачи или 
на тези високи честот-
ни вибрации, които са 
поставени пред човече-
ството от Вселената, 
Космоса и Мен, вашия 
Създател.”

Източник: http://www.
otkrovenia-bg.info

ПАНЕВРИТМИЯ
Танц на Духа

Всяка неделя от 8.30 часа, зала “Джудо”, 
Национален стадион “Васил Левски”

За контакти: Румяна Ковачева, 0894 255 801
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8 8Тази су-
т р и н 
бяхме 

излезли с на-
шия обичан 

Учител на най-високия връх 
и тук наблюдавахме в ранна-
та утрина далечните плани-
ни. Различавахме познатите 
върхове и ги приветствахме 
като приятели. Ние се чув-
ствахме близки с тях и бях-
ме благодарни, че те съще-
ствуват. В низините лежаха 
мъгли и скриваха земята. А 
горе в спокойното ясно небе 
върховете светеха, огрени 
от първите лъчи на Слънце-
то. В настаналото безмъ-
лвие един брат попита:

- Учителю, що търси, 
за какво копнее човешката 
душа в своите най-свещени 
стремежи?

Учителят каза:
- Бог е обектът на Живо-

та, който търсим. Днес всич-
ки хора търсят нещо в света. 
Кого търсят? Бога, Великото 
начало на Живота. Животът 
излиза от Бога. Всеки, който 
живее, в него е Бог. Ти мислиш 
- в твоята мисъл е Бог.

Има нещо, което човек 
търси. Един идеал има той; 
тук го търси, там го търси, в 
един живот го търси, в друг 
живот - все него търси. Човек 
търси Бога. Възлюбеният на 
човешката душа е само Бог. 
Бог - това е вътрешният коп-
неж на човешката душа.

Когато имаш страдания, 
скърби, неволи - това е един 
напор на душата да се отвори 
и да види Бога. И когато тя го 
види, готова е на всички жерт-
ви.

Учителят се беше об-
легнал на една кана-
ра; той продължи:

- Тази канара, на която се 
опрях сега, с хиляди години 
е чакала този момент. Също 
и човек години чака, за да го 
посети Бог.

Какво търси човек в света? 
Господа. Дали съзнава това 
или не, това е друг въпрос. 
Щом го търсиш, ще се качиш 
горе в главата си, ще отвориш 
радиото си и ще влезеш във 
връзка с Възвишения свят. 
Мислите ли, че ако образът на 
Бога влезе във вашата душа, 
няма да произведе великата 
промяна във вас?

Когато някой търси Любов-
та, всъщност той търси све-
щения образ на Бога, той се 
стреми към Бога. Всички хора 
търсят този свещен образ.

Вие казвате: „Защо съще-
ствува Любовта между хора-
та?“. Любовта между двама 
души е израз на първичната 
Любов, която съществува 
между Бога и човешката душа. 
Обаче като слезе на земята, 
душата не може веднага да 
се пробуди, да разбере свое-
то първо отношение в света, 
вследствие на което проявява 
любовта си към когото и да е. 
Човек може да обича когото 
и да е, но резултатът от тази 
любов ще бъде различен. Ако 
обичаш кон, любовта ще има 
резултат. Ако обичаш някое 
плодно дърво, любовта ти ще 
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има един съвсем друг резул-
тат. Обаче обичаш ли Бога, 
резултатите на твоята Любов 
ще бъдат съвършено различ-
ни от тия на другите видове 
любов.

Човек трябва да използва 
всяко свое желание, за да на-
мери Бога. Казваш: „Искам да 
ям.“. Значи, с яденето трябва 
да намериш Бога. Половин 
час, прекаран с Бога, струва 
повече от милион години, пре-
карани без Бога.

Любовта на Бога към нас 
е влагата, която иде от океа-
на, а нашата Любов към Бога 
е водата, която трябва да се 
втече обратно в океана. Ако 
тая влага не иде от океана, 
реките ще пресъхнат. И всяка 
река трябва да иде в океана, 
за да се осоли. Под „осолява-
не“ разбирам вътрешно хар-
монизиране в човека.

Най-първо човек тряб-
ва да се научи да пие 
от чистия извор. Пи-

яницата, като придобие един 
навик, мисли, че без вино не 
може. Без вино може, а без 
вода не може. Без човешка 
любов може, а без Божестве-
на Любов не може.

За Бога ще мислите като за 
най-красивото, най-великото 
нещо в света. И като мислите 
постоянно за Него, най-после 
Той ще ви се открие. Разреше-
нието на въпроса е в Любовта. 
Фауст отчасти е дал разреше-
ние на този въпрос. Фауст е 
намерил щастието в правене 
добро на човечеството. Той не 
е дошъл до идеала да работи 
за Бога. При общественото 

разбиране човек работи за 
благото на обществото, на чо-
вечеството, а при Божестве-
ното - той работи от Любов 
към Бога. До това схващане 
Фауст не е дошъл.

Любовта към Бога е на-
ука за Възвишените 
души. Това е Вели-

кият път, по който те сами са 
минали. Който люби Великия, 
Великото творческо начало и 
Битието, като отиде в Невиди-
мия свят, ще има достъп на-
всякъде.

Искам всички да се влю-
бите в Господа и то така, че 
къщите ви да се запазят от 
четири страни и сърцата ви да 
трептят от любов. Цветята, из-
ворите, звездите знаят къде е 
твоят Възлюбен. Обикни ги и 
само тогава те ще ти покажат 
къде е Той. Те знаят. Обикни 
ги!

Любовта към Бога това е 
вътрешната мистична опит-
ност, която едни ще разреша-
ват по един начин, други по 
друг начин.

Животът на земята има 
само един смисъл - познава-
не на Бога. Тогава душата на 
човека е в Него. Той живее в 
Божествената Любов, в Лю-
бовта към Безграничния, кой-
то се проявява навсякъде по 
света. Не мислите, че извън 
Бога ще придобиете Велико-
то. То се добива само в Бога. 
Като възлюбите Бога, лицето 
ви ще придобие една хубава 
светлина. Докато любим Бога, 
ние сме на Небето - в рая. 
Щом се усъмним в Него, ние 
сме в ада - там е мястото на 

страданието, тъмнината, оже-
сточаването; страданията ви 
преследват на всяка стъпка.

Сега вие сте в рая. Гле-
дайте да не направи-
те прегрешения, за 

да не излезете от него. Щом 
отречете Бога, страданията 
идат. Щом повярвате в Него, 
те изчезват. Може без стра-
дания. Кога? Когато човек 
възлюби Бога с всичкия си ум, 
сърце, душа и сили и работи 
съзнателно да превърне стра-
данията в радости. Иначе вие 
ще се намерите в преходния, 
временния живот и няма да 
постигнете това, което жела-
ете. Ще остареете преждев-
ременно. Казано е: „Няма да 
оставя да видите изтление.“. 
Това е опитността на онзи, 
който обича Бога.

Щом обичате Бога, Той ще 
ви посети и тогава животът ви 
ще се подобри. Ако сте били 
болни ще оздравеете, ако сте 
били в лишения, всичко ще се 
достави. Ще живеете в изо-
билие. И в огъня да влезете, 
няма да изгорите. Всички вра-
ти ще се отворят за вас.

Някой казва: „Не искам да 
страдам.“. Възлюби Господа и 
тогава всичко ще дойде. Сле-
потата и глухотата изчезват, 
работите се уреждат по маги-
чески начин.

Докато Любовта е у вас, 
всички ще ви услужват. Дето е 
Любовта, там Майката присъ-
ствува. И обратното - дето не 
е Любовта и Майката я няма.

Един закон гласи: когато 
любиш Бога с всичкия си ум, 
сърце, душа и сила, ти си в 
съзвучие с целия Всемир и за-
това привличаш енергиите от 
целия Космос: те ще те обно-
вят и повдигнат.

Който люби Великия, ще 
има всичко, ще бъде заобико-
лен с добри хора, всички ще 
бъдат внимателни с него. Ако 
е земеделец, плодородието 
на земята му ще се увеличи. 
Той ще получи всички блага. А 
който няма Любов към Вели-
кия, не получава никакви бла-
га, т.е. не може да ги възпри-
еме.

Всички искат да бъдат раз-
брани и обичани от хората. 
Докато искат това, ще страдат.

Искате ли да бъдете разби-

оставате кисели, сърдити и 
вечно недоволни, докосвате 
се до грубия принцип на живо-
та. При любовта към Бога при-
вличате космическите енер-
гии към себе си. Това дава 
условия да проявите дарбите 
си.

Обичат ли се съвре-
менните хора? Лю-
бовта им е фиктивна, 

т.е. преходна. Аз говоря за 
множеството. Тяхната любов 
се основава на чувствата, но 
те не са израснали още да 
обичат Бога.

Любовта към Бога - това е 
ново схващане. Тая идея е 
почнала да прониква в чове-
чеството от времето на про-
роците, но е още в първите си 
стъпки. Любовта към Бога не е 
дадена наготово. Тя постепен-
но ще се придобива.

Трябва да се образуват 
следните четири връзки: 

Първата връзка е от 
Бога към хората.

Втората връзка е от 
нас към Бога, т.е. от създа-
деното към Бога. 

Третата връзка е от чо-
века към човека. 

Четвъртата връзка, 
най-възвишената, е от 
Бога към Бога.

Какво значи четвъртата 
връзка? Тя значи следното: да 
виждам Бога в своето лице, да 
Го виждам и във вашето. На-
мерите ли Бога, ще намерите и 
всички хора. Трябва да любим 
Бога, за да се научим да лю-
бим и другите същества. Щом 
се домогнете до Любовта към 
Безграничният, което и съще-
ство да погледнете, в него ще 
виждате най-красивото лице, 
което не сте виждали, в него 
ще видите израз на благост и 
интелигентност.

Любовта към Бога е капи-
талът, който трябва да обра-
ботим. Това е Новата култура.

Не можете да бъдете щаст-
ливи, докато не обичате Бога. 
Това значи да обичате целия 
свят, всичко живо.

Из „Изворът на добро-
то” – записки на Боян Боев 

от Словото на Учителя

рани и обичани, първо трябва 
да обичате Бога.

Личност има само онзи чо-
век, който обича Бога. Само 
той е личен. Истински човек 
наричам онзи, който люби 
Безграничния. Това го опре-
деля като човек. Тогава ще 
цъфтите и ще издавате благо-
ухание. Тогава ще бъдете из-
вор, който постоянно блика. 
Като любите Безграничния, 
влизате в Свободата.

Любовта към Бога има своя 
център в горната част на гла-
вата. Този център се нарича 
„хилядолистник“. Той още не е 
цъфнал. Докато не цъфне, не 
можете да разберете Живота. 
Отправете мисълта си към 
този център, за да се разцъ-
фне. Ако не любите Бога, 


