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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та.  Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр.  4

Борислав ИВАНОВ

Познанието разкрива истината за света, 
кое е добро и кое е зло за човека. Според 
библейската легенда, в Райската градина 
Адам и Ева вкусват плода от дървото на 
познанието и в техните души пламва лю-
бов към истината. Истината им отваря очи-
те да различават доброто от злото, за да 

могат сами да разпознават доброто и да 
избягват злото. Тази любов, с която хора-
та търсят, откриват и отстояват истината, 
се нарича Вяра. Вярата разпалва в душите 
огъня на Човешкия дух, който превръща 
човешките същества от слаби бездуховни 
животински твари в могъщи богоподобни 
творци. 

Вярата отваря съзнанието за божиите 

закони, повеляващи на хората да бъдат 
добродетелни, да не лъжат, да не завиж-
дат, да се обичат, да си помагат, за да ста-
нат духовно силни и да преодолеят много-
бройните опасности в живота. За съжале-
ние вярата на първите ни предци се оказ-
ва твърде крехка, за да устои на всички 

СИЯВУШ – 
БОГ СИЯЕН 
КОННИК

(Трета част)
Фиг.1
Кушанският конен бог 
на металите Адшо 
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ната работа се провежда 
на фино ниво. Защото по-
плътната материя и прос-
транство се променят по-
бавно от фините. Такива 
са свойствата на плът-
ността. Дори и във ва-
шия свят движението във 
въздуха и във водата ста-
ва с различни скорости. 
Провежда се прекалиб-
риране на фините тела. 
В крайна сметка всички 
тела ще се слеят в едно 
висше космическо тяло, 
с промяната на всички 
останали тела. Т.е., кога-
то свойствата на физиче-
ското тяло стават по-фи-
ни и идентични по вибра-
ции с астралното тяло, 
то тези тела се сливат в 
едно и стават не седем 
Аза, а шест. И така ната-
тък, до пълното сливане 
на всичките тела в едно и 
освобождението на кос-
мическото съзнание.

Всяко ваше тяло при-
тежава не само свои ха-
рактеристики, но и свое 
ниво на съзнание. Сега 
сте разнопосочна ма-
трьошка, в която всяко от 
седемте тела притежава 
свое ниво на съзнание. 
В крайна сметка остава 
едно тяло, притежаващо 
съзнанието на седемте 
ваши тела.

При преход в четвърто 
измерение се усилват ви-
брациите на тялото-про-
водник. Т.е. астралното 
тяло започва да се акти-
визира, синхронизирайки 
се с физическото. След 
това физическото тяло 
се слива с астралното и 
остават шест тела.

При преминаване в 
пета плътност се акти-
визира менталното тяло. 
След това неговата син-
хронизация с астралното 
тяло му позволява да се 
слеят и остават пет тела.

При преминаването в 
шеста плътност, се акти-
визира светлинното тяло 
и се стартира процес на 
синхронизация с ментал-
ното тяло, което се сли-
ва със светлинното. Ос-
тават четири тела. При 
това частично се изтрива 
индивидуалната иден-
тификация на душата. 
При преминаването в 
седма плътност се акти-
визира каузалното тяло, 
което стартира процес 
на синхронизация със 
светлинното тяло. Свет-
линното тяло се слива с 
каузалното. Остават три 
тела и т.н.

Въпросът е в това, 
какво активизира тяло-

то-проводник. Активиза-
цията протича с помощта 
на енергийното въздейст-
вие отвън или отвътре. В 
предишните ви истории 
активизацията на астрал-
ните тела на учениците е 
ставала чрез подготовка 
на физическото тяло и ак-
тивизация на астралното 
с външно въздействие на 
учителя, с негов енергиен 
тласък. Във вашите маги-
чески практики също така 
са известни енергийни 
въздействия за активира-
нето на човешкото астрал-
но тяло, спомнете си при-
казките за превръщане. Те 
имат реална основа.

Преди човека е имал 
също така възможност 
„преждевременно“ да 
стартира процеса за про-
мяна на съзнанието с по-
мощта на продължителни 
практики за повишаване 
вибрациите на физическо-
то тяло и активизирането 
на астралното. След това 
се стартира реакция.

По степента си на плът-
ност скоростта на актива-
ция на следващото тяло-
проводник е една степен 
по-бърза от предишната. 
Т.е. най-трудно е старти-
рането на астралната ак-
тивизация, след това про-
цесите се ускоряват. Не 
забравяйте, че за активи-

зацията на телата-провод-
ници е необходимо съзна-
телно участие и съгласие 
на душата. Ако тя още не е 
готова по различни причи-
ни да се раздели с тялото 
от тази измерност, то про-
цесът се спира временно. 
Всичко това заедно съста-
вя процеса на израстване 
в космическо съзнание.

В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ 
ПРОТИЧА ПРОЦЕС НА 
АКТИВАЦИЯ НА ВАШИТЕ 
ТЕЛА-ПРОВОДНИЦИ в 
четвърто измерение. Лъ-
чът на галактическото из-
равняване от 21.12 стар-
тира този процес отвън.

Скоростта на активиза-
ция зависи от степента на 
готовност при всеки един: 
от осъзнаването, от го-
товността на физическото 
тяло, от активното участие 
в процеса, от посоката на 
намерението.

Осъзнаването. Тези 
от вас, които са осъзнали 
същността на процеса, 
вече участват в него ос-
ъзнато. Всеки ден осъзна-
вайте в себе си ставащите 
промени. Фиксирайте ги. 
Дори и да са малки, но е 
важно процесът да не се 
прекъсва. Защото на оп-
ределен етап количество-
то ще премине в качество 
и ще се извърши скок в 
съзнанието. Фиксирайки 

ежедневните промени, ги 
закрепвате енергийно в 
съзнанието си.

Готовност на физиче-
ското тяло. Започвате да 
усещате промени също 
така и във физическото 
си тяло. Ако физическото 
ви самочувствие се подо-
брява, това е показател, 
че физическото ви тяло се 
синхронизира с астрално-
то. Ако има влошаване на 
самочувствието, означава, 
че процесът на синхрони-
зация е затруднен. Защо? 
Във физическото ви тяло 
са останали недоработени 
някои кармични фрагмен-
ти. Обърнете внимание на 
органа, в който имате про-
блеми. Това ще ви помогне 
да определите какво имен-
но има за доработване. 
Кармични проблеми ще 
има до процеса на слива-
не на каузалното тяло. Но 
на друго ниво. Сега тялото 
ви изпитва болестни със-
тояния по тази причина и 
очистването ще продължи 
във всички тела до кауза-
лното.

Ако повече не боледу-
вате от нищо, значи физи-
ческото ви тяло е готово и 
синхронизирано с астрал-
ното. Такива хора започ-
ват да сънуват, т.е. пом-
нят преживяванията си в 
двете тела и могат и двете 

да ги управляват. Обик-
новено този процес също 
отнема известно време. 
Осъзнавайки астралното 
тяло на сънищата, човек 
се увлича и се опитва да го 
усвои. Малцина от после-
дователите на различните 
практики продължават на-
татък, без да се спират на 
пътешествията по време 
на сън. И за двата капана 
се говори в древните ви 
текстове. Пътешествията 
и осъзнаването на астрал-
ното тяло е увлекателно. 
Избавили се от оковите 
на физическото тяло, се 
чувствате по-свободни, 
появяват се нови фантас-
тични способности.

Ние разбираме стре-
межа ви да усвоявате но-
вото. Навремето сте се 
спуснали в по-малко фи-
ните нива за получаването 
на безценен опит. Просто 
искаме да отбележим, че 
увлечението ви по физи-
ческото тяло е продължи-
ло еони векове. И това е, 
защото не успявате да се 
„наиграете“ в своя свят. 
Разбира се, процесът на 
активация на следващото 
тяло-проводник (ментал-
ното тяло) протича по-
бързо от предишното. И 
ние се надяваме, че няма 
да закъсате дълго на това 
ниво. Впрочем, всеки из-
бор се приветства. И мно-
зина от вас ще останат тук 
продължително време, до-
като се наиграят на новите 
игри. Или докато не дойде 
времето на следващия Га-
лактически лъч.

Активно участие в 
процеса. Тези от вас, кои-
то са изразили намерение 
да отидат в по-фини изме-
рения, вече са стартирали 
механизма активизация 
на тялото-проводник. Но 
зависи много от това, до-
колко активно участвате 
в този процес. Може да 
не правите нищо, защото 
вашите помощници и учи-
тели работят ежедневно 
с вашето фино тяло-про-
водник, активизирайки го 
отвън, реализирайки на-
мерението ви. Някога, ако 
пожелаете да преминете в 
ранг учител и помощник, 
също ще помагате на същ-
ностите от по-финия план. 

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД. 
АКТИВАЦИЯ НА 

ТЕЛАТА-ПРОВОДНИЦИ
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Но съзна-
телното ви 
у ч а с т и е 

увеличава скоростта на 
процеса. Какво се иска 
от вас? Да си помогнете 
в активацията на вашето 
астрално тяло. Техники 
за активации са ви преда-
дени. Старайте се всеки 
ден да забелязвате про-
мените в себе си, движе-
нието на финото ви тяло. 
Искаме да предупредим, 
че при тези, при които 
процесът е без съзнател-
ното им участие, процеса 
на сливане може да бъде 
понякога болезнен. Ра-
ботата е там, че енерге-
тиката на астралното тя-
ло-проводник се усилва. 
При вас това се нарича 
огън отвътре. Затова ня-
кои от вас усещат паре-
не, вътрешна и външна 
температура, втрисане. 
Това е показателно, че 
астралното тяло се акти-
визира по-бързо, откол-
кото успява да се подгот-
ви физическото.

Насоченост на наме-
рението. В много от ва-
шите учения вече е раз-
казвано за техниката на 
реализирано намерение. 
Вашият живот е процес 
на корелации от различ-
ни ваши намерения. Това 
се отнася и до процеса 
на вашия преход. Ако 
имате непроменливо на-
мерение да постигнете 
пълно освобождение на 
съзнанието, то това ще 
се случи. Но по пътя на 
освобождението във вас 
се формират голямо ко-
личество други съпът-
стващи намерения, реа-
лизацията на които също 
се стартира. Например 
намерението да усвоите 
ново ниво на осъзнаване 
чрез сънища и пътешест-
вия в астрално тяло. Ка-
пани за вашето внима-
ние има на всяко ниво 
на съзнание. И да се за-
губите в астралния или 
менталния свят е също 
толкова лесно, както и в 
материалния. Например 
в менталното тяло ще са 
ви достъпни всички зна-
ния, които се отнасят до 
вашия свят. Нима това не 
е капан за осъзнаване-
то? На астрално ниво съ-
ществуват много възмож-
ности за чувствено въз-
приемане, неограничени 
от физическото тяло. 
Предвиждаме, че мнози-
на от вас като любопит-
ни деца ще се заплесват 
през тези етапи от разви-
тие на осъзнаването.

В документален филм 
на руската телевизия 
РЕН със заглавие 

„Космическите спасители” 
се утвърждава хипотезата, 
че извънземни помагачи на 
земляните предотвратяват 
катастрофи със световен 
мащаб.

Няма да има край на све-
та, разкриват авторите на филма. Космическата служба за 
спасение ще протегне ръка за помощ на човечеството. Кой, 
кога и по какъв начин вече е прикривал Земята от заплахи и 
е спасявал хората от самоунищожение? Защо през послед-
ните сто години на Земята не е паднал нито един метео-
рит, който би могъл да застраши живота на човечеството? 
Защо ядреният облак по време на аварията на японската 
атомна централа Фукушима внезапно спря именно в този 
момент, когато катастрофата можеше да приеме планета-
рен мащаб? Защо кометите, които се носят срещу Земята, 
противно на всички закони на физиката изведнъж променят 
траекторията си и заобикалят нашата планета?

Някои учени предполагат, че нашата планета има свой 
междугалактически ангел-пазител. Някои смятат, че това е 
някакъв неизвестен на науката закон за запазване на живо-
та, други подозират в такъв алтруизъм извънземни цивили-
зации.

Кой пази нашата планета в Космоса?
24 март 1993. Сътрудниците на Паломарската обсервато-

рия в Калифорния направиха невероятно откритие. Учените 
откриха, че към нашата Земя с огромна скорост се носи гигант-
ска комета. Според изчисленията тя трябваше да достигне 
Земята и да унищожи всичко живо на планетата. Но се случи 
нещо невероятно. Когато кометата се приближи към Юпитер, 
някаква неизвестна сила сякаш я отби от нейния курс. Коме-
тата се вряза в Юпитер и се разпръсна на парчета, което 
напълно противоречи на известните ни закони на физиката.  
Според изчисленията на учените, преминавайки покрай 
Юпитер, покрай неговото гравитационно поле, тя трябваше 
да получи ускорение и да се насочи към Земята. Ако тази 
комета беше паднала на нашата Земя, тя щеше да разруши 
буквално всичко и да предизвика истинска катастрофа от 
планетарен мащаб. Дори Юпитер, който е 317 пъти по-тежък 
от Земята, едва не се измести от орбитата си при бомбарди-
ровката от отломките на кометата. Те оставиха в атмосфе-
рата на Юпитер огромни петна, които отлично се виждат в 
телескопите и сега. Някои от тях по размер са по-големи от 
цялата ни планета. Учените изчислиха, че ако кометата се 
беше врязала в Земята, мощността на удара щеше да се 
равнява на 500-мегатонна ядрена бомба. Такъв взрив про-
сто щеше да разкъса нашата планета на дребни парчета.  
Защо огромната комета така и не достигна Земята? Защо 
тя, нарушавайки законите на физиката, измени курса си? 
Какво е това – случайност, съвпадение или на земляните 
просто им провървя? Много изследователи са уверени: ця-
лата работа е там, че нас ни следят и много искат да помог-
нат на човечеството да се съхрани. 

11 март 2011 г. На 70 километра от източното крайбрежие 
на японския остров Хонсю става земетресение с мощност 9 
степен по скалата на Рихтер, най-силното в цялата история 
на Япония. Центърът на този разрушителен подземен трус 
е в Тихия океан, на дълбочина 32 км под нивото на море-
то, затова той предизвика мощно цунами. Огромната вълна 
след 10 минути достигна остров Хонсю, най-големия от ар-
хипелага. Много японски крайбрежни градове просто бяха 
измити от лицето на земята. 

Но най-страшното стана на следващия ден, 12 март. 
Сутринта, в 6.36 ч., избухна първият реактор на атомната 
централа Фукушима. Започна изтичане на радиация. Още 
същия ден в епицентъра на взрива пределно допустимото 
ниво на замърсяване беше превишено 100 000 пъти! На 
следващия ден трагедията изглеждаше необратима. Из-
бухна вторият блок. Радиолозите бяха уверени, че след та-
кива огромни изтичания заразено трябва да се окаже едва 
ли не цялото земно кълбо. На 19 март, само една седмица 
след първия взрив, първата вълна на радиацията достигна 
бреговете на САЩ. И според прогнозите радиационните об-
лаци трябваше да покрият територията на Америка, а след 
това да продължат по-нататък. Но това не се случи. Мнози-
на в този момент повярваха, че катастрофата от световен 
мащаб беше избегната само благодарение на намесата на 
някакви нечовешки, а по-точно казано - на извънземни сили.

Анна Ажажа, изследовател на аномални явления: “Тези, 
които са с по-висок разум от нас, водят много точен отбор. 
Те ни помагат като истински учители. От тяхна страна няма 
някакви агресивни действия по отношение на човешката 

цивилизация, само твърд контрол, специално насочен към 
понижаване на радиацията, иначе катастрофата щеше да е 
много голяма ...”

Тази версия  звучи като фантастика, като приказка. Но ако 
проследим количеството на аномалните явления, които в 
онези дни наблюдаваха жителите на Япония, можем да на-
правим поразителен извод: количеството на наблюдаваните 
НЛО беше по-голямо, отколкото през последната половин 
година в целия свят. Стотици японци заснеха с фотоапарати 
и на видео неидентифицирани светещи обекти в небето. На 
един от тези удивителни видеозаписи, направен от жители 
на град Окунама до АЕЦ Фукушима на 16 март, т.е. два дена 
след като реакторите на централата престанаха да се взри-
вяват, отчетливо се виждат цяла група светещи сфери, не 
по-малко от десет. Може да се види как те синхронно се пре-
местват в пространството.

Александр Семьонов, изследовател на аномални явле-
ния: “Когато започват много силни планетарни катастрофи – 
вулкани, земетресения, наводнения и пр., се появяват НЛО. 
Във Фукушима НЛО бяха фиксирани неведнъж, а няколко 
пъти, и това бяха групови полети.”

На друг любителски запис, направен 15 дена след авария-
та във Фукушима, се вижда цяла флотилия светещи обекти, 
които се движат отначало над крайбрежието, а след това се 
придвижват плътно до разрушените блокове на централата 
и застават над тях. Изследователите са абсолютно уверени: 
радиационният облак неочаквано за еколозите и въпреки 
прогнозите на синоптиците се разсея само благодарение на 
дейността на тези странни обекти в небето.

Александр Семьонов: “Една серия просто ме порази, за-
щото в други случаи скептиците можеха да кажат, че това са 
китайски фенери или са пуснати някакви въздушни балони 
с апаратура, която мери радиацията, и се придвижват бав-
но като някакво ято. Но ето един случай, когато НЛО летят 
точно хоризонтално, стройно, с равни интервали между тях, 
и това са 12 броя. И после от този строй като по заповед 
се отделят три обекта, пикират надолу и после се връщат 
обратно в строя, всичко това напомня маневри на някаква 
ескадрила.”

Разбира се, това е само версия. Хората, които изказват 
подобни предположения, могат да бъдат обвинени, че мно-
го им се е развинтила фантазията. Тези, които виждат НЛО, 
могат да бъдат отнесени към хората с разклатени нерви, 
склонни от време на време да смятат халюцинациите си за  
НЛО. 

Но ако се замислим, възникват много въпроси, например: 
защо за последните сто години в Земята не се е врязал нито 
един голям астероид или метеорит? Последното сериозно 
стълкновение е станало през 1908 г. Тогава на територията 
на Русия, близо до река Подкаменна Тунгуска, паднал огро-
мен метеорит. По останалите на повърхността на планетата 
повреди се съди, че този взрив е съответствал на 40-мегато-
нен тротилов еквивалент. При това космическият камък не е 
нанесъл почти никаква вреда, той е паднал в затънтен рай-
он на Сибир. А ако беше паднал 100 км по-наюг, можеше да 
предизвика много силно земетресение, защото тогава него-
вият взрив щеше да стане близо до границата на сибирска-
та платформа и това неизбежно би довело до повишаване 
на сеизмичната активност. Сибир щеше да бъде обхванат от 
земетресения с магнитуд не по-малко от 7 степен. Излиза, 
че на нас отново ни е провървяло. Или може би някой ни 
спасява?

Александр Семьонов: “...Космическите сили ни наблюда-
ват и по някакъв начин ни пазят от силни катаклизми или от 
самите нас в продължение на цялата ни история...“

След Тунгуския метеорит нас можеха да ни убият още 
стотици метеорити и отломки от астероиди. Но всички те 
кой знае защо преминаха отстрани. Например на 29 сеп-
тември 2004 г. огромен астероид мина покрай Земята само 
на 6000 км. В мащабите на Космоса това е просто нищож-
но разстояние. Ако той беше само малко по-близо, щеше 
да бъде привлечен в атмосферата на Земята, да се загрее 
до невероятна температура и да се превърне в грамаден 
пламтящ снаряд. Такъв камък е достатъчен, за да изтрие 
всеки от континентите на нашата планета.

КОСМИЧЕСКИТЕ 
СПАСИТЕЛИ

На стр. 8
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изкушения на лъжата, сковаваща в леден мрак 
съблазнените души. Изхвърлени от Рая в без-
дната на суровата земна реалност, сред хищни 
зверове, природни стихии и човешка измама, 
хората са обречени на страдания, но окриляни 
от Вярата, неуморно умножават познанията си, 
упорито развиват своето общество, водени от 
мечтата да изградят Земния рай по подобие на 
Небесния рай, създаден от Твореца. Духовно 
прогледналите виждат най-големия враг на чо-
века в лъжата, срещу която непрестанно тряб-
ва да се воюва. Защото лъжата отваря вратите 
на злото, разяжда душите, убива Вярата, уга-
сява Духа и разрушава обществото. Рано или 
късно лъжата умира разобличена. Истината е 
безсмъртна и само пътят на истината води към 
безсмъртието на Човешкия дух. Древните ми-
тологични герои с човешки произход Гилгамеш, 
Йима, Орфей, Залмоксис, Сиявуш и много дру-
ги, допринасят с подвизите си за спасението и 
за прогреса на цивилизацията. Непобедимият 
им Дух вдъхновява следващите поколения към 
жертвоготовност за постигане на съвършенство 
и на духовно безсмъртие - божественото при-
звание на човека.

За да спаси душите на вярващите, Божият 
син и полубог по рождение Исус Христос укреп-
ва Човешкия дух с любов и с добродетелност, 
но също с примирение и с покорство. Човеш-
ки син по произход, Скитският Христос Сиявуш 
спасява душите на праведните, възвисявай-
ки Човешкия дух с добродетелност, но също с 
воля за борба и с активна позиция срещу зло-
то, напълно според зороастрийските разбира-
ния. Скитите българи почитат Героя-Слънце 
Сиявуш - човешко божество, подобно на Буда 
и Мани, запазвайки небесното върховенство за 
добрия светъл бог Ахура Мазда – Царстваща-
та Мъдрост. Слънцето е царят на материална-
та светлина, Мъдростта е царят на духовната 
светлина. Исус Христос придобива не само 
светлинния ореол и рождената дата на Слънце-
то, но също Божествената Мъдрост – София, 
сливайки се по този начин със самия Творец. 
Според християнската представа за триедин-
ния бог Исус Христос е първият роден от про-

стосмъртна жена човекобог, който се приравня-
ва по божествена мъдрост с Върховния свет-
линен Бог - Творец на вселената. В началото 
римляните изглежда възприемат Исус Христос 
повече в човешката му природа на божество. 
Канонизираният за светец император Констан-
тин Велики (307-337 г.), който въвел Християн-
ството за държавна религия в Римската импе-
рия, всячески се стремял да се оприличи на 
Христос. Искал да бъде кръстен в река Йордан 
както Исус, обявил за свой монограм хрисмона 
- монограма на Христос, поръчал в мавзолея 
му да поставят имитации на саркофази на два-
найсетте апостоли, а неговият саркофаг бил 
разположен в средата. След смъртта му рим-
ският сенат обожествява Константин Велики, 
следвайки езическата традиция.

Зороастрийците откриват присъствието 
на Ахура Мазда – Царстващата Мъдрост във 
всички светещи създания. За тях дори небес-
ният рай е „Безкрайна светлина” (Анагра Рао-
чан; предполагам идва от А(Нъ) КРъ  Ръ АЙ 
Зъ Нъ - без край много небесна светлина дава 
– безкрайна светлина). Ето защо в безспорния 
светлинен лидер Слънцето те виждат най-
значимия символ на Ахура Мазда. Три от се-
демте главни зороастрийски божества Амеша 
Спенти - Безсмъртни святости, се отнасят към 
фазите на дневното и на годишното слънце, 
така както към човешките и към царските 
възрастови категории. Това са Кшатра Ваиря – 

(Трета част)

Желаната власт - лъчите на младото утринно 
или пролетно слънце – „Очакваното слънце”, 
младият цар. Аша Вахища – Най-добрата ис-
тина - огънят на същинското дневно или лятно 
слънце - „Истинското слънце”, справедливият 
цар в зряла възраст. Ахура Мазда – Царства-
щата Мъдрост, който обикновено се слива 
с творческата си инкарнация (въплъщение) 
Спента Майниу – Най-светлата мисъл – почти 
„абстрактната” светлина на старото залязващо 
или есенно-зимно слънце – „Мъдрото слънце”, 
мъдрият остарял цар, символизиращ висшата 
духовна сила, способна да възкреси живота в 
природата след нощния мрак и след зимния 

студ. Яхнал своя небесен 
кон, Героят-Слънце, со-
ларният принц, младият 
цар-слънце, отдавна осве-
тява скитския духовен мир 
с непобедимия си блясък, 
в лицето на божествени-
те персонажи Митра, Тра-
кийския Герой (Тракийския 
Херос), Хурса, Колаксай, 
Сиявуш. На фиг. 1, върху 
печат от 2 век е изобра-
зен кушанският конен бог 
на металите Адшо (Атшо, 
Аошо), аналог на скито 
българския бог на мета-

лургията и на ковачеството Хурса. Зад конника 
се вижда знакът на Шива, а пред конника е из-
писана тамгата на царстващата кушанска ди-
настия Канишка (предполагам тамгата повтаря 
побуквения запис на ШъКъ – победа; вж. „Го-
вореща азбука....”). Бог Адшо държи в ръката 
си кръст, безспорно свидетелство за неговите 
слънчеви качества. Общоскитската представа 
за соларната същност на бога на металите и на 
ковачеството не оставя никакво съмнение, че 
зороастрийският покровител на металите Кша-
тра Ваиря – Желаната власт, също е възпри-
еман за слънчево божество. Друго потвържде-
ние за слънчевите проекции на Кшатра Ваиря, 
Аша Вахища и Ахура Мазда откриваме в изо-
бражението върху златен пръстен, намерен в 
гр. Болгар - столицата на Волжка България (вж. 
фиг. 2). Ако сравним знаците от пръстена с из-
вестната тройка знаци от камъка от Бяла (вж. 
фиг. 3), ще установим, че крайните два знака от 
камъка, върху пръстена са заменени с рисунки 
на изгряващо слънце и на дневно слънце. При 
розетата от Плиска (вж. фиг. 4-1) тези два край-
ни знака съответстват на Кшатра Ваиря – же-
ланата Власт и на Аша Вахища – Най-добрата 
истина (вж. статията „Сиявуш – бог сияен кон-
ник” - втора част). А в средата на пръстена и на 
камъка, стои сакралният български символ IYI 
– знакът на „духовната” светлина, излъчвана от 
Ахура Мазда - Царстващата Мъдрост.

(Следва)

СИЯВУШ – 
БОГ СИЯЕН 
КОННИК
От стр. 1

Фиг.2
Златен пръстен, намерен в гр. Болгар - 
столицата на Волжка България

Фиг.3
Камъкът от Бяла

Фиг.4
Розетата от Плиска
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"ЕЛ и КО" ЕООД, Па-
зарджик, извършва 
квалифицирани 
ел.инталации и кон-
султации за изграж-
дане, поддръжка и 
ремонт на ел. инста-
лации, изграждане на 
комуникационни си-
стеми и връзки.

„ЕЛ и КО” ЕООД  е 
фирма, която пред-
ставлява перфектна 
симбиоза между 
първокласна работа, 
разумни цени и веж-
ливо отношение към 
клиентите. Именно на-
шата лоялност и ефи-
касност са в основата 

„ЕЛ и КО” ЕООД 
гр. Пазарджик

на това все повече 
потребители да се 
свързват с нас.

Разполагаме с необ-
ходимата номенкла-
тура от инструменти, 
машини и технически 
персонал, за да по-
ложим телекомуника-
ционни кабели. Спе-
циализирани сме и в 
бързото изграждане 
на високоскорост-
ни комуникации по 
съществуваща елек-
троинфраструктура.

Ако имате бизнес в 
телекомуникациите 
и нашите продук-

ти са необходими и 
на Вашите клиенти, 
предлагаме да ра-
ботим заедно като 
гарантираме, че това 
ще бъде от полза за 
всички страни. Про-
дуктите, които пред-
лагаме, са специално 
подбрани и съобра-
зени с телекомуни-
кационния пазар в 
България в ценови, 
технически и функ-
ционален аспект. 
Вашите клиенти ще 
бъдат доволни от оп-
тималното отношение 
на качество / функ-
ционалност / цена, 
а дистрибуторите 

ще работят с гъвкав 
и интуитивен за ин-
сталиране, лесен за 
поддръжка продукт с 
дълъг експлоатацио-
нен живот.

Ние търсим партньо-
ри от цялата страна, 
като предлагаме ко-
ректни отношения, 
техническа помощ 
и обучение, богати 
складови наличности 
и бърза реакция.

Станете наш парт-
ньор, разширете своя 
бизнес и клиенти!

Тел. за връзка
0889/904 552
0885/368 617

e-mail: elco@abv.bg
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Продължение от бр. 5

Дали чудесата, които 
виждаш в квантовия 

свят ни показват 
нашите най-големи възможности 

или ограничеността на нашата 
наука? Възможно ли е спонтанното 
изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването 
във времето да са нашето истинско 

наследство във Вселената?

Божествената 
матрица Мост между 

времето, 
пространството, 

чудесата и 
вярата

Грег БРЕЙДЪН

От Матрицата ни е дадена силата да си 
представяме, мечтаем и чувстваме възмож-
ностите на живота така, че тя трябва да 
отрази обратно към нас онова, което сме 
създали. И древните традиции, и съвре-
менната наука са описали как работи това 
космическо Огледало; експериментите, кои-
то ще разгледаме по-късно, могат да решат 
някои мистерии в Творението, но те отварят 
и вратата за по-дълбоките въпроси за наше-
то съществуване.      

Ние не знаем всичко, което трябва да се 
знае за Божествената матрица. Науката не 
разполага с всички отговори - учените даже 
не са сигурни откъде идва Божествената 
матрица. И може да учим това през след-
ващите сто години и пак да не намерим 
отговорите на тези въпроси. Онова, което 
знаем, е, че Божествената матрица наисти-
на съществува; Тя е тук и ние можем да се 
свържем с нейната съзидателна мощ чрез 
езика на нашите емоции. 

Можем да приложим това познание в на-
шия живот по начин, който е полезен и зна-
чим. Правейки това, нашата връзка един с 
друг и с всички неща не може да бъде отре-
чена. Именно в светлината на тази връзка 
можем да си дадем сметка колко силни сме. 
От мястото на силата, която подобно осъз-
наване предлага, имаме възможността да 
се превърнем в по-мирни и състрадателни 
хора, които активно работят, за да създадат 
един свят, който отразява тези качества - и 
дори нещо повече. Чрез Божествената ма-
трица имаме възможността да се съсредо-
точим върху тези атрибути в своя живот, като 
ги приложим като своя вътрешна техноло-
гия на чувствата, въображението и мечтите. 
Когато го направим, докосваме същността 
на силата да променим своя живот и света.

ЗА НАСТОЯЩАТА КНИГА
В много отношения нашето преживяване 

на Божествената матрица може да се срав-
ни със софтуера, който кара компютъра да 
работи. В двата случая инструкциите тряб-
ва да използват език, който системата раз-
бира. При компютъра това е цифров код, 
съставен от единици и нули. При съзнани-
ето се изисква различен вид език - такъв, 
който не използва числа, азбука или дори 
думи. Тъй като вече сме част от Божестве-
ната матрица, ясно е, че вече имаме всичко, 
което ни трябва, за да комуникираме с нея, 
без да ни е необходим наръчник с инструк-
ции или специално обучение. И това наис-
тина е така. 

Езикът на съзнанието, изглежда, е уни-
версалното преживяване на емоции. Ние 
вече знаем как да обичаме, как да мразим, 
как да се страхуваме и как да прощаваме. 
Като осъзнаем, че тези чувства всъщност са 
инструкциите, които програмират Божестве-
ната матрица, може да разберем по-добре 
как да внесем радост, изцеление и мир в жи-

вота си. 
Настоящата книга не е предназначена да 

бъде творба, посветена на историята на на-
уката и новата физика. Съществуват много 
текстове, които вече са свършили прекрасна 
работа, за да стигне тази информация до съз-
нанието ни. Някои от тях съм споменал - „Хи-
перпространство” на Мичио Каку и „Цялост-
ност” и „предполагаем ред” на Дейвид Бом. 
Всяка от тези творби представя нов начин да 
видим нашия свят и ви ги препоръчвам. 

Настоящата книга е предназначена да се 
превърне в полезен инструмент - в наръчник, 
който можем да приложим към загадките в на-
шия всекидневен живот. Поради тази причина 
съществуват места, на които съм избрал да 
се фокусирам повече върху радикалните и 
неочаквани резултати от квантовите експери-
менти, вместо да се посветя на твърде мно-
гото технически подробности, свързани с тях.

За да разберем как да проявим изцеление, 
мир, радост, любов и партньорство, както и 
да оцелеем, е важно да наблегнем на онова, 
което резултатите ни казват за самите нас, а 
не на това как точно са или как са направени 
експериментите. Онези, които се интересу-
ват повече от техническата им страна, могат 
да получат подробностите от другаде.

За много хора пробивите, направени в 
квантовата физика, са само интересни факти 
- неща, за които да говорят по конференции 
и семинари, но те имат минимално влияние 
върху ежедневния ни живот. Каква е ползата 
от това да знаем, че материята може да бъде 
на две места едновременно или че електро-
ните могат да се придвижват по-бързо, откол-
кото е казал Айнщайн, ако това не прибавя 
нещо към нашия живот? Единствено кога-
то свържем тези открития с изцелението на 
своите тела или с това, което преживяваме в 
своя живот - едва тогава те стават важни за 
нас. 

Настоящата книга е предназначена да 
послужи като мост над именно тази пропаст 
между загадките на квантовия свят и нашите 
ежедневни преживявания. Освен че описва 
самите открития, тя ни отвежда една стъпка 
по-напред: показва ни как тези открития мо-
гат да ни помогнат да станем по-добри хора 
и да изградим съвместно един по-добър свят. 
Написал съм тази книга поради една причи-
на: за да предложа надежда, възможност и 
сила в един свят, който често ни кара да се 
чувстваме незначителни, неефективни и без-
помощни. Целта ми е да представя изуми-
телните прозрения на новата наука по начин, 
който е много лесен за разбиране и същевре-
менно е интересен.

Опитът ми от презентациите и семинарите 
е показал, че за да достигна до аудиторията, 
е важно да се съобразявам с начина, по кой-
то слушателите се учат. Независимо от това 
колко „лявомозъчни” мислим, че сме, фактът 
е, че всички ние използваме двете полукъл-
ба, за да намерим смисъл в света. И докато 
някои хора определено разчитат повече на 
едното или на другото полукълбо, важно е 
да зачитаме както интуицията, така и нашата 
логика, когато приканваме хората да напра-
вят огромен скок в начина, по който виждат 
света.

Поради тази причина „Божествената ма-
трица” е написана така, както се създава 

тъкан. В тези страници съм вплел „дясномо-
зъчни” описания на личните отчети и прекия 
опит в „лявомозъчно” изследване, както и до-
клади за открития, които ни казват защо тези 
истории са важни. Този начин за споделяне 
на информация кара данните да изглеждат 
по-малко подобни на тези в учебник, докато 
същевременно съдържат достатъчно от во-
дещата наука, за да ги направят значими. 

Както целият живот е изграден от четири-
те химически бази, които изграждат нашата 
ДНК, така и Вселената изглежда, че е основа-
на на 4 характеристики на Божествената ма-
трица, които карат нещата да работят по на-
чина, по който работят. Ключът към запушва-
нето на силата на Матрицата лежи в нашата 
способност да прегърнем четирите открития, 
които я свързват с нашия живот по безпреце-
дентен начин:

Откритие 1: Съществува Поле от енергия, 
което свързва цялото Творение.

Откритие 2: Това Поле играе ролята на 
контейнер, мост и Огледало за вярванията в 
нас.

Откритие 3: Полето е нелокално и холог-
рафско. Всяка част от него е свързана с всяка 
друга и всяко парче отразява Цялото в по-ма- отразява Цялото в по-ма-отразява Цялото в по-ма-
лък мащаб.

Откритие 4: Ние комуникираме с Полето 
чрез езика на емоциите.

Нашата сила е да признаем и приложим 
тези реалности, които определят всичко - от 
нашето изцеление до нашия успех, във вза-
имоотношенията ни и кариерата ни. Наше-
то оцеляване като вид може да бъде пряко 
свързано със способността и желанието ни 
да споделим утвърждаващите живота прак-
тики, които идват от обединения квантов въз-
глед за света. 

За да отдадем дължимото на концепциите, 
загатнати в книгата „Божествената матрица”, 
съм я разгледал в три части, всяка от които 
обхваща един от ключовите изводи на По-
лето. Вместо официално заключение в края 
на всяка част съм посочил важни концепции, 
като съм маркирал всяка идея като „Ключ”. 
За по-удобно в края на книгата съм изброил 
всички ключове.

Част 1: „Откриване на Божествената матри-
ца: Мистерията, която свързва всички неща” 
- проучва трайното човешко чувство, че сме 
обединени от Поле от енергия, което свързва 
всичко. В Глава 1 описвам експеримента, с 
който учените са доказали съществуването 
на Обединено Поле - нещо, което се опитват 
да докажат от 100 години. Споделям и едно 
20-годишно изследване, което е довело до 
напредък в квантовата физика, което принуж-
дава учените да проверят отново оригинал-
ния експеримент, който ни казваше, че всичко 
е отделно. Това включва трите представител-
ни експеримента, които показват най-новата 
научна документация на неразпознатото пре-
ди Поле от енергия. Накратко тези открития 
показват следното: 

1. Човешката ДНК оказва пряко влияние 
върху това, от което е направен нашият свят.
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2. Човешките емоции влияят 
пряко върху ДНК, която оказва 
въздействие върху това, от кое-
то е направен нашият свят.

3. Връзката между емоциите и ДНК излиза 
извън границите на времето и пространство- границите на времето и пространство-границите на времето и пространство-
то. Влиянията не се влияят от разстоянията.

В края на Част 1 ще остане малко място 
за съмнение относно съществуването на Бо-
жествената матрица. Независимо дали я оп-
исваме от духовна или научна перспектива, 
ясно е, че там има „нещо” - Поле от енергия, 
което свързва всичко, което правим и прежи-
вяваме. Логичните въпроси са: „Какво правим 
с тази информация?” и „Как да използваме 
Божествената матрица в живота си? ”

Част 2: „Мостът между въображението и 
реалността: Как функционира Божествената 
матрица? - проучва какво означава да жи-
вееш във Вселена, където, освен да бъдеш 
свързан нелокално, всичко е холографски 
свързано. Неуловимата сила на тези принци-
пи е може би едно от най-големите открития 
на физиката от XX век - и в същото време 
най-слабо разбираното най-пренебрегвано-
то. В тази част няма технически подробност! 
- целта й е да бъде наш водач в загадката на 
преживяванията които всички споделяме, но 
рядко признаваме тяхната способност да ни 
учат. 

Когато гледаме на живота си от гледна точ-
ка на това, че всичко е навсякъде през ця-
лото време, изводите са толкова мащабни, 
че е трудно да ги обхванем. Именно поради 
нашата връзка имаме силата да подкрепяме, 
споделяме и участваме в радостите на живо-
та и трагедиите навсякъде по всяко време. 
Как използваме подобна сила? Отговорът за-
почва с нашето разбиране за това, че нашата 
реалност не е „тук” и „там”, „тогава” и „сега”. 
От гледна точка на живота като всеобщо 
свързана холограма „тук”” е вече „там” и „то-
гава” винаги е било „сега”. Древните духовни 
традиции ни напомнят във всеки момент на 
деня, че правим избори, които или утвържда-
ват, или отричат нашия живот. Всяка секун-
да избираме дали да утвърдим, или отречем 
живота си и да мислим и говорим за другите 
хора по начин, който ги почита или посрамва. 

Чрез силата на нашето нелокално холог-
рафско съзнание всеки от тези привидно не-
значителни избори има последици, които се 
простират отвъд местата и моментите на на-
шия живот. Нашите индивидуални избори се 
съчетават, за да се превърнат в Колективна 
реалност - именно това прави откритията и 
вълнуващи, и плашещи. Чрез това разбиране 
ние виждаме: 

• защо нашите добри пожелания, мисли и 
молитви “вече са в тяхната дестинация;” 

• че не сме ограничени от своите тела или 
от Законите на физиката 

• как подкрепяме нашите любими хора на-
всякъде - от бойното поле до заседателната 
стая, без дори да излезем от дома си 

• че притежаваме потенциала да изцелява-
ме мигновено 

• че е възможно да виждаме през времето 
и пространството, дори без да отваряме очи.

Част 3: „Послания от Божествената матри-
ца: да живееш, обичаш и изцеляваш в кванто-
во осъзнаване, е посветена на практическите 
аспекти: на това - какво означава да живееш 
в Обединено поле от енергия, заедно с това - 
какво влияние оказва То върху събитията от 
живота ни. С примери за синхронности и съв-
падения, мощни актове на интернационално 
изцеление и това, което нашите най-интимни 
връзки ни показват; този раздел служи като 
Шаблон за разпознаване на онова, което 
сходните преживявания могат да означават 
в нашия живот. 

Чрез поредица от истински истории спо-
делям силата, иронията и яснотата на това 
как привидно незначителни събития в живо-

та ми в действителност ни показват нашите 
най-истински и най-дълбоки вярвания. Сред 
примерите, използвани за да опишем тази 
връзка, включвам историята за това как на-
шите домашни любимци могат да ни показ-
ват със своите тела физическото състояние, 
което или е останало незабелязано, или все 
още се развива в нас. Книгата „Божествената 
матрица” е плод на над 20-годишни изслед-
вания, както и на моето лично пътешествие, 
целящо да открие Великата тайна, съдържа-
ща се в нашите най-древни, мистични и скъ-
пи традиции. Ако винаги сте търсили отговор 
на въпросите: „Наистина ли сме свързани и 
ако е така, “колко дълбока е тази връзка?” и 
„Колко сила наистина имаме, за да променим 
нашия свят?”, значи тя ще ви хареса.

„Божествената матрица” е написана за 
онези, чийто живот свързва реалността на 
нашето минало с надеждата за нашето бъде-
ще. Именно от вас се иска да прощавате и 
намерите състрадание в един свят, който се 
колебае между раните от обиди, осъждане и 
страх. Ключът към оцеляването ни, на този 
етап от нашата история, е да създадем нов 
начин на мислене, докато все още живеем в 
условия, които заплашват нашето съществу-
ване.

Възможно е да прозрем, че нашата способ-
ност да разберем и приложим „правилата” на 
Божествената матрица съдържа Ключа към 
нашето най-дълбоко изцеление, нашата най-
голяма радост и нашето оцеляване като ви-
дове. 

Грег Бредън
Санта Фе, Ню Мексико

ПЪРВА ГЛАВА

Въпрос: Какво има в междинното прос-
транство?

Отговор: Божествената матрица.
„Науката не може да реши загадката на 

природата. И това е така, защото в края на 
краищата самите ние... сме част от загадката, 
която се опитваме да разрешим. 

Макс Планк (1858-1947), физик

„Когато разбираме себе си, своето съзна- разбираме себе си, своето съзна-разбираме себе си, своето съзна-
ние, ние разбираме и Вселената и разделе-
нието изчезва.”

Амит Госвами, физик

Съществува място, където започват всички 
неща, място за чиста енергия, което просто 
„е”. В този квантов инкубатор за реалности 
всички неща са възможни. От нашия личен 
успех, изобилие и изцеление - до нашия про-
вал, недостиг и заболяване... От нашия най-
голям страх - до нашето най-дълбоко жела-
ние, всичко започва в тази „супа” от потен-
циали.

Чрез създателите на реалността - въобра-
жението, очакването, отсъждането, страстта 
и молитвата, ние подтикваме към същест-
вуване всяка потенциална възможност. Със 
своите вярвания за това какво сме, какво 
имаме и какво нямаме и за това - какво би 
трябвало и какво не би трябвало да бъдем, 
ние вдъхваме живот в нашите най-големи ра-
дости, както и в своите най-мрачни моменти. 

Ключът към усъвършенстването на това 

място на чиста енергия е да знаем, че то 
съществува, да разбираме как работи и 
накрая - да заговорим на езика, който то 
разбира. Всички неща стават достъпни за 
нас като архитекти на реалността на мяс-
тото, където снегът започва: чистото прос-
транство на Божествената матрица. 

Ключ 1: Божествената матрица е контей-
нерът, който съдържа Вселената, мостът 
между всички неща и Огледалото, което ни 
показва какво сме сътворили. 

Последното, което очаквах да видя в 
късния октомврийски следобед, докато 
скитах в един отдалечен каньон в облас-
тта Фор Корнерс в Северозападно Мекси-
ко, беше един наивен индиански пазител 
на мъдростта, който вървеше към мен по 
същата пътека. При все това той наистина 
беше там, застанал отгоре на склона, кой-
то ни отделяше от мястото, където нашите 
пътища се срещнаха.

Не знам откога стоеше там. Когато го ви-
дях, той просто чакаше и ме наблюдава-
ше, докато стъпвах внимателно по камъ-
ните по пътеката.

Той изглеждаше също толкова изнена-
дан да ме види, колкото и самият аз. Вятъ-
рът донесе звука на неговия глас към мен, 
когато той направи с ръцете си фуния око-
ло устата си и извика:

- Ехо!
- Ехо! - извиках в отговор аз. Не очаквах 

да видя някого по това време на деня. И 
като пристъпих малко по-близо, попитах:

- Откога ме наблюдаваш?
- Отскоро. Дойдох тук, за да се вслушам 

в гласовете на моите “предци в тези пеще- “предци в тези пеще-“предци в тези пеще-
ри.”” - каза той и посочи с една ръка към 
другата страна на каньона.

Пътят, по който вървяхме, следваше по-
редица от археологически места, изграде-
ни почти 11 века преди съществуването на 
едно загадъчно племе. Никой не знаеше 
откъде са дошли или кои са. Без доказа-
телства за това как са се развили техните 
умения, хората, които местните наричат 
„Древните””, се показаха в един ден от ис-
торията и донесоха със себе си най-нап-
редничавата технология, която можеше да 
се види в Северна Америка в следващите 
1000 години.

От четириетажните сгради и съвърше-
ните каменни кръгли церемониални кон-
струкции, заровени в земята, до големи 
иригационни системи и реколтата, която 
поддържаше хората, това място изглежда-
ше така, сякаш се е появило за един ден, 
а после онези, които са го построили, вне-
запно са си заминали и просто са изчез-
нали. 

Древните оставили няколко ценни ниш-
ки, които да ни кажат кои са били те. С 
изключение на скалното изкуство по сте-
ните на каньона не са били открити никак-
ви писмени записи. Не са открити места 
за масови погребения или крематориуми, 
нито военни оръжия. При все това доказа-
телството за тяхното съществуване е там: 
стотици древни жилища в дългия 11 мили 
и широк 1 миля каньон в Северозападно 
Мексико. 

(Следва)
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Пет години по-късно, на 2 март 2009 г., на опас-
но разстояние покрай Земята прелетя още един 
астероид. Размерите му не бяха големи, прибли-
зително 35 метра. Както изчислиха учените, от 
този астероид, ако беше паднал на Земята, щяха 
да останат повреди като от Тунгуския метеорит. 
Само че той се канеше да се приземи в Париж. 
Ако това се беше случило, центърът на Париж 
щеше да се превърне в огромна яма. Но на раз-
стояние 980 000 км от нашата орбита небесни-
ят камък неочаквано за астрономите започна да 
променя траекторията си и Париж оцеля.

Ланс Бенер, инженер от Лабораторията за ре-
активни двигатели на НАСА: “В сравнение с този 
камък Земята се движи много бавно и астероидът 
буквално мина покрай нас със скорост 100 000 
км/ч. Ако се беше врязъл в Земята, щеше да е 
убийствено...”

Малко по-рано, на 3 юли 2006 г., астрономите 
отново се опасяваха от настъпване на апокалип-
сис. Отдавна наблюдаваният от астрономите и 
класифициран като потенциално опасен астеро-
ид ХР14 също се отклони от курса си, който беше 
насочен точно към Земята. На разстояние 432 км 
скалата с размер 900 метра се отклони настрани 
към Космоса. 

Учените твърдят, че този списък може да бъде 
продължен още и още... Защото приблизително 
веднъж на две години Земята се оказва под при-
цела на грамадни небесни тела.

Ланс Бенер: “С помощта на големи телескопи 
ние можем да видим грамадни астероиди. Но с 
днешната техника ние по никакъв начин не мо-
жем да им въздействаме.”

Просто е невероятно, дори по теорията на ве-
роятностите, че Земята досега не се е сблъска-
ла с нито един такъв космически камък. Това не 
само поразява, но ни кара да повярваме, че ня-
какви тайнствени сили може да ни следят и да 
пазят нашата малка и беззащитна планета. Но 
ако това е така, кой може да е това? И къде може 
да живеят тези космически спасители? Астрофи-
зиците предполагат, че те са някъде много близо 
до нас.

Саймън Морис, астрофизик: “За последните 
десет години бяха открити невероятно количе-
ство планети извън Слънчевата система. Някои 
от тях много приличат на Земята. Предполага се, 
че там има лед, вода...”

На 7 март 2009 г. НАСА изведе в Космоса теле-

скопа Кеплер - първия космически апарат, създа-
ден специално за търсене на екзопланети в от-
крития Космос извън Слънчевата система. Той 
има свръхчувствителен фотометър и едновре-
менно може да наблюдава яркостта на 100 000 
звезди от нашата Галактика. Кеплер фиксира 
поведението на звездите и на планетите, които 
се въртят около тях. След специални изчисления 
специалистите правят изводи дали е възможен 
живот на тези или други планети.

Съвършено невероятно, но за 3 и полови-
на години работа Кеплер намери повече от 33 
потвърдено обитаеми планети и повече от 2300, 

КОСМИЧЕСКИТЕ 
СПАСИТЕЛИ

където наличието на живот не е потвърдено със 
100%. Всичките те се намират в съзвездията Ле-
бед, Лира и Дракон, на разстояние от 200 до 7000 
светлинни години от нас.

По мнението на американските астрономи 500 
милиона планети само в нашата Галактика мо-
гат да бъдат подходящи за живот. В тази връзка 
астрономите и математиците настояват, че само 
в Млечния път трябва да съществуват хиляди 
или дори десетки хиляди развити извънземни ци-
вилизации.

Превод: Лусесита
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