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

Човек не може да придобие
нещо, ако не се моли. Молете
се, за да идва повече Светлина в
съзнанието ви.
Достатъчно е да произнесе
човек един стих от Евангелието с
желание да го разбере, за да дойде
Христос да му помогне. Той ще
внесе Светлина в ума му и ще
оправи работите му.
Молитвата повишава
вибрациите на човешката аура.
Чрез това човек става неуязвим
за по-нисшите околни влияния.
Когато човек престане да мисли
за Бога, той става уязвим и тъмни,
изостанали същества го нападат.
Учителя

Послание на Арктурианците
за Възнесението - лични и
планетарни портали

от д-р Сюзън Каръл, 26 октомври 2012
Скъпи наши възнасящи се приятели,
Винаги има послание за вас, както и за всеки,
който слуша нашия призив. Просто трябва да
се настроите за съобщението и да го документирате във вашето измерение.
Има много решения, взети на вътрешни нива от вашето световно правителство.
Някои страни са напълно готови за прехода,
а други не са. От друга страна, ВСИЧКИ пробудени хора са готови и чакат. Най-големият
проблем, който имаме, е с много от правителствата и с тези, които не могат да се пробудят.
Ясно е, че не всички хора ще могат да извършат прехода, но ние се опитваме да постигнем
колкото може повече.
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МОЛИТВАТА –
РАЗГОВОР С БОГА

В каталога на РП
нашият номер е

618

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 2013 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!

Беше тиха ясна пролетна вечер. Бяхме насядали около нашия обичан
Учител под дърветата
на двора. През клоните се
виждаха звездите, чуваха
се тихите подсвирквания
на щурчетата.
Има часове, които Великият Разумен свят отдалече подготвя. Те звучат
като пълен, многозвучен
акорд.
Изпяхме няколко песни.
И после в настаналата

тишина някой повдигна
въпрос за вътрешната работа на ученика.
Учителят каза:
- Молитвата е най-силния
акт в човешкия живот. Тя
концентрира в едно мислите, чувствата и волята на
човека. Такава молитва е
мощна. Тя върши чудеса.
Молитвата е най-красивата
работа! Тя е разговор с Бога.
Няма по-важен момент от
този, човек да зърне лицето на Бога! Колко е красиво

сутрин, щом станеш, да разговаряш с Вечния!
Който не се интересува от
Бога, постепенно губи силите си и изостава назад, като
мисли за ангелите, човек е в
ангелския свят. Като мислите за Бога, вие сте в Божествения свят. За който свят
мислите, в този свят живеете.
Една среда ви търпи известно време, а после излизате в друга. Рибите бяха
във водата. След време напредналите от тях излязоха
в по-рядка среда. При голямото притеснение, в което
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се намираха, дойде им на ум, че
има друг живот, по-благоприятен,
в по-рядка среда - над водата. И така станаха
птици.
Също и човек, като се намери при стеснителни условия, излиза горе при Бога. Днес излизате, утре пак и най-после влизате в един по-висш
Живот.
Идеята създава формат*.
Законът е такъв: ако мислите за добър човек,
в ума ви ще се яви Светлината, а в сърцето ви топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще
се яви тъмнина, а в сърцето ви - студ.
Този закон е за нашите отношения към Бога.
Като влизате във връзка с Бога, в съзнанието ви
ще се яви Светлина, а в душата ви - дълбок мир.
Влезете ли във връзка с ангелите, пак ще се
изпълните със светли мисли и възвишени чувства. Като мислите за растенията и животните,
и те влияят върху вас.
Законът гласи: за каквото мислите, с това се
свързвате.
Чрез молитвата човек влиза във връзка с
Бога и а напредналите същества. Тогава Бог
разправя на човека за Любовта и за Разумните
същества.
Като станете сутрин, отправете съзнанието си
към Реалността. След това, каквото и да правите - дали ще учите, дали ще копаете - обърнете
се към Невидимия свят за помощ. А вие сутрин
веднага започвате работа, забравяте за Великата реалност, за разумните сили в Природата.
Един закон гласи: когато човек отправи съзнанието си към Реалността, тя пребъдва в него. А
когато отправи съзнанието си към сенките, живее в сенките.
Молитвата и съзерцанието са усилия на душата, за да се изкачи на високо място. Така идва
прилив на умствена енергия и с това се улеснява работата на съзнателния човешки живот.
Да се молите и да съзерцавате, това значи да
отправите своя доклад към онзи Велик център,
от който сте излезли. За какво ще дадете доклад? За работата, която сте свършили. В отговор на това ще стане правилна обмяна между
вашите мисли и чувства и тези на съществата
от възвишения свят. Ако някой мисли, че може
и без молитва, съзерцание и размишление, той
е на крив път.
Като се молите, вие се самоопределяте. Като
се молите, вие сте в непреривна връзка с цялото Битие. Като знаете това, не спъвайте този
естествен процес във вас.
При молитвата човек получава енергии от Божествения свят. Законът на молитвата е същият,
както законът на храненето. Когато се лишава
от храна, човек усеща някаква липса. Когато душата се лишава от молитва, също усеща липса.
Молитвата е вътрешна нужда на душата.
Молитвата е реалност, а не сянка. Това, което
в даден момент дава сила на ума, сърцето, душата и духа е нещо реално.
Молитвата е съзнателна работа на човешката душа. Като се моли, душата излиза извън
обикновеното съзнание. Този процес наричаме
излизане от тесния чертог, в който живее човек.
Молитвата наподобява простиране крачето
на амебата, за да хване храната си. Това е непреривен процес. За да дойде новото в човека,
той всяка сутрин трябва да отправя ума си към
Великия център на света.
Молитвата е закон за поливане. Чрез нея се
привличат всички добри влияния. Когато човек
се моли, всичко около него трябва да расте и да
се развива. Когато човек разбере великия закон
на молитвата, ще стане истински човек, ще стане един от великите адепти.
Виждали ли сте как ангел се моли?
Молитвата е първия метод, чрез който започваме изучаването на Божествения език. Ако не
се молите, никога няма да го научите.
С молитвата изучаваме езика на Бога. Ние
още не знаем езика на Бога.
Истинската молитва подразбира вглъбяване,
уединение. Никой да не вижда когато се молите.
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Когато търговецът се моли, трябва да забрави
търговията си, всички вземания -давания.
При друг случай Учителят каза:
- Молитвата е един от начините да познаете
Бога като Любов. Тя води към Любовта, доброто
и възвишено състояние, което имате - да помогнете, да простите на ближния си, да повдигнете
падналия. Това се дължи на момента, който вие
сте прекарали в скришната си стаичка.
Човек трябва да се моли, за да не отвърне Бог
лицето си от него. Страшно е, когато Бог скрие
лицето си от човека! Тогава настава такъв мрак,
студ и самота, каквито човек не е изпитвал през
живота си.
Светията получава своето знание чрез молитва, съзерцание, размишление и наблюдение.
Светията се моли дълго време, докато се вдъхнови и тогава получава нови мисли.
Дето и да сте, в каквото и положение да сте,
отделяйте половин или един час да мислите за
Бога. Така се разширява съзнанието.
Да мисли човек за Великото разумно начало,
за Великия център на Битието, това струва повече отколкото всички материални богатства, с
които се разполага на земята.
Мисълта за Бога обновява, подмладява и самото физическо тяло, защото енергиите достигат
и до него.
Каже ли някой, че не трябва да мисли за Бога,
той изпада в положение на сираче, останало без
баща и майка, ходи изпокъсано, немил-недраг.
Тогава паразитите започват да го нападат и той
изгубва посоката на живота си. Говоря символично. Ще направя превод: когато човек престане да
мисли за Бога, той става уязвим и тъмни, изостанали същества го нападат.
Човек не може да придобие нещо, ако не се
моли. Молете се, за да идва повече Светлина в
съзнанието ви.
По-културни Същества от ангелите няма.
Следващата фаза, в която човечеството ще влезе, е фазата на ангелите. Тогава нашите груби
тела ще бъдат променени в динамични. Те ще
бъдат съставени от по-фина материя. Как ще се
създаде последната? Чрез молитва, съзерцание,
размишление. Или казано другояче, молитвата е
метод за организиране на духовното тяло - новото тяло, в което човек ще живее.
Питам сегашните учени и философи по колко
пъти на ден си спомнят за Господа. Причината
за нещастията на сегашните хора се заключава
в това, че не си спомнят за Господа. Молитвата
е метод за разрешаване на най-трудните задачи. Съмнението, подозрението, неверието и ред
други отрицателни мисли и чувства са причина за
повечето болести в човека. Чрез молитвата човек
се справя с тези отрицателни състояния. Магическа сила има в молитвата.
Достатъчно е да произнесе човек един стих от
Евангелието с желание да го разбере, за да дойде Христос да му помогне. Той ще внесе Светлина в ума му и ще оправи работите му.
Молитвата повишава вибрациите на човешката аура. Чрез това човек става неуязвим за по-

нисшите околни влияния. Чрез молитвата човек
се огражда от тревогите и страховете на света. Те
не могат да проникнат в него.
Когато човек се моли за реализиране на едно
свое добро желание, Невидимият свят всякога
помага. Болен си - помоли се на Бога и в скоро
време ще оздравееш. Няма нещо в света, което
човек като е поискал, Бог да не го е направил.
Светът представлява желанията на тези малки
същества. Каквото те са пожелали, Бог го е направил.
Ако всички бяха се обърнали към Бога с молба: „Господи, ние употребихме всички методи за
оправяне на света, кажи ни един начин, по който да го оправим.“ И ако се помолеха от сърце,
методът ще дойде. Този начин е много прост, но
като го приложат, ще дойде Господ в света и ще
помогне на хората.
Няма живо същество в света, малко или голямо, на чийто зов Бог да не е отговорил. Няма
случай Бог да не е отговорил на неуредиците на
вашите пощи. Уредете пощите си. Пощата от Невидимия свят тръгва навреме, но докато стигне
на Земята, писмата се загубват някъде и се бавят
с месеци.
Красиво е човек да съзнава, че заема място в
ума на Бога. Като има това съзнание и се обърне
към Бога с молби за нещо, молитвата му ще бъде
приета.
Искайте от Бога да живее във вас и да се проявява чрез вас. Единственият, който преобразява
хората, е Бог.
Всички търсят смисъла на Живота. Смисълът
на Живота се заключава в общение с Бога.
Най-благоприятни часове за молитва са ранните часове след полунощ, например 3 часа, 5
часа. Псалмопевецът казва: „Господи, на ранина
Те призовах.“ Това значи, че на ранина, преди изгрев, ще се занимая с най-великата работа - общение с Великия център на Битието, за да придобия енергията, с която да свърша работата си
през деня. Гдето и да иде човек, каквато и работа
да започне, той се нуждае от енергия. Остави ли
се на влиянието на света, светът ще го изкара
вън от релсите на неговия живот. Сутрин, като
станеш, ще имаш една основна мисъл, ще се отвориш като един цвят. Христос е прекарал цяла
нощ в молитва. Защо? Защото през тези часове
той се изпълвал като акумулатор с енергията, която е харчил през деня.
Човек трябва да се моли, да работи върху себе
си, за да се подготви за Новото, което днес идва
в света.
Колко време трябва да се молиш? Непрестанно. Молитвата не подразбира, че ти трябва да се
спреш и по цял ден да се молиш. Ти можеш да се
движиш и пак да се молиш, работата не изключва
молитвата. Постоянно можеш да се молиш. Само
онзи, който живее в закона на Любовта, само той
има разположение да се моли. Каквото прави,
той всякога е в молитва. С други думи, в живота на любещия човек всичко е молитва. Майката
казва, че не й останало време да се моли, понеже
имала деца. Онзи, който сече дърва, казва, че не
му остава време да се моли, понеже сече дърва.
Онзи, който, пише казва същото. Всеки казва,
че не му остава време за молитва, съзерцание
и размишление. А пък то, най-първото е молитвата, а после другите работи. Защото най-първо
ще дишаш, а после ще работиш. Иначе не можеш да свършиш работата си. Онези, които не се
молят, не са способни ученици. Най-лениви, найнеспособни, най-недаровити ученици са тези, които не се молят. Дайте една тема на един неспособен ученик, той ще каже: „Отде се намери тази
тема!“ Ще се молите и когато сте разположени, и
когато сте в противоречия, и когато имате тъмнина в съзнанието.
Човек може да се уедини и всред хората. Уеди-
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нението не е външен процес.
Ще ви дам едно правило: за
всеки човек има една Божествена вълна, която го подема. Като
станеш сутринта, не бързай веднага да отидеш
на нивата. Спри се, работи вътрешно, за да
дойде тази Божествена вълна и тогава иди и
започни работа. Ти може да си най-простия човек, но посети ли те Божественият Дух, от тебе
все ще стане нещо.
Ако в молитвата не участва мисълта, чувството и действието, тя не е истинска молитва.
Да влезеш в скришната си стаичка, това значи
да влезеш в своята девствена душа. Тогава ще
разбереш дълбокия смисъл на нещата и защо
живееш. Молитвата е толкова по-определена,
колкото съзнанието е по-високо.
Когато някой изпадне в затруднение, казвам
му: моли се да влезеш във връзка с Разумните
същества, които могат да ти помогнат. Някой
казва, че се моли, но няма отговор. Причината е, че съзнанието му не е будно. Човешкото
съзнание е подобно на радио, което приема и
предава звуковите вълни от пространството.
Учените хора казват, че над земята има един
пояс, който отклонява вълните и препятства
изкачването им. С това може да се обясни
защо молитвата на някои хора не може да се
издигне по-високо от тях. Колкото е по-будно
и по-високо съзнанието на човека, толкова е
по-голяма вероятността молитвата му да бъде
приета.
Какво се иска от човека, за да бъде в общение с Невидимия свят? Трябва да има свое
радио. Той го има. Като отправите молитвената мисъл нагоре, ще се пазите от вълчите
вълни; съмнението, неверието, безлюбието са
вълни от вълчи характер, които се образуват в
астралния свят. Те се отразяват вредно върху
човешкия дух. Мъчнотиите в живота на човека
са нападения от тези вълчи вълни. Те влияят
върху неговите молитви и пречат за тяхното изкачване. Те пречат и на добрите желания.
Човек се моли по-добре, когато го гонят. Когато те поставят на големи страдания, изпитания
и гонения, тогава се молиш както трябва.
Докато огнището на сърцето не се сгорещи,
молитвата не може да стигне до Бога. Човек
не може да се моли на нечисто място. Трябва
да отидете на чисто място. Молитвата трябва
да се предаде от чисто място. Когато човек се
моли, трябва да бъде конкретен пред Невидимия свят. Иначе молитвата прилича на заявление, в което не е изложено какво се иска. И
тогава тя остава без последствие.
Ако бих се молил сега, щях да искам от
Бога сила, знание, Мъдрост, Любов, Истина
и свобода. Когато човек се моли, трябва да
иска най-малкото, но същевременно и найнеобходимото. Молитвата е приета, когато има
предвид Волята Божия.
Направете следния опит: вдълбочете се в
себе си и кажете: „Господи, готов съм още сега
да изпълня Твоята Воля, която движи всичко
живо в света.“ Или кажете: „Ако съм намерил
благодат пред Тебе, нека да почувствувам Радостта Ти в името на Твоята Любов, Мъдрост
и Истина.“ Знаете ли какво ще почувствувате?
Ще почувствувате такъв трепет, какъвто никога не сте почувствували. Ще се почувствувате
възродени.
В един момент човек може да преобрази
лицето си. Обърни се към господа и кажи: „Господи, тури ме в огъня на Твоята Любов.“ Или
кажи: „Господи, какво искаш да направя за
възтържествуване на Царството Ти на земята
и за осветяване на Името ти между човеците?“
Един важен закон гласи: когато се молиш за
някого, молитвата ти добива магическа мощ
само тогава, когато се придружава с Любов към
него.
Сега, за пет минути нека се концентрираме и
да изпратим една добра мисъл към целия свят.
Законът е: ако изпратите тази мисъл както
трябва, работата, която ще извършите, може
да е равна на работата, която сте извършили
през целия си живот.
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портали
Щом парите бъдат премахнати от вашия свят,
преходът ще е много по-лесен, защото алчността е главният проблем в момента. Иронията е,
че всеки може да създаде всичко, което поиска,
в пето измерение. Тези, които се вкопчват в материални ценности, е по-добре да намерят своята
собствена вътрешна стойност. Някои ще трябва
да създадат за себе си катастрофален сценарий
за Възнесението, защото това е единственият
начин да се освободят от привързаността си към
нещата, които означават толкова много за тях.
В другия край на спектъра са тези, които станаха ЕДНО с техния мулти измерен АЗ, откриха
покой и хармония във всекидневния си живот и
вече резонират с пето измерение.
Тези хора могат да отварят Порталите, защото вече създадоха и отвориха своя личен Портал
към истинския мулти измерен свят. Понеже отвориха своя личен Портал, те са в състояние да отварят Планетарни Портали.
Личните Портали, разбира се, са лични. С други думи, човекът е постигнал Обединено съзнание със своя мулти измерен АЗ. В рамките на
това Обединено съзнание няма страх или дори
припряност за възнесение, защото те вече са се
слели с възнесените аспекти на своя АЗ.
Чрез свързването с личните аспекти на вашия
АЗ в пето измерение и отвъд него вие ще си спомните Мъдростта, Силата и Безусловната Любов,
която е необходима, за да намерите други хора,
с които можете да се свържете в Обединено съзнание.
Планетарните Портали ще се отварят от група
същества (хора, извънземни, галактически и небесни същества), които са способни да обичат
дълбоко всяка област на Гая. Точно както всеки
човек може да стане личен Портал, всяко място
може да стане Планетарен Портал. Ако се създаде група от хора, които са отворили личните
си Портали, те ще могат лесно да се съединят в
Обединено съзнание, за да отворят Планетарен
Портал.
Състоянието на съзнанието на всеки човек е
по-важно от физическото място. С други думи,
ако всички вие се фокусирате върху дадена област, не е необходимо да живеете там. В същото време, моля помнете, че там, където живеете
сега, във вашата 3D-реалност, е мястото, което
сте избрали да бъдете, когато сте съставяли вашия договор преди инкарнирането.
Затова е по-добре, ако някои от членовете на
групата живеят в зоната, върху която се фокусирате, защото те имат най-дълбока синхронизация
с тази област от тялото на Гая. Подходящо е в
този момент от настоящето нашите възнасящи се
приятели да практикуват отваряне на Планетарни
Портали. Кодираните за възнесението честоти
на светлината вече текат в тялото на Гая, както
и в тялото на всеки човек, на всички жители на
Земята. Затова е жизнено важно да използвате
тези енергии.
Искаме да обясним нашата дефиниция за
Портал, защото може да се различава от други
описания.
Дефинираме Личен Портал като състояние на
съзнанието, чрез което човек може да се свърже
с многобройните мулти измерни аспекти на своя
АЗ.

Дефинираме Планетарен Портал като дадна
зона, която е свързана с мулти измерната матрица на Гая.
Точно както всички хора са мулти измерни по природа, така е и Земята, и всички нейни
обитатели. Следователно, така както вашият
петоизмерен Аз е съществувал винаги, така и
петоизмерната Земя винаги е съществувала.
Всъщност целият спектър на мулти измерната
реалност, започвайки от пето измерение, е извън
времето. Без време, няма начало и няма край.
Само световете от трето/четвърто измерение съществуват в циклите на времето. Виждаме, че
нашите възнасящи се приятели се изморяват от
тези цикли, защото са разширили съзнанието си
достатъчно, постигнали са познание за много от
тези цикли и са нетърпеливи да се върнат у Дома.
Оттук, ние се връщаме към определението ни за
Портал.
Когато Личен или Планетарен портал се отвори, той се превръща в проход към по-висшите честоти или измерения на дадено изражение
на живота. Например, щом отворите личния
си Портал, вие можете да получавате съобщения от висшите аспекти на вашия АЗ – все
едно, че се обаждате по телефона на приятел.
За съжаление, може да имате проблеми с обаждането поради много различни причини. Но с решителност и упорство ще осъществите връзката
с висшите аспекти на вашия АЗ.
Гая също има висши аспекти на своя АЗ. Тялото
на вашата Земя е компонент от многото тела на
Гая. Затова вие имате способността да отваряте
Портали на Гая. Когато отворите личен Портал, вие
отваряте комуникация, посещение, опит, знание
за вашия АЗ в по-висока честота на реалността.
По същия начин, когато отворите Планетарен
Портал, вие отваряте комуникация, посещение,
опит и знание за висшите аспекти на Гая, такива като Новата Земя. Следователно да посетите
Новата Земя не е трудна задача, щом се научите
да отваряте вашите лични Портали, защото това
е същото усилие.
Но вашият личен Портал ще ви отведе във всеки свят или реалност, в която имате форма и/или
с която сте се свързали чрез вашата безусловна
любов. Обратното, отварянето на Планетарен
Портал ще ви отведе само към аспект на АЗ-а
на Гая. Сега Гая моли своите възнасящи се хора
да започнат да отварят нейните Планетарни
Портали и да посещават Новата Земя в подготовка към нейното планетарно възнесение.
Затова формирането на групи за отваряне на
тези Портали ще е много благоприятно за Гая,
както и за всеки член на групата. Гая ви кани да
включите и вашите растения и животни в групите, защото много от тях вървят по своя път към
Възнесението. Моля, чувствайте се свободни да
поканите и нас, Арктурианците, във вашата група,
както и всеки от висшите аспекти на вашия АЗ.
Ако галактическите и небесните аспекти на
вашия АЗ се съединят с вас, Порталът може
да бъде отворен от двата края на спектъра. По
същия начин, моля поканете Лемурианците,
защото те могат да ви помогнат от по-високите измерения на Вътрешната Земя на Гая.
Ние, вашето галактическо семейство, ценим високо това, че можем да призовем човешките аспекти на нашия АЗ да ни сътрудничат в тази огромна дейност по Възнесението. Молим ви да се
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ТАМ НЯКЪДЕ...
Лилян ПАУНОВ
Там някъде –
дълбоко в мене,
заложено в минутите
на моето зачатие,
кълни и оживява
във мойто ежедневие
на неотменната ми смърт
невидимото семе.
Макар, че небосводът ми
е все тъй син
и пролетите - щедро оцветени,
а любовта все още обещава
спокойни и щастливи дни,
а още жива е надеждата,
там някъде дълбоко в мойта същност
смъртта изплита свойта мрежа.
Топят се дните ми,
а пясъкът изтича
и спира ми дъхът.
Там някъде
последна песъчинка
за мене отредена,
поема безвъзвратно своя път.
Навярно и душата ми,
с укрепнали криле
се готви тайно от света
за своя полет –
там някъде, във вечността...

На чаша кафе
Румяна СЛАВЕЕВА, гр. Момин проход
На чаша кафе днес ви каня,
мои неземни приятели.
Аз не зная обичая ви,
нито чая, храната ви.
Но ви каня, елате.
Моя дом е отворен
само Светли приятели,
тъмното – далече и долу.
Колко красиви изглеждате,
всичко в телата ви свети...
Със какво се зареждате?
Какво пиете? Ядете ли?
Няма вече да питам,
всичко разбирам с времето.
Е, тогава заповядайте
и нека останем за вечното!

ЖИВОТЪТ Е ЛЮБОВ
Валентин ВЪРБАНОВ
с. Селановци
Не можем да върнем времето назад,
не можем да изтрием нашите спомени.
Всеки сам определя своята съдба,
дори и да не знае как.
Невинни сме когато ни боли,
но сме жестоки, когато нещо пожелаем…
Знаем ли как трябва да обичаме,
не знаем може би .
Защо сме толкова зли,
какво таим така дълбоко в душите си?
Най-после аз разбрах…
Всеки иска нещо или някого да притежава
и се заблуждава, че това е любовта!
Не, не, това не е любов,
а чувството за собственост.
Когато искаме да сме щастливи,
но не знаем как ...
Продаваме душите си на дявола,
а той ни обещава всичко,
дори и това, което не може да ни го даде.
Животът ни е бавен и мъчителен,
животът просто ни е спрял…
Така поспрели може ли да осъзнаем,
че без душите нашите тела са вече мъртви.
Не може тяло без душа да съществува,
не може да изпитва никаква любов.
Нека никога да не продаваме душите си
на дявола .
Нека винаги да вярваме на себе си
и тогава ще усетим любовта.

МАЛКАТА ЦИГУЛАРКА С
ХРИЗАНТЕМИТЕ
В памет на Веселин Спиров - цигулар
Илия АНТОНОВ – гр. Плевен
Едно дете донесе хризантеми
и с детска обич ми ги подари,
очите му блестяха тъй големи –
очите му са толкова добри.
И после почна мило да се труди
и пръстенцата малки да реди –
ще дойде ден, светът ще й се чуди
с почудата пред новите звезди.
А хризантемите - цветя желани за мене са наречени, нали?
Те ще оставят спомени отбрани,
които старият учител нареди.

ПРЕРАЖДАНЕ
Мина П. МИНКОВА, Варна
Животът ни е вечен кръговрат.
Щафетата се сменя с ден и мрак.
Пак с ден и нощ сезоните се връщат
след пролет, лято, есен или зимен ден.
Духът на Пролетта в сърцето бие
отново радостен по нашата земя.
От изгрева до залеза смирено
и пак, и пак стрелките се въртят.
Променят с точност времената
от стар към нов живот.
Живот след смърт отново се преражда
през утрешния ден благословен.
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освободите от вашата привързаност към времето
през този процес на Възнесение.
Моля помнете, че времето не е коректната мярка за измерване, както сте вярвали.
Всъщност вместо постоянното тиктакане на часовник времето повече прилича на вълни в океана. Понякога вятърът и океанът са спокойни и
движението на водата е стабилно и равномерно.
От друга стана, много пъти вятърът и водата са
бурни и движенията са хаотични и непредсказуеми. В допълнение, по време на големи вливания на нови енергии с по-високи вибрации, каквито сега усещате, времето може да бъде измамна
вълна. Такива вълни се появяват от нищото и
внезапно се издигат, за да създадат голяма промяна.
Ние, галактическите и небесните същества, се
опитваме “да успокоим Морето на Възнесението”,
но има огромно множество човешки и енергийни
фактори, които не можем да контролираме. ВИЕ,
възнасящите се хора, сте тези, които трябва да
се справите с тези измамни вълни на времето
с вашата велика сила на безусловната любов.
Какво е вълна на времето? Това е внезапен прилив на енергия. На първо място, тази енергия е
засята от мислите и емоциите на галактическите и небесните същества в опит да успокоят мо-

ретата от мулти измерна Светлина, течащи от
Галактическия център към вашата малка планета.
Но какво ще срещне тази вълна от време? Ще
се разлее ли тя върху нежни брегове на безусловна любов, обединено съзнание и мирна възприемчивост? Или тази времева вълна ще се разбие
в скалисти брегове на страх, измама и егоизъм?
Ние можем да дадем най-доброто от себе
си, за да контролираме вълната, но съществата на Гая трябва да създадат бреговете,
в които ще се разбиват вълните. Отваряйки
Порталите си, вие можете лесно да получите достъп до по-високочестотния сценарий на
реалността. Всички възможни сценарии ще се
проявят, докато се затвори 3/4D-холограмата.
ВИЕ имате ИЗБОРА да отворите вашите Портали,
за да изпитате по-високите аспекти на мир и любов.
Ние винаги сме тук, за да ви помагаме,
Арктурианците
Превод: Златолин
http://aquariuschannelings.com/2012/10/27/
suzanne-lie-arcturians-ascension-messagepersonal-planetary-portals/
http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/
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Будителството е духовната вълна на българската национална съвест

Свободата е вътрешно измерение на будния Дух

Да си буден, когато измамен светът заспива;
да си смел, когато овластен страхът тронува;
да си силен, когато невежеството се надсмива,
и простиш, когато враг на твоя бряг гостува!
Тогава непобедна ще бъде твоята ръка
и с тебе Път надежден ще ходи хорската съдба!
Ваклуш Толев

Ваклуш Толев произнася слово за
народните будители

Честването на Деня на будителите откри хор
„Незабравки” към читалище „Обединение” с ръководител Марин Владинов
Лияна ФЕРОЛИ
По покана на Община
Кърджали и НЧ „Обединение 1913” в навечерието
на Деня на народните будители в родопския град
гостува лидерът на „Общество Път на Мъдростта”
Ваклуш Толев. Будителството, каза той, не е само
акт на несъгласие или
загриженост на съдбата,
която води бъднините на
човечеството за свобода.
То е духовната вълна на

българската национална
съвест.
Като истински съвременен будител Ваклуш Толев
неуморно работи за съживяването на стародавната
ни будителска традиция
и превръщането й в историческо осъществяване,
в нова култура на духа.
Неотклонно и сърцато ни
припомня, че тази духовна
мъдрост е нашата природа, която не можем да загубим, но можем да направим от нея отново нацио-

нална доблест и гордост,
молитвен олтар на българската съвест.
Вече толкова много години /през 2013 г.става на
90 години/ той ни напътва
към нашата себе свобода, захранва ни с идеите
на духовната бъднина,
осъществяваща се чрез

Доц. Петър Хаджинаков представи книгата на Ваклуш Толев „Духовните дарове на
България”

знание, себежертвеност в
самосъзнанието, стратегия за култура, вяра, любов, прошка… Но не като
следваме доказателствата
и потребностите на ума, а
свидетелствата на Духа,
така плътно и релефно
очертани в нашата хилядолетна история, плод на

Осмокласниците от СОУ „Отец Паисий” - Теолина,
Елена, Теодор, Мерт, зарадваха госта с рецитал по
негови стихове от книгата му „Разпилени бисери”

Предвечно
благовестие

Прости! Аз скитник си оставам,
роден низ утробата на облаците бели,
изходил друми във окъсана надежда…

Ваклуш Толев
Книгата, която ни въвежда в кръговрата на светостта.
Поетичният сборник “Разпилени бисери” на Ваклуш Толев. Той, който е събрал толкова много, знае, че сега е време да се разпилява, за да може това после да премине в своя
обратен знак. В събиране.
Затова, може би, въпреки усета за стореното, което трябваше да възпроизведе повече радост, в книгата му се долавя
повече скръб. И най-вече една безпределна жад, безстидна
почти. А как може тя да не навява твърде много печал. Твърде много скръб и отричане. Дотолкова, че да се превърне в
твой личен знак. А който на любов и кръст е орисан, е един
вечен Ахасфер, вечен друмник, вечен странник. Дотолкова,
че и с дом, бездомен си остава. И колкото повече и по-високо свети сърцето жарава, толкова самостта на високия ти
плод е по-голяма. Тя идва и от това, че душата бродница и
скитница съзнава ясно, че не тук е мястото за дом, за подслон. Та нали зов на жертви и пожари изпълва светилището

на Духа. Та нали в пламенната ти душа все остава нещо
неизречено, неизбродено, за да идва пак и пак, докато един
ден стане част от Вечния извор. Но дотогава силата ни от
сълзи ще извира и мъката ни с горест ще се руши. За да
можем без жал да се отправим към сините простори. Но не
и преди да сме изпълнили своята обреченост - да изградим
живия олтар на съпричастие между Божието и Човешкото. И тогава да отлетим. Но не с пришити, а със самоизрасли от приетата благодат криле.
С това предвечно знание ни дарява Ваклуш. То е в цялото му учение и в най-сгъстен вид в неговите стихове. Чрез
тях душата му гледа в душите ни и ни припомня, че тук на
земята радостта е скръб.
Лияна ФЕРОЛИ

провиденция и предназначение, които се изразяват
не толкова с единението
на Кубратовия сноп, колкото с бъдната тайна на
Единосъщието, така добре
изразена с думите на Пенчо Славейков: „Бог и България – единство в двойна
плът”.
Толкова много години
вече Ваклуш разгаря въглените на вярата ни в този
наш единосъщен вътрешен олтар на съживеене с
Бога. Не само на външно
преклонение и възхищение, а на съпреживяване
на тази Цялост, в която
дори не толкова човекът
има нужда от Бога, колкото
Бог има нужда от човека.
Толкова много години
Ваклуш ни учи, че народ
като нашия, който е имал
така богато наплодена от
Духа душа, не може да спре
да твори и с безпогрешното си въображение и със
силната си интуиция да не
открива нови свидетелства
за своето високоотговорно
предначертание. Нищо че
сме минавали и минаваме
през някои несъвършенства, то пак преходното не
може да опровергае вечното, изразяващо се в идеята за духовна свобода. А
пробудността за свободата
на духа винаги е била жива
при българите и именно
това творческо търсене е
развивало и развива жаждата за усъвършенстване. И този най-уханен и
сладък плод на духовната
свобода, който предшества всички други свободи,
захранва Мъдростта, тази,
която живее в нашата родова, в нашата клетъчна
памет. Само трябва да си
я припомним и отново да
й дадем живот. И отново
да потече прозрението на
Словото: „Аз и Отец сме
едно!” Особено сега, когато и времето, и пространството особено съдействат
да усетим и изпълним тази
върховна и дълбока тайна.
И от „Имали сме!” да преминем към „Да бъдем!”

КВАНТОВ
КВАНТОВ
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лавната причина и път към
болестите това е слабият
тонус, слабата енергетика
и вибрация в пространството заради отсъствието на велики цели
и красиви мечти, възвисяващи живота.
Другата причина е осъзнато или неосъзнато причиняване на зло и вреда на хората, на
Природата – заради лошата наследственост
(неправилното зачеване), слабите, примитивни, агресивни мисли, думи, изказвания и чувства, включително страха, в това число и от
Бога, суеверия, съмнения, завист, осъждане
и др. Тези мисли и чувства носят по линията
„мозък-тяло” негативни команди на организма, нарушаващи вътрешната хармония и ред
в тялото. Те излъчват навън в Пространството и във Вселената негативна и разрушителна
енергия, която резонира във Великия космос
към усилване, връща се назад към човека,
който я е изпратил, и се материализира в неговия собствен организъм, в неговото реално
ежедневие с още по-големи разрушителни
последствия, с усилващи се вредни навици,
с неправилен, малоподвижен образ на живот, с лошо предъвкване на храната и оттам
с падане на енергетиката до ниски нива, до
ниски вибрации, приближаващи човека до нивото на звяра, което и води до отслабване на
имунната система. От това следва развитие и
размножаване на микропаразитите в слабото
тяло, които предизвикват всички болести – от
простуди и грипни състояния до рак, СПИН,
диабет, инфаркти, инсулти и други физически
и психични болести.
Главни съставляващи на здравето (формула на здравето): това е формиране на велики
цели и велики мечти, възвисяващи живота в
хармония и в единство с окръжаващия свят, с
Природата и Вселената, съставяне на формулата на живота, възвисяваща не само себе си
и своя род, но и своята страна, света, Вселената, препрограмиране към устремяване Нагоре
на своето съзнание и подсъзнание, постепенно препрограмиране на клетките на организма
към позитивни чувства, помисли, думи, изказвания, издигащи личността към висши състояния на битието, към висши енергии и нива на
вибрации във Вселената и пребиваване в тях
колкото се може по-дълго, постоянното живеене в тях. Необходим е също подвижен и динамичен образ на живот, общуване с Природата,
влизане в хармония и в единство с Цялото, с
Вселената, моделиране на бъдещето в любов,
красота, съвършенство и изобилие за себе
си, своя род, за страната, света и Вселената,
продължаване на живота във възходяща еволюция с правилно зачеване и моделиране на
здрави, красиви, талантливи, велики, хармонични с Вселената деца, творци-съзидатели.
Важна е личната хигиена и антихелминтна и
антипаразитна профилактика.
Всички лекари, независимо каква специалност имат те, трябва да признаят, че
90% от отваряните от патологоанатомите трупове гъмжат от големи и малки
червеи и едноклетъчни. Паразитните заболявания предизвикват сериозни патологични изменения в организма на човека,
съпровождат се с постоянно снижаване
на имунитета, поява на алергии, нарушаване на функциите на стомашно-чревния
тракт и черния дроб.
Няма нищо, което би могло да избави тленното тяло от смъртта, но има
нещо, можещо да отсрочи гибелта, да
възвърне младостта и да удължи краткия човешки живот.
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Формулата на здравето, красотата и
щастието се състои в личната хигиена на
физическото тяло, чувствата, мислите и
постъпките.
На границата между 2 и 3 хилядолетие е
направено сензационно, гениално просто и
може би най-важно за човечеството откритие

ФОРМУЛА НА
ЗДРАВЕТО
(М. Невядомский, Т. Свищева от Русия, д-р Х.
Кларк от САЩ) за това, че паразитите (хелминти, микропаразити, гъбички), гнездящи се в
организма и нарушаващи бактериологичната
симбиоза в него, се явяват причина за всички
болести, включително следните: рака, в това
число и левкемията, другите тумори, кистите,
полипите, фибромите, водянките, СПИН-а,
диабета, инфарктите, инсултите, язвите на
стомаха, гастритите, простатитите, аденомите на простатата, колпитите, възпалението
и непроходимостта на филопиевите тръби,
безплодието, импотентността и всички пикочополови болести и проблеми на бъбреците,
хемороидите, парализите, лимфовенозните
болести, тромбофлебитите, псориазиса, виталигото, екземите, алергиите, астмата, херпеса, пришките, лишеите, склерозата, синузита,
ангината, мигрената, сърбежа, болестта на
Бехтерев, сколиозата, гръбначната херния и
другите проблеми на гръбнака, проблемите на
ставите, възпаленията и образуванията вътре
в костната система, субфибрилната температура, хепатитите, апандисита, коремната
херния, хипертонията, хипотонията и другите болести на съдовете, анемията и другите
болести на кръвта, всички болести на очите,
в това число и катаракта, очното налягане,
увеитите, иридоциклитите, отлепването на
ретината, потъмняването или пожълтяването на очната ябълка, “мушичките” пред очите,
късогледството или далекогледството (микропаразитите в зависимост от своята локализация нарушават положението на ретината и
деформират очната ябълка – един от първите
признаци за започващата микропаразитна инвазия в очите), потъмняването под и над очите, силно хлътналите или силно изпъкналите
очни ябълки, кариеса, парадонтозата, бързото
напълняване или силното отслабване, бледото лице, увеличаването и деформацията на
черепа, трошливостта на костите, огромното
тегло или слабост, преждевременното оплешивяване, пърхота, ранното побеляване на
косата, гнилостния дъх от устата, рязката миризма на потта, на урината или изпражненията, тягата към алкохола, към бирата, към цигарите и наркотиците, епилепсията, шизофренията и другите психични болести и т. н. А такива
образувания като обилни разсипи по тялото на
пигментни петна с различен цвят, брадавиците или родилните петна, особено активните и
болезнените, полипите, папиломите, миомите,
всякакви удебелявания по лицето и тялото, варикозното разширяване на вените от всякаква
степен, фурункулозата, водянката, слоновостта – са нагледно свидетелство за активизиране в организма, в резултат на постепенното отслабване на имунната система, на колонии и
комбинации от паразити (и продуктите от тяхната жизнена дейност), поразили в различна
степен храносмилателния тракт, черния дроб,
отделителната система, други части на тялото. На съпротивляващия се организъм не е по
силите да ги овладее отвътре и да ги евакуира
по обичайния път, затова и се старае да ги изгони през кожния покров. Тоест, по същество
паразитите си строят дворци с различни форми, конфигурации и цветове по тялото. Ракът
и СПИН-ът – са последен стадий в развитието
на микропаразитните инвазии, когато бурно
плодящите се и размножаващи се паразити
започват да превземат слабеещия организъм.
Явен признак за паразитната инвазия се явява
свръх агресивността на човек, нетърпимостта

му към другите, към чуждото мнение, трудното
възприемане на всичко ново. Характерен признак за силна паразитна инвазия в организма
се явява бавното зарастване на драскотини,
ранички, ожулвания по кожата от силни натъртвания, които се съпровождат със силни почервенявания, почернявания, пожълтявания
и нагноявания - свидетелство за размножаването на паразитите в местата, където от удара е станало кръвоизливане и се е нарушил
жизненият тонус на клетките. Има множество
случаи, когато след удар на крак, глава или
друга част на тялото при хората започва рак
поради бързото размножаване на паразитите
в травмираното място, в това число и вътре в
костите. По повод на тази фраза дойде такъв
въпрос: «А как при удара в тъканите проникват паразити?». Никак, в повредените тъкани
се нарушават жизнените процеси, снижава се
енергетиката и там моментално започва размножаване на събуждащите се от цистообразното (спящо) състояние микропаразити, както
и пристигналите с потока на кръвта такива. А
за да се изпревари друг такъв подобен въпрос,
ще отбележим, че твърдението за това, че
кръвта е стерилна - е невярно. Който настоява, може да погледне фотографиите на кръвта
на Т. Я. Свищева в нейната книга. Между впрочем, ако даже при неголям удар скоро се появява жълто подкожно нагнояване и започне да
боли, това е сигнал за сериозно отслабване
на имунната система, по-силни удари могат да
приведат към бързо размножаване на микропаразитите и към развитие на тумори. Първата и доста ефективна местна помощ при всякакъв удар, при болки в ставите, в гръбнака,
се явява намазването на мястото на болката с
тампонче или памуче, намотано върху клечица примерно от кибрит и напоено с йод.
тделно може да се спрем на въпроса за хроничния апандисит. В ред
случаи това е много коварна болест, диагностицира се много трудно, даже
с контрастен рентген. В резултат много хора
дълго, с години, се мъчат, без да знаят какво
става с тях. Затова при наличие на непонятни усещания и краткотрайни, проточени във
времето болки в стомаха, нарушения при изхождане, тежест в главата и лошо съобразяване, бързо уморяване, бледост на лицето,
депресия, страх, комплексиране, отсъствие
на радост, където никаква диета не помага, а
физическите упражнения водят към усилване
на тези прояви, има сериозни основания да
се счита, че апендиксът или/и друга част от
червата са заселени с микропаразити. И изходът е един: разузнаване, лечение и борба
- с антихелминтна чистка чрез лекарства или
нощна чистка, а също прием на пресни тиквени семки и провеждане на микропаразитна
чистка в продължение на 30 дни с продължаване на поддържаща профилактика в течение
на няколко месеца. Ако веднага състоянието
започне да се подобрява, значи е избран правилен път. Обаче не са редки случаите, когато
независимо от всичко не се удава да се установи напълно проблемът. Имало е случаи и в
Русия, и в чужбина на докарване на пациенти
от бърза помощ в болницата с непонятна диагноза, с болки в корема, пациентът е на границата между живота и смъртта, но не може да
се диагностицира причината. Умният и опитен
лекар в качеството на радикална стъпка в тази
ситуация предлага да се отдели апендиксът.
Обикновено след това всички симптоми изчез-
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ват и скоро човекът забравя, че е
имал болки. Тази дребна информация може да послужи на мнозина, страдащи от продължителни неразположения с непонятна

етиология.
Следва също да се отбележи, че диабетът,
ДЦП, псориазиса, виталигото, множествената
склероза, болестта на Паркинсон също се явяват следствие на поразяването на организма с
определен комплекс от микропаразити, особено на черния дроб, на нервните влакънца и на
мозъка, а също сочи за дефицит в организма
на йод, силиций, селен, магнезий и други микроелементи. След провеждането на антипаразитна чистка и корекция на гръбнака, главно
внимание е нужно да се обърне на изчистването от паразити на черния дроб и жлъчния
мехур, които се явяват главен филтър на
кръвта, и провеждане на обща антипаразитна
чистка с последващо строго съблюдаване на
хигиената, а също насищане на организма с
йод, силиций, селен, магнезий и други микроелементи, в частност с употребата на морско
зеле във всякакъв вид и морски продукти. При
тежки болести, като правило, в черния дроб
и в организма, с помощта на биорезонансен
тест (Сенситив, Имедикс, Оберон) се откриват
глисти, панделковидни червеи, токсоплазми,
ламбии, хламидии, трихомонази, опистархи,
ехинококи и даже има случаи на откриване на
плъхова тения и на много други паразити.
Откриването на паразитната причина за
всички болести има дълга история. Още през
ХІХ век френският учен Борел се опитал да
убеди своите колеги в значението на аскаридата като канцерогенен фактор, предизвикващ рак и други болести. Не са го послушали.
В 1960-те години съветският учен М. Невядомский е издигнал концепцията за паразитната етиология на рака. И пострадал: лабораторията му била закрита, върху него самия
започват гонения. В края на 1980-те години
химикът от Сибир Т. Я. Свищева, имайки зад
гърба си седем патента за разработки в областта на химията, е направила това, за което допреди нея не са се досетили да направят други: тя сложила късче тумор, отделен от
раково болен, в хранителна за микроби среда
и започнала да наблюдава под силен микроскоп. И видяла как след някое време туморът
започнал... да оживява, да се дели, разпълзява и разбягва в различни посоки. В тези разбягващи се живи същества тя разпознала известните на всички трихомонази, токсоплазми,
а също и други паразити. По-нататъшните експерименти и изследвания довели до извода,
че размножението на трихомоназите в комбинация със собствените, с придобитите и други паразити, преди всичко с токсоплазми, се
явяват главната причина за всички болести на
човека. И е важно да се отбележи, че тези изследвания под микроскоп Т. Свищева не е започнала сама, а с помощта на сподвижници в
лабораториите на НИИ по онкология в СанктПерегбург, в Москва и в други градове, които
под заплаха да изгубят местата си са й оказвали помощ, не пресмятайки времето, оставайки след работа за провеждане на изследванията. А главното, Т. Свищева е съставила
фотокарти на кръвта, на които са зафиксирани
трихомонази и други микропаразити – визуално доказателство за нейното откритие. В 1989
година Т. Свищева подава заявки за три изобретения: за паразитната етиология на рака,
на инсулта и инфаркта и за свръхпаразитната
природа на СПИН-а. Дълго мълчала, очаквайки официална проверка и заключение по
нейното откритие от страна на официалните
медицински учреждения. Но нейното откритие предизвикало не възторг, а тих шок в средите на официалната медицина, особено на
онколозите, и ожесточени нападки. Срещайки такова враждебно отношение от страна на
официалната медицина и знаейки съдбата на
М. Невядомский, Т. Свищева започва да пише
книги и по такъв начин да донесе вестта за

откритието до хората. Издала е вече около десет книги. Изучавайки подробно трихомоназата, тя възнамерявала да се съсредоточи върху
изследването на токсоплазмата, но тъй като
нямала лаборатория и срещала враждебно
отношение от страна на официалната медицина и наука, се заела с написването на книги,
да може чрез тях да донесе своето откритие
до хората. И процесът тръгнал, хората все
повече се обръщат към нейните книги. Откритието й и методиката й подхващат все повече
лекари и те на практика потвърждават правотата на Т. Свищева, ефективно лекуват рак по
пътя на антипаразитната чистка на организма.
А колко хора, възрастни и деца, в това число
и тези, които са били обречени, са получили
знание за това, как да победят болестта и да
постигнат пълно излекуване.
ледва да се отбележи, че д-р Х. Кларк
от САЩ смята, че причина за рака се
явява листовидната чревна трихомоназа – Fasciolopsis buski. По нейно мнение,
трихомоназата и другите паразити предизвикват и всички други болести («The Cure for all
Diseases» на www.drclark.com, www.drclark.net,
или «Неизлечимых болезней нет» в преразказ
на А. Колпакова, излязла в Санкт-Петербург
през 2001 година, изд-во «Диля»). Обаче не е
толкова важно коя от двете представителки на
прекрасния пол е по-близо до истината, това
ще покаже времето. Главно се явява това, че
те двете, М. Невядомский, а след тях и много
лекари днес признават паразитната етиология на рака и на всички болести, което открива пътя към победа над болестите! И макар
официалната медицина, изхождайки от своите
корпоративни и комерчески интереси, не сдава позиции и продължава да упорства в клетъчната теория на рака, вече двама австралийски лекари - Бери Маршал и Робин Уорън - са
получили Нобелова премия (през 2005 година)
в областта на физиологията и медицината за
откриването на бактерията Helicobacter pylori,
предизвикваща гастрит и язва на стомаха. И
макар да е известно, че съвсем не една бактерия е виновна за проблемите на стомаха, както и на всеки друг орган и на организма като
цяло, а цял комплекс, цял букет, и макар при
всеки той да има индивидуални особености,
това решение на Нобеловия комитет заслужава похвала и, разбира се, това е съществена
крачка към постепенно официално признаване на това, което става ясно на всички: паразитната етиология на болестите, включително
и рака.
Друго важно събитие в медицината в началото на 21 век е растящото признание за токсоплазмата като най-опасна микропаразитна
причина за болестите в комплекс с трихомоназата и други микропаразити. Самият възбудител на токсоплазмозата е бил открит в началото на 20-ти век от френските изследователи
Ш. Николем и Л. Мансе, които са го открили в
гризачи. Но едва през 1970 година, благодарение на изследванията проведени в различни
страни, става известно, че основен гостоприемник на токсоплазмата се явяват представителите на семейство котки. За човека, особено
за жените в детеродна възраст и за бременните са особено опасни домашните котки. Заразеността на кучетата например в Москва по
някои данни, достига 29%... Но как е възмож-
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но да е така, ако по данни от изследванията
на д-р В. И. Кривонос, а също и на американски учени, хората са заразени с токсоплазми
почти на 100 процента. Токсоплазмозата при
кучетата нерядко я вземат за «чума по месоядните». Междинен стопанин на токсоплазмата могат да бъдат млекопитаещи, птици,
влечуги, от нея боледуват домашните и селскостопанските животни (едрия рогат добитък
4-52%, овцете - 7-27%, свинете – 4-40%). При
овцете токсоплазмозата се явява причина за
мъртворажданията, за абортите и раждането
на непълноценно потомство. В Англия смятат,
че около 200 хил. овце ежегодно загиват от
вродена токсоплазмоза. Човек може да се зарази с токсоплазми, употребявайки като храна
месо от диви или селскостопански животни,
съдържащо личинки на токсоплазми, ако то
не е достатъчно добре сварено или изпечено.
Особено опасна е употребата на такива продукти от бременните жени.
Заразяването може да стане и чрез почвата, в която има котешки изпражнения, при употреба за храна на заразени зеленчуци и ниско
растящи плодове (градинска ягода, салати
и други зеленчуци в лехите, посещавани от
котки). В края на миналото столетие учени от
Украйна, Русия, САЩ изследвайки своето население, са дошли до извода, че населението
е почти на 100% инфектирано с токсоплазма.
Обаче и досега официалната медицина не е
осъзнала истинската роля на токсоплазмите
във възникването на болестите и няма единен
подход за лечението на болните от остра и
придобита токсоплазмоза. Най-гръмко за това
заявява украинският лекар В. И. Кривонос.
Разбирането за истинската роля на хелминтите и на микропаразитите във възникването
на болестите дава ключ към още един Закон
на Природата: без да са се почистили, хората нямат право да зачеват деца! Т. Свищева
в своите книги подчертава НАСТОЯТЕЛНАТА
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОЧИСТВАНЕ НА
ХОРАТА ОТ ПАРАЗИТИ, КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО, ПРЕДИ ДА СЕ ЗАЧЕВАТ
ДЕЦА!
ВЪЗРАСТНИТЕ И ДЕЦАТА ГИ ЯДАТ ПАРАЗИТИ – ГЛАВНАТА ФИЗИЧЕСКА ПРИЧИНА ЗА
ВСИЧКИ БОЛЕСТИ НА ЧОВЕКА! Среден човек, без голям корем, има в себе си до 2-4 кг и
повече паразити – хелминти, лентови червеи,
трихомонази, токсоплазми, хламидии и други
микропаразити, гъбички и т.н.(в един грам има
около милиард микропаразити).
При нормална имунна система в организма
се поддържа симбиоза между полезните микроорганизми и микропаразитите. Полезните
микроорганизми способстват за процесите на
храносмилане, на обмяна на веществата, чистят организма от органическите отходи и токсини. В здравия организъм микропаразитите
не могат да се размножават.
Проблемите настъпват тогава, когато по
някаква причина отслабва имунната система
или/и се нарушава микробиологичната симбиоза, например при злоупотреба с антибиотици, хормонални препарати, при прием на противозачатъчни средства, наркотици, алкохол,
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ФОРМУЛА НА
ЗДРАВЕТО

цигари, при силни и продължителни стресове,
а също при попадане на чужди паразити – от
хора и от животни. Тогава започва плоденето
им в различните части на тялото, като се нарушават и блокират функциите му, паразитите се
разрастват на колонии (тумори) и мигрират по
тялото на колонии (метастази), по същество,
изпояждайки организма в който самите те живеят. Д-р Кларк от САЩ особено подчертава,
че всеки вид микроб, който попада в организма отвън, създава хибриди с тези видове и
комбинации от микроорганизми, които вече се
намират в организма – с най-непредсказуеми
последствия, в зависимост от състоянието на
имунната система.
Т. Свищева смята, че особена, главна опасност за здравето, сериозно недооценявана от
медицината, представляват трихомоназите
(полови, на устната кухина, стомашно-чревни).
Тя призовава хората да изменят своето отношение към трихомоназите и другите паразити и
да разберат, че те живеят във всеки човек и се
предават по наследство от незапомнени времена. Паразитите са съседи на човека по биосфера. Те са живели и живеят заедно с човека,
вътре в него, еволюирайки на протежение на
цялата история паралелно с хората и са контролирани от имунната им система. Засечка
става тогава, когато тя отслабва и в организма

попадат чужди, непознати трихомонази, токсоплазми и други микропаразити, при това от
различни хора (например при целувка или при
интимна връзка става обмяна на над 10 000
вида микропаразити) и те, както вече е казано
по-горе, създават хибриди със собствените видове и комбинации микропаразити – с всички
произтичащи последствия. С едни видове чужди микропаразити имунната система се справя,
което и става при встъпване в брак, особено
при силни енергии на Любов между двамата. А
при постъпване в организма на букет от микропаразити от различни хора, особено при честа
смяна на партньорите, имунната система постепенно губи способността да ги контролира
и настъпва заболяване.
Правейки отклонение, ще отбележим, че мистичната смърт на учените, които са разкривали пирамидите, работили са с мумиите, се
обяснява с това, че зазиданите в пирамидите
с хилядолетия микроорганизми са се намирали в сънно състояние, еволюирали са отделно
от човека и попадайки в организма на хората
отново след много хилядолетия, са се оказали
непознати за имунната му система (както имунната система на северните жители не познава
бактериите от тропиците, поради което и се
въвеждат отслабени щамове ваксини).
От самото начало трябва да се подчертае, че

НОВИ КНИГИ - ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Всички книги на ИК
«Новата цивилизация» ЕООД могат
да бъдат закупени
от верига книжарници
«Хеликон»,
«Книжарницата»,
«Ориндж»,
«Сиела», «Нанси» и
«Букпойнт».
Има
налични
количества в книжарниците, в моловете
в по-големите градове на страната,
както и от книжните борси в гр. София - «Болид» и
«Искър»!

човекът, бидейки същество с висша организация, със своята енергетика многократно превишава енергетиката на нисшите същества – паразитите, затова неговият организъм, имунната
му система са способни надеждно да ги държат
под контрол, да съхраняват микробиологичната симбиоза, тоест равновесието в организма.
В края на ХХ и началото на ХХІ век паразитите,
мутирайки под действието на антибиотиците,
на лекарствата, на радиацията, на нитратите, на рафинираната храна и по-активно мигрирайки от човек на човек поради забвението на нравите, отвоюват от слабеещия Homo
Sapiens все по-широка ниша. Имайки по-ниска
организация на строеж, те притежават уникалната способност по-бързо да мутират и да се
приспособяват, отколкото човека. Заселвайки
човешкото тяло и размножавайки се в него, а
също и свободно и безпрепятствено пътешествайки между човешките организми, паразитите си устройват свои йерархии и създават
хаос, нарушавайки екологичния порядък и хармония. Собствените, наследствените трихомонази и паразити имунната система на човека
е привикнала да държи под контрол. Обаче
при отслабване на имунитета и при появява на
определени комбинации от свои, наследствени
и букет от чужди паразити, придобити по найразлични пътища, в това число чрез предмети
за общо ползване, лошо измити съдове, при
контакт с животни или при мутацията им от лекарства и облъчване, настъпват проблеми със
здравето. Това е и главната причина за всички
болести на човека.
Следва
Из „Бяла книга на живота”
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