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Излиза 2 пъти в месеца

Любовта е онази космическа 
сила в света, която може да 
тонизира човешкия организъм. 
Любовта, даже в своето низше 
проявление, е сила, която хар-
монизира всички органи и дава 
импулс на човешкия живот. 
Любовта става причина за ид-
ването на светлината, на то-
плината, на науката, на хуба-
вите отношения, дава подтик 
на цялата природа, на цяло-
то човечество и този подтик 
само може да подобри света. 

Учителя 

на стр. 4-5

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Стига да повярваме 
в квантовата мощ на 
нашите клетки и да се 
сънастроим с Голямата 
добра воля и да я умно-
жим с нашата 

Лияна ФЕРОЛИ

Както и трябваше да 
се очаква, хората не са 
в състояние да приемат 
еднакво публикуваната 
сега информация за про-
менящите се реалности. 
В интернет форумите се 
наблюдават примери на 
пълно неверие, както и на 
умерено и пълно съгласие 
с тази промяна. Но нека да 
помислим кое е по-добре. 
Напълно невярващите в 
извършващия се преход 
да се окажат напълно не-
подготвени, изненадани 
и неможещи да реагират 
адекватно или допуснали-
те тази възможност да не 
бъдат толкова стресира-
ни, дори и написаното по 
въпроса да е вярно само 
до известна степен? Вяр-
вам, че повечето от нас 
ще приемат втория отго-
вор.

Вярно е също, че едва 
ли ще се докоснем няко-
га до цялостния „пъзел” 
на Всеобщото съзнание, 
въпреки че изцяло сме 
потопени в него, но все 

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!

Полето на Съзнателния ум, Божествената матрица, 
е навсякъде, включително и в нашата ДНК

Можем да променим света и живота си чрез резонанс 
между квантовата ни  ДНК-енергия и Квантовия фактор 

на ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА 

Монтърей, Калифорния

Въпрос №1: Защо сме 
толкова нещастни?

“Крион, нещастието се е 
настанило на тази планета. 
Нещастието поражда не-
щастие. Хората наоколо са 
изнервени. Изобщо не при-
лича на една подобряваща 
се планета при положение, 
че има толкова много стра-
дание. Ти спомена за хора, 
които са изгубили домовете 
си и за такива, които са за-

губили роднини поради цуна-
ми. Те кършат ръце, питай-
ки се какво не е наред с тях. 
Защо има толкова много не-
щастие? Как това се връзва 
с добрите новини на плане-
тата?” 

Много ми е трудно да дам 
задоволителен отговор на 
този въпрос, защото за целта 
е необходимо вие да разбе-
рете различните парадигми 
за реалността, които вече за-
почват да се проявяват. Пара-
дигмата за реалността, която 
вие добре познавате и която 

ще наречем 3D парадигма, е 
толкова ограничена, че изоб-
що не може да допусне ра-
достта, която една многоиз-
мерна реалност може да по-
роди. Трудно е за обяснение. 

Вие живеете в една чер-
но-бяла реалност, а Земята 
всъщност е цветна. 

Божията любов не стои 
в центъра на 3D. Божията 
любов се центрира в едно 
многоизмерно пространство, 
обитавано от ангели. Всеки 

ПОСЛАНИЯ ОТ КОСМОСА
Въпроси към КРИОН

на стр. 3
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Архангел Михаил 
чрез Рон Хед:

Ние стоим на 
прага на вашето 
сърце, чакайки да 
ви поздравим

8 октомври 2012 
 
Днес ние чувстваме, че е препоръчително 

за вас да отделите малко време за себе си, 
за да приемете и интегрирате огромните коли-
чества информация, която наскоро бе излъче-
на във вашите енергийни тела и във вашите 
клетки.

Ние знаем, че много малко от вас осъзнават 
това, което получихте. 

За кратко време затворете очи и се цен-
трирайте във вашите сърца. Изразете наме-
рение, че приемате и благодарите на вашия 
Създател за тези дарове и желаете да ги ин-
тегрирате в себе си, като освободите повече-
то неща, които не резонират с бъдещите “Аз”, 
които желаете.

Вдишайте най-добрите и най-високите 
аспекти на вашия Аз и издишайте другите 
навън.

Не е необходимо да правите това дълъг 
процес, освен ако не ви доставя удоволствие. 
Може да получите визия или чувство за цвят, 
като нашето златно и синьо, или розово и зе-
лено, виолетовото на Сен Жермен и т.н. Ако 
видите някой от тези цветове, вдишайте го и 
го абсорбирайте.

Вниманието ни е насочено към интензивно-
то и нарастващо усещане, което почти всеки 
има сега за нещо, което предстои да се случи. 
Ще разгледаме това по два начина.

Първо, вие сте прави. Това усещане е вяр-
но. Само че в известен смисъл вие вече сте в 
средата на събитието. Мнозина могат да усе-
тят, че това се случва вътре в тях и започват 
да виждат промени в живота си, които го до-
казват.

Повечето обаче се чудят каква ли катастро-
фа предстои. Вашето мирно и спокойно пове-
дение ще извърви дълъг път за разтварянето 
на този страх, който те изпитват.

Второ, да, наближава събитие от значите-
лен размер. Това, приятели мои, е вътрешно 
събитие, което ще промени всичко за всекиго 
и за всичко. Но ние ще ви предупредим така. 
Когато подобно събитие се случи в края на ва-
шата “тъмна епоха”, самото събитие премина 
без коментари. И все пак, всичко се промени, 
нали?

Сега ще могат да се наблюдават много, 
много събития, които ще се проявят скоро. Но, 
както казвахме отново и отново през послед-
ните месеци, тези събития са само отражение 
на вас самите. Ние винаги, винаги сме подчер-
тавали това. Важно за вас и за вашия свят е, 
че започвате да се осъзнавате като извърши-
телите на промяната, а не като жертвите на 
промяната. 

Погледнете вътре в себе си и започнете да 
откривате божествените същества, които сте. 
Никога по-рано в историята на вашия свят за 
вас не е било толкова естествено да го напра-
вите. И всяка малка стъпка в тази посока има 
удивително въздействие върху вашия свят.

Ние сме много щастливи от това, което 
виждаме, че осъществявате. Стоим на прага 
на сърцето ви, чакайки да ви поздравим. Все-
ки ден предлагаме доказателства за нашето 
присъствие. Нека мирът и любовта да бъдат 
с вас до следващия ни разговор. Хубав ден!

Превод: Лусесита
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БОГ Е ЛЮБОВ
Петър ДЪНОВ

***
Да любиш Бога, това значи да любиш всички 

живи същества на земята, от най-малките до 
най-големите, както и всички ония същества, 
които не виждаш, понеже те живеят в невиди-
мия свят. Да обичаме Господа, това значи да 
обичаме всичко, което Той е създал.

***
Всички хора живеят в Бога, но Бог във всич-

ки хора не живее, а само в тези, в които има 
любов, защото Бог е Любов.

***
Любовта е нещо колективно. Тя не е нещо 

единично. Любовта е един всемирен закон на 
всички онези същества, които изпълват цяла-
та вселена. И във физическия, и в духовния, 
във всички светове тя пулсира еднакво. Тя на-
всякъде се проявява. Тя има общ характер и 
всякога, когато в хората се появява желание 
да ограничат Любовта, те създават в себе си 
зло. Не ограничавайте Божията Любов. Всеки 
един от вас е обичан повече отколкото трябва. 
Та затова не ограничавайте Любовта.

***
Зная едно нещо за вас, а именно: Бог ви 

люби. И няма нито един човек, когото Той да 
не люби. И знаете ли каква Любов има към 
вас! Едно се иска от вас: Да осъзнаете, че 
Този, Който ви люби, прави всичко заради 
ваше добро.

***
Човек трябва да държи в ума си идеята, че 

Бог е Любов. Престане ли да мисли така, връз-
ката му с Бога се скъсва. И ако човек не държи 

в ума си мисълта, че Бог е Любов, Мъдрост и 
Истина, той е изложен на големи страдания, 
на вечно недоволство и мрак. При това поло-
жение човек е изложен на пълно обезсмисля-
не на живота.

***
Дето е любовта, там е Бог. Вън от Любовта 

Бог не присъства.

***
Божията Любов изисква от хората взаим-

но уважение и почитание. Само като обичате 
Бога, Той ще ви научи как да обичате хората. 
Без любов към Бога никого не можете да оби-
чате.

***
Трябва да почиташ хората, защото Бог жи-

вее в тях и чрез тях Той те изпитва.

***
Да обичаш Бога, това значи да Го виждаш в 

хората. Ще обичаш хората заради Бога в тях.

Трите велики закона на Бялото братство

Закон първи: Люби Господа Бога твоего с 
всичкото си сърце, с всичката си душа, с всич-
кия си ум, с всичката си сила. В Него ще на-
мериш своето здраве, своето щастие, своето 
блаженство.

Закон втори: Люби ближния си като себе 
си. В него ще намериш основите на своето 
повдигане.

Закон трети: Бъди съвършен, както е Отец 
твой съвършен. В Него ще намериш връзките 
на вечния живот – извор на всички блага.

Седем свещени думи:
Люби Бога! Обичай ближния си! Търси 

съвършенство!

Из беседите на Учителя

(Продължение 
от предишния брой)

Белите и черните се бият кои 
да завладеят Земята. Досега 
черните я управляваха, сега бе-
лите ще я управляват и черните 
ще слугуват на белите, както бе-
лите слугуваха на черните. Сега 
вече ще казвате на черните: 
„вие ще слугувате, ние си изпъл-
нихме длъжността.”. в света хо-
рата казват: „Свърши се нашето, 
да се понаядем и да си попием, 
радост вече няма за нас.”. Те са 
черните, ще слугуват вече. 

***
Черната ложа иска да разру-

ши сегашната култура и хората 
да почнат пак наново. Тогава чо-
вечеството ще се приспи хиляда 
години и после ще почне нано-
во. А Бялата ложа не иска да се 
разруши сегашната култура и да 
се приспи човешкото съзнание, 
но да просветне. Сега е голяма-
та борба между черната и Бяла-
та ложа.

***
Сега борбите на Земята са 

отражение на войната, която се 
води в Невидимия свят между 
Бялата и черната ложа. Бялата 
ложа ще победи. Тъмните духо-
ве ще бъдат вързани и ще бъдат 
изпратени в бездната. Сега пре-
живяваме най-важната епоха 

в историята на човечеството. 
Радвайте се, че живеете в най-
важната епоха.

Земята излиза от 13-та сфе-
ра, в която е била досега – сфе-
ра на изпитания и страдания, на 
нещастия и мъчнотии.

***
Дето съществува неправдата, 

там са черните. Ония насилия, 
дето претърпява човешката 
душа, идат все от черните – 
обезсърченията, неразположе-
нията са все от черните.

***
Ако Доброто реши да победи 

Злото чрез насилие, ще му даде 
сила.

***
Тъмните сили, които вървят 

по пътя на злото, ще бъдат пра-
тени във вечния огън, за да из-
гори в тях злото. След това и те 

ще се покаят, защото е казано: 
„Всяка плът ще слави Господа!”.

***
Единствената сила, пред коя-

то и Доброто, и злото се прек-
ланят, това е Любовта. Тъй като 
Любовта слиза на Земята, тя 
става господар както на Добро-
то, така и на злото.

***
Земята ни носи всички, обаче 

всички хора не възприемат но-
вото. Тя ще ги отърси от себе си. 
Хората със старите разбирания 
няма да идат вече на Земята. 
Земята се възкачва вече и хо-
рата със старите разбирания не 
ще могат да се издигнат заедно 
с нея. Те ще отидат на друго мяс-
то и ще изостанат в Природата.

***
Цялата Слънчева система 

влиза във връзка с нещо по-ви-
сше. От хиляди години Слънче-
вата система минава през една 
област в пространството, което 
е пълно с отрови. Сега тя излиза 
от тази област. Навлиза в една 
по-духовна област, в която живе-
ят по-напреднали същества, от-
колкото в досегашните области.

(Следва)

ПРОРОЧЕСТВА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ
Казва Христос: „Да не се смущава сърцето ви!”.  И аз 

казвам: Не се смущавайте! В света ще станат чудни 
неща.
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на стр. 7

та. Вие не сте всъщност мно-
го сигурен какво ще се случи 
с вас, но вашата интуиция ви 
казва, че това не е краят.

В смъртта няма болка. Не 
и за вас. Но за другите око-
ло вас има, така че първото 
нещо за смъртта, което искам 
да отбележа е, че хората на-
около често страдат.  Поняко-
га това е разбираемо, защото 
ги срива, особено ако си от-
идете твърде рано. Понякога, 
точно поради такава причина, 
те откриват какво крият вътре 
в себе си: една невероятна 
духовна утеха, и тогава раз-
бират, че смъртта е изигра-
ла ролята на катализатор за 
тяхното просветление. Раз-
бирате ли този процес? По-
някога вие се явявате родите-
ли, сключили предварително 
споразумение с децата си за 
потенциали да си помогнете 
един друг, даже с цената на 
човешка смърт. Така че в този 
смисъл смъртта изобщо не е 
нещо, за което трябва да се 
скърби. Често тя бележи при-
ключването на едно красиво 
споразумение.  

Какво се случва, когато 
физически умрете? Лесно е 
– вие се връщате към прах-
та на планетата. Какво още 
искате да знаете? На чисто 
физическо ниво е лесно. Това 
е част от кръговрата на Гайа. 
Но нека ви разкажа за проце-
са на преминаване отвъд. Вие 
загубвате три унции от нещо, 
за което никой нищо не знае. 
Тези три унции представляват 
квантовата информация. Това 
е квантовата част от вашата 
духовна сърцевина, всичко 

което е било във вас, но не 
се издига, а се спуска надолу 
и отива в Пещерата на сътво-
рението и отвъд нея. 

Казвали сме ви го това и 
преди. Част също така отива 
в Кристалната решетка. Една 
друга малка част отива даже 
в големите морски бозайници. 
Съществува система, която 
позволява Гайа да запомни 
вашия живот и да складира 

и предпочитанията ви – 
какво харесвате и какво не 
харесвате, храна, избори – 
идват у вас чрез Акашовото 
наследство. 

Понякога ми задават 
въпрос: “Трябва ли да бъда 
вегетарианец? Какво е 
правилно за моето тяло 
в духовен план?”. Аз ще 
ви кажа какво е правилно 
за вашето тяло в духовен 

от стр. 1

ПОСЛАНИЯ ОТ КОСМОСА
Въпроси  към КРИОН

и затова тази енергия често е 
плашеща за триизмерния чо-
век и често хората падат на 
колене в своя страх. 

Без значение дали това 
е Мохамед в пещерата или 
Мойсей пред горящия храст 
– това са все ангелски атрибу-
ти, които не са от 3D, нито пък 
става дума за божествеността 
у вас. Искаш ли щастие, чове-
ко? По-добре потърси Бога 
вътре в себе си. Парадигма-
та се променя. Тя е многоиз-
мерна, не едноизмерна. Вие 
започвате да се придвижвате 
от тази парадигма, която огра-
ничава всичко, което правите, 
от една реалност на едноз-
начност и сингулярност към 
една друга парадигма, която 
отваря потенциали и променя 
всичко. Потенциалите могат 
да променят вашия живот - 
това как реагирате на нещата, 
начина по който възприемате 
себе си и за какво сте роден 
на този свят. Цялата тази ин-
формация може да се пре-
напише във вашата душевна 
енергия във вид на много-
измерна парадигма, която 
включва Божията любов и ра-
достта от настоящия момент.  

Какво ви спестявам? Спе-
стявам ви това, че вие ще 
останете нещастни, скъпи 
мои, които и да сте тези, ко-
ито четете или слушате този 
материал, докато не решите 
да се обърнете навътре и да 
откриете Божественото у себе 
си. Това изисква нов начин на 
мислене извън интелектуал-
ните ограничения на 3D. Това 
изисква многоизмерно мисле-
не и да стартирате процеса, 
за който толкова много сме 
ви говорили. Иначе вие про-
сто ще потънете в драмата на 
бъркотията около вас.  

Учителите на тази планета 
ви показаха как се прави това. 
Те си играеха с физиката и 
живота. Те се възнасяха след 
смъртта си. После се обръ-
щаха към вас и ви казваха: 
“Бог може това, а вие също 
сте богове.”.Те ви обяснява-
ха, че можете да премествате 
планини, и вие наистина го 
можете.  Ние сме ви говорили 
за промяната в съзнанието, 
променящо Земята от пла-
нета, воюваща със себе си, в 
планета, която в крайна смет-
ка ще заживее в мир със себе 
си.  

Мислите ли, че промяната 
ще се извърши така лесно 
и само за една нощ? Това е 
само първата година (2012), 

мигновено удовлетворение, 
тропаща нетърпеливо с крак 
с ясната претенция, че Бог 
трябва да помогне. И когато 
това не се случва по начина, 
по който вие смятате, че тряб-
ва да се случи, си казвате: 
„Знаех си, че така ще ста-
не!“.

Кажете ми, това твърдо 
убеждение ли е или про-
сто пожелателно мислене? 
Твърде силна ли се явява тази 
комуникация за вас? Аз с лю-
бов ви казвам, че вие сте пре-
красни отвътре и че е въпрос 
на време да го откриете. А ко-
гато го откриете, нещата във 
вас ще се променят. Вие няма 
така бързо да палите, няма да 
се депресирате и няма така 
бурно да реагирате.  Хората 
около вас ще ви видят в нова 
светлина и ще кажат: “Знаеш 
ли, ти си се променил. Не си 
така нервен. Не реагираш 
както преди. Какво си от-
крил? Искам и аз да го мога.”. 
Ето така се започва.

Когато вие засветите със 
светлината на мъдростта и 
състраданието, другите ще 
го забележат и ще пожелаят 
същото за себе си, защото то 
е красиво, умиротворяващо и 
удовлетворяващо. Пак ви пи-
там: Когато вървяхте редом с 
учителите, как се чувствахте? 
Дали учителите ви унищожа-
ваха с поглед? Дали ви гово-
реха лоши неща и ви караха 
да се чувствате незначител-
ни? Отговорът е НЕ. Те ви 
гледаха с любов и вие онемя-
вахте. Някои от вас бяха там 
и още го помнят. Всичко, кое-
то вие искахте, беше да чув-
ствате присъствието им, да 
бъдете в краката им. Като че 
ли те имат някакво поле около 
себе си и ако вие можете да 
се доближите до тях, и вие ще 
можете да го получите. Това е 
Божията любов у човека, ко-
ято излъчва Божественост и 
засява семената на възнесе-
нието.  

Отговорът е във възпри-
емането на реалността. По 
времето, когато учителите 
крачеха по земята, беше дори 
още по-тъмно от сега. Но те 
виждаха само Божията лю-
бов. Така че лично ваш избор 
си е да бъдете нещастни, да 
се чувствате жертви и да се 
оплитате в драми. Истината 
е, че Божието състрадание е 
навсякъде около вас и просто 
очаква да го откриете.  

Въпрос №2: Какво се 

велик учител знае това. Всеки 
обикновен човек, който е виж-
дал ангел да го наближава, 
знае, че енергията премина-
ва през стени и е обагрена с 
цветовете на дъгата. Няма ни-
каква кожа, а криле или ореол 

а ви остават още 18, в които 
да засявате семената, и още 
две поколения време, за да 
се види как това работи. По 
този начин работи човешко-
то съзнание. Твърде бавно, а 
вие сте нетърпеливи. Това е 
друга причина за наличието 
на толкова много нещастие в 
настоящия момент. Това не-
разбиране и нетърпение идва 
от старата енергия, търсеща 

случва след смъртта?

Доста сложно е, затова ще 
го разделя на две части, и две-
те духовни. Смъртта на един 
човек, което впрочем всички 
от присъстващите в залата 
са изпитали, изобщо не е кра-
ят. Вие интуитивно чувства-
те това, тъй като сте минали 
през нея преди. Истината е 
скрита точно под повърхност-

тази информация на планета-
та. Духът ви си отива у дома. 
Но не и Акашовият ви запис. 
Той остава на планетата, за-
щото е нейна собственост. 
Вие сте променили планета-
та чрез това, което сте извъ-
ршили, и това не го носите с 
вас у дома. Когато си отидете 
у дома, ви устройват парти. 
Казвали сме ви го и преди. 
О, скъпи мои, няма място за 
мъка в смъртта. Не и за вас 
самите. В рамките на три дни 
ще го узнаете. Обаче трябва 
да сте „напълно осъзнати“, че 
сте частица от Бога. Запомне-
те това. 

Скоро след това вие се 
връщате отново тук (на Зе-
мята) и понякога то се случ-
ва по-бързо отколкото ви е 
било казано, защото нещата 
започнаха да се случват все 
по-бързо. Понякога вие отно-
во се раждате в предишното 
си семейство като внуче в 
рамките на същата кармична 
група. Това може да е част от 
процес при Светлинния ра-
ботник, при който вашите пра-
родители трябва да ви научат 
на неща, които само те могат 
да ви научат.  

А когато поемете първата 
си глътка въздух, вие се ула-
вяте за нещо. Улавяте цялата 
духовна енергия от Пещерата 
на сътворението и Кристална-
та решетка, която сте запази-
ли, когато напуснахте Земята. 
Това се нарича Акашово на-
следство. Художниците ста-
ват художници. Полицаите 
стават полицаи - то си им е в 
гените. Това, какви сте били, 
се пази във вашето ДНК. Дори 

план – нещата, които чувства-
те, че са важни за вас! Ако сте 
прекарали животи в Тибет или 
Индия, вероятно жадувате за 
храна, различна от тази, коя-
то е типична за Щатите. Ето 
така работи това, скъпи мои. 
Вашето тяло реагира на оно-
ва, което си спомня, и ако то 
ви показва да не ядете месо, 
то това е полезното за вашето 
здраве. Не проектирайте сво-
ите програми върху приятели-
те си, защото те си имат своя 
собствена Акашова здравна 
памет. Те си имат своя соб-
ствена система, която работи 
за тях.  

Хората обичат да катего-
ризират всичко и следова-
телно когато някой открие 
нещо, което е добро за него, 
той иска всички да го правят. 
Не критикувайте другите, за-
щото те имат своя собствена 
уникална памет. Това се отна-
ся със същата сила за тяхна-
та ценностна система. Някой 
е открил Бог или е намерил 
радост в една система, която 
работи за него. Това е защо-
то той се е насочил към нея. 
Може би такива са били най-
дисциплинираните учители! 
Те са се насочили към даде-
на система и смятат, че всич-
ки трябва да работят за нея. 
Това си е един вид интегритет, 
но той може да не е подходящ 
за вас. 

Какво се случва при 
смъртта? Това е една систе-
ма – красота, чест, и вие ста-
вате част от Бога, която част 
знае кой сте. Когато Илия се 
възнесъл, е бил видян през 
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още нямаме „птичия” по-
глед отгоре/отвътре, а по-
скоро той е все още като 
този на мравките, виждащ 
само най-близкото до нас. 
Затова е  добре да съби-
раме все повече парчета 
от пъзела и така да уве-
личаваме вероятността 
един ден да можем да ги 
обединим в единна мозай-
ка. По този начин ще стиг-
нем и до допускането, че 
духовната реалност пред-
шества материалната, че 
квантовият свят не може 
да се побере в нашите 
стари възгледи и прави-
ла. А единствено нашата 
творческа енергия може 
да го обозре и разбере.

Мъдреците са стигнали 
много отдавна до извода, 
че навсякъде във Вселе-
ната се наблюдава една 
всеобща Творческа енер-
гия, която подържа много 
точни, фини настройки, 
със строго определено 
действащи сили и много 
константни величини, като 
гравитацията, електро-
магнетизма и др. Те изда-

ват елементи и замисъл 
не на някаква случайност, 
а на предопределен за-
мисъл и предварителна 
целесъобразност. И най-
интересното е, според ня-
кои учени астрономи, че 
тези предварително пла-
нирани от Твореца еле-
гантни космически закони 
включват и това, Вселе-
ната да има наблюдатели, 
някой да може да се радва 
на това изумително творе-
ние. И както се оказва, Зе-
мята е най-подходящото 
място за това. 

Според съвременни-
те доказателства от об-
ластта на астрономията /
вж.филма „Привилигиро-
ваната планета”/, Земята 
не е някаква прашинка в 
Космоса, създадена без 

цел и без особена стой-
ност, а наличието на един 
специфичен и фино ба-
лансиран набор от фак-
тори я прави не само го-
стоприемна за различни и 
сложни форми на живот, 
но и най-подходящото 
място с най-подходящите 
условия за научни наблю-
дения и с ясна гледка към 
небето. Земята неслу-
чайно се намира в най-
доброто място в средата 
на спиралата на Млеч-
ния път, между ръкавите 
Стрелец и Персей, докато 
покрая и в средата е из-
ключително опасно. Пръв 
Коперник е предположил, 
че Земята ни е целена-
сочено планирана, за да 
насочва своите обитатели 
към осъзнаване целта на 

съществуването на Кос-
моса. Предположил е и 
намесата на нечий инте-
лект. Изобщо, към нещо, 
което е извън нея, т.е. към 
Създателя на Земята и на 
целия Космос. Към откри-
ване навсякъде около нас 
на т.н. Квантов фактор, 
който организира събити-
ята във всичко, което ни 
заобикаля, към последо-
вателни синхроничности, 
неможещи да се нарекат 
случайности. А открива-
нето навсякъде около нас 
на „пръстовите Божии от-
печатъци”  е демонстра-
ция, присъствие на инте-
лигентно проектиране, на-
ричано с различни имена, 
като Разумен проект, Ин-
телектуален дизайн и др. 
Това пък ни насочва към 

Енергията, която държи 
заедно милиарди галак-
тики и звезди, гигант-
ската квантова ръка, на 
която лежи Вселената, 
като на ръката на Бог. 
Квантовата ръка на до-
брата воля и любовта по 
отношение на живота.

   А щом като сме плане-
тата на свободния избор 
и на отработените от нас 
съзнания, то и ние трябва 
да предадем тази добра и 
блогожелателна воля на 
другите космически обек-
ти и същества, да пре-
предадем божествените 
семена, които ще дадат 
начало на други форми и 
съзнания. Иначе за какво 
ще сме били избирани, 
ако не тъкмо за това?

Вярно е също и другото 

Полето на Съзнателния ум, Божествената матрица, е 
навсякъде, включително и в нашата ДНК

Можем да променим света и живота си чрез резонанс 
между квантовата ни  ДНК-енергия и Квантовия фактор 

на ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА 
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– че заедно 
със свобод-
ния избор 
върви и спе-
кулацията с 

него, че той се използва 
с негативна насоченост. 
Но в послание на Крион 
се казва, че с издигане-
то вибрацията на нашето 
съзнание, ще достигнем 
до енергията на основопо-
лагащия Квантов фактор, 
който съдържа тайните на 
междупланетните пъте-
шествия. А това  ще бъде 
равнозначно да сме стиг-
нали до творческата мощ 
на своя собствен разум, до 
овладяването на творче-
ски способи, за които дори 
не сме предполагали, че 
могат да съществуват. И 
това още не е дадено да 
стане, защото без високо-
то ни съзнание изключи-
телните възможности за 
творчески постижения ще 
могат да се използват и 
недоброжелателно.

Книгата на Грег Брейдън 
„Божествената матри-
ца. Време, простран-
ство и сила на  съзнани-
ето” също хвърля светли-
на в тази посока.Тя говори 
за някакво вещество, кое-
то прониква всички неща, 
което носи и предава ин-
формация от всичко и до 
всеки. И ако си в състоя-
ние да прочетеш тази ин-
формация на езика, на 
който това вещество /Бо-
жествената матрица/  го-
вори, може би и самият ти 
ще можеш да кажеш нещо 
на този език. Заглавието 
на книгата идва от едно из-
казване на великия физик 
Макс Планк, който твърди 
още през 1944 г., че всич-
ко  възниква и съще-
ствува единствено чрез 
силата, която доказва 
наличието на Съзнате-
лен ум, който е матрица-
та на всички неща. Тази 
хипотеза пък се доказва 
научно от руския квантов 
биолог Владимир Попо-
нин. Чрез своите експери-
менти той открива много-
мерни квантови полета 
около ДНК. Фотоните на 
светлината се подрежда-
ли в нея по математическа 
зависимост, по определе-
на синусоида. И не само 
това - квантовото поле по 
някакъв начин било запъ-
лнено с информация, ина-
че не било в състояние да 
подреди светлината по си-
нусоидата. 

Но когато учените раз-
шифроваха част от ДНК, 
бяха шокирани как толко-
ва малка молекула може 
да съдържа повече от 3 
милиарда химични компо-
нента /дължината на ДНК 
съставлява 3 милиарда 
двойки нуклеиди/. Създа-
телите на проекта за раз-
шифроване на човешкия 
геном искаха да узнаят как 

3 млрд. химични компо-
нента на ДНК създават 
с повече от 26 000 гена 
човешкия организъм. Но 
тези учени още дори не 
предполагат, че повече от 
90 % от ДНК  съществу-
ва в квантово състояние, 
а само малка част, раз-
четените 3,5 % от нея, е 
линейна, за която смятат, 
че е заета в създаване на 
всички гени, а останалите 
около 90% от химическите 
компоненти в структура-
та на ДНК са случайни и 
не правят нищо повече от 
онова, което може да се 
види или разбере. 

Най-близо да истината 
стигнаха представителите 
на многомерната физика и 
на теорията за супер стру-
ните. Тези квантови физи-
ци изчисляват десет изме-
рения, плюс времето общо 
11. И макар че си ги пред-
ставят като „хаос“ и „слу-
чайна последователност“, 
поне са прави в това, че 
така работят квантовите 
полета, защото се състоят 
от потенциали, а не от реа-
лизации, и зависят от мно-
го фактори, включително 
и от съзнанието на човека. 
Затова се досещат, че ще 
отпаднат и правилата за 
„размера“ на квантово-
то състояние. И че той е 
толкова „много квантов“,  
че дори може да засегне 
спина, полето на въртене, 
на атомите, които го из-
граждат. 

Какво ли пък тогава се 
крие, каква  информация 
се съдържа в неразгада-
ните 90 % ДНК?  Крион 
ни отговаря, че тя е езо-
терична и извън време-
то, че съдържа квантовия 
план на всичко, което сме 

били, сме и ще бъдем и че 
съдържа набор инструк-
ции за живота ни, нашия 
пълен Запис в Акаша. И в 
него ясно е начертана вся-
ка времева линия, в съот-
ветствие с добрата воля и 
с пръстовия отпечатък на 
нашия Създател, вграден 
в семето на собственото 
ни творение. Там е за-
писана всяка наша пред-
разположеност, силните 
ни и слабите ни страни… 
Но не в статично положе-
ние, а в динамично, не-
прекъснато променящо 
се, както се променя кван-
товата матрица в ДНК. Но 
ние приемаме очевидното 
малко в 3,5–те процента 
за всичко, а голямото в 
90-те процента за нену-
жен „боклук”, защото сме 
заседнали в тинята на 
триизмерната ни линейна 
парадигма. Затова и ДНК-
матрицата ще продължи 
да се държи и възпроиз-
вежда по старому, дока-
то не й се въздейства с 
друго квантово влияние 
и въздействие. 

А така и не се възполз-
ваме от възможността си 
да придобием изключи-
телни таланти, да останем 
дълго време млади или да 
се отървем от някои бо-
лестни и кармични пред-
разположения от минали 
животи, което е напълно 
в нашите възможности. 
Защото в ДНК-матрицата 
има хиляди неизползвани 
квантови възможности, ко-
ито идват от Небето, как-
то говори и Библията. Но 
едва сега ни предстои 
да се учим как да гово-
рим на един и същ  език 
с Този, Който е сътворил 
ДНК и целия Космос. А 

този Първичен език, за 
наша изненада, е мно-
го близък до древнобъ-
лгарския език и до езика 
на нашите чувства. Това 
също ни предстои да от-
крием и за пореден път 
да се изумим. Да открием, 
че човешкото тяло е про-
ектирано за много дълъг 
живот, както са живели ле-
мурийците и библейските 
пророци. И да прибавим 
нашата квантова клетъ-
чна мощ към Квантовия 
фактор на извършваща-
та се сега Голяма промя-
на, както и нашата добра 
воля към тази на Създа-
теля. Това е истинският 
резонанс, сънастройване 
с Първичния замисъл. А 
това няма как да не ста-
не, тъй като квантовото 
пространство около нас, в 
нас подготвя да се изяви и 
квантовото ни съзнание на 
добрата воля. И не тряб-
ва да се съмняваме, че 
всеки ще изиграе своята 
роля в доброжелателната 
космическа „пиеса”, наре-
чена Сътворение, защото 
благожелателната енер-
гия на планетата работи  
синхронично за нас. Ако 
не в този, то в някой от 
следващите животи това 
непременно ще стане. Но 
защо не още сега? Сега, 
когато започваме да полу-
чаваме в съзнанието си 
щедро от Квантовия фак-
тор „добра воля” и така да 
можем да си взаимодей-
стваме с другите кванто-
ви, светлинни полета на 
Меркаба, съдържащи се 
в нашата ДНК. И този  по-
ток от сливане на кванто-
во взаимодействащите си 
полета да създава новите 
реалности.        

А това ще става, като 
непрекъснато държим в 
ума си тезата, че създа-
ваме това, което мис-
лим. Че в квантовата част 
на ДНК всичко може да се 
презапише, да се контро-
лира, да се създаде нов 
запис, и то чрез посредни-
чеството на нашите ство-
лови клетки, които имен-
но получават нужната ни 
информация от квантова-
та част на ДНК, която все 
още не сме се научили да 
променяме. И когато деля-
щата се клетка вече има 
отговорите за безкрайни-
те възможности, тя вече 
ще създаде съвсем нова 
и самовъзстановяваща се 
програма. Именно зато-
ва присаждат стволови 
клетки, защото само те 
могат да променят към 
по-добро нашата ДНК. 
Защото те се характери-
зират със способността 
да се самовъзстановяват 
чрез митотично клетъчно 
делене и да се диферен-
цират до различни кла-
сове от специализирани 
клетъчни типове. Но това 

винаги става за сметка на 
нашите емоционални ен-
грами /вътрешни записи 
на спомените, страховете, 
фобиите/, енергиите, кои-
то управляват съзнанието 
ни. И когато се освободим 
от тях, нашата ДНК  да 
може да стане много до-
брожелателна, много мир-
на, стига да го искаме. 

Точно тази  сила на но-
вата енергия се дава сега 
на човека. В тази нова 
енергия старите души ще 
възкръснат първи, според 
посланието на Крион. И 
без да говорят много за 
това, те се разпознават по 
това колко много обичат 
другите, дори и тези, кои-
то изобщо не дават пово-
ди да бъдат обичани, че ги 
е грижа за онези, за които 
преди никога не биха се 
погрижили. С примера си 
те ще помагат и въздей-
стват на небалансираните 
да се променят. Дори и в 
политиката, в бизнеса…

Но как да повярваме 
във всичките тези неща? 

Тук на помощ отново 
ни идва книгата на Грег 
Брейдън, в която опис-
ва три експеримента, ко-
ито променят старата 
парадигма. Те доказват 
съществуването на един-
но енергийно поле, което 
прониква цялата Вселена 
и е нейна основа. Първият 
експеримент е проведен 
от руския квантов биолог и 
физик Владимир Попонин, 
в началото на 1990 годи-
на в САЩ. Той изследва 
връзката между човеш-
ката ДНК и веществото, 
от което е направен на-
шия свят - малките па-
кети енергия, наричани 
фотони, малките части-
ци светлина. След като 
изтегля целия въздух от 
стъклена тръба, в получе-
ния вакуум остават имен-
но тези малки частици 
светлина, които в нача-
лото са напълно разпръ-
снати. Но когато поставя 
в тръбата малко човешка 
ДНК и отново измерва фо-
тоните, се оказва, че чо-
вешката ДНК е накарала 
фотоните да се подредят, 
т.е. ДНК е оказала пряко 
въздействие върху мате-
рията, от която е създаден 
нашият свят. Този опит 
потвърждава изводите на 
древните духовни тради-
ции, според които нещо 
вътре в нас влияе на 
света около нас. 

Вторият експеримент 
също е удивителен. Малка 
проба от човешка ДНК от 
вътрешната тъкан на уста-
та на доброволец се по-
ставя в устройство, което 
може да измерва нейните 
реакции в една жилищна 
стая, докато донорът се 
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Великото творческо начало. Това е задача-
та ви, това е най-великото нещо! Човек, кой-
то служи на Бога, трябва да бъде най-добър, 
най-учен, най-силен. Той ще мине през изпити, 
за да види доколко е готов за служение.

Човек трябва да се интересува от всичко 
живо в света, от всички прояви на Божестве-
ното.

Достойнството на човека седи в служението 
на Бога. Бог дава сила и знание на онези, кои-
то го обичат и са готови да направят всичко за 
Него. Колко души са готови да отидат на кла-
дата за Божественото Учение?

Служението на Бога не става по закон, по 
принуждение, но доброволно, без никакво ко-
ристолюбие. Аз трябва да служа на Бога не за 
заплата, не и за похвали.

Когато Бог ви дава работа, откажете се от 
всяко удоволствие. Щом я свършите, ще си по-
чинете. Думите на Христа „да се отречеш от 
себе си” значат да задържите в съзнанието си 
само един образ - образа на Бога.

Докато търсите своята слава в света, ще 
имате култура като днешната. Който търси 
своята слава, ще бъде роб на условията. А 
който търси Божията Слава, ще бъде свобо-
ден.

В какво седи радостта на извора? В това, 
че който дойде при него, утолява жаждата си. 
Дали хвалиш извора, това не го интересува. 
Като пиеш от него той се радва.

Като е дошъл на Земята, човек е обещал 
да реализира Божествените идеи, да изпълни 
Волята Божия. Когато изпълни обещанието 
си, той ще бъде извор, от който извира чиста, 
кристална вода. Ще бъде цвете, което цъфти, 
и дърво, отрупано със зрели, вкусни плодове.

Как се изразява служението? Каквото пра-
виш, прави го за Господа. Това е служение на 
Бога. Който служи, който се жертва, пръв се 
ползва.

Да проявиш Любовта, 
това е служение на Бога. 

Служението на Бога значи да приложите 
Неговите закони. Ако хората говорят за Боже-
ствените закони, а прилагат своите, животът 
им няма да се подобри.

Някой път през нощта можете да чуете глас: 
„На тази и тази улица и номер живее човек в 
трудно и безизходно положение, идете и му 
помогнете!” Отивате и намирате, че всичко е 
тъй както ви е казал гласът.

През ума ви минава една добра мисъл, една 
идея, дайте й път. Това е служение на Бога. 
Не отлагайте! Вие я отлагате за една година 
и после искате за един ден да свършите всич-
ката работа, ако всеки ден вършите по малко, 
работата ще върви по-добре.

Един брат каза:
- Забелязал съм, че ако човек отложи една 

работа, в бъдеще условията стават по-трудни.
Учителят продължи:
- В човека има един глас, който му казва: 

„Остави това сега, отложи го.”. Той иска да 
отложиш, за да задигне твоето благо. Като 
те обидят, някой ти казва отвътре: „Защо да 
претърпиш? Защо не му дадеш да разбере?”.

Господ не иска от вас големи работи. Той 
иска малки работи.

Някой път седите и не знаете какво да работи-
те. Чувате, че ви казват: „Влезте в стаята.”. Една 
муха бръмчи и се моли на Бога да я освободи, 
паякът я хванал. Ти освободи мухата, извърши 
Волята Божия. Господ ще бъде доволен от теб.

Когато не разбирате нещата, 
напредналите същества ще ви помогнат 
да ги разберете. 

Щом почнете да ги разбирате, ще помагате на 
по-нисшите същества и те ще почнат да разби-
рат.

Когато отидете при един човек, не му пропо-
вядвайте. Най-първо трябва да го обичате. На-
мерете онзи човек, който търси Господа и нему 
говорете. А другият, който играе на хорото, нека 
си играе.

Досега хората са мислили и работили за себе 
си и затова са дошли до безизходно положение. 
Ако не изпълните Волята Божия както трябва, 
прекъсвате връзката си с Бога. Човек като оста-
ви Господа, идват главоболия, тревоги, болести 
и грижи.

При Йоан Кронщадски дошъл виден учен, 
духовник и му казва: „Чух, че се отклоняваш от 
истинското Христово учение. Забранявам ти да 
говориш.”. Йоан Кронщадски казал: „Добре.”. 
След два дни духовникът онемял. Повикал Йоан 
Кронщадски и му написал: „Говори каквото ис-
каш.”, Помоли се и за мене!”. Йоан се помолил и 
духовникът проговорил.

Под думата „слаб човек” се разбира човек не-
доразвит. Силен е онзи, който върви по Божия 
път. Ако се отклони от него, става слаб. Така и 
висшите духове, които се отклониха от Боже-
ствения път, паднаха и станаха слаби.

Виждаме в книгата „Откровение”, че един ан-
гел слиза и връзва падналия дух за хиляди годи-
ни. Питам този, който го връзва, каква е силата 
му? Той има грамадна сила. Значи вързаният не 
е разбрал къде се крие силата: именно, когато 
постъпва в съгласие с Божественото и работи 
за Него. Когато направите нещо за Бога, това ви 
дава мощ, сила.

Бог е Праведен. Като служим на Праведния 
господар, ние сме праведни.

Един закон гласи: когато човек направи нещо 
угодно на Бога, чувства радост. А когато направи 
погрешка, колкото и да е малка, чувства скръб. 
Когато чувстваш скръб, направил си нещо лошо. 
Когато чувстваш радост, направил си нещо до-
бро. Щом почнете да живеете добре, в душата 
ви настъпват мир и светлина. А когато почнете 
да вършите зло, в душата ви настъпва мрак. Не 
изпълните ли волята на Бога както трябва, лъв 
ще ви срещне на пътя и ще ви умъртви. Ако чо-
век е неразположен и служи на Бога, неразпо-
ложението му ще изчезне.

Ако човек иска да запази благоуханието на 
своите мисли и чувства, трябва да служи на 
Бога.

Ако всички хора служеха на Бога, щяха да 
бъдат щастливи. Онзи, който служи на Бога, има 
всичко. Той има всички благоприятни условия за 
работа, както онази жена, която има вкъщи си 
вълна и може да работи каквото си иска. Няма 
да има добри условия, от които да бъде лишен.

Човек, който не изпълнява волята Божия, ста-

ва и беден, и богат. А човек, който изпълнява во-
лята Божия, не е нито беден, нито богат.

Ако чувстваш в себе си, че си придобил нещо, 
изпълнил си Волята Божия, благословенията 
ще идват навреме. Иначе ще закъсняват. Всеки 
човек, който служи на Бога, има успех и закрила. 
Който не иска да служи на Бога, на доброто, за-
губен е. Без служене на Бога - Великото разумно 
начало, Животът се обезсмисля и в края на кра-
ищата ще бъдеш нещастен.

Когато човек има благословението и благово-
лението на Бога, висшите разумни същества му 
помагат и работите му се уреждат. Нека всеки да 
служи на Бога както знае, а другите неща сами 
по себе си ще се уредят. Ако не впрегнем ума, 
сърцето и волята си в работа за Бога, нищо не 
можем да направим.

Някой казва: „Като уредя работите си, ще ра-
ботя за Бога.” 

Който не работи за уреждането на 
Божиите работи, неговите никога не ще се 
уредят. 

Искате ли работите ви да се уредят, първо ра-
ботете за Бога, защото тогава вие влагате капи-
тала си в Божествената банка.

Когато хората не дават нищо на Бога, Той из-
праща при тях разбойници, на които казва: „По-
неже тези хора са богати и нищо не дават до-
броволно, нека дадат на вас.”. Те влизат в някоя 
богата къща, обират я и излизат. Като излязат 
вън, богатите хора казват: „Много неща взеха 
тези разбойници, но благодарим на Бога, че 
живи останахме.”.

Трябва да се знае, че всичко, което имаме, е 
Божие, а не наше. Няма собственици в света, 
защото няма частна собственост.

В момента, когато турите идеята да 
живеете за Бога, Той заличава всичките 
ви грехове.

Чрез болестите вие изплащате задължения. 
Щом турите в себе си желанието да служите на 
Бога, Той плаща заради вас. Само така човек 
може да бъде свободен и здрав. Бог е богатият. 
Щом работиш в името на Бога, всичко работи за 
тебе. Как се обяснява това? Със следния закон: 

като работиш за Бога, ти си възприемчив 
към енергиите, които идат от целия 
Всемир. 

Иначе не си възприемчив към тях.
Човек изпада в изкушение, като не върши Во-

лята Божия. Щом я върши, никакво изкушение 
не може да дойде до него. Тогава той има каса, 
пълна със злато и не може да изпадне в изку-
шение. Дето и да се намира човек, и в райската 
градина да е, щом не върши Волята Божия, из-
кушението ще дойде.

Решиш ли да служиш на Бога, не мисли какво 
ще стане с тебе. Всичко може да стане с тебе, но 
в края на краищата ще стане такова чудо с тебе, 
каквото хората не са виждали.

Само като служим на Бога ще оправим 
света.

Из „Изворът на доброто” – 
записки на Боян Боев 

от Словото на Учителя

Смисълът на Живота е служение на Бога – 
СЛУЖЕНИЕТО
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очите на Елисей. Илия се 
превърнал в светлина, тол-
кова ярка, че Eлисей дори 
не можел да го гледа. После 
той се разпаднал на части. 
Eлисей видял Меркаба, поле-
то около човека, колесницата, 
която карал Илия. Той видял 
това и го разказал на другите. 
Какво мислите е било това? 
Човекът е видял възнесение-
то. Това е смъртта.

Въпрос №3: Има ли жи-
вот на други планети?

Шегувате ли се? Навсякъ-
де е пълно с живот. Точно 
сега вашите учени търсят 
микробиологичен живот на 
планетите и техните луни във 
вашата Слънчева система и 
в крайна сметка ще го наме-
рят. Те очакват да го открият. 
Накрая ще разберат, че семе-
ната на живота са навсякъде.  

Колко живот може да има 
там? Колко дълго го има оно-
ва „там“? Когато учените за-
почнат да осъзнават мащаба 
на това, от колко отдавна е 
имало живот във вашата га-
лактика, те ще започнат да 
съзират нещо противно на 
интуицията в еволюцията – 
тяхната собствена човешка 
история. Колко възрастна е 
вашата вселена? Попитайте 
вашите учени и те ще ви ка-
жат, че е на около 13 милиар-
да години. Добре тогава. Нека 
се съгласим с техните цифри. 
Колко е стара вашата плане-
та - на 4 или 5 милиарда го-
дини, може би? Правилно. Но 
колко старо е човечеството? 
Защо не сте били тук по вре-
ме на динозаврите? Мислите 
ли, че по онова време Земята 
не е била още готова? Да не 
би да мислите, че онзи, кой-
то контролира еволюцията, е 
бил твърде глупав да създа-
де човека по-рано и затова на 
един по-ранен етап е създал 
само динозаврите? Мислили 
ли сте някога по тези въпро-
си?

Ако проектирате цялата 
земна история върху един от-
рязък от 24 часа, животът на 
Земята би започнал едва в 
последния час от този пери-
од, и цялата цивилизация би 
се развила в рамките на ня-
колко секунди. Не ви ли стру-
ва това странно? Така да се 
каже, в една вселена, която 
може и да е стара 13 мили-
арда години, вие сте дошли 
едва през последните секун-
ди. Помисляли ли сте си, че 
може да сте просто послед-
ната партида? Ами да, така 
е.

Ако Вселената наистина 
е толкова стара, не мислите 
ли, че по всяка вероятност е 
имало цивилизации, мили-
ард и повече години по-стари 
от вас? И ако е така, не мис-
лите ли, че е възможно те 
да са преминали през това, 
през което вие преминавате 
сега? Не мислите ли, че те 
могат да носят вашите  ДНК 
атрибути? Може би те са пре-
живяли същото, което вие 
сега преживявате в духовен 
аспект? Може би те дори са 
преминали в квантово състо-

яние? Отговорът е, че дузина 
от тях са го направили.

Вие вече знаете за тях и 
те са изброени във ваши пу-
бликации. Онези от тях, които 
вие директно сте наследили, 
са Плеядиянците. Техните 
предци пък са може би Окту-
рианците, които пък идват от 
Орион. Те са навсякъде, те са 
и тук. Те ви наблюдават, за-
щото вие сте следващите и 
защото вие сега преминавате 
през тази Промяна.

Скъпи мои, ще мине още 
много време, преди всяко от 
тези неща да стане част от 
вашата реалност. Първата 
стъпка е мирът на Земята. 
Следващата е новият вид 
човешка еволюция, която ще 
развие вашата ДНК до дости-
гане на 100% ефективност и 
вашият живот ще се удължи 
много. Всеки път, когато каз-
вам това, се намират хора, 
чийто интелектуален мозък 
казва: “Добре де, броят на 
населението расте в гео-
метрична прогресия. Ще се 
стигне до пренаселване и 
храната няма да е достатъ-
чна. Така че това, което ни 
казваш, Крион, изобщо не е 
добро нещо. Всички ние ще 
страдаме и ще се избиваме 
за храна.” 

Обръщам се към вас, тъй 
като това са ваши мисли, чо-
вешки. Вие смятате, че хора-
та са глупави и че не забеляз-
ват какво се случва и защо 
раждаемостта е толкова ви-
сока. Вие смятате, че те не 
могат да контролират ражда-
емостта, защото не са го за-
белязали? Искам да ви кажа, 

че ще видите нещо, което не 
сте и очаквали. Ще наблю-
давате спад в раждаемост-
та, тъй като хората са умни 
и ще стават все по-умни. Те 
ще разберат, че качеството 
на живота е в пряка връзка с 
броя на децата, които имат, и 
ще започнат да вземат сами 
своите решения. Няма вече 
да се оставят тяхната църква 
да им казва колко деца да 
имат. И те ще го направят ин-
туитивно. Рано или късно ще 
видите как това се случва.  

Ще срещнете много 
мъдрост на планетата, на 
места, за които никой социо-
лог не би предположил. Това 
ще изненада социолозите, 
защото ще се случи без да 
е намесена някаква прави-
телствена програма. Ще се 
случи, защото вие сте поже-
лали да се случи. То ще се 
случва колективно и е много 
възможно да е скоро. Следе-
те за отрицателен прираст в 
развитите страни, където хо-
рата имат възможността да 
обхванат цялата картина и да 
имат свободен достъп до ин-
формация. Ситуацията ще се 
отклони твърде много от тази, 
която вие предрекохте.

Има ли живот на други 
планети? Учените казват: 
“Ще мине много време до-
като достигнем звездите. 
Трябва да влезем в нашата 
метална кутия, да вкараме 
въздух в нея, а след това да 
пътуваме с нея дълги годи-
ни, докато достигнем до 
следващата звезда.” Между-
временно един Плеядианец 
може да направи това само с 

едно мигване! Какво мислите, 
че става тук? Вярвате ли ми? 

Не беше много отдавна 
когато, щом искахте да ко-
муникирате с някого, вие му 
пращахте писмо. То беше 
пренасяно с помощта на 
коне. Отнемаше поне месец 
да получите отговор. Днес 
вие комуникирате мигнове-
но! Защо тогава сте така не-
доверчиви по отношение на 
пътуването?  

Казвам ви, че докато сте 
все още в 3D, ще използвате 
вашите малки метални кутии 
и скафандри, за да пътувате 
между планетите. Обаче още 
щом навлезете в квантовата 
ера, вие просто ще пожелае-
те да си останете там, защото 
ще можете да достигате всич-
ко само с помощта на своето 
намерение. Ако не вярвате 
на това сега, ще повярвате 
по-късно, защото това което 
ви казвам, е истина. Може 
би ще се случи след някол-
ко прераждания, но групата 
пред мен е групата, която ще 
се връща тук отново и отно-
во. Разликата е, че досега сте 
се връщали в старата енер-
гия, а това за което говорим, 
е новата енергия.  

Когато пак се върнете, 
скъпи мои, всичко което вече 
сте научили и знаете, ще но-
сите във вашата ДНК и ще ви 
бъде под ръка. Няма да ви се 
налага да минете отново през 
това, което вече сте правили 
преди. Още щом решите да 
се огледате наоколо и да от-
ворите вратата [метафора за 
осъзнатия свободен избор], 
всичко което сте научили, ще 
бъде пред вас. 

Това е атрибута на т. нар. 
„дете на новото съзнание,“ 
което вие нарекохте с име на 
цвят – индиго. Детето помни 
кое е то. Tези деца са кон-
цептуални, а вие вярвате, че 
трябва да учат всичко отнача-

ло! Едва ли! Tе помнят! Раз-
бирате ли тази способност? 
Миналия път ви казахме, но 
отново ще ви обърнем вни-
мание: когато едно прерийно 
животно роди, новородено-
то се изправя в рамките на 
няколко часа и дори може 
да тича наедно със стадото. 
Мислите ли, че новороденото 
веднага разбира кои са не-
говите врагове, как мирише 
добрата за пиене вода и кои 
плодове са ядливи и кои от-
ровни? Откъде това новоро-
дено създание знае всичко 
това? Отговорът е, че тази 
информация е биологически 
вродена у него. Вие нарича-
те това инстинкт. А когато се 
роди човек – нищо! Новоро-
деното не знае нищо, освен 
че е гладно. Трябва да минат 
цели 20 години в учене! Не 
се ли уморихте вече от това? 
Никога ли не сте се питали 
защо животните имат толко-
ва много изначално знание, а 
вие хората - толкова малко? 
Изглежда ли ви това справед-
ливо за заемащите върха на 
еволюционната стълба? Вре-
ме е то да се промени.

Вие вече започвате да го 
виждате, даже го наблюдава-
те при индиготата. Те идват 
със своето знание. Затова са 
толкова нетърпеливи. Вие се 
опитвате да ги учите на неща, 
които те инстинктивно знаят. 
Точно както новородените в 
прерията, те се раждат със 
своето знание. Някои от тях 
се опитват да ви учат, но това 
не винаги се понася добре от 
вас.

(Следва)

от стр. 3 ПОСЛАНИЯ ОТ КОСМОСА
Въпроси към КРИОН
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намирал в друга стая в 
същата сграда. Донорът 
се подлага на различни 
емоционални стимула-
ции /радост, мъка, страх, 
гняв/. Когато донорът из-
питвал своите емоцио-
нални върхове и спадове 
в едната стая, неговата 
ДНК в другата стая също 
имала своите емоционал-
ни върхове и спадове точ-
но по същото време.

Третият експеримент 
е проведен отново в на-
чалото на 1990 година 
от Института HeartMath в 
Северна Калифорния, по 
програма, занимаваща се 
с проучване на човешкото 
сърце. Изследователите 
откриват, че сърцата ни 
са най-силното магнит-
но поле в нашите тела 
и то има въздействие, 
което се простира далеч 
извън телата ни. Вземат 
човешка ДНК, изолират 
я и молят лицата, които 
са специално обучени, 
да чувстват кохерентни 
свързани човешки емоции 
на любов, признателност, 
състрадание, гняв и ом-
раза, след което измерват 
начина, по който им отго-
варя ДНК. В присъствието 
на признателност, любов, 
състрадание, прошка ДНК 
става изключително спо-
койна, а на гняв, омраза, 
ревност ДНК се стяга като 
малък възел. 

Така учените правят из-
водите, че ДНК в телата 
ни има директно влияние 
върху нашия свят на енер-
гийно ниво, а човешките 
емоции имат способ-
ността да променят ДНК, 
независимо дали се нами-
раме в една сграда или 
на 400 мили разстояние 
от нея, ефектът е един и 
същ. Т.е. ние не сме огра-
ничени от времето и про-
странството, имаме сила 
вътре в телата си, която 
не е ограничена от зако-
ните на физиката, по на-
чина, по който ги разбира-
ме днес.

Когато Брейдън изучава 
древните традиции, раз-
бира, че те също призна-
ват тази връзка между нас 
и света, дори ни оставят 
и точни инструкции как 
да я прилагаме в живота, 
как можем да използва-
ме силата на чувствата, 
която говори езика на 
света около нас. Единият 
начин е молитва, основа-
ваща се на чувства, в ко-
ято се чувстваме така, все 
едно вече й е отговорено. 
И чрез това чувство ние 
говорим на силите на тво-
рението и позволяваме на 
света да ни отговори. По-
зволяваме на това поле, 

квантовата холограма, 
ума на Бога, да ни отгово-
ри с това, което чувстваме 
в сърцата си. Например, 
ако се молим за мир, да 
се чувстваме така, все 
едно участваме в този 
мир и той вече е настъ-
пил.

През 1972 г. в 24 града 
в САЩ се провеждат ек-
сперименти, в които хо-
рата са обучени да изпит-
ват чувството на мир по 
много специфичния начин 
на трансценденталната 
медитация. Резултатите 
регистрират по същото 
време значително нама-
ляване на престъпност-
та, както и на пътнотран-
спортните произшествия. 

В Чикаго на фондовата 
борса намаляват и разо-
чарованията на фондовия 
пазар, докато цари мир. 
Когато молитвите спи-
рат, всички статистики се 
обръщат. Установява се, 
че за да има този ефект, 
е необходим определен 
брой хора. И неговото чис-
ло е корен квадратен от 
един процент от даденото 
население.За град с един 
милион души това число 
е само около сто души. 
За свят с шест милиарда 
души корен квадратен от 
един процент от даденото 
население е само около 
8 000 души.

Брейдън описва и слу-
чай на изцеляване на рак 

на пикочния мехур с раз-
мер три инча (7,6 см) в тя-
лото на жена, диагности-
цирана от западните ме-
дицински стандарти като 
неоперативна. Но отишла 
с огромна вяра в изцеле-
нието в Болницата без ле-
карства в Бежинг, Китай, 
сега закрита от китайско-
то правителство. Доку-
ментален филм показва 
напълно будната жена, 
лежаща в болнична стая. 
Пред нея стои техник, кой-
то прокарва ултразвукова 
пръчка над долната част 
на нейния корем, което се 
вижда на раздвоен теле-
визионен екран. На ля-
вата му страна се показ-
ва моментна снимка на 

от стр. 5 първичното състояние, а 
на дясната страна се виж-
да промяната в състояни-
ето й, докато над нея три-
ма лечители работят със 
своите чувства върху 
енергията в тялото на 
пациентката. А те пеят 
монотонно дума, която за-
силва вътре в тях чувство-
то, че тя вече е изцелена. 
Екранът регистрира как 
този раков тумор изчезва 
за по-малко от три минути 
реално време. Вижда се 
как женското тяло отгова-
ря на чувствата на лечите-
лите, които били обучени 
на чувства, и усещания, 
отговарящи на едно вече 
оздравяло същество. На 
една напълно здрава и 
напълно цялостна жена. 
Люк Чан, създателят на 
този филм, казва на Грег, 
че тази жена би могла да 
направи това и сама, но в 
нас има нещо, което ни 
кара да се чувстваме по-
силни и могъщи, когато 
сме подкрепяни от дру-
гите в нещата, в които 
вярваме и които избира-
ме да извършим.

Така чрез книгата си 
Грейдън ни напомня, че 
има начин да променим 
успешно света и живота 
си. Стига да се фокуси-
раме и да визуализира-
ме нещото, което искаме 
и чувстваме със сърцата 
си, така сякаш вече се е 
случило. По този начин 
го привличаме към себе 
си. И колкото повече хора 
се фокусират върху това, 
толкова по-силна става 
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на ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА 
енергията. Енергията, ко-
ято се изпраща от една 
група хора, се умножава 
и става по-силна. Така 
се стига и до пробива в 
системата на обратими-
те резултати, след като 
се прояви и последният 
необходим участник, кой-
то ще даде последният 
тласък за край на стара-
та парадигма, за край на 
старите порядки. И чрез 
Закона на привличането 
да създадем огромната 
сила, която ще промени 
този свят и нашия живот 
завинаги и за доброто на 
хората.


