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В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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Излиза 2 пъти в месеца

Право в света е
туй, което е благо
за всички.
Величието на един
народ се дължи
на неговите
вътрешни идеали,
които се прилагат
в обществения
и политическия
живот.

КВАНТОВ ПРЕХОД!
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?
Времето за спорене изтича, пък полза от тях нямаше никаква, нали който Вярваq не спори. Остана още съвсем малко време до момента, когато
вече никой няма да има съмнения. В тази статия
ще разкажем не за това, че ще има Квантов преход, а какво трябва да се прави преди него и как да
се подготвим за това, което ще се случи след него.
Въпросът е: на кого да вярвате или да не вярвате ВИЕ,
уважаеми читателю. Написаното по-долу е за тези, които умеят да вярват в себе си.
По какво се различват коренно: това, което Е, от
това, което ЩЕ БЪДЕ ? По това, че сега мислите и
емoциите на хората, даже най-близките, са скрити под
покривало. Откриването им - практически моментално - в повечето хора ще предизвика не шок, а хаос.
Помислете – неочаквано за себе си човек започва да
ВИЖДА и ЧУВСТВА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ХОРА,
за които в този момент мисли и които мислят за него,
КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ ТЕ! Само че с малка разлика: съвсем не това, което всеки се опитва да скрие чрез
думи или с маска на лицето, а ИСТИНСКИТЕ, РЕАЛНИ
МИСЛИ! Може да сте на 100% сигурни: за тези, които
не са държали особено на ИСТИНАТА досега, ще има
мнооооооожество изненади. Това може да се приеме и
като фантастичен сюжет, но е и лесно да се провери.
МАТЕРИАЛНИЯТ свят е школа за излизане в огромния ДУХОВЕН свят. Коренната разлика между двата
свята е в наличието на карма, липсваща в Духовния
свят. Защо я няма там? Защото СЪ-знателните субекти
не нарушават законите – всяко нарушение в Духовния
свят води до саморазрушение. За да се подготви СЪзанието за живот на това ниво на Мирозданието, трябва
да се живее ЧЕСТНО – което значи АБСОЛЮТНА ОТКРИТОСТ. Ето защо всички всички мисли и контакти
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стават всеобщо достояние. Хората постъпват в
Университет, където трябва да се научат :
- да уважават и обичат законите на пространството;
- да имат пълен контрол върху себе си.
Едва тогава могат да преминат в Духовния
свят.
Къде е главният проблем? Съвсем не в това,
че докорошните „приятели” ще се превърнат в
завистници и неприятели, а жената ще се окаже не толкова отстъпчива и мила в действителност. Имайки достатъчно опит за предателствата, това човек може да преживее. Но следният
сценарий е по-сложен за преживяване:
Сюрприз номер 1 - Изведнаж хората ще започнат да виждат скритите досега връзки, емоции и мисли на всеки, за когото си помислят и
който си мисли за тях, даже от хиляди колометри.
В това време хората ще се намират в различни места и нито един бункер няма да помогне
срещу това откритие. В преобладаващо болшинство поради предварителното неверие във
всичко това, ще започне панически страх.
Сюрприз номер 2 - Работата е там, че ос-

вен връзките, мислите и емоциите на другите, хората ще видят тези, които досега не
само не са виждали, но са отричали, както и заминалите си от този свят по-рано.
Не на всеки е писано да види носорог, който се
оказва, че е живял в нашето обкръжение, и да
не се подмокри.A ще има и още по-изумителни
картинки. В пъти...
Сюрприз номер 3 - Как постъпва кучето, носорогът, скунсът, виждайки пред себс си непознат,
тресящ се от страх? Реагира на страха като на
слабост и потенциална агресия и напада.
Сюрприз номер 4 - В момента, когато страхът
стане тотален, настъпва агресивната реакция.
Нали агресията е винаги следствие от страха
в човека. Ако изведнъж се установи връзка с
някой познат, то какво би почувствал той в този
момент? - Смес на страх с агресия. А този познат не е искал да се учи, да вярва и си прави
съоветните изводи проявени чрез страха. Но
се оказва, че в този момент той се включва в
конферентната връзка на човека с носорога и
неговата агресия се приема от носорога... След
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ората не могат да изменят
Божествения ред на нещата. Въпреки че те воюваха
и опустошаваха земята, пролетта
пак дойде. Поляните се раззелениха, първите цветя цъфнаха, пъпките на дърветата наедряха. Наближаваше 22 март - празникът
на пролетта, духовната Нова Година. В малкото
стопанство настана голямо оживление.
Отвсякъде започнаха да идват гости - братя
и сестри. Импровизира се подслон и прием за
всички. Домът Темелков се изпълни с хора. Това
беше сърдечна среща на приятелите. От лицата
на всички се излъчваше нещо родно, добро, приветливо. Едно чувство изпълваше сърцата, светеше в погледите. Всъщност, онова, което човек
всякога е търсил и си е представял като щастие и
блаженство, седи в Единството на Любовта.
В деня на празника, рано сутринта в 5 часа,
се събрахме в горницата. Стаята, коридорчето
и верандата бяха препълнени и мнозина стояха
отвън по стъпалата и на двора.
Изпълни се утринният наряд, молитвите и песните общо от всички. Учителят държа беседата
„Новото в живота“ („Заветът на Любовта“, том I).
След свършване на беседата излязохме на
един връх над селото, където направихме утринните гимнастически упражнения и Паневритмията. После, докато пяхме песни, всеки поздрави
Учителя за празника с целуване на ръка.
енят беше хубав, небето ясно. Слънцето
изгря и стопли земята. Един малък живот
пулсираше в съгласие с Великия. В този
светъл ден ние видяхме предзнаменование на
друга пролет, жадувана и очаквана от човешките
души. Ние пожелахме тя да дойде за всички човеци - братя. Да дойде новият Живот на Любовта,
Братството, Мира и Свободата за всички народи
по лицето на земята.
След закуската пак се събрахме около Учителя, като пяхме песни. Песента е всемирен език,
който всички разбират.
Някой запита Учителя:
- По кой начин се изявява Бог в човека?
Учителят каза:
- Бог, като се изяви на човека, праща го на работа. Ако човек иска да живее правилно,
Бог трябва да бъде идеал на живота му. Мислите ли, че Великият ще дойде да живее във вашето
сърце, ако в него има безпорядък и хаос, ако се
карате с този или онзи? В такъв случай Той като
влезе в сърцето ви, веднага ще се оттегли.
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от предишния брой
***
Братята на Любовта ще
дойдат между славяните.
Ще слязат 8000 души –
праотци на човечеството.
Те ще са светещи хора. Ще
управляват Земята. При
тях ние сме като животни.
Праотците, които идат
на Земята, ще се вселят в
готови души. Праотците не
са участвали в грехопадението. Те са хора, за които
е казано: „Бог го направи
по Свой образ и подобие.”.
А пък хората на Земята са
тези, за които е казано: „Бог
създаде Адам от пръст.”.
***
Млади и стари, всички са
длъжни да разрешат задачите си чрез великата Божия Любов. Пред вас се открива велико бъдеще. Зе-

ПОСЕЩЕНИЕ НА БОГА
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осещението на Бога, това е най-великият
момент в живота на вашата душа. Колкото и кратко да трае то, ще има значение
през цялата вечност.
Има един начин, по който Бог се изявява на
своите избрани. Великият музикант се изявява
само на своите способни ученици. Великият художник, поет или скулптор се изявява само на
най-даровитите си ученици, на обикновените той
не се изявява. Следователно, ако ние сме готови
да посветим сила, живот, здраве и всичко друго
на Бога и сме в състояние да претърпим всички
мъчнотии и страдания, без да се усъмним в Него,
Бог ще ни се изяви.
Който се е докоснал до Божествения Свят, той
е готов да стане мъченик и казва: “За Бога съм
готов да се пожертвам!”
Ако някой от вас само за момент би почувствал
Божието присъствие, тъй както го разбирам аз, тъй
както съм го опитвал, с едно мръдване на ръката
си той би могъл да усмири разярена тълпа, която
върши престъпление -всичко ще замлъкне и ще
утихне. Ако в този момент се намирате пред една
стохилядна армия, всички топове ще млъкнат. Такова велико нещо е Божието присъствие!
Има един идеал, който трябва да постигнете:
да почувствате поне за момент какво нещо е Великата Божия Любов. Велик момент е да познаете връзката между всички Същества - от наймалкото до най-голямото. Ако бяхте чули гласа на
Бога, вие не щяхте да бъдете обикновен човек.
Смисълът на Живота седи в това, човек да
дочака времето, когато ще го посети Бог - Абсолютната Реалност. Това сте чакали цяла вечност,

почакайте още малко. Ще чакате докато дойде
Любовта.
Животът не е нито физически, нито духовен.
Той има физическа или духовна форма, но той е
Божествен.
Красотата не е във формите, но в Божествения
Живот, който се крие в тях.
Във всеки живот има един момент, в който
може да се схване Реалността. Тогава ще минете
от едно състояние в друго. Само така ще разберете Великото, което се таи във вас.
През целия ви земен живот е определена само
една година, един месец, една седмица, един
ден, един час, една минута, една секунда, когато
може да ви посети Любовта. Ако използвате този
момент, ще имате всички постижения. Ако не го
използвате, целият ви живот е изгубен.
сичко останало е само приготовление за
този момент.
Любовта, като ви посети, седи една
хилядна от секундата. В това време тя е посяла
нещо във вас. После посятото ще израсне.
Мъдрецът може да издържи едва една минута
на Любовта, а за обикновения човек даже една
хилядна от секундата е много.
Това, което хората наричат Любов, това са
само последствията от Любовта.
Като получите писмо от Бога, ще имате очите
на ангелите. И когото погледнете с такива очи, у
него ще започне зазоряването.
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Из „Изборът на доброто” – последно Слово на Учителя, Марчаево – 1944 г.
Записал Словото – Боян Боев

ПРОРОЧЕСТВА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ
Казва Христос: „Да не се смущава сърцето ви!”. И аз казвам:
Не се смущавайте! В света ще станат чудни неща.
мята влиза в нови условия,
които вие не можете да си
представите. Иде новото в
света – нови условия, нов
живот. Бъдете готови за новите условия!

се пречисти, не мине през
огън, тази епоха няма да
дойде. И докато Божественият огън не дойде в човека, той не може да започне
новия живот.

***
Казвам: сега именно
трябва да се внесат Божествената Правда и Вяра в
света. Божествената Правда иде за пръв път на Земята.
Голяма топлина и Светлина идват на света. Те
са Божествената енергия,
сила, която ще стопи и просвети човешките сърца и
умове.

***
Ако човек трябва да се
роди, за да умре, жалко
нещо е той. Не, човек е
дошъл за нещо велико в
живота си! Колкото малка
да е неговата мисия, тя е
велика. Може ли всеки човек да изпълни мисията си
както трябва, светът ще се
поправи.

***
Човечеството се намира
в навечерието на една нова
епоха, но докато светът не

***
Идеята за братството
иде! Земята ще стане място за благословение. Това
ще стане скоро. Но докато
дойде то, хората ще минат

през големи страдания, които ще пробудят съзнанието им.
***
Ние с молитва и мисъл
можем да изменим посоката на събитията, можем
да изменим събитията. Ето
защо трябва да работим с
молитва и мисъл.
***
Бъдете тихи и спокойни
и знайте, че времето, през
което сега живеете, е найдоброто. Вие ще гледате
да придобиете духовно богатство, да бъдете силни
духом.
***
Бог казва на Израиля:
„Търсете Ме, докато съм
близо!”.Това значи: Търсе-

те Бога, докато още не е
закоравяло сърцето ви, докато съзнанието ви не се е
помрачило.
***
Иде вълната на шестата
раса, за която всички трябва да сте готови. Членовете
й ще бъдат преход между
човеци и ангели. Тя е расата на Любовта, която ще
въдвори Царството Божие
на Земята. Общо братство
ще се създаде по целия
свят.
Иде ново Небе и нова
Земя. Общо братство ще се
създаде по целия свят! иде
новата култура! Иде Божественото в света!
***
В бъдеще всички голи
хълмове ще бъдат насадени с плодни дървета. Залесяването, вместо с декоративни растения, трябва да
става с плодни дървета.
(Следва)

КВАНТОВ
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Въпрос №4: Какво ще кажете за конспирацията?
“Крион, какво ще кажеш за конспирациите
на планетата?” Това са все неща, за които
слушате вече няколко десетилетия. Не мога да
ги нарека с някакво име. Вие им дайте име, каквото вашият ум ви подсказва. Слушате за тези
неща от дълго време: какво едни хора правят
на други, какво правителствата правят на хората, енергията, която идва тук и там, контролиране на мозъци, тайни правителствени организации – все такива неща. “Да, Крион. Вярно ли
е това?”
Предлагам ви един лакмус тест, който вие да
решите. След тази дискусия много от вас няма
да ги е грижа, защото те вярват, че се явяват
жертви на един по-висш интелект, че са наблюдавани и манипулирани. Това е атрибут на старата енергия, с който човешкият мозък трудно
ще се раздели. Поемането на отговорност за
самия себе си е като клавиш delete за мисълта
за конспиратора.
Днес ще повторя това, което ви казах преди
около десетина години. Казах ви: “Ще дойде
ден, когато всеки ще говори със всеки и няма
да съществуват тайни.”. Вие вече започвате
да се убеждавате, че не може да има тайни.
Постоянно на светло излизат разни тайни. Така
че нека дискутираме само една голяма конспирация, която се шири от десетилетия. Вие изберете коя да бъде. Мислите ли, че може да
съществува правителство или организация на
голяма група хора, да кажем стотици или повече, която да може да опази своята „велика тайна“? Всички членове я знаят и си намигват един
на друг: “Да не кажете на някой това, което
знаете.” И тази тайна ще си остава неразкрита
десетилетия, без да бъде разкрита? Даже и на
смъртното си легло те да не я разкрият? Ако
вярвате в това, то тогава не сте в час с реалността.
Единственото нещо, което вие слушате, е как
хората ви казват какво се случва и ви предоставят доказателства за това, което са видели или
чули. Аз ви казвам, че не става така. Не и днес.
Хората не могат да пазят тайна. Когато всеки
говори с всеки, такъв вид конспирация е невъзможна на планетата. Това си е лакмус. Ако
нещо е истина, то всички много скоро ще го научат. Да, вярно е, че има няколко реално съществуващи конспирации и вие скоро ще научите
за тях. В тази енергия на глобална комуникация и социални медии никой не е в състояние
да опази такива тайни, особено пък ако твърде
много хора са ангажирани с тях. Разбирате ли
за какво ви говоря?
Време е да използвате душевната логика
вместо страха. Някои хора са твърде обсебени
от страх. Те са потънали в някаква своя драма, изживяват се в ролята на жертви и това им
харесва. Аз зная кои са те. Те ще настояват за
такъв вид конспирация още много десетилетия,
противно на логиката на съвременната реалност.
Въпрос №5: Защо много хора не разбират
какво казвате?
Това е петият, последен въпрос: “Скъпи Крион, ако информацията за Новата епоха е коректна и вярна и ако тези истини са толкова
мощни, както ти казваш, защо толкова малко
хора са въвлечени в тях? Ако това е хубаво,
не биха ли повече хора искали да го видят?”
Знаете ли защо? Защото информацията е в
дисонанс с човешката реалност. Ето ви един
пример: Нека се върнем години назад в медицината. Появи се една идея, че върху ръцете
на хората имало нещо, което аз тук ще нарека
creepy clawlers (пълзящи гъсеници). Вие не можехте да ги видите, понеже те бяха невидими
за вас, но пък те можеха да ви причинят забо-
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ляване. Появиха се инструкции да стерилизирате всичко, което можете, за да предпазите
другите хора, когато влизате в контакт с тях, и
това ви изглеждаше странно! Всички биолози и
доктори се надсмиваха. Само си представете –
невидими пълзящи тела, които вие носите със
себе си!
Точната дума е микроби и след време те
бяха открити. Вие не можете да ги видите, но
те могат да са по цялото ви тяло - в косата ви,
върху кожата, в устата ви! Учените разбраха
какъв вид стерилизация може да се направи
и защо някои от тези микроби са свързани с
инфекциите. Обаче тази информация не беше
интуитивна. Всъщност странното беше, че ставаше дума за неща, с които директно си взаимодействате, а пък не можете да ги видите.
Какво целя като ви казвам това? За да можете
вие съзнателно да повярвате, ви трябва нещо,
което не е интуитивно и което да приемете като
реалност. Всъщност това е в противоречие с
вашата представа за реалното и предизвиква
у вас присмех от перспективата на отричането.
Хората се раждат в една духовна реалност, в
която те приемат за себе си, че са малки и незначителни. Парадигмата на една стара енергия казва, че вие се прекланяте пред нещо поголямо точно защото сте малки и незначителни. Ако се огледате наоколо из тази планета,
ще се убедите, че почти всички религии постановяват това. Вие се просвате пред лицето на
Бог, в неговите нозе, вие коленичите, плачете,
страдате, вие се катерите стъпала, покайвате
се. Вие сте нищожни, не струвате нищо. Това
е енергията на човечеството. Странно ли е тогава, че хората не са свързани с нещо което ги
учи, че “Бог е вътре във вас, а вие сте прекрасни и значими”? Ето затова. То е като онези
пълзящи гъсеници върху ръцете ви. Те нищо не
означават в светлината на отричане на реалността. Точно в този момент това е глупаво. Но
това е сега.
Онези от вас, които се намират в залата и
които се именуват като светлинни работници,
знаят за Божията любов в живота си. Дълго
време вие сте вървели срещу обществото, тъй
като парадигмата на болшинството от човечеството не е като вашата, и така е било и в миналото, но нещата сега се променят.
И наистина, вашата ценностна система е
различна, защото тя няма структура и няма
пред кого да се отчитате, на кого да принадлежите или пък на кого да плащате. Това е просто
една дълбоко лична и интуитивна ценностна
система, която казва: “Бог е в мен. Аз съм величествен, моят живот променя планетата
и това, което аз върша, ще промени изцяло

всичко за следващото поколение.” Става бавно, скъпи мои, защото енергията, с която решавате всеки пъзел, е перманентна енергия, която
е тук и променя вибрацията на планетата. Ако
все още сте потънали в старите пъзели, значи,
че нищо не сте решили.
Слушащите и четящите са част от прехода,
защото тяхното внимание, когато е насочено
към тази тема, решава пъзелите в техния живот. Ако седите тук, то вие помагате да се издигне енергията на планетата. Много хора не
виждат реалността, както вие я виждате. Те не
виждат красотата и величието. Те са слепи за
идеята, че Човекът е голям колкото Създателя.
Няма такова общо духовно усещане, че може
да съществува система, която да направи Бог
партньор във вашата реалност.
Ето затова аз стоя тук в краката ви и затова
антуражът в тази зала ви държи за ръка. Защото ние знаем какво сте извършили. Ние знаем
накъде води това и че потенциалите са големи.
Само че няма да се случи още днес и може би
ще има още няколко войни. Може да дойде и
страдание, а също така цунамита и всичко това
е част от рекалибрацията на планетата, която
се извършва с болка, но това е преход към една
по-многоизмерна реалност. Аз ви казах за това
още преди 23 години. Ще дойде време, когато
моят партньор вече ще си е отишъл, а вие все
още ще можете да слушате и четете тези думи.
Но той пак ще се завърне тук и отново ще прави
същото нещо. Той знае накъде се е запътил, защото аз му казах.
Ще минат повече от две поколения, преди вие
реално да забележите за какво ви говори Крион.
Но когато това стане, планетата ви ще бъде на
път да има Ден на мира на планетата, защото
Земята ще осъзнае каква работа е свършена и
ще отпразнува промяната на съзнанието. Ще
има флаг. И това ще бъде само началото.
Благословено е всяко човешко същество, което започва да разбира и разпознава това, което изглежда невъзможно – че парадигмата на
войната, разногласията и споровете, обидата,
драмата и объркването ще изчезнат завинаги от
пътя на човечеството. И тъй като красотата на
Божията любов ще се изяви като реалност във
вашето ДНК, съзнанието бавно ще започне да
се променя и духовната еволюция ще започне
да набира скорост.
А сега вървете и направете нещо с новото си
знание. Живейте различно. Стари души, вие сте
единствените, които можете да го направите.
И това е така.
Превод от английски: Борислава Макиова
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Сусамът
(Sesamum
indicum) е едногодишно
тревисто маслодайно растение от семейство Сусамови. Произлиза от африканските
видове Sesamum alatum
и Sesamum capence.
От Африка сусамът е
пренесен в Индия и Китай, откъдето по-късно
се появява най-голямото
разнообразие на форми
на сусама.
Представлява
кичест
храст с дължина от 50 см
до приблизително 2 метра
и мъхести листа, които
излъчват омаен аромат
по време на цъфтеж. Сусамовите бели или розови
цветове се превръщат в
шушулки с две до четири
камери, пълни с около 20
малки плоски овални семенца, оцветени в бяло,
кремаво, кафяво или черно според сорта.
Всеки цвят е отворен
само един ден, като след
оплождането се образува
двугнездна кутийка. Докато шушулките не са напълно узрели, клонките се
отрязват и се окачват на
рогозки, шушулките постепенно се разтварят и
малките семенца падат.
Съществуват 12 вида
сусам, като по-светлите
семенца са ценени на Запад и в Средния Изток,
докато черните са предпочитани главно в Далечния
Изток.
Сусамът, като една от
най-древните подправки,
неведнъж е споменаван в
различни стари текстове и
исторически писмени свидетелства.
Със сусама е свързана
арабската приказка „Али
Баба и четиридесетте
разбойника“. Али Баба
случайно чува тайното заклинание, с което разбойници отварят и затварят
пещерата, в която пазят
съкровищата си. На арабски тайните думи за отваряне били „iftaH ya simsim“
(simsim е сусам на арабски). В Европа приказката
се появява през 18 век във
френска обработка (затова и името в заклинанието
е на френски - „Сезам“, а
не „Симсим“ или „Сусам“).
Поради същата причина за българския читател
е необяснимо защо Али
Баба се мъчи да си спомни тайната дума, изброявайки различни семена
и улучва, сещайки се за
Сезам. Така сусамът „позволява“ на бедния Али
да вземе съкровищата на
разбойниците.
Първите сведения за
съществуването на тази
маслодайна култура идват от Китай, където още
5 000 г. пр.н.е. правели
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мастило от черните сажди, получени при горенето
на сусамово олио за осветление. Жените в Древен Вавилон пък вярвали,
че сусам, смесен с мед и
халва подсилва тяхната
хубост. В Индия сусамът
бил символ на безсмъртие.
Приблизително 4 000 г.
пр.н.е. се появяват стенописи в египетски гробници, изобразяващи пекар,
който поставя сусам в
тесто. Това е и периодът,
през който Близкият Изток
се превръща в център за
производство на сусам.
След
това
сусамът
бързо навлиза в кухните
на Древна Гърция и Рим и
се превръща в част от менюто на древните воини:
хранителен запас, осигуряващ енергия и сила.
Лечебни свойства
Семената на сусама

съдържат 53-63% масло,
21% белтъци и 21% въглехидрати. Те се характеризират с високо съдържание на минералите желязо, калий, калций, мед,
селен и магнезий и витамините Е, А и В9, както и
на белтъчини, целулоза,
витамини от групата В и
фолиева киселина. Сусамът облекчава признаците при менопауза и значително повишава съпротивителните сили на организма. Често намира приложение при различни гинекологични и урологични
инфекции, а безценното
сусамово олио оказва изключително благотворен
ефект върху кръвоносните съдове и е подходящо
за лечение на хемороиди.
За да бъде максимално усвоен сусамът и за
да има лечебни качества,
трябва да бъде консумиран небелен, тъй като

Рецепти
Шоколадова паста от сусамов тахан
Продукти:
- 200-300 грама биологичен сусамов тахан, може и
небиологичен;
- бучка колкото орех какаово масло;
- същото количество кокосово масло;
- същото количество краве масло;
- 2-3 лъжици какао на прах - биологичното е много
по-ароматно, но по-скъпо;
- орехови или други ядки;
- 1-2 лъжици сладко - такова каквото ви се намира;
- 1 ванилия;
- 2-3 лъжици пчелен мед.Таханът се обърква с какаото и се прибавят ванията, ядките, разтопените на

съдържанието на полезни
вещества, витамини и минерали се редуцира значително при отстраняване
на повърхностните обвивки на семенцето.
Важно е да се съхранява в условията на стайна
температура, в добре затворен съд на тъмно. По
този начин срокът му на
годност може да достигне
до пет години.
Кулинарен
специалитет – хумус
В арабските страни
сусамът е предпочитан
под формата на сусамово олио или като част от
ястието хумус - нахут със
сусамово олио.
В Далечния Изток сусамовото олио често намира приложение като
подправка или за пържене. Тънка струйка от него,
прибавена към риба, ориз
или юфка придава лек
арабски привкус и особен
финес на ястията.
И ако в тази част на света сусамовото олио намира сравнително ограничено приложение, в Близкия

Изток той се радва на особена почит. С негова помощ се приготвя тахан в
съчетание с лимонов сок,
сол, черен пипер, чесън,
както и други характерни
за арабския кулинарен
свят подправки, за овкусяване на салати, зеленчукови ястия и предястия.
Сусамовото олио се
препоръчва като мощен
антиоксидант срещу процесите на стареене на
клетките. Когато е произведено от непечен сусам,
има мек, натурален вкус,
силно напомнящ лешник,
и кехлибарено оцветяване.
С помощта на печен
сусам се приготвя особено ароматно олио с доста
добре изявен вкус, което
означава, че употребата
му трябва да бъде добре
дозирана.
В България сусамовият
тахан се свързва предимно със сусамовата тахан
халва, докато в Турция и
Гърция той се използва
предимно за овкусяване
на многобройни видове
хляб и сладкиши.

водна баня масла и сладкото. Количествата на продуктите са приблизителни - пробвате и продължавате
с добавянето. Кремът може да се консумира самостоятелно, но е много хубав и върху хляб.
Тахан с патладжани
Продукти:
- 100 гр. сусамов тахан;
- 5 големи патладжана;
- 50 мл. зехтин;
- няколко скилидки чесън;
- сокът от 1 лимон
- сол на вкус
Патладжаните се надупчват и изпичат във фурната
за около час. Таханът се смесва със зехтина, лимона,
чесъна и солта. Получената таханова смес се разбърква с обелените и намачкани патладжаните.
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от стр. 1

което... може някой от тях да успее
да извика на помощ майка си, друг някой познат полицай ... и ще тръгне
ударната вълна да се разраства, и ще
бушува, докато не се изчерпа енергията й или не настане закономерният финал.
Сюрприз номер 5 - Вълните на страха и агресията са също така заразни, както и вирусът на грипа.
Абсолютно всичко в пространството има свой неповторим спектър от честоти – също и вирусът, страхът,
агресията, гордостта... Не всичко се поддава на заразяване - само това, което е в същия честотен диапазон. Когато в страната, на планетата рязко нарастне
вълната на СТРАХА, не всеки ще може да издържи.

ВЯРВАЩИЯТ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ БОИ, но и да
си играе с огъня не бива.
Само че трябва да се разбере: ВЯРА НЕ СЕ ПРОЯВЯВА в думи, в страх пред Бога и в идолопоклонничество. ВЯРАТА се проявява в СЪЗНАНИЕТО.
Друга тема са самоубийствата. За тези, които не
са наясно: преждевременната физическа смърт по
собствена инициатива води до задържане в междинните слоеве за цялото време, отпуснато за живот. Все едно глухоням да се опита без паспорт и
билет да проникне в самолет, летящ за САЩ. Нещо
подобно на живот до 120 г. в хладилник с празни рафтове ... и след това още и още въплъщения.
Днешните хора – емоционални, агресори, завистници, обиждащи, отричащи, горделивци и ненавиждащи
– нарушават законите на пространството и със своето
ДНЕШНО поведение градят своето БЪДЕЩО поведение. Нито земетресения, нито цунамита, нито взрив на
атомни станции, нито Нибиру са такава голяма опасност за хората, каквато е ВСЕКИ САМ за СЕБЕ си.
Прекрасни са стиховете на БУДА Шакямуни:
Животът е страдание.
Страданието може да бъде спряно.
Има начин да се спре страданието.
Кантовият преход ще премине в няколко етапа. За
общото развитие, а не за да се разбере всичко и да се
разшифрова, не е лошо да се прочетат Откровенията
на Йоан Богослов и внимателно да се прослуша песента на Денис Майданов ’’Вечна любов” .
Няма основания да се надяваме на Квантов скок и
последващо спокойствие. Този скок ще се случи. Ще
има и други по-малки – и преди него, и след това . И
не ще е толкова приятно, но ще е най-лекото нещо.
Скокът ще дойде и ще премине, а носорозите и откритите връзки ще останат и няма да се успокоят скоро.
Начини да се спрат страданията
Да се готвим трябваше още от вчера, но ние както
винаги започваме от днес.
Трябва да се осъзнае и да се постараем да вникнем, че само НЕверие, емоции, агресия, ще предизвикат катастрофални проблеми за болшинството хора.
Постоянно размишлявайки за своето предстоящо
поведение, за първите и следващи стъпки, човек си
създава алгоритъм за действие. Ако днес той мисли
как да се спасява, къде да бяга, къде да вземе бинтове и зеленчуци - всичко ще бъде много безнадеждно.
Мислите, насочени към спокойствие, логически
анализ, пълно изключване на емоциите ще му позволят да остане в неутрално положение и да не
привлича към себе си нито носорози, нито тези, които се тресат в страх и агресия. Вълните на страха
се предават на всякакво растояние. Разгледайте
филма ”Великата тайна на водата” и е възможно да излети от главата ви всякакво НЕверие.
Особено внимание - СПОМЕНИТЕ!
При откритите връзки всеки спомен запалва енергия и настройва на видеоконференция с този, за който
си спомняш. Този човек е възможно да не с най-добри

КВАНТОВ ПРЕХОД!
КАКВО ДА СЕ

ПРАВИ?

емоции в това време. Всеки страх, ненавист, агресия
са чувства, насочени не към когото и да е – а към Бог!
Казано е: Аз съм Всичко.
Сюрприз номер 6 - Хората са свикнали да не
обръщат внимание на последствията и даже изцяло да отричат кармата или да я пренебрегват. Тогава, след Квантовия преход, такова нещо няма да има
при цялото им желание. И това също е една от методиките за обучение в универитета ЗЕМЯ : изпит не
след първите 9 г. обучение, а всяко полугодие. И поточно, веднага. По друг начин не може да се научим
да не замърсяваме своята карма и в резултат да не
нарушаваме изобщо законите на пространството.
Вярата в Единния Бог ще позволи да оживее този,
който успее да изключи емоциите. Логиката или интуицията в повечето случаи при агресия се изключват
изцяло. А ако не се изключи, се включва тяхната фалшива съставляваща, която психолози и философи са
забравили.
Само ВЯРа работи ВЯРно.
Най-важният защитен фактор е самоподготовката
на подсъзнателно ниво. Колкото по-замърсена е кармата, толкова по-тежко ще бъде на човек в продължение на целия квантов преход, а той няма да е една
година. Колкото са днес в човек болестите и проблемите в различен план, толкова нечиста е кармата му.
Зависимостта е право пропорционална. Опитите да
се чисти карма с магически процедури или техники са
подобни на самоубийство или най-малкото на мазохизъм.
Изчистването на съзнанието трябва да започне
още сега и да е ежедневно. В допълнение може да
се каже: ЧЕСТНАТА помощ на другите в опознаване на законите на пространството, особеностите на
Квантовия преход изчиства кармата, както работата
на съботника изчиства територията, на която живее.
Ежедневно четене на „ОТКРОВЕНИЯТА към хората
на Новия век”. Всеки текст е напоен с кодовете на автора. А четящият ги попива в себе си. ОТКРОВЕНИЯТА не са написаниот Маслов, а са му продиктувани от
Бог. Който ежедневно чете Откровенията, се зарежда
с кодовете и те му помагат да се настрои към новите
условия на пространството. Настройвайки се към честотата на Бога, настройвате своя приемник на вълната, на която Главния ръководител на Министерството
на Извънредните ситуации на ПРОСТРАНСТВОТО ще
координира действията на тези, които ВЯРВАТ в НЕГО.
Ежедневното провеждане на техниките съвместно с молитвата са показани в статията на Природоведите „Техникибелые,серыеичерные.Техникаконтроляенергии”.
Ако почувствате неконтролируем стрес, страх или
агресия, търсете ликвидационен инструмент в статията „Стрессы, страхи, агрессия, ненавист...”. Не забравяйте за восъчната свещичка, особено през нощта.
ПОМНЕТЕ: всеки страх, агресия, ненавист, лъжа,
завист много бързо запалват енергиите в човека.
Трябва да се научим веднага да излизаме от това
състояние. Всеки негатив се връща към нас или чрез
загуба на сили, или с енергетичен удар в орган от тялото, или в проблем, засягащ нас или семейството ни.
ВЕГЕТАРИАНСТВО. Всяка животинска храна е ни-

скочестотна - от всички животни човекът е с най-висока
честота. Ядейки месо и риба, човек понижава честотата си. Което е недопустимо в условията на Квантовия
преход и води до стрес, страх и агресия - тези емоции
са нискочестотни. Ниските честоти, както нагледно ни
демонстрира Бермудския триъгълник, разрушават не
само тялото , но и психиката на човека.
Опитите за повдигане на честотата и енергетиката с наркотици, алкохол, цигари, кафе, шоколад – са енергетична наркомания, чиито последствия ще се проявят веднага след основния скок.
Само усъвършенстването на съзнанието няма
да даде неблагоприятни реакции и последствия.
Трябва да се пие колкото се може повече чиста вода.
Тя измива не само съдовете, но и човека, за разлика от кафето и оцветителите. Колкото и да се струва
смешно за непосветения, водата освен че промива
физическото тяло, настройва на ритъма на пространството и висшите тела на човека и изчиства кармата.
Нали законите на пространството са универсални.
Всеки трябва сам да вземе решение, готов ли е да поведе след себе си другите членове на рода и ще му
стигнат ли силите, ако те са тежести на краката му и
не желаят сами да правят нищо. Прородоведите по
този въпрос нямат право да дават съвети, а само напомнят закона на Аерофлот: кислородната маска слагаш първо на себе си, а после на другия.
Необходимо е да се разбере: Квантовият преход не
е Апокалипсис за тези, които действително вярват в
Единния Бог.
Да, няма да е най-приятното време, но трябва да
се разбере ГЛАВНОТО: през Квантовия преход се
изчиства кармата, макар и чрез известни лишения и
страдания. Приказките за нулиране на кармата чрез
техники или магически процедури са си само приказки. Плюсът без минуса не живее. Нулирането на
минуса води до нулиране на ВСИЧКО. Такива са законите на Единното пространство, които не може
да нарушава никой, дори Бог. А по-точно, особено
Бог. Ще се наложи кармата да си я отработва всеки. И колкото по-добре се изчисти сега СЪзнанието, толкова по-леко ще е през квантовия преход.
Да се преодолее Квантовия рубеж не означава само
физическо оцеляване. А и учредяване на нова Рраса
с всички произтичащи от това последствия – горчиви
и сладки. Честта да получат такъв опит се пада на неголям брой хора, след като само веднъж на 26 000 г.
настъпва квантовият преход. Тези, които го преминат
с чест, ще станат специалисти от много високо ниво, с
всички произтичащи от това преференции. Има смисъл
да се постараем. Нали животът в това физическо тяло
е само миг в сравнене с вечния живот на Душата.
Аз ще имам изчистена карма и постепенно в този живот ще се освободя от страдания и болести – това е
толкова голяма радост за мен! Аз ще живея в ново,
съвършенно, създадено от Бога общество, а не сред
лъжливи политици, продажници и агресори! Аз ще
мога да видя това, което досега не можех – Правдата
и Истината!
Нима не е достатъчно?
Природоведите
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Какво чакаме? Времето
на Прехода вече тече!

Извънземните
цивилизации няма да
допуснат смяна на
полюсите
По естествените закони
на природата на Земята
отначало трябваше да се
извърши преместване на
полюсите, а чак след това
да се започнат глобалните
катаклизми. Извънземните цивилизации задържат
критичното намаляване на
магнитното поле, за да не
се допусне смяна на полюсите, защото в такъв случай
цивилизацията на Земята
ще бъде унищожена за части от секундата. По такъв
начин извънземните цивилизации правят и невъзможното,
съхранявайки
живота на човечеството.
Според резултати от изследвания на учените една
смяна на полюсите на планетата, т.е. изменение,
прехвърляне или инверсия,
е възниквала за 200–250
хиляди години. Но последната смяна на полюсите
или инверсията е станала
на планетата преди 780
хиляди години – може би
това невероятно задържане също е предизвикано от
работата на извънземните
цивилизации. Всяко “превключване” на полярността
става тогава, когато магнитното поле на планетата
е най-слабо. Изследванията на учените показаха,
че през последните 2,5
хиляди години става намаляване на интензитета на
геомагнитното поле и през
последните десетилетия се
наблюдава ускорение на
този процес. По мнение на
учените днес много директни и косвени фактори сочат, че смяната на полюсите или наближава, или вече
е започнала.
Съществуват определени признаци за началото
на смяната на полюсите,
основният от които е намаляването на интензитета на геомагнитното поле,
което се понижава десетки
пъти в сравнение с нормата. През последното десетилетие
интензитетът
на полето пада ускорено.
Изследователите твърдят,
че сега се извършва найбързото в наблюдаваната история понижение на
интензитета на магнитното поле. При това особеностите на разпределението
на магнитните силови линии започват да приличат
на картина, съответстваща
на стадия на подготовката
за смяна на полюсите, или
инверсия.
Сега се наблюдава и рязко увеличение на скоростта
на преместване на магнитния полюс на Земята, което
отразява дълбочинни про-

цеси в ядрото на планетата. Северът се премества
на юг със скорост 8 метра
в час, т.е. 180 метра в денонощия, или 65 км в година.
Днес всички доказателства за критичното намаление на магнитното поле
на Земята са налице: намаляване на озонния слой,
озонови дупки над Южния
и Северния полюс, масова
гибел на птици и риби, топене на шелфовите ледници и откъсване на айсберги,
повишаване на UV-индекса
и други. По цялата планета
се наблюдава активация на
земетресенията.
Но човечеството не вярва на предупрежденията на
извънземните цивилизации
и всеки продължава да се
занимава със своите работи. Човечеството не иска да
измени нищо.
Въпреки това мнозина се
питат ще се извърши ли в
близко време смяна на магнитните полюси до напълно обратна полярност, т.е.
Северният и Южният полюс да си сменят местата.
Извънземните
цивилизации твърдят, че няма да допуснат смяна на полюсите,
защото в противен случай
човечеството ще бъде унищожено за части от секундата. Тъй че човечеството
няма нужда да се страхува
от преобръщане на полюсите – то няма да се случи
благодарение на усилията
на извънземните цивилизации. Ние трябва изцяло да
се концентрираме върху
Прехода.

Разклащане
на мътилката
Тъй кaто живеем в навечерието на събитията от
Края на Света, т.е. края на
цикъла на Съзнанието на
нашата цивилизация, то
този последен отрязък от
време е особен.
Всеки човек има недостатъци. Най-големите от
тях вече са се проявили и
са поправени в течение на
многочислени реинкарнации. Останали са само найдълбоките. Сега е време
за проявяване на тези найзатаени несъвършенства.
Ние нарекохме този процес
“Разклащане на мътилката”.
Именно тези последни
най-дълбоки недостатъци
характеризират въглеродната основа на човечеството. Те са се притаили в
широката граница на всяка
информационна клетка. В
тези останали несъвършенства е представено всичко:
алчност, ненавист, завист,
мързел, убийства, кражби,
прелюбодеяние,
предателство, безразличие към
съдбите на другите хора и
много, много друго в тази
посока. Дали малко повече,
или по-малко, но тях ги има
у всеки. Те се проявяват в
много широки граници на
индивидуалната клетка на
всеки от нас.
И тези несъвършенства
се съпротивляват да направят крачката към обединението на съзнанието за
Прехода. Но това е престъпно, защото Преходът –
това е основата за нашия

бъдещ живот.
Ако
не
преодолеем
съзнателно тези неголеми,
но изключително влиятелни
несъвършенства, ние няма
да можем да извършим
Прехода навреме. Ние ще
затънем в тези несъвършенства на настоящето,
без да протегнем ръка на
светлото бъдеще.
Извънземните
цивилизации предупреждават за
дълбокия егоизъм на нашето индивидуално съзнание,
което пречи на обединението и затова е опасно за Прехода в следващия цикъл на
живота. Този недостатък
на нашето висше съзнание
трябва да се преодолее
само осъзнато! Това е последната степен към великото бъдеще, напълно
заслужено с невероятна
борба на хиляди и хиляди предишни поколения за
развитие на съзнанието.
Ние сме длъжни да завършим Прехода навреме – в
дадения ни неголям период
от време!
Трябва да помним, че
ние извършваме Прехода
в цикъла на Корекцията. И
всяко наше забавяне и несвоевременна реакция, нежелание, равнодушие и
просто безразличие към
изискващия концентрация
на всички усилия Преход,
много осезаемо ще се усети
в цикъла на Корекцията от
всеки един от нас. Те са недопустими за нашето найвисоко ниво на съзнание.
Огромната работа
на извънземните
цивилизации заради
нашето бъдеще
Извънземните
цивилизации дадоха на човечеството шанс да извърши
Прехода в новия цикъл на
живота и да не загине в глобалните катаклизми. Те построиха на Земята огромно
количество величествени
комплекси, подробно разказващи за възможността
за обединено съзнание и за
Прехода. Това са Инструкции за човечеството за
Прехода. За да се съхрани
информацията в течение
на много хилядолетия, те
създадоха тези комплекси
от камък!
Извънземните цивилизации не само премахнаха хаоса от разхвърляните удари
от началото на глобалните
катаклизми. За да се ускори
решението на цивилизацията на Земята за Прехода,
те решиха да демонстрират на човечество, което
не вярва на нищо, само
малка сила на природните
удари, които означават начало на глобалните катаклизми, и посочиха пътя, по
който ще премине удара.

Този сценарий е съставен преди хиляди и хиляди години. Днес на пътя
на първия и втория прекатаклизми са разположени
многочислени атомни централи и извършването на
първия удар би означавало
гибел на човечеството поради крайно високо ниво на
радиацията.
Въпреки това първият
удар се случи на 20 март
2012 г. в съответствие със
сценария за началото на
глобалните
катаклизми.
Извънземните цивилизации
отслабиха
невероятната
сила на първия удар дотолкова, че човечеството дори
не разбра, че на 20 март
първият
пре-катаклизъм
се случи. Трудно е да си
представим какво щеше да
става сега на Земята. Тази
огромна работа те извършиха само заради продължаването на нашия живот.
Правителства на мира
като ръководители на
Прехода по страни и
континенти
На човечеството е дадена възможност да не загине в глобални катаклизми
и даже да не изпита найсилното радиоактивно заразяване по цялата повърхност на планетата. За целта ние трябва да извършим
Прехода. Следователно на
нас ни е даден неголям, но
достатъчен промеждутък
от време за подготовка към
Прехода и тренировки по
синхронизация на съзнанието. Определеното за Прехода време вече тече от 21
март, а ние не действаме.
Какво чакаме?
Трябва да бързаме. Образувайте групи за тренировка за обединение на
съзнанието по страни и
континенти. Съобщавайте
вашите координати – къде
се намира групата и колко човека участват в нея.
Нашият e-mail:
alidia8@yahoo.com  
Ние бързо отговаряме на
всеки.
Съзнанието на цивилизацията може да се обедини
само с непосредственото
участие и ръководство на
правителствата на света.
Правителствата на отделните страни ще позволят
бързо да се сформират големи групи от хора за тренировки по синхронизация
и формиране на еднородно
съзнание. След това тези
групи ще бъдат разширени
по континентите и окончателно сформирани в единно съзнание на цивилизацията за Прехода. Предстои огромна работа. Само
с помощта на обединените
усилия на правителствата
на света ние ще успеем да
извършим Прехода навреме.
Превод: Лусесита

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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1. С любящ поздрави от всички души от това
място, аз съм Матю. Такава разнообразна и трескава дейност кипи във вашия
свят, дори на работниците на Светлината може
да им се стори трудно да
свържат всички точки, които показват, че светлината подрива усилията
на тъмните сили на всяка
крачка. Показателно е, че
много от вас правилно са
разбрали, че Илюминатите използват единствената
тактика, останала в техния
арсенал: страхът. Преговорите относно законови
удари срещу Иран да се
предотврати възможността тази страна да произвежда ядрено оръжие;
възможността за една
терористична атака в Ню
Йорк, възможността за
още едно опустошителното земетресение в Япония,
възможността Северна
Корея да стане достатъчно опасна, за да предизвика война в Югоизточна
Азия.
2. От наша гледна точка, която позволява наблюдение на колективното
съзнание, ние знаем, че
малко вярват на тези сценарии, нито един от които
не е част от съдбата на
Земята. Дори и тези, които
все още са спящи за разбирането, че тези предстоящи моменти водят бързо
до Златния век на Земята,
подпомагат
светлината,
като отказват да живеят в
страх от такива “възможности”.
3. Независимо от това,
нека вмъкнем в този момент един читателски
въпрос: “Страхът може
да бъде управляван положително, така че защо
повтаряте, че ние трябва да спрем да се страхуваме?”. Ние казваме
„спрете да се страхувате“, защото увеличената
енергия на страха пречи
на светлината да достигне съзнанието и по този
начин държи хората затънали в третата плътност,
неспособни да се развиват духовно и интелектуално. Страхът пречи на
сериозните разсъждения,
здравия разум, логичните въпроси и на желанието да въстанеш срещу
тиранията и корупцията
– ето защо марионетките
на тъмните сили са били
в състояние да контролират народите на Земята в
продължение на много хилядолетия. Тъмните сили
„се хранят“ от енергията
на страха - без нея те не
могат да съществуват!
4. С въодушевление
виждаме как страхът за-

тихва
в
колективното
съзнание, но на личностно ниво е все така силен.
В съответствие с универсалния закон на привличането енергията на лица,
изпълнени със страх, се
отправя към Вселената и
привлича подобна енергия; подобно на бумеранг
се връща и носи със себе
си още по-страшни обстоятелства за лицето. „Ухажването“ на страха с убеждението, че той може да
бъде управляван положително, е като игра с огъня.
5. Вярно е, че милиарди живеят в страшни условия, които са по-тежки
или с по-голяма продължителност, отколкото е
било нужно за завършване на тези аспекти от договорите на душите им. В
тези случаи договорите
се изменят на нивото на
душата, така че тези лица
може да напуснат Земята
преди края на други кармични клаузи и с Божията
милост те са възнаградени с пълно завършване на
кармичния цикъл в трето
измерение. В други случаи оригиналният договор
изисква кратък живот при
особено страшни обстоятелства, което е достатъчно да балансира други
животи, а душите се придвижват напред в духовната си еволюция. И в двата
случая двойните ползи са,
че предишната енергията
на страха на планетата я
няма и тези души озаряват
с лъчезарната си светлина
от Нирвана до Земята.
6. През този безпрецедентен период във Вселената божествената благодат се предлага и под
друга форма. Еволюирали
души доброволно поемат
част от най-трудното кармично изпитание на слабите души и по този начин
ги оставят да изпълнят
другите клаузи от договора; на нивото на душата те
се движат в синхрон, така
че по-слабите са укрепнали и могат да се развиват
извън третото измерение.
Това е обичайна практика
за духовно еволюирали
физически цивилизации
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да подпомагат по-слабите,
които са помолили за помощ - точно това правят
за Земята и за вас близки
и далечни цивилизации!
Освен това, в тази уникална епоха подобно сътрудничество на ниво душа е
на разположение и за духовен растеж – като още
един пример за безграничната любов на просветлените същества.
7. И така, като са взети
най-щателни мерки, за да
се гарантира, че всичко е
в съответствие с вашите
закони, висшият еталон на
Илюминатите в банковото
дело и кредитната индустрия е бил отстранен от
позициите си и ще бъде
даден под съд. „Усещайки,
че става напечено”, други
напускат доброволно, a
възстановяването на откраднатите от Илюминатите богатства е в ход. Военни лидери си сътрудничат
със Силите на светлината
да предотвратят проявата
на агресия от страна на войски, които все още са на
страната на Илюминатите.
Чрез унищожаването на
някои от техните пещерни
подземни съоръжения са
спрени ужасни експерименти, както и други дейности под прикритие.
8. В рамките на следващите месеци правителствени трусове ще разчистят членове на илюминатите или тези, действащи
под техен контрол, като
ще бъдат заменени от духовни, морални и почтени
хора. Новите правителства, родени по време на
„арабската пролет“, ще се
стабилизират, а тираничните режими ще паднат.
Ширещата се корупция в
мултинационалните корпорации ще се изправи
пред своя достоен завършек; управници, които
служат на интересите на
населението, ще останат,
а тези, които са алчни и
егоисти, ще си отидат. Националните
икономики,
изпаднали в несъстоятелност, няма да бъдат съжи-

вени успешно; световната
икономика ще достигне
дъното и ще започне да
функционира една почтена система в целия свят.
Войните, насилието, измамата, потисничеството
и цензура на медиите постепенно ще спрат, когато
тъмните сърца и умове
сред вас напуснат планетата.
9. Просто не може да
бъде по друг начин – законите на физиката управляват живота в тази вселена. Тъй като Земята
продължава да се придвижва с бързи темпове
към по-високите нива,
нищо с ниски вибрации в
каквато и да е форма не
може да оцелее - физически органи, подривни планове, кражби, нечестност,
несправедливи закони и
лишаване от свобода, фанатизъм, жестоки обичаи и
дела.
10. Продължаваме напред - не, религиите няма
да бъдат „напълно изхвърлени и заменени с универсални закони в Златния век”. Когато истината,
че науката и духът са едно
и също нещо, излезе наяве, както и това, че религиозните догми произлизат от ранните лидери
на църквата и държавата,
за да контролират масите,
хората, чието съзнание е
извън ограниченията на
третото измерение, ще се
придържат към духовните
аспекти на съответните
им религии, а ще отпаднат тези аспекти, които са
били измислени да контролират.
11. Освен контролиране на масите чрез догматични учения, религиите
са служили на целите на
тъмните сили да разделят
до такава степен, че това
води до векове на травми
и кръвопролития. Свидетелство са кръстоносните
походи, войните между
католици и протестанти,
погроми срещу евреите,
екзекуции на обвинени в
„богохулничество“
хора,
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които са отказали да „се
отрекат.“
12. Да разделяш, отдавна се е превърнало в
ефективен инструмент на
тъмните сили. Те не се задоволяват да разделят народите само чрез религията, те са ви разделяли на
други противоположни лагери чрез поставянето на
етикети на социални слоеве, идеологии и философии, видове на управление и политически партии.
На всеки, който оспорва
официалните твърдения
за ситуация или събитие,
са поставяли етикет „конспиративен теоретик“.
Това
разделение
е
поддържало процъфтяването на дуалността през
поколенията, като по този
начин населението е затъвало в манталитета на третото измерение. Радвайте
се с нас, че дуалността
играе финалния епизод
от нейната толкова дълга
игра на планетата!
13. В четвъртото измерение ще има ли вредни
за хората и животните
насекоми? Не. В действителност целия живот в тази
вселена произтича от Бога
чрез неговата същност на
творец от Любов и Светлина. Това важи и за душата.
Но силите на тъмнината
са замърсили енергийните
сияния на много форми на
живот, така че те да станат
вредни за цивилизациите от третото измерение.
Живот на земята под формата на плужек, на миниатюрна водна форма или
вредно насекомо може да
бъде една стъпка нагоре
по еволюционната стълбица за лица, които някога са
притежавали разум и способности да мислят, чиито
свободни избори по време
на физическия им живот
са служили на тъмнината
и те са се върнали назад
в еволюцията към примитивното съществуване в
първото измерение.

на стр. 8
Издателска къща
«Новата цивилизация»
ЕООД, София
Уникредит Булбанк
IBAN:
BG04UNCR96601031647309
BIC KOD: UNCRBGSF
Отдел Разпространение
и абонамент: 0888 69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.
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С
настъпването
на
пролетта - 22
март - ние започваме да
играем сутрин, след изгрева
на Слънцето, Паневритмията. Това са 38 упражнения с
музикални движения. Те са
дадени от Учителя. Играе
се в кръг по двама. Движенията са плавни, ритмични
и хармонични. Във всяко
движение има съдържание
и смисъл.
Върху
Паневритмията
Учителят е дал обяснения и
упътвания на много места в
своите лекции. Тук ще приведем един разговор върху
нея, където той дава още
някои обяснения.
- Употребявайте поне
10-15 минути на ден за
упражнения. Който не прави упражнения, все ще му
се наложи по някакъв начин
да ги прави. Във всяко движение трябва да участват
мисълта и чувствата.
Всяко движение,
което прави човек, оказва
въздействие върху самата Природа. Най-малкото
помръдване на показалеца,
например, се отразява в цялата Природа. Радиацията,
вълните, които изтичат от
пръстите, ще направят едно
кръгосветско движение и в
края на краищата пак ще се
завърнат при човека, от когото са излезли, с една придобивка в добър или лош
смисъл. Като знаете това,
трябва да бъдете внимателни в своите действия.
От друга страна, движенията на разните органи
в човешкото тяло оказват
влияние върху ума, сърцето и волята на човека. Има
движения, които развиват
ума, другите - сърцето, а
трети - волята.
Когато при упражненията
човек вдигне ръката си наго-
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ре, това означава призоваване на Разумните Сили на
Природата на помощ.
За Паневритмията ние
имаме почти най-добрите
условия. За да се изпълни
добре Паневритмията, необходима е концентрация
на съзнанието. Първо трябва да се учат основните движения и после по-сложните.
Паневритмията е метод,
който разрешава задачите
на миналото, настоящето и
бъдещето.
Минало, настояще и
бъдеще се събират в едно
настояще в кръга на Паневритмията.
Упражнението
“Стъпка
по стъпка” има минорен характер. В това упражнение
стъпката настрана или напред е излизане - инволюция, а прибирането на крака
на място е връщане - еволюция.
При
упражнението

КОНТАКТЬОРСТВО

от стр. 7
14. Чернокожите имат
ли някаква особена карма? Не, нито хората от
която и да било друга
раса на Земята. Всички
вие сте имали животи в
различни раси, полове,
различна форма на тялото и функции, взаимоотношения, способности,
нива на интелект, вярвания и места в тази вселена; по пътя душата на
всеки от вас е сключвала

“Слънчеви лъчи” отиването
към’ центъра, напред, означава възприемане от центъра, а връщането назад е
даване на това, което сме
приели.
Напредналите Същества
горе също играят Паневритмия, правят такива движения и ако нашите движения
се съвпаднат с техните, тогава ще направим връзка с
тях и ще получим тяхното
благословение. За да се направи тази връзка, не само
нашите паневритмични движения трябва да бъдат правилни, ритмични, но трябва
да има хармония между
ума, сърцето и волята на
изпълнителя, т.е. той трябва да има Любов, Чистота,
светло състояние на духа.
Паневритмията такава,
каквато е горе, тук на земята
не може да се даде, защото
човечеството не е готово.
Тук се дава Паневритмията

толкова, колкото е възможно, в най-достъпна форма.
По-достъпни
музикални
форми и движения не могат
да се намерят.
В бъдеще Паневритмията ще се въведе и в други
страни.
Един швейцарец, който
изучавал разните видове
танци, хора и музикални
движения в света, в разните народи, като дойде
в България каза, че в Паневритмията е намерил

вашата светлина. Можете мълчаливо „да дарите“ мрачно настроените
членове на семейството
си с качества на светлината, които искате те да
притежават. Като ги виждате в светлина, можете
да обезсилите усещането
си, че сте възпирани от
техните тъмни аспекти.
16. Моля, не забравяйте,
че едно семейно споразумение се прави с безусловна любов един към
друг. Тъй като споразу-

Из „Изборът на доброто” – последно
Слово на Учителя, Марчаево – 1944 г.
Записал Словото –
Боян Боев

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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договори за постигане на
балансирана
опитност.
Изборът на всеки един от
вас за този живот е толкова уникален, колкото
сте и самите вие.
15. Как мога да поддържам неизменно светлината, когато членовете на семейството
ми са в най-дълбоката
тъмнина? Вашите мисли, вярвания и искрените
чувства са известни само
на вас и можете непрестанно да поддържате

най-съвършени съчетания
на музика и гимнастически
движения.
Трябва да има специално
училище за изучаване движенията при пеене.

мението е предназначено да е от полза за всеки
участник, някои от тях са
приели ролята на „злодея” за собственото си
балансиране, което дава
възможност на останалите да изпитат това, което
им е нужно за постигане
на баланс и всички души
да могат да израстват.
Нито един от участниците съзнателно не знае ролята, която той или тя са
избрали, и всички са отговорни само за собстве-

ните си решения и действия. Вие не можете да
контролирате действията
на членовете на семейството, които считате, че
са в тъмнина, но можете
да контролирате вашите реакции - реагиране в
светлината позволява на
радостта да тече свободно вътре и да излъчва навън към всички
около вас.
С нашата безусловна
любов ние се сбогуваме с вас за този момент.
Любов и мир
Сюзан Уорд
Email: suzy@
matthewbooks.com
Website: The Matthew
Books
Превод: Maya

