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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.

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

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! на стр. 6

Втора част

Борислав ИВАНОВ

В митологията на „Авес-
та” Сияваршан /Сиявуш/ 
е владетел на „свещената 
Кангха”, източната страна 
на вечната младост. „Си-
яйното” звучение на името 
Сияваршан-Сиявуш, име-
то Кангха, напомнящо за 
Канг Римпоче - оригинал-
ното тибетско название на 
планината Кайласа - дом 
на Шива и на Коледа, „из-
точната посока” и „вечна-
та младост” - обичайни 
епитети за прераждащо-
то се слънце, не оставят 
място за съмнение, че 
зороастрийският Сиявар-
шан-Сиявуш персонифи-
цира образа на Слънцето 
в „Авеста”. Между впро-
чем, страните от Средна 
Азия винаги са почитали 
Сиявуш като соларен бог 
и Герой-Слънце - родона-
чалник на царски динас-
тии. Според по-късните 
легенди, той вече е първо-
роден царски син от рода 

на великаните Кеяниди, а 
като литературен герой е 
възпят в поемата „Шах-на-
ме” от 11век. Божествени-
ят соларен герой Сиявуш 

на средноазиатските скити 
/саки и масагети/ напълно 
се вписва в типологията 
на Герой-Слънце - родона-
чалник на скитите от цяла 
индоиранска Мегаскития, 
простираща се от Атланти-
ческия океан до Китай и до 
Индийския океан. Героят-
Слънце, на когото скитите 
възлагат надеждите си за 
щастлива и плодородна 
година, е млад и безстра-
шен богатир с царско или 
с божествено потекло, 
който загива, предаден /
дори убит/ от най-близки-
те си роднини – Колаксай 
- от братята си, Мардукан-
Гарван - от синовете си, 
Сиявуш - от мащехата си и 
от баща си. Но по волята 
на Всевишния Бог полу-
чава възкресение и без-
смъртие като награда за 
саможертвения си подвиг. 
Така обожествен, скитски-

ят Герой-Слънце се иден-
тифицира със Слънцето 
и се превръща в най-по-
читан соларен Бог. Него-
вите празници съвпадат с 
календарните дни на се-
зонния слънцеповрат. Раз-
бира се, подобен сюжет 
отразява най-древните 
митологеми за годишното 
умиране и прераждане на 
слънцето /също открадва-
не и намиране, заспиване 
и събуждане/ и съответно 
на цялата природа. Инте-
ресно, че християнската 
доктрина по отношение на 
човекобога Исус Христос 
копира в голяма степен 
схемата на скитския мит 
за Героя-Слънце: празнич-
но рождество в началото 
на слънчевата астроно-
мическа година, предател-
ство от най-близък ученик, 
клеветническо обвинение, 
несправедлива присъда и 

екзекуция, невинна смърт, 
възкресение и обожествя-
ване в сияйно-соларен об-ен об-
лик. Това говори за силно 
скитско влияние при фор-
мирането на култа към 
Исус Христос, по всичко 
изглежда, дължащо се на 
значителния брой скит-
ско население в Римска-
та империя по онова вре-
ме – готи, келти, сармати, 
траки и други войнствени 
безкнижовни народи, към 
които в най-голяма степен 
ще бъде насочена новата 
универсална книжовна ре-книжовна ре-ре-
лигия.

В култа към Сиявуш 
нравствената вяра зала-зала-
га по-висше философско 
измерение. Освен бо-
жество на умиращата и 
възкръсващата природа, 
той се превръща в бог на 
умиращата и възкръсва-
щата справедливост. За-
щото за човешкото обще-
ство, възстановяването 
на моралния порядък има 
не по-малко значение от 
природния цикъл. В ико-
нографията Сиявуш ви-
наги язди на кон. Конят е 
неразделна част от него-
вото божествено излъчва-
не, защото конят също e 
обожествяван от конните 
народи, сред които са бъл-
гарите. За атрибути на Си-
явуш служат най-древните 
соларни знаци – огнена 
прическа, стрели и копие 
– символизиращи слънче-
вите лъчи, кръст – симво-
лизиращ четирите посоки 
на света, определяни по 
слънцето, както и гар-
ван, петел, орел, грифон 
– емблематични птици на 
слънцето. На фиг. 1, върху 
дъното на средновековна 
чаша от Хорезам в Средна 
Азия, е изобразен конни-
кът Сиявуш с ореол около 
главата. Горитът – калъф 
за скитския рефлексен 
лък и за стрелите, издава 
неговата соларна мисия. 
Фигурите на Сиявуш и на 
коня от чашата в значител-
на степен съвпадат с изо-
бражението на Мадарския 

СИЯВУШ – БОГ 
СИЯЕН КОННИК

Фиг. 1
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Арктурианците, ви поз-
дравяваме и ви изпра-
щаме това съобщение 
за вашата подготовка 
към предстоящия пре-
ход на планетата и вас 
във висшите измере-
ния. Този ченълинг е за 
ченълите! Приближава 
денят, когато планета-
та Земя ще навлезе в 
стадия на прехода на 
висше състояние на 
съзнанието. Възнесе-
нието ще започне на 21 
декември 2012 година 
в 24 часа по Гринуич.  
На планетата същест-
вуват силови енергийни 
точки, в които вие тряб-
ва да се намирате по 
това времe! В тези точки 
ще се отварят портали 
във висшите измерения. 
За отварянето на тези 
портали по групи от съ-
трудници в състав 3-4 
човека трябва в указа-
ните им точки (на всяка 
такава група ще й бъде 

съобщено мястото на 
разположение на ней-
ната точка) членовете 
на групите да застанат 
в кръг и да се хванат за 
ръце. След това всички 
те ще трябва да преми-
нат в състояние на про-
менено съзнание и кога-
то групата бъде готова, 
Гея ще отвори портал.

Не се вълнувайте от 
това, ще можете ли вие 
да го направите. Уверя-
ваме ви, че във вашите 
предишни превъплъ-
щение вече сте го пра-
вили. Гея и ние, разби-
ра се, ще ви помогнем 
да си спомните и да се 
настроите по съответ-
ния начин. Порталът ще 
представлява стълб от 
светлина. Вие не тряб-
ва да се притеснявате, 
че някой може да ви по-

пречи за отварянето на 
портала. Гея и ние ще се 
потрудим за това. Към 
всеки отворен портал ще 
бъдат насочвани хора, 
готови за прехода. Ко-
гато хората започнат да 
идват, двама от вас ще 
трябва да пуснат ръце-
те си и да поканят тези, 
които идват, да влязат 
в кръга по един човек.  
Когато човекът влезе в 
кръга, групата трябва да 
затвори отново ръцете 
си (двамата да се хва-
нат отново за ръце) и 
порталът ще всмуква в 
себе си възнасящият се. 
Към всеки портал ще бъ-
дат насочвани групи от 
хора, средно от по 150 
човека, готови за възне-
сение. Порталът трябва 
да се държи отворен 2 
денонощия, именно тол-

кова време ще преми-
нава процесът на пре-
хода на Земята. През 
цялото това време вие 
ще трябва да държите 
портала. Гея ще ви даде 
сила, вие няма да усе-
щате потребност за яде-
не, пиене и сън, ходене 
по естествени нужди.  
Всеки човек, премина-
ващ през портала на 
възнесение, ще премине 
в това измерение (в тази 
плътност), на която той 
съответства. Затова и 
много близки хора може 
да бъдат разделени. Но 
не бива да се огорча-
вате, тъй като за всеки 
ще има възможност за 
лична еволюция и по на-
татъшно възнесение в 
по-висшите светове. За 
завършването на проце-
са на прехода на Гея на 

Какво трябва да се 
прави на 21.12.2012 г.

вас ще ви бъде подаден 
сигнал. Получавайки го, 
групата трябва да се съ-
бере в средата на порта-
ла и вие ще преминете 
през портала, след което 
той ще бъде затворен.  
Вие, сътрудниците, ще 
се пренесете в по-висо-
ки измерения, отколкото 
основната маса от хора, 
където ще създавате 
нов свят и ще го под-
готвяте за заселване с 
хора, които ще дойдат 
след вас. 

С любов към вас - 
Арктурианци  

Прието на 03.10.2012 г.
Ченълинг от 

АРКТУРИАНЦИТЕ през 
Тангима

Новини от 
фондация 
“Кеше”
 
На 15 ноември 2012 
г. САЩ, Бразилия, 
Австралия и Конго 
са получили пълния 
пакет патенти 
от космическата 
програма на 
фондация «Кеше». 
Преди това 
технологиите 
получиха Русия, 
Китай, Япония, 
Индия, Италия... 
 
На илюстрацията: 
световна карта 
на държавите, 
получили 
космическите 
технологии на Кеше 
към 15 ноември 
2012.
 

http://
blogzaserioznihora.

blogspot.com/
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Ноември е месецът, кой-
то променя всичко. 
Много неща ще се пре-

обърнат и ще се обърнат отвъ-
тре навън. Какво ще се случи 

този месец е почти неописуемо. Този месец 
е огромен, вън от картата и абсолютно не-
предвидим. Той е масивна повратна точка. 
Често се чувства като че ние ходим по острието на 
бръснача между старото и новото, където всичко е 
на Линията. Подобно на човек, ходещ по опънато 
въже над пропаст, ние обичаме да правим всяка 
стъпка внимателно и съзнателно, концентрирани 
върху поддържането на нашето равновесие, но 
няма време за това. Ние трябва да пуснем хори-
зонталния прът и да тичаме напред сляпо, в съот-
ветствие с нашата истинност и ръководени само 
от нашето знание на сърцето.

Този месец ще ни донесе много ситуации, които 
ще включват модела“действувай първо и мисли 
после“. Ще има все по-малко и по-малко време 
да мислим. Тъй като ние имаме толкова много да 
завършим, трябва да развием Дзен-фокус, който 
се движи бързо от задача на задача и обратно, до-
като сме пред предизвикателството на многоброй-
ни отвличания на вниманието. Действие от някакъв 
вид ще става все по-важно. Ние ще трябва да дей-
ствуваме бързо и да мислим за това по-късно. Ако 
не правим нищо, може да пропуснем нещо важно. 
Трябва да интегрираме нашите вярвания толкова 
пълно в себе си, че да можем бързо да ги изразим 
на физически план, особено в кризисни ситуации. 
Има корекция на курса и ревизия през този 
месец. Ние няма съзнателно да преглежда-
ме нещата, но много елементи от живота ни 

Солара за енергиите през ноември 2012

КРАЯТ И НАЧАЛОТО
ще претърпят мощен преглед (ревизия). Той 
е страничен продукт от това, което се случ-
ва този месец на ниво монолитна промяна. 
Ние ще преживеем голямо задълбочаване този 
месец. Разчистваме изкривявания от еони, за да 
можем да сме в съответствие с истинското състо-
яние, така че да можем да донесем истинност във 
всички елементи на живота ни. За някои това може 
да се прояви като ултраперфектна буря, която ни 
притиска с болест, разчистваща в нас слоеве на 
трудности, борба и изкривявания. Когато това се 
случи можем да се чувстваме тъжни, ядосани, 
разочаровани, уморени. Може да бъдем разкла-
тени до сърцевината на нашето същество, когато 
всички външни структури на нашите познати све-
тове се срутват в масивно земетресение, докато 
само най-истинната част от нас остане. Ние ще се 
изправим пред предизвикателството да вземаме 
бързи решения и да предприемаме бързи дей-
ствия, без време да мислим за това, което правим, 
докато сме бомбардирани с най-голяма интензив-
ност. Ще бъдем постоянно тествани да живеем 
нашите вярвания, а не да говорим само за тях. 
Ако още не сме на правия път, ние ще сменим 
пътя и ще бъдем репозиционирани на по-вярна 
траектория през ноември. Много хора, които 
са били несигурни какво се случва по-нататък 

в живота им, какво да правят и къде да отидат, 
изведнъж ще намерят себе си, знаещи отго-
ворите на тези въпроси с неоспорима яснота. 
На 22 ноември Единадесетата врата на 11:11 ще 
се активира. Това е последната 11:11 активация 
и тя бележи края на нашето изключително важ-
но почти двадесет и една годишно пътуване през 
Портала 11:11. Активацията на Единадесетата 
врата отваря вратите към един нов свят, който 
ние все още не можем да видим, но можем силно 
да чувствуваме. Активацията на Единадесетата 
врата вече има силно влияние върху нас, защото 
това събитие съдържа и двете - Краят и Начало-
то, тъй като спиралата направи пълен кръг. Това 
усещане на голяма завършеност, преплетено с 
масивно Ново начало, е дълбоко трогателно. Тол-
кова сме близо до края на една ера. Ние сме пред 
приключване на продължителното пътуване през 
дуалността.

Част от процеса на завършване е пуска-
нето на цялото ни пътуване. За такива като 
мен, които са посветили много години от живо-
та си на нашето пътуване през Портала 11:11, 
това е огромно нещо. Ние помним и почита-
ме специалните хора, които дойдоха за една 
или две активации на 11:11 врати, за да игра-
ят главна роля, а после изведнъж изчезваха. 
Ние помним 140 души, наблъскани в малка 
вътрешна камера в Храма на Изида на остров 
Филе в Египет, за да активират Лотосът на ис-
тинската Любов, докато египетските Пазители на 
Храма бяха със сълзи, които се стичаха по ли-
цата им, казвайки, че са чакали хиляди години 
за нас, че ние бяхме завръщането на Боговете. 
Ние помним как танцувахме цяла нощ на малкия 
атол Tetiaroa по време на Четвъртата врата, дока-
то множество звезди се изсипаха върху нас. Ние 
помним активации на 11:11 врати, които почти се 
счупваха отвътре, когато нашето същество не бе 
достатъчно силно. Ние помним как бяхме бруле-
ни от дъжда и вятъра по време на активацията 
на Шестата врата в Ирландия. Ние помним наша-
та величествена процесия на слонове, камили и 
коне към активацията на Седмата врата на остров 
Jagmandir в Удайпур, Раджастан, Индия. Ние пом-
ним раждането на Белите дракони по време на 
Танца на Елементите на Исла де ла Луна в езе-
рото Титикака, Боливия, на втората активация на 
Осмата врата. Ние помним спиралата в Сърцето 
на Лотоса в Бали по време на Деветата врата. 
Това бе величествено пътуване и дълбоко пре-
дизвикателство, което изискваше нашето пълно 
ангажиране и сега е пред завършването си. През 
Активацията на Единадесетата врата Диамантът 
на Невидимото ще бъде разкрит. Това е Новият 
свят, който се ражда. Той обхваща всички наши 
познати светове в безкрайно по-обширен пей-
заж. От завършването на нашето пътуване през 
Портала 11:11 идва възраждането на АН. През 
това време ще има много хора, които изведнъж 
ще осъзнаят, че те са част от голямото семей-
ство на АН. И после ние ще се съберем да за-
крепим Сърцето на АН на физическата Земя. 
В края на месеца ще бъдем много променени, не 
същите, които сме били преди. Ноември ще бъде 
удивителен, невероятен, изненадващ, радостен, 
творчески и изпълнен с огромна ЛЮБОВ. Това ще 
ни отведе до нашите перфектни места, вътре и 
извън нас. Това е време на завръщане у дома - ко-
гато се завръщаме у дома до истинската ни същ-
ност. Огромни енергии, които никога не сме позна-
вали преди, ще дойдат и това ще ни придвижи в 
обширните сфери на Диаманта на Невидимото.

Това е то - КРАЯТ и НАЧАЛОТО ...
 

източнк: http://www.nvisible.com/ 
Източник: http://indigota.com/index.php?topic=6541

msg76829#msg76829#ixzz2DMaldIh5
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Двама бургаски 
писатели бяха 
отличени на 

приключилия Първи на-
ционален литературен 
конкурс „Дървото на жи-
вота” в Стралджа – Ста-
нислав Марашки и Мил-
чо Касъров. Жури, пред-
седателствано от  Тенко 
Тенев, председател на 
Дружеството на писате-
лите в Ямбол, с членове 
Димитър Бечев, предсе-

На снимката/от ляво надясно/: Мария Толева/зам.кмет/, Колю 
Пехливанов /главен експерт „Култура”, Митко Андонов /кмет/ и 
Тенко Тенев /председател на журито/.

СТАНИСЛАВ МАРАШКИ И МИЛЧО 
КАСЪРОВ С НАГРАДИ ЗА ПРОЗА

На снимката (от ляво надясно): Петя Александрова, Илиана 
Илиева и Станислав Марашки

дател на Регионална би-
блиотека „Г.С.Раковски” 
в Ямбол, и Христо Ка-
растоянов, публицист, 
присъди  първа награда 
на Марашки за неговия 
разказ „Галилео Галилей 
от Каварна”, а разказът 
„Ножът” от Милчо Касъ-
ров беше отличен с вто-
ра награда. Втора награ-
да в същия раздел  беше 
присъдена и на Оля Сто-
янова от София, а трета 

награда не се  присъди. 
Поради непредвидено 
пътуване на г-н Касъров 
в чужбина на церемони-
ята по награждаването, 
състояла се на 3-ти но-
ември 2012 г. в Заседа-
телната зала на община 
Стралджа, представи-
тел на Бургас беше само 
Станислав Марашки.

В раздел „поезия” бяха 
наградени  Петя Алек-
сандрова от София, по-

лучила специалната на 
града на кмета на общи-
ната за поезия, Стефан 
Узунов от с.Поликраище, 
община Горна Оряхови-
ца, получил първа на-
града за своето стихот-
ворение „Последният 
влак”, Илиана Илиева 
от София с втора награ-
да за стихотворението 
си „Приказка за цветар-
ския магазин” и Мерилин 
Иванова, ученичка от 11 
клас в СОУ „Черноризец 
Храбър” в гр.Велики Пре-
слав, получила трета на-

града за поетичната си 
творба „Контрапункти”.

Конкурсът „Дървото на 
живота” се провежда в 
чест на поетесата Станка 
Пенчева, прекарала дет-
ството си в стралджан-
ското село Воденичане. 
Според думите на г-н 
Тенко Тенев, председа-
тел на журито, се иска го-
ляма смелост да се обя-
ви литературен конкурс 
на името на жив  писател 
и Стралджа е имала тази 
смелост.

Петър ДЪНОВ

Ще ви дам един умствен начин 
за уякване на волята: напри-
мер страх ви е от мечка; за да 

се калите, не трябва да отидете в гората 
и да ви срещне някоя мечка, че да из-
губите ума и дума, но ще си представи-
те мислено, че мечката идва у дома ви, 
че я гладите по главата. При този опит 
страхът, който се поражда естествено у 
вас, започва постепенно да се възпита-
ва. После, направете друг опит: страх 
ви е от сиромашия; за да надделеете 
този страх, представете си, че сте богат 
човек, че имате на разположение десет 
милиона лева, замък, къщи, градини, но 
започвате постепенно да губите това-
онова, докато останете последен голтак 
без пет пари в джоба. При това поло-
жение стремете се да бъдете спокойни 
между хората, да не губите равновеси-
ето си. Ако не можете да правите тези 
опити, тези маневри мислено, когато се 
сблъскате с действителния живот, няма 
да издържите, ще се уплашите. Вие 
трябва да правите ред маневри като во-
йници, за да калите волята си. Правете 
такива умствени маневри против това, 
от което най-много ви е страх.

Трети опит: да кажем, че вие много се 
гневите; как ще въздействате върху този 
гняв? - Ще си представите мислено, че 
дохожда някой у дома ви и ви обижда. 
Вие сега ще се стремите да не се раз-

гневите. Тези упражнения, тези манев-
ри са много приятни. Вие ще ги правите, 
когато нямате друга работа. След тези 
опити ще се почувствате освежени, като 
че сте придобили нещо. Препоръчвам 
тези упражнения на всички, защото те 
са много ефикасни. И без това в живота 
ви ще се явят много спънки и мъчнотии, 
а по този начин поне ще ги посрещнете 
по-спокойно. От тези маневри ще бъде-
те подготвени, та като дойдат тези слу-
чаи в живота ви, да знаете как да постъ-
пвате.

Четвърти опит: да кажем, че ви е страх 
от змия; ще намерите някъде една ум-
ряла змия и ще я хванете с ръка, ще я 
подържите, ще я погалите, докато свик-
нете с нея. След това ще се опитате да 
хванете някоя жива змия. По този начин 
ще добиете известна опитност. Ще взе-
мете един чатал, ще я натиснете с него 

по главата, ще я погладите по тялото и 
после ще я пуснете. Ще й кажете: «Аз 
съм малко страхлив, искам да се осво-
бодя от страха, затова правя този опит». 
Този опит ще направите първо умстве-
но, защото щом човек дойде до положи-
телни опити, трябва да бъде много вни-
мателен, за да не пострада. Змиите са 
много пъргави, затова човек трябва да 
бъде много сръчен, за да се пази от тях. 
Змиите са хитри, но не дотолкова, до-
колкото вие мислите.

Тези упражнения, които ви давам, 
действат благотворно върху човека и 
служат за каляване и концентриране 
на мисълта. Някои от вас се плашат от 
паяк, други от мишка, трети от жаба и 
т.н. Правете тези маневри, за да надви-
ете над страха. Дойде ли ви някоя от-
рицателна мисъл, правете тези упраж-
нения.

Упражнения против страх

За придобиване 
на силна воля
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ни празници в Бургас се 
провеждат ежегодно през 
месец октомври. Културен 
център „Морско казино”, 
БХГ „Петко Задгорски” и 
РБ „Пейо Яворов” предо-
ставиха своите зали за 
участници и почитатели на 
писаното слово. На откри-
тата сцена „Охлюва” беше 
даден официалния старт 
на Есенните литературни 
празници с „Поетичен звез-
допад за Бургас”. Послед-
ваха рецитали по стихове 
на Боян Чимов „Град върху 
морето”, „Поезия отвъд 
Балкана”, „Парченце залез 
между пръстите” – млада 
поезия, „Хоризонт преси-
тен от лодки” – модерна 
поезия, „На поетични кри-
ле” – поезия от Созопол, 
„Морето ни свързва” – му-
зикално-поетична  вечер 
на поетите Тома Троев, 
Светла Гунчева и Мина 
Кръстева, „Още веднъж за 
любовта” – вечер на лю-
бовната лирика, „Поети с 
китара” – вечер на бардо-
вете, представяне на „Ал-
манах Бургас” – издание на 
Община Бургас и списание 
„Море”.

Наред с поетите достой-
но се представиха и проза-
иците – вечер на прозата 
„Магията на думите”, пре-
миера на роман в разка-
зи на Николай Фенерски 
„Не казвай на майка ми”, 
„Лъжичка мед от дявола” 
– странджански приказки 
от Кузман Кръстев, „Ретро 
Бургас – 2” на Соня Кехли-
барева, писателите гости 
от Турция Якуб Делиюме-
роглу и Ислям Ерди, пре-
миерата на книгата „Петко 
Росен” – 4-8 том и други.

С кръгли годишнини и 
книги отбелязаха присъ-
ствието си в литературния 
афиш на Бургас поетът 
Манол Михайлов и СНЦ 
„Артпиерия”.

Своята 20-годишнина 
СНЦ „Артпиерия” отбеляз-
ва със съпътстващи изяви 
през цялата 2012г. С музи-
кално–поетичен спектакъл 
на свещи започна пред-
ставянето на „Антология 
Артпиерия”. В съпровод на 
пиано, цигулка и шума на 
вълните свои стихове про-
четоха Евгений Апостолов, 
Мариана Праматарова, 
Калина Вергиева, Стефка 
Бакалова, Константин Ко-
радов и Васил Костов.

Интересни прояви в 
тазгодишното издание на 
Есенните литературни 
празници в Бургас бяха 
вечерта на фантастика-
та „Фантазия, родена от 
вълните”, вечерта на хумо-
ра „На шега”, с участието 
на актьора Стоян Памуков, 
срещата с Александър Се-
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кулов от Пловдив и Татя-
на Йотова от Айтос, която 
представи своите „Пеещи 
стихове”.

Овациите и възхищени-

ето на бургаската публи-
ка събра филма „Тя мина. 
Мина” на режисьора Уляна 
Матева и Тодор Иванов. 
Филмът е представен във 

Франция през месец юли 
тази година и на „Яворови 
дни” в гр.Поморие. Сни-
ман е в Париж и гр.Елена. 
Къща-музей „Яворов” – 

Чирпан, и авторите на фил-
ма пристигнаха в Бургас по 
покана на „Артпиерия”. На 
премиерата присъстваха 
представители на Община 
Бургас, много граждани и 
ученици от училище „Пейо 
Яворов” в Бургас.

Пожелаваме успешно 
представяне на всички 
участници и организатори 
и на следващото издание 
на Есенните литературни 
празници в Бургас.

От екипа 
на в.”Квантов преход”

 Вечер на Артпиерия на 16.10.2012г., КЦ Морско 
казино, Бургас.

Премиера на филма “Тя мина. Мина”. На снимката 
- режисьорът Уляна Матева и Тодор Иванов с 
членове на Артпиерия

Премиера на филма “Тя мина. Мина”. Публиката е 
в захлас...

Мариана Праматарова, 
Татяна Йотова - двете 
поетеси с отличия 
на Международния 
конкурс за поезия 
Белоцветните вишни 
от тази година, с 
председателя на 
журито Таньо Клисуров 

 Уляна Матева и Тодор Иванов с ученици от у-ще Яворов - Бургас
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от стр. 1

конник от скалния релеф 
и това само потвърждава 
съществуването на уни-
версална иконография на 
конника Сиявуш в изку-
ството.

Исторически погле-
днато, човекобогът Исус 
Христос става мъченик 
заради  намерението си 
да реформира книжовния 
Юдаизъм. Установените 
по-горе митологични при-
лики между Исус Христос 
и скитския Герой-Слън-
це Сиявуш дават доста-
тъчно основание да на-
речем кеянидския принц 
Сиявуш Скитски Христос, 
още повече, че в истори-
ята неговото мъченическо 
възсияване се свързва с 
реформирането на нек-
нижовния Зороастризъм 
/вж. кн. „Поклонници на 
светлината”/. Но докато 
с ипостаза си на София /
Мъдрост/ Исус Христос 
се слива и дори „изземва” 
духовното върховенство 
на своя Бог-Отец, то Си-
явуш не нарушава зоро-
астрийската божествена 
йерархия, където смърт-
ният Кеянид, макар и об-
щопризнат Герой-Слънце, 
би могъл да заеме място 
единствено на човешки 
дух-фраваши /равносилно 
на светец при християни-
те/, вдъхновител и защит-
ник на праведните срещу 
силите на злото, но никога 
не придобива еманация 
на абсолютен Върховен 
бог. Защото в небесното 
царство на Духа, престо-
лът вече е зает от Върхов-
ния Цар Мъдрост – Ахура 
Мазда. Рангът на човешки 
дух-фраваши съвсем не 
обезсилва божествените 
достойнства на Сиявуш, 
дори напротив, в Зоро-
астризма със статут на 
дух-фраваши е удостоен 
самият пророк Зороастър. 
Единствено като човешки 
дух-фраваши Сиявуш би 
успял да измести от со-
ларния пиедестал древ-
ното предзороастрийско 
индоиранско божество 
Митра и това несъмнено 
представлява значима 
крачка към реформиране 
на вярата, напълно спо-
ред изискването на то-
гавашната епоха, когато 
небесната власт се поема 
от богове с човешки про-
изход – Буда, Исус, Мани. 
Християнските светци 
също имат човешки жития 
и напълно съответстват 
на зороастрийските духо-
ве-фраваши.

В качеството си на 
царски син и непобедим 
войн, богатирът Сиявуш 
се сражава със слугите 

на мрака, които застра-
шават светлия и щастлив 
живот на хората. Въпреки 
че произхожда от царския 
Давидов род, на Исус не 
му се налага да бъде войн 
- царски син и да влиза в 
битки със злите сили. На 
онеправданите той пред-
лага пътя на покорството, 
стратегията за „непроти-
воречене на злото с наси-
лие”. Според него злото 
е заложено в човешката 
природа по рождение и 
поради това е неизтре-
бимо, а праведната душа 
може да намери спасение 
единствено след смъртта, 
в небесния Рай, далеч от 
земната материална гре-
ховност. Точно затова не-
говото учение, проповяда-
що смирение и покорство, 
изглежда така приемливо 
за римо-византийската 
имперска доктрина в ней-
ния стремеж да подчини 
народите по света. С при-
зивите си за примирение 
с господството на злото, 
християнската идеология 
се оказва най-подходяща 
за следващите две хиля-
долетия от рождението 
на Исус, доминирани от 
властта на анонимните па-
рични знаци без информа-
ционен еквивалент, чак до 
епохата на развитите ком-
пютърно-информационни 
и комуникационни техно-
логии през 21 век.

Широко разпростране-
ният в древността класи-
чески култов модел, при 
който божествените струк-
тури се оглавяват от Вър-
ховен бог-баща и от не-не-
гов соларен бог-син, явно 
отразява наложилите се 
династически тенденции 
в човешкото общество за 
наследствено предаване 
на царската власт от баща 
на син, а не например от 
брат на брат или по ня-

какви други критерии /вж. 
кн. „Поклонници на свет-
лината”/. Сходен религио-
зен вариант бихме могли 
да потърсим в езическите 
държави на скито-бълга-
рите преди приемане на 
Християнството, защото в 
центъра техния култ сто-
ят Върховен Бог творец – 
всеблагия, добър и светъл 
бог Ахура Мазда, и солар-
ното божество, човекобо-
га-конник Сиявуш – Скит-
ския Христос, дух-фрава-
ши на победоносен воин 
от царския род на Кеяни- на Кеяни-
дите от град Балх, столица 
на средноазиатска Балха-
ра /Бактрия/. Според мен 
абстрактното „синовно” 
родство на Сиявуш спря-
мо Всевишния бог произ-
тича от факта, че човекът 
е считан за най-висше тво-
рение на Ахура Мазда от 
зороастрийците. Подобна 
конфигурация, само че на 
Бог-Отец и на Бог-Син със 
соларни черти, се наблю-
дава на божествения връх 
в Християнството, с тази 
разлика, че там „добрият 
бог” е човекобогът Исус 
Христос, а този, който на-
казва е Бог Отец - юдей-
ският Бог Саваот. Мито-
логически пресъздаден в 
некнижовна и следовател-
но в неканонична среда, 
Сияйният конник Сиявуш, 
освен соларния си облик, 
обединява в себе си черти 
на различни легендарни 
герои - защитници и спа-
сители на човечеството 
– Махасена, Спентодата, 
Субаш, Мардукан-Гарван, 
Саошянт.

От високите скали Ма-т високите скали Ма-
дарският конник охранява 
небето над България от 
нашествие на зли сили, 
което го доближава до ми-
сията на зороастрийското 
божество-язат Ашман, па-
зител на небесния път към 

Рая. И най-вече, защото 
Ашман напълно отговяря 
на небесната характерис-
тика на Тангри-кан /Не-
бесен конник/ и на името 
Ашан-диат /Бог на спра-
ведливостта/ на главното 
варачанско /бурджанско, 
българско/ божество, оп-
исано в „История на стра-
ната Алуанк” от арменския 
летописец от 7-ми век Мой-
сей Каганкатваци. Летопи-
сецът изрично посочва, че 
„хуните” от предкавказкия 
„великолепен град Вара-
чан” почитат слънцето и 
луната, „принасят жертви 
на огъня и на водата” и се 
„покланят на някакъв бог 
на пътищата”. В така очер-
тания зороастрийски кон-
текст, въпросният „бог на 
пътищата” може да бъде 
само Ашман – пазачът на 
пътя към небесния Рай. 
Почитта към небесните 
светила слънцето, луната 
и звездите е в пълно съз-
вучие със зороастрийска-
та традиция, изповядаща 
в божествени нравствени 
категории светлинната 
ипостаза /същност/ на Ис-
тината и на Духа. Не слу-
чайно средновековните 
християнски писатели чес-
то използват в трудовете 
си клишето „вяра в слънце-
то, луната и звездите” като 
нарицателно определение 
на Зороастризма. Съвсем 
закономерно конникът Си-
явуш от мадарския скален 
релф, в проявлението си 
на Небесен конник – Тан-
гри-кан и на Бог на спра-
ведливостта – Ашан-диат 
/наричан също Аспандиат/ 
при кавказките българи 
варачани /бурджани/, би 
могъл да изпълнява функ-
циите на Ашман като па-
зач на небесния път към 
Рая. Още повече, че в ми-
тологията Сиявуш винаги 
бива свързван със свеще-

ната Кангха /страна, град 
или крепост/, синоним на 
Зороастрийския рай.

Един друг гравиран ре-
леф на Сиявуш върху еф-
талитска сребърна купа от 
Пакистан от 5-6 век /вж. 
фиг. 2/, представя младия 
конник Сиявуш със слън-
чево-огнена прическа, 
обърнат надясно, с харак-
терен персийски царски 
меч и с персийски шалче-
та-мартеници, вързани на 
ботушите, но без корона /
защото кеянидът Сиявуш 
не е цар, а само царски 
син/, който прострелва 
с лъка си връхлитащите 
отдясно лъвове – дайво-
ве, сили на злото. От ля-
вата му страна овните, 
символизиращи доброто 
и земните блага, съвсем 
не бягат в обратна посо-
ка на „ловеца”, както е в 
ловните сцени на персий-
ските царе, а доближени 
плътно с лице към него, 
сякаш разчитат на защи-
та и спасение от хищните 
зверове. Тази картина по-
казва Сиявуш в ролята на 
защитник на зороастрий-
ските ценности и на зоро-
астрийския свят от напа-
дението на жестоки вра-
гове. Идеята, заложена в 
Мадарския конник, е аб-
солютно същата, божест-
веният конник-богатир и 
кучето му са верни стра-
жи срещу враговете на 
Дунавска България. Явно 
закрилата на Мадарския 
конник успява да ни опази 
повече от 1300 години на 
този плодороден страте-
гически кръстопът, цел на 
безброй нашественици. 
Пред лицето на Сиявуш от 
фиг. 2, е изписана звезда 
- * - универсален знак за 
божественост, отговарящ 
на буквата от „Говорещата 
азбука” АЙ – небе, най-, 
висш. Добавяйки гръцките 
букви, намиращи се отля-
во на главата на конника, 
за целия надпис от фиг. 2, 
от дясно на ляво би се по-
лучило „ай ф у х ш” или „ай 
ф у х о”, което съответства 
на българското „ювиги” и 
на азиатската титла „ябгу”, 
означаващи „небесен бог”, 
„божествен”. Според мен, 
„ябгу” се явява по-късна 
тюркска производна на 
„сювиги” – „сияйно божест-
вен” – каквото е името на 
Сиявуш /ЗъАЙ БъГъО – 
сияен бог/, легендарния 
кеянидски принц от Балх.

(Следва)

СИЯВУШ – БОГ 
СИЯЕН КОННИК

Фиг. 2
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7 Първо искам да подчертая: 
няма сигурност, че пикът 
на промените, които ста-

ват със Слънчевата система, ще 
бъде на тази дата. Основание за 

точното споменаване на 21 декември тази го-
дина е единствено календара на маите. В него 
със сигурност не се говори за край и свършек 
на света, а единствено за край на един цикъл и 
започване на нов. За същото – завършване на 
една епоха и започване на друга по това вре-
ме, но без точна дата, е писано и във ведите. 
За също такъв цикъл като продължителност 
се говори и в шумерските глинени плочки. По 
данни на НАСА на 21 декември Слънцето ще 
бъде на 6,6 градуса северно от центъра на га-
лактиката ни, гледано от Земята. Написали са, 
че по това време между слънчевата система 
и центъра на галактиката ни ще се намира го-
лям облак от космически прах. http://www.nasa.
gov/topics/earth/features/2012-alignment.html

Изхождайки от това, че приблизително от 
1990 година има наистина видими и осезаеми 
промени във физическия ни свят, нормално е 
да се смята, че настоящите години са епоха 
на промени. Не само при Слънцето и плане-
тите, а и при човека. Факт е, че хората, които 
чувстват, усещат и са “духовно” настроени, се 
увеличават с всяка изминала година. Техно-
логичното развитие също върви с невероятна 
скорост. Откъдето и да погледнем, светът се 
променя.

Какво би могло наистина да се случи?
Изхождайки от знанията и информацията, 

която имам, ще опитам накратко и ясно да 
обясня нещата, които се случват, откъм физи-
ческата и природната им страна.

По същия начин, както Земята обикаля око-
ло Слънцето, така и то, заедно с всички пла-
нети от системата, обикаля около центъра на 
галактиката ни.

Както на Земята влияят положителните и 
отрицателни полета, през които тя преминава 
и които са генерирани от Слънцето ни, така 
и Слънчевата система като цяло, при движе-
нието си преминава през различни енергийни 
области, излъчвани от центъра на галактиката 
ни. Вече има много научни доказателства, че 
Слънчевата система е навлязла в много по-
силно енергийно поле, отколкото то е било в 
началото на космическите измервания. Какви 
са промените, можете да видите в страницата 
от блога “Промените в Слънчевата система и 
Земята”.

Последните достижения на квантовата фи-
зика ни дават основата, за да разберем какво 
всъщност се случва и ще се случи.

Вече се знае, че всички атоми и елементар-
ни частици, съставящи физическия ни свят, 
постоянно прескачат от състояние “частица” в 
състояние “вълна” и обратно. Това става по-
стоянно и с много висока честота.

Какво се получава, когато тези частици по-
лучат допълнителна външна за системата 
енергия? – Ами остават за по-дълго време в 
състояние “вълна”.

До какво води това? – До намаляване тегло-
то на обектите и промяна на физическите ха-
рактеристики.

Вече знаем, че в наши дни Слънчевата си-
стема получава много повече външна, допъ-
лнителна енергия отколкото досега. Очаква 
се тя да продължава да нараства. Това води 
физическия ни свят до по-високо енергийно 
състояние на изграждащите го частици.

Какво означава това за нас и Земята?
Сигурно всеки от вас е бил на място, за ко-

ето е известно, че е силно енергийно. Обик-
новено това са места, на които са построени 
светилища, оброчища и съвременни “духов-
ни” места. Това, което сте чувствали, дока-
то сте били там, донякъде е подобно, но по-
слабо от това, което евентуално ще усетите 
във времето, за което става въпрос.

Но също така има и високоенергийни места 
на Земята, които са разположени над големи 
водни площи (океани). Заради свойствата на 

Моето виждане за 21.12.2012
Какво е възможно да 
се случи според мен

водата там действието на по-високите енер-
гии е променено (по-мощно). При нормални 
условия няма никакви технически проблеми, 
но стига да има повишаване на енергията (от 
слънчеви изригвания, земетресения или други 
източници), и се започват “странни” събития. 
Реално причината е, че голяма част от еле-
ментарните частици, съставящи даден обект, 
попаднал във високоенергийна зона, пре-
минават за по-дълго във вълново състояние, 
заради външно добавената висока енергия. 
Това води до ненормални показания на всич-
ки уреди, използвани за навигация. В същото 
време вече нищо не изглежда същото както 
преди. Наблюдателят вижда познатите неща 
по непознат начин. Околният свят е обгърнат 
от нещо като мъгла и има непознати светлин-
ни отблясъци, познатите звуци изчезват, а ко-
гато някой около теб говори, то е като на за-
бавен каданс и звучи “кухо”. Понякога има и 
ефект на преместване във времето, но за това 
са нужни по-високи енергии, огромно преме-
стване в пространството на обекта или други 
специфични фактори.

Същото би могло да се случи и сега, ако до-
стигащата Земята енергия е с много висок ин-
тензитет.

Ами това е в общи линии, което би се случи-
ло при още увеличаване на енергията, идва-
ща от космическото пространство.

Има естествено и други аспекти. Знаем, че 
при много силни слънчеви изригвания има 
опасност за всичко, което ползва електриче-
ство. Индуцирания от високата енергия ток 
изгаря и разваля устройства, които в момента 
са включени и работят. Хубавото е, че вече от 
няколко години има световна мрежа за сле-
дене на достигащата Земята енергия и ранно 
предупреждение на всички електропроизвеж-
дащи и пренасящи мрежи. В случай, че те се 
изключат преди високата енергия да достигне 
Земята, то нищо от тяхната структура няма да 
пострада. Надявам се, че такива системи за 
бързо аварийно изключване имат и ядрените 
електроцентрали.

Ако бъдат взети своевременни мерки за из-
ключването на всички електромощности, то 
няма да има никакъв проблем след спадане 
силата на енергията, достигаща Земята, те да 
бъдат въведени отново в експлоатация. Все 
пак едно е три дни да няма ток с всички про-
изтичащи от това последствия, а съвсем друго 
– да се възстановява повредено и разрушено 
електрооборудване.

И което е важно за всеки от нас:
- Ако наистина тръгне да се случва нещо 

подобно, то животните ще реагират поне ден 
предварително. По неизвестен начин те пред-
усещат всичко и вземат необходимите мерки. 
Така че – наблюдавайте ги. 

- В случай, че разберете, че се случва нещо 
като описаното – много е важно да запазите 
спокойствие. Колкото е по-стабилна една си-
стема в такава ситуация, толкова по-малко 
се влияе от околната енергия. (Спокойствие-
то осигурява стабилност и ниска енергия на 
мозъчните вълни. Нужна е много по-висока 
външна енергия, за да преминат частиците, 
изграждащи мозъка, в състояние “вълна”.) 
Колкото повече се притеснявате, тормозите 
и мислите за какви ли не глупости, които не 
зависят от вас, толкова по-трудно ще преми-
нете през този период. Пак ще го преминете, 
но с цената на много по-силни изживявания 
и преживявания. Вашият възбуден мозък е с 
висока вътрешна енергия и е много по-лесно 
да бъде нарушено равновесието му. Това ще 
доведе до повече необичайни и по-силни се-
тивни възприятия.

- Предполагам, че данните в реално време, 
които давам в този блог, също ще покажат вди-
гане на енергията предварително (неутронни 
монитори за космическите лъчи и данни за 
енергийните частици, достигащи до нас от 
Слънцето).

И още нещо. Според съвременните уче-
ни Слънчевата система прави една обиколка 
около галактиката за около 250 милиона годи-
ни. Това според съвременните разбирания за 
образуването на Земята означава, че тя вече 
18 пъти е преминавала през това място в га-
лактиката, на което се намираме сега. Смята 
се, че животът на Земята е възникнал преди 
около 3,5 милиарда години. Това пък означа-
ва, че от тогава до сега е преминавала през 
това място 14 пъти. Казвам го, за да е ясно, 
че Земята и Слънчевата система се срещат с 
тези условия не за първи път, а със сигурност 
не и за последен.

По-обстойни обяснения на известна част от 
написаното тук, можете да намерите в книгата 
“Енергийното поле на Вселената и трансфор-
мацията на човешкото съзнание” от Дейвид 
Уилкок.

Филип Апостолов
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ници на 
Светлината,

Поради продължи-
телната ми обиколка в 
Източна Европа през 
септември, октомври и 
ноември това е първият 
бюлетин, който пращам 
от август насам. Правя 
всичко по силите си да 
актуализирам списъка с 
абонати. Моля препрате-
те този бюлетин до ваше-
то семейство и приятели, 
които биха се интересу-
вали от този материал.

Само пет седмици до 
преминаването през 
портала!

Ако още не сте забеля-
зали, нещата се забърза-
ха още повече. Някои от 
промените са очевидни 
– множество земетресе-
ния в различни региони, 
ураган в Ню Йорк и Ню 
Джърси, наводнение във 
Венеция, все повече со-
циални, икономически и 
политически сътресения 
и това са само няколко 
примера. Естествените и 
породените от човека съ-
бития ще продължат да 
се увеличават, докато се 
подготвяме за раждането 
на новата епоха на мир и 
благоденствие.

Какво можем да очак-
ваме, като навлезем 
в трите дни – 20, 21 и 
22 декември?
Понеже това е елек-

тромагнитно явление, а 
не геофизично, можете 
да очаквате слънцето да 
изгрее нормално на 22 
декември, Земята да се 
върти по обичайния си 
начин, оста да е накло-
нена както обикновено 
и животът да продължи. 
Въпреки че е възможно 
да има известно увели-
чение на природните и 
породените от човека 
смущения, както и мал-
ко увеличение на смърт-
ните случаи по време на 
тези три дни, не се очак-
ва холокост или катакли-
зъм.

Това обаче съвсем не 
е незначително събитие. 
Тъй като сме електро-
магнитни същества, пре-
минаването през портала 
ще породи значителна 
промяна в ДНК и съзна-
нието ни, при условие че 
сме отворени, възприем-
чиви и готови за промя-
ната. Дори онези, които 
не са готови да прегър-
нат новата Земя, ще бъ-
дат силно засегнати, но 
те може и да не усетят 
промените веднага. Но 
на онези, които са „извън 
фаза“ спрямо възнася-
щата се Земя и които от-
казват да изберат път на 
израстване и изцеление, 
животът им ще става все 
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по-труден. Те не са на-
казвани от някакъв гне-
вен Бог, а вече не вибри-
рат на ниво, съвместимо 
с новата Земя. Земята се 
превръща в планета от 
четвърта плътност. Само 
душите, вибриращи в 
четвърта плътност (както 
и учителите от пета плът-
ност), ще процъфтяват в 
новата среда. Душите от 
трета плътност в крайна 
сметка ще напуснат Зе-
мята и ще се заселят на 
друга планета от трета 
плътност.

Жизненоважно е да се 
освободите от старите 
си негативни вярвания, 
емоции и психологически 
модели и да се фокуси-
рате върху това, което 
истински искате да сът-
ворите в тази нова Злат-
на eпоха. Вашите мисли 
и чувства ще бъдат из-
ключително мощни през 
тези три декемврийски 
дни. Вижте, почувствай-
те и ЗНАЙТЕ, че сте мо-
гъщи творци. Нека да 
създадем красивия, мил, 
любящ и състрадателен 
свят, който заслужава-
ме. Нека да простим на 
себе си и на другите за 
всичко, което някога сме 
направили и което не от-
разява тази любов и със-
традание. Време е да се 
събудим!

Акценти от обиколка-
та в Източна Европа
Аз и партньорката ми 

обиколихме девет стра-
ни за два месеца, като 
посетихме България, Ру-
мъния, Сърбия, Слове-
ния, Хърватия, Австрия, 
Франция, Италия и Обе-
диненото Кралство. Най-
голямата група, на която 
някога съм представял 

промените на Земята, 
беше в София, Бълга-
рия (около 425 души). В 
Букурещ, Румъния, имах 
най-големия си съботно-
неделен семинар някога, 
с близо 300 присъства-
щи. Източноевропейците 
са прекрасни хора. Усе-
тих посветеност и анга-
жираност към духовния 
растеж, които стоплиха 
сърцето ми и увеличиха 
оптимизма ми за срав-
нително гладък преход 
към по-високо съзнание 
за тези страни. Разби-
ра се, не пренебрегнах 
предизвик ателствата , 
трудностите и страдани-
ята, които съществуват 
навсякъде по Земята, но 
искрено се надявам, че 
моето присъствие в тези 
страни значително до-
принесе за края на стра-
данията и раждането на 
новата Златна eпоха.

Благодарности
Искам да изразя благо-

дарността си на многото 
организатори и превода-
чи, участвали в това ус-
пешно начинание. Благо-
дарности на Христо и се-
мейството му от София, 
на Адриан и Георги от 
Букурещ, Мариан и се-
мейството му от Брашов, 
Владан и Данка от Бел-
град, Едвард от Слове-
ния, Ивона от Хърватия и 
Патрисия от Франция за 
тяхната неуморна работа 
и отдаденост, както и на 
много други, прекалено 
много, за да ги изброя 
поименно, които допри-
несоха за събитията и 
сесиите. Специални бла-
годарности на Джен за 
организирането на пос-
ледващи лични сесии по 
скайп и записването на 

ангажименти след пъту-
ванията ми, също и на 
сестра й Вики за поема-
нето на поръчките за кни-
ги по време на моето от-
съствие. Искам също да 
благодаря на клиентите 
си за тяхното търпение, 
докато чакат за свободни 
часове в натоварения ми 
график.

Обиколката ми през 
2013 г. вече се плани-
ра, включвайки август, 
септември и октомври. 
Освен в Източна Европа 
посещения се организи-
рат и до Египет, Украйна 
и Русия.

Допълнение по 
темата за осъзнатите 
общности
През септември по-

сетих конференция на 
общности във Вирджи-
ния, организирана от две 
комуни, Туин Оукс (Twin 
Oaks) и Акорн (Acorn). 
Макар че структурата 
на тези общности не съ-
ответства на моите лич-
ни нужди, видях много 
неща, които изглежда 
работят за техните чле-
нове (както и някои про-
блеми).

По време на източно-
европейската си обикол-
ка посетих две осъзнати 
общности, една в ранен 
етап на формиране в За-
падна Румъния (прежи-
вяваща множество труд-
ности) и една в Северна 
Италия, която е добре 
устроена (Даманхур – 
Damanhur).

Прекратих временното 
си членуване в Денсинг 
Боунс (Dancing Bones) в 
Ню Хемпшир поради не-
съвместимост на вибра-
цията с други членове. 
Това ме води да изразя 

Какво можем да очакваме 
на 20, 21 и 22 декември?

последните си наблюде-
ния за това какво прави 
една общност успешна.

Преди всичко, тряб-
ва да има съвместимост 
по вибрация. Ако сте 
човек, посветен на ра-
ботата върху себе си, и 
изцелението и израства-
нето са ваш приоритет, 
другите членове трябва 
да са в съзвучие с това. 
Второ, трябва да има 
баланс между духовно 
съзнание и земна прак-
тичност. В някои общно-
сти е сравнително лесно 
да се вдигнат сгради, да 
се инсталират слънчеви 
панели, да се отглеждат 
градини и т.н., но ако сте 
застопорен в своето его 
и не можете да общувате 
ефективно с другите чле-
нове, нещата няма да се 
получат. От друга страна, 
ако прекарвате повече-
то време в медитация и 
пътешествия в космоса, 
но не сте развили сил-
на връзка със Земята и 
общностите около вас, 
рано или късно ще се 
появят проблеми. Важно 
е да имате просветлен 
възглед и по отношение 
на икономиката. Живеем 
във вселена на изобилие 
и благоденствие, макар 
че повечето системи на 
Земята все още не са 
осъзнали този факт. По 
време на прехода от ико-
номика, основана на ос-
къдица и недоимък, към 
икономика, основана на 
изобилието, нещата ще 
станат малко трънливи. 
Важно е да си част от се-
гашния свят, но да не бъ-
деш зависим от неговите 
системи за доставки и 
икономика. Това е трудно 
и е предизвикателство за 
повечето общности.

Ще говоря отново по 
темата за общностите в 
следващите бюлетини. 
Също ще актуализирам 
зимния си график съв-
сем скоро. Нямам твър-
ди планове веднага след 
преминаването през пор-
тала, но известно време 
ще прекарам в Мексико 
и Югозападни САЩ. Ще 
има още един бюлетин 
преди 21-ви декември. 
Ще се радвам да поддър-
жаме връзка. Много бла-
гословии,

Сал Ракели
От ноемврийския 

имейл бюлетин на Сал 
Ракели


