
Сал РАКЕЛИ 
и Основателите

Съпротивата срещу процеса на 
възнесение е обратната страна на 
опитите да бъде ускорен. След-
ват някои от симптомите, които е 
възможно да получите, ако изпитва-
те съпротива срещу увеличаващите 
се честоти, идващи към Земята.

Важно е да осъзнаете, скъпи 
Творци, че физическите ви тела са 
натрупали твърде много токсини и 
негативни мисловни модели във 
формата на кристализирала нехар-
монична енергия, не само през този, 
но и през многобройни предишни 
ваши животи. Тези модели се пре-
насят от живот в живот посредством 
каузалното тяло (аспект на душата, 
който помни многобройни животи). 
Не само пречиствате хиляди годи-
ни на негативизъм от по-нисшите си 
тела, но и живеете в негативно ори-
ентиран свят, който непрестанно ви 
бомбардира с мислеформи, осно-
ваващи се на системи от вярвания, 
които сякаш се противопоставят на 
духовния ви напредък.

На всичкото отгоре средата ви е 
изключително токсична. Прерабо-
тените ви храни внасят химикали, 
които тялото не знае как да смели. 
Почвата ви е доста обедняла на 
хранителни вещества. Водата ви 
съдържа тежки метали и токсични 

въглеводороди. Начинът 
ви на живот е стресиращ, 
защото повечето от вас не 
отделят време да се отпус-
нат, освежат и възстановят.

Увеличаващите се често-
ти на възнесението на пла-
нетата влизат в сблъсък с 
негативизма вътре в и око-
ло вас, като го принуждават 
да излезе на повърхността, 
за да бъде освободен. Сим-
птомите на възнесението 
включват съпротивата на 
тялото срещу по-високите 
честоти, влизащи в плане-
тата. 
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Излиза 2 пъти в месеца

„Най-горещите места в ада 
са запазени за онези, които 
са неутрални във времена на 
жестока морална криза.”

Данте Алигери

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 4

СЪОБЩЕНИЕ
На 06.07.2013 г. (събота) от 11.00 
часа в гр. София, ул. „Гюешево” 
№ 64, клуб „Катарзис” , ще се про-
веде Кръгла маса на тема „Какво 
да бъде поведението на духовните 
хора в условието на космически 
подем на планетата”. Гост лектор 
по темата ще бъде доц. д-р Тимен 
Тимев, автор на книгите „Библия 
на Индивидуалния Бог” и „Убий-
ството на боговете” , издадени от 
Издателска къща „Новата цивили-
зация”.
Поканват се всички читатели и 
симпатизанти на в. „Квантов пре-
ход”, да присъстват.

Вход свободен 

Енергийните симптоми
на възнесението
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проф. Димитър ПАПАЗОВ

Интеркултурният процес в 
исторически план има два аспек-
та: интеркултурни взаимовлия-

ния между народностните или племенни групи 
в рамките на една държавна организация или 
между отделните държави. От ранната антич-
ност през Средновековието и до днес могат да 
се посочат примери от европейската история 
и в двете направления. Типичен пример по от-
ношение на взаимовлиянията между няколко 
култури в една държава в древността е Бълга-
рия, в която интеркултурният процес между 
коренното население траки и придошлите сла-
вяни и прабългари в ранното Средновековие 
създава българската народност, вплела в себе 
си културата и на трите етноса въз основа на 
античната култура на траките, на оставилата 
името си българска култура и на наложилата 
се в края на формирането и славянска култу-
ра. По отношение  ролята на културата на тра-
ките в този процес в периода, който ще се раз-
глежда, няма мното данни според официална-
та историография, според която за последен 
път траките се споменават по определен по-
вод  в началото на седми век – т.е. етническият 
елемент е вече разтворен сред останалите ет-
носи, които са погълнали неговата култура и я 
оплодили в собствената си култура. Счита се, 
че славяните, нахлуващи във Византия и уста-
новяващи се там още от 5 век, са онези, които 
асимилират на първи етап  и културно, и демо-
графски траките.  Съюзявайки се с прабълга-
рите през 7 век и влизайки в рамките на 
българската държава, те предават всичко оно-
ва положително, получено от тракийската кул-
тура, като свое във формиращата се нова 
българска култура, в която прабългарите ос-
вен че дават името и, влагат и носените от 
Стара Велика България културни елементи. 
Основните субекти в Дунавска България, об-
разувана през 681 година, остават славянски-
те и прабългарски племена, разменящи ком-
поненти от културата си до сливането им в 
една обща култура на формиралата се българ-
ска народност. По тази причина най-голям ин-
терес има сред научната общност във все още 
за съжаление неразвитата и дори непозната у 
нас интеркултурна наука към взаимоотноше-
нията между славянската и прабългарска кул-
тура. За да се види по-ясно картината на тези 
взаимоотношения, е необходим интердисци-
плинарен подход, какъвто за съжаление досе-
га почти не е прилаган с малки изключения, 
изискващ сериозни и задълбочени изследва-
ния в различни направления. В рамките на на-
стоящото изследване ще се направи опит за 
маркиране на моменти от интеркултурния про-
цес, протекъл в периода след създаването на 
Дунавска България през втората половина на 
7 век до края на 10 век, когато определено мо-
жем да кажем, че българската народност и 
българската култура вече са се формирали, и 
дори последвалото 200 годишно византийско 
робство не е могло да ги разруши и да  унищо-
жи изграденото вече българско народностно 
съзнание. В тази връзка би било добре да се 
потърси основата, върху която започват сла-
вянобългарския интеркултурен процес и взаи-
моотношения, поради което е необходимо да 
се обърнем най-напред към историческите ко-
рени на двата етноса, срещнали се на визан-
тийска територия и извоювали правото си на 
отделно държавно съществуване. По отноше-
ние на генезиса на прабългарите има много и 
различни хипотези – като се започне от азиат-
ския им корен и се завърши с автохтонния им 
характер. Къде е истината ще стане ясно ве-
роятно още през този век - науката, технологи-
ите и новите археологически открития почти 
ежедневно предоставят данни, които разкри-
ват все повече и повече факти за протобълга-
рите. За да не навлизаме в спора за генезиса 
им най-добре би било да се тръгне от Стара 
Велика България, откъдето идва Аспарух със 
своята конница. Стара Велика България все 

още не  е изследвана цялостно и оттам няма 
достатъчно яснота за културното и наследство 
поради факта, че е била разположена някога 
върху територията на други днешни държави, 
където по различни причини естествено лип-
сва достатъчен интерес. За културата на древ-
ните българи може да се съди по съчиненията 
главно на византийски хронисти и археологи-
ческите находки на наша територия. Намирай-
ки се още в Онгъла, където се е установил 
след напускането на бащината земя, може да 
се предполага, че Аспарух е имал връзки със 
славянските племена на юг от Дунав, тъй като, 
за да изхранва войската си, често е правел на-
бези на византийска територия в Северна 
България, където вече се били установили 
славяните с мълчаливото съгласие на Визан-
тия, хранила надеждата в тяхно лице да види 
и защитници на империята, пазещи родните 
си места. Тази византийска надежда явно не 
се е оправдала или поради това, че славяните 
не се чувствали на установено свое трайно 
място, или защото древните  българи са на-
мерили общ език с тях още намиращи се на 
територията на Онгъла, тъй като по друг начин 
не бихме могли да си обясним как веднага 
след разгрома на византийската войска ще 
сключат договор със седемте славянски пле-
мена и образуват държава. Съществува и дру-
га теза – че седемте славянски племена са 
били покорени от прабългарите, но и тя не би 
могла да издържи, защото първо за толкова 
малко време такъв малоброен прабългарски 
отряд не би могъл да покори толкова много 
племена на такава голяма територия, и второ 
защото славяните, макар и определяни от ви-
зантийските хронисти като миролюбив народ, 
надали биха отстъпили домашните си огнища 
толкова лесно и бързо, още повече че вече са 
били продължително време на тази терито-
рия, или биха се съгласили да сменят визан-
тийското владичество, което им осигурявало и 
пари като пазачи на границите, с прабългар-
ското, което нищо не им предлагало. Заслужа-
ва да бъдат потърсени факти и доказателства 
на хипотезата за връзки между прабългарите 
и седемте славянски племена още преди об-
разуването на славянобългарската държава и 
поради относително гладкия интеркултурен 
процес в последвалите три века до окончател-

ното формиране на българската народност. 
Друга причина, поради която вътрешнодъ-
ржавният интеркултурен процес минава без 
ексцесии в новообразуваната държава за раз-
лика от много други по онова време държавни-
чески образования, е и вероятно традицион-
ната връзка на протобългарите още в Кубра-
това България със славяните. Военните дей-
ствия от онова време често са оставяли там 
славянските формирования на българска те-
ритория и българските на славянска, принуде-
ни, за да оцелеят, да обменят културни цен-
ности и взаимно се подпомагат срещу наше-
ствията от изток или в ежедневния си мирен 
живот. По този въпрос, за съжаление, не раз-
полагаме с данни – нито  в писмени извори, 
нито с археологически материал -  и би било 
полезно, ако някои от нашите български братя  
на територията на някогашната Кубратова 
България биха могли да направят изследва-
ния в това направление. Интеркултурният 
процес в новата славянобългарска държава 
започва с разселването на български бойци в 
славянските селища с цел подпомагане отбра-
ната им в случай на нужда/1/. Живеещи в сла-
вянските домове, те възприемали по есте-
ствен начин културата им и още тогава веро-
ятно е започнала асимилацията от славянско-
то население на самотните бойци. В послед-
валите войни с Византия този процес продъ-
лжава в още  по-голям мащаб, защото завою-
ваните територии са били населени предимно 
със славянско население. В края на 8 и среда-
та на 9 век България включва  болшинството 
от  славянските племена в Тракия и Македо-
ния, които не се различавали от славяните в 
Мизия. Това от една страна оформило единна 
славянска общност и премахнало племенната 
им раздробеност, а от друга улеснило процеса 
на възприемане на славянската култура от 
протобългарите. Така демографската картина 
се изменя в полза на славяните, чията култура 
по естествен път става доминираща. Прабъ-
лгарската култура се запазва дълго време 
главно във военната и административна об-
ласт като носителка на държавност от преди-
шното държавно обарзование. Остават следи, 
разбира се, и в много други културни плоско-
сти и във формиралия се на базата на славян-
ския „старобългарски език”. Запазени са много 

ИНТЕРКУЛТУРНИЯТ ПРОЦЕС 
В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ (7-9 ВЕК)
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На стр.  8

местни имена от прабългарски 
произход в Североизточна 
България от периода 7-9 век/2/. 
Предполага се, че името на град 
Тутракан има прабългарски про-

изход, както и името Тутхон, с което бил нари-
чан античният град Анхиало. Също прабългар-
ско се счита и името на с. Ичера /3/. Възможно 
е да има и други топоними  в района на Пли-
ска, но те едва ли надвишават славянските то-
поними и хидроними. Почти до падането на 
България под византийска власт се запазват 
длъжностните наименования във войската 
като чъргобиля и др. В езиков план  започва 
обаче да се чувства в скоро време промяна 
със славянското звуково влияние, водещо до 
промени в първоначалната прабългарска фор-
ма на думите. В областта на строителството 
продължително време прабългарите, макар и 
в не голям мащаб, запазват юртите, които но-
сят като наследство още от Кубратова Бълга-
рия. Тъй като славяните живеели  в землянки, 
преминава се през един междинен етап, при 
който долната част в смесените нови славя-
нобългарски селища е в земята, оформена 
като землянка, а горната във вид на юрта е 
над земята. Промяната в областта на култура-
та  през този период и етническото надмощие 
в полза на славяните може да се види и от не-
крополните археологически проучвания в Се-
вероизточна България/4/. По откритите пред-
мети от битов характер там през периода 6-10 
век може да се направи изводът за сходство 
със славяните на територията на Сърбия, 
Черна гора, Украйна и дори Чехия и Словакия. 
Същевременно намерената керамика има от-
личие от славянската керамика по тези места 
поради хибридния и характер с прабългарски 
елементи. 

Надмощието на славянската култура над 
прабългарската, погълнала я като тракийска-
та, е тясно свързано с демографската характе-
ристика на периода, утвърждаваща славяните 
като преобладаващ етноелемент в славянобъ-
лгарската държава. Това естествено налага 
да се обърнем и към миналото на славяните 
- откъде идват и как попадат в този район, за 
да направят съвместна държава с  дошлите 
на тази територия прабългари. Официалната 
българска историография започва да се за-
нимава със славяните от 5 век, когато масово 
нахлуват на Балканския полуостров. Тъй като 
по онова време  и прабългарите не са стояли 
мирно и са заплашвали империята, навярно е 
имало още тогава контакти между тях, спомог-
нали два века по-късно за по-безболезнения 
интеркултурен процес. За да се предпазят пре-
димно от славяните, византийците построили 
през 512 година прочутата  Анастасиева стена 
/по Йоан Зонира, 12 век/. Освен това още по 
времето на Юстиниан 1 в 545 година Византия 
започва да търси и други форми на общуване 
със славяните освен войната – предлага им да 
се заселят около определени ромейски градо-
ве като при Галац на левия бряг на р. Дунав и 
да пазят границите на империята като феде-
рати, срещу което им  обещава и пари /5/. Това 
обаче също не помогнало. В средата на 6 век 
според Прокопий славянската войска минала 
Дунав и стигнала чак до р. Марица, като раз-
била ромеите и превзела много крепости/6/. 
През втората половина на 6 век славяните спо-
ред Прокопий и Йорданес действат паралелно 
с прабългарите, което навежда на мисълта за 
известна съгласуваност. Имало дори и общи 
нападения като през 558 година, когато кутри-
гурите начело с хан Заберган минали Дунава и 
дошли до околностите на Цариград. След бун-
та на византийската дунавска армия през 602 
година вече няма спирачка за славяните във 
Византийската империя. Възползвайки се от 
тежкото и положение, те започнали масово да 
се заселват на Балканския полуостров. При-
тисната от перси и авари, Византия не можела 
нищо да направи и за близо десетина години 
славяните превзели почти целия полуостров. 
Те 4 пъти нападали дори и Солун и едва не го 

превзели. Няма много точни сведения за тери-
ториалното разположение на славянските пле-
мена на Балканския полуостров.  Знае се, че 
на север от Стара планина били племената се-
вери и седемте славянски племена. Племен-
ният съюз на дакийските славини наблизо до 
тях бил достатъчно голям и имал федерален 
характер. Това огромно славянско море имало 
свой бит и култура, които не се отличавали кой 
знае колко при отделните племена. Именно с 
тази култура се срещнали и прабългарите в 
681 година.

 В последно време на преден план започва 
да излиза една друга хипотеза, по която вече 
няколко години се правят международни на-
учни конференции в Русия и се събират все 
повече и повече данни, а именно, че славян-
ското население  е автохтонно, разполагало се 
в най-ранно време от територията на днешна 
Германия по устието на р. Дунав до вливането 
и в Черно море. Основа за тази хипотеза дава 
твърдението на сръбския историк Радивой Па-
шич, който изхожда от археологическите раз-
копки край Белград през 80-те години на ми-
налия век и от топонимията на редица селища 
в днешна Германия, носещи славянски харак-
тер. За съжаление в България все още никой 
не работи по тази тема. За наша радост може 
да се каже, че през тази година с един мно-
го сериозен доклад се яви един академик от 
Кубанската народна академия, който направи 
сериозна разработка за българо-руското кул-
турно сътрудничество преди приемането на 
християнството. Вече трета година във връзка 
с международните конференции по тази тема 
се наслагват все повече и повече доказател-
ства и от все по-ранен период.

 Както се вижда от движението на славяните 
през 6-7 век на Балканите, те почти владеят 
полуострова, имат оформен свой бит и култу-
ра,  и са склонни да приемат и чуждата култу-
ра, била тя тракийска или прабългарска, ако 
носи положителни елементи. Големият брой 
славянско население води и до налагане на 
културата му, в случая в славянобългарската 
държава, като народностна култура. От „Отго-
ворите на папа Николай първи по допитвания-
та на българите” може да се направи изводът, 
че в България още до покръстването е живяло 
твърде уеднаквено по бит, вярвания, тради-
ции и обичаи население, т.е. интеркултурният 
процес е изминал голяма част от разстояние-
то по оформянето на една славянобългарска 
интеркултура с тракийски примеси. Ако на-
правим анализ на отговорите от гледна точка 
на етническата характеристика на споменати-
те вярвания, обичаи и др., ще видим, че те в 
по-голямата си част имат славянски характер, 
разпространени от Прибалтика до Балканите. 
Една малка част от тях определено са остана-
ли от прабългарската родина – носене на кон-
ска опашка като знаме /7/, храненето на вла-
детеля на отделна маса и т.н. Отговорите на 
папа Николай като цяло показват превеса на 
славянския елемент над прабългарския още 
през първата половина на 9 век/8/. 

 Нов силен тласък за интеркултурния процес 
дало покръстването. То уеднаквило вярата и 
обичаите и сляло в скоро време етносите в 
една централизирана държава. Новата вяра 
действала уеднаквяващо чрез общите и задъ-
лжителни за всички поданици догми и обре-
ди в бита им. В първоначалния момент след 
покръстването започнали да се консолидират 
в своите общности и славяни, и прабългари, 
на които били отнети специфичните за всяка 
религиозна общност богове, които раздалеча-
вали бита и обичаите им. Отделните славян-
ски племена, на които се отнемат досегашните 
богове и обредите, към които са привикнали от 
деди и прадеди, забравят досегашните дребни 
различия помежду си и спонтанно започват да 
се чувстват като една лишена от досегашната 
си духовност монолитна  общност. Същото из-
питва и прабългарската етническа група, чия-
то монолитност също се засилва вследствие 
отнемането и на дотогавашните богове. При 

нея процесът е много по-изострен, защото ре-
лигията и е била религия на военно-админи-
стративно властващата върхушка с разклоне-
ния надолу по системата. Не е случаен бунтът 
на 52 – та боили, обявили се за връщане на 
старата тангритска религия, който принудил 
княз Борис да напусне манастира, ликвиди-
ра бунта и накаже жестоко бунтуващите се. 
Така както правилно княз Борис е преценил, 
че покръстването ще ликвидира военноадми-
нистративното управление на една ограниче-
на върхушка преимуществено от едната ет-
ногрупа, макар самият той да е принадлежал 
към нея, изчерпваща вече военния си, адми-
нистративен и всякакъв вид друг капацитет в 
продължение на век и половина, която ще се 
разтвори в цялото само с един, и то  нов бог, 
така правилно са преценили и бунтуващите се 
боили, представители на голяма част от прабъ-
лгарската група, осъзнала, че с новата рели-
гия ще им се отнемат много преимущества. 
Бунтът показва, че в прабългарската общност 
протичат сложни процеси на консолидация в 
две посоки – едната  е за запазване на старо-
то положение и старите преимущества, друга-
та е за запазване на преимуществата  и при 
новата религия съвместно със славянската 
върхушка. Явно надмощието е на втората част 
от прабългарската етногрупа, проявила и об-
щодържавническо съзнание, която побеждава. 
Този вътрешен първи етап на консолидация на 
двете етногрупи е бил задължителен, за да се 
премине към следващия етап – етногенетичен 
асимилационен процес – т.е. на сливането на 
славяни и прабългари в едно. 

В периода 7-10 век имало отчетливо различ-
ни черти на материалната и духовна култура 
на двете общности, като се започне от землян-
ката и юртата и се завърши с боговете. С при-
емането на християнството на мястото на пле-
менната раздробеност  и различните богове 
се утвърждава един единствен бог, на когото 
трябвало да се кланят и прабългари, и славя-
ни. Вместо разнообразните езически култове и 
обичаи сега се появяват общи и задължителни 
за всички обреди /кръщения, причастие, литур-
гии, молебени и др./, които създавали нов све-
тоглед и нов начин на живот, при който етниче-
ските различия вече оставали на заден план. 
Християнската религия уеднаквявала и славя-
ни, и прабългари, и след 1-2 поколения остава-
ли само далечните спомени на деди и прадеди 
от кой етнос са. Християнството изиграло роля 
и за населението чрез уеднаквяващите обреди 
и обичаи, и за държавата със своите нови етич-
ни норми и с идеята, че владетелят е поставен 
от бога, с което подкрепило централизацията 
и, която като на изградена от два етноса тога-
ва и е била крайно необходима. С новата ре-
лигия дошли и нови юридически норми, без на 
първи етап да отменят обичайното право изця-
ло. Те създават общовалидна за цялата стра-
на система от норми в областта на семейното, 
вещното, наследственото и др. видове право, 
задължителна за всички поданици на държава-
та независимо от кой етнос са. Особено важни 
за държавната консолидация били разпоред-
бите в областта на брачното право, където се 
въвеждал християнски брак – премахвали се 
съществуващите дотогава прегради от религи-
озно естество, които затруднявали смесените 
бракове славяни – прабългари. Сега всички 
били изравнени пред общия бог и могли да се 
сродяват без предубежденията на езическите 
култове. Определено може да се каже, че но-
вите брачни норми на християнството са били 
най – действен фактор за интеркултурния 
процес  в българската държава, дали тласък 
на асимилационния етногенетичен процес и 
на формирането на единна българска народ-
ност. Покръстването се оказало важен акт за 
изграждането на единна култура, която била 
смесица от културата на славяни и прабългари 
с елементи от античната култура на траките, 
и за по-нататъшното развитие на българска-



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5

Тази съпротива е резултат не само от го-
респоменатия натрупан негативизъм, а и 
защото човешкото тяло е съставено от три-
лиони индивидуални клетки и програмите 
в тях в по-голямата си част не се променят 
лесно и бързо. Физическите тела обичат по-
степенната и мека промяна, а сега не е вре-
ме за постепенна и мека промяна. Затова за 
човешкото тяло е доста голямо предизвика-
телство да се справя с нарастващите земни 
честоти. Изисква се много търпение, любов 
и състрадание, както и приемане на човеш-
ката ви природа. Като се настройвате по-
пълно към телата си и се вслушвате в тях, 
ще се научите да разпознавате кога даден 
симптом се дължи на естествената съпро-
тива на тялото ви срещу повишаващата се 
енергия и кога – на нещо вредно в околната 
среда, с което трябва да се заемете. Тук под 
„вредно“ се има предвид следното: вируси, 
бактерии, плесени, гъбички, промишлени 
химикали, радиация и електромагнитни ко-
лебания. Някои електромагнитни колеба-
ния помагат на клетките ви да мутират към 
възнесението, докато други застават на 
пътя на този процес.

С помощта на последните Божествени по-
вели негативните колебания са сведени до 
минимум. Повечето се дължат на изключи-
телното количество негативизъм, генериран 
на вашата планета от 75% от човечеството, 
заето с подобна дейност. Отрицателният 
енергиен вихър влиза в мрежата на земното 
електромагнитно поле и се разпределя по 
енергийните линии.

Арктурианците и други извънземни уча-
стват активно в уравновесяването на този 
негативизъм и затова техните космически 
кораби са забелязвани предимно на свеще-
ни места по света. По-сензитивните души на 
Земята могат да усещат земетресения, вул-
кани и екстремни прояви на времето, преди 
да са се проявили. Други ще регистрират 
тези събития във физическото си тяло, до-
като се случват в различни части на плане-
тата. Друг начин, по който може да усетите 
негативизма, е като улавяте колективния 
страх и безпокойство на човечеството, кога-
то голям брой души се намират на пътя на 
тези събития.

Когато телата ви се заемат да уравнове-
сят негативизма на Земята с идващите ви-
брации на възнесението, обикновено ще се 
колебаете между болест и здраве. Хронич-
ните болести ще се разгарят през периоди-
те на интензивен негативизъм и после ще 
отзвучават по време на относително по-
спокойните периоди. Освен това естестве-
ните цикли на душата ви ще предизвикват 
или лечебни кризи, или т. нар. „чудотворно 
изцеление“ от време на време.

Всеки от вас има естествен цикъл на ду-
шата, който се колебае между подтика да 
бъдете повече навън и желанието да на-
влизате по-навътре. Дори при екстровер-
тните хора се наблюдават цикли на тишина, 
въпреки че особено активните души може 
и да не разпознават и уважават желанието 
на душата си периодично да се оттегля от 
света. Познаването на циклите на собстве-
ната ви душа е особено ценно, когато опре-
деляте момента на извършване на нещо. 
Принципно големи решения би трябвало да 
се вземат по време на активните, а не на 
умиротворените цикли на душата.

Колкото до свързаните с възнесението 
симптоми, важно е да се постигне равнове-
сие между истинското чувство за неотлож-
ност, което ви кара да се справяте с емо-
ционалните и физическите си проблеми, и 
склонността да опитвате да ускорите про-
цеса си на възнесение, защото искате да 
изчистите негативизма незабавно. Казано 
с други думи, биологичните промени, през 
които преминава тялото ви, се затрудняват 
и възпрепятстват колкото от нетърпението, 
толкова и от отлагането. Ако имате неком-
фортни симптоми, свързани с възнесени-
ето, ще ви бъдат нужни както търпение и 
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Енергийните симптоми
на възнесението

приемане на положението, така и готовност 
да преминавате през това, което ви блоки-
ра. От основна важност е да запазвате яс-
нота и спокойствие и да оставате центрира-
ни и бдителни, докато търсите подходящото 
лечение, терапия или дейност, възвръщаща 
равновесието.

Ако подхождате към лечебните си кризи 
с гняв и неудовлетворение и си казвате: 
„О, не! Не отново онова главоболие!“, вие 
всъщност създавате блокаж между вас и от-
вореното приемане на по-високите вибра-
ции, които искат да влязат в тялото ви.

От друга страна, колкото по-дълго пре-
небрегвате лечебните си кризи или се пре-
струвате, че не съществуват, или опитвате 
да им намирате някаква благовидна при-
чина, или се съпротивлявате на факта, че 
са неизбежна част от еволюционния ви про-
цес, толкова по-интензивни ще бъдат най-
вероятно симптомите, докато се справите с 
тях. Макар да е „нормално“ и „естествено“ 
да имате симптоми на възнесението, това 
не означава, че трябва да ги пренебрегвате 
или да ги омаловажавате с измислени из-
винения. Помнете, че почти всичко, което 
усещате в тялото си, е свързано с някаква 
форма на съпротива – такава е природата 
на физическите тела. Известна доза съпро-
тива е необходима. Иначе протичащата 
през тях енергия щеше да стане прекалено 
много и физическите ви тела буквално щяха 
да изгорят. Ключът към изцелението е в на-
чина, по който се справяте със съпротивата.

Ние препоръчваме дишане, йога, меди-
тация, редовни физически натоварвания, 
терапия и холистични лечебни методи като 
помощни средства за редуциране съпроти-
вата до поносимо ниво. В психологически 
план, съпротивата е свързана с изправяне 
лице в лице с всичко, което отричате; с не-
щата, които не желаете да погледнете ди-
ректно. Запитайте се: „Какви области от моя 
живот избягвам? Какво бих предпочел да не 
виждам? Коя част от жизнения си опит все 
още осъждам?“

Из Глава 3 Вътрешните промени 
на книгата „Земята се пробужда. 

Пророчества 2012 - 2030 г.“

Петър ДЪНОВ

Като правите тия упраж-
нения, умът ви трябва да 
се концентрира в пръстите. 
На пръв поглед това ще ви 
се види детинско упражне-
ние, но в дадения случай, 
когато концентрирате ума 
си, ще видите, че то има до-
бри резултати. Всеки един 
пръст е свързан с известни 
течения. За пример, вие ис-
кате да образувате в себе 
си една черта на достойн-
ство и благородство. Ако 
искате да работите над ума 
си, съединете палеца и по-
казалеца си много бавно, а 
другите пръсти да останат 
свити. Съсредоточете ума 
си върху тази група пръсти 
(палеца и показалеца съе-
динени). Искате да развиете 
самосъзнанието - съединете 
палеца и средния пръст и 
ще възприемете онази не-
обходима енергия, която ще 

въздейства на съзнанието 
ви. Искате да развиете из-
куството, обичта към Приро-
дата, съединете безименния 
с палеца. Искате да бъдете 
тактични, ще съберете пале-
ца и малкия си пръст, защо-
то някой път вие постъпвате 
нетактично, сприхави сте.

Сутрин и на обед ще пра-
вите това упражнение и ще 
видите какво влияние ще 
окаже. Това са елементарни 
упражнения. Имайте едно 
нещо предвид: ако вие от-
идете да разправяте тези 
неща другиму, този ключ е 
изгубен. Знаете ли защо е 
изгубен? Този, който ще пра-
ви упражнението, ще мисли 
за вас, ще си казва: Чакай, 
какво ли прави онзи? И като 
мисли така за вас, веднага 
ще се прекъснат съобще-
нията. Ако вие кажете тези 
упражнения някому, той ще 
каже: Аз с тия залъгалки с 
пипане на пръстите не се 

занимавам, това е глупава 
работа. Ти ще се върнеш 
дома с едно прекъсване на 
сърцето. Не трябва така да 
постъпвате. Най-първо вие 
ще проверите тия рабо-
ти сами. Ще направите туй 
упражнение веднъж, дваж, и 
като видите резултата, тога-
ва може да го препоръчвате 
и на другите. Тия упражне-
ния може да ги употребите и 
за възпитание на децата си. 
Ще кажете на детето си: Ха, 
татовото, ха да направим 
едно упражнение. Някой път 
майката не може да умири 
детето си. Ще вземе да на-
прави туй упражнение с де-
тето си и то ще се умири. Ня-
кой път се скарате в къщи. 
Ще правите упражнението 
с пръстите, то е свирене, 
и ще се свърши работата. 
Едно отлично упражнение е 
то. Ако някой път не си раз-
положен духом, прави туй 
упражнение, и ще видиш, че 

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
ПРЕДЛАГА

СПЕЛТА 
сорт Ølandshvede

и

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN 
Древната пшеница на фараоните 
открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения 
Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област 
Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. 
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана 
последните 25 години и не е натровена с пестициди и дру-
ги химикали. Намира се в самите граници на еко селището 
от родови имения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ

Един от предците на съвременната пшеница е камутът 
(Triticum turgidum polonicum, Пшеница от Khorasan). 
Той идва от Египет. („Камут” всъщност е древна египет-
ска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на 
пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-
високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е 
на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сла-
дък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той 
е с ниска степен на окисляване и запазва голяма част от 
високата си хранителна стойност дори и след смилане и 
обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фос-
фор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на витамин Е. 

Спелтата е древна пшеница, изключително лесна за от-
глеждане и непретенциозна по отношение на почвата, като 
може да вирее много добре дори върху бедни каменисти 
и ниско плодородни почви. Добивите от нея почти не се 
влияят от наторяването, което кара производителите да 
не използват изкуствени торове. През 20 век почти нався-
къде спелтата е заменена с обикновеното (хлебно) жито, 
тъй като добивите от него могат да се увеличават с торене 
и генни модификации за разлика от спелтата, която не се 
поддава на такива интервенции. Спелтата е с балансирано 
съдържание на глутен, която я прави подходяща за прием 
дори от хора с алергии. Тя подобрява кръвообръщението, 
улеснява работата на бъбречната дейност и храносмилане-
то и пречиства организма като цяло. Добър източник е и на 
мед, магнезий и фосфор. Хлябът от спелта е най-вкусният 
и с най-сладък аромат от всички видове пшеници. Тъй като 
зърната на спелтата остават плътно обгърнати от люспата 
след вършитбата, преди смилането й в мелницата трябва 
да се изпълни още една работна процедура – белене. Пше-
ницата Ølandshvede, регистрирана в Генната банка на Да-
ния като сорт спелта и отглеждана от древността, е гола 
спелта, т.е. тя няма нужда от специална машина за белене. 

За поръчки 
Тел.: 0888 693359 
Атанас Панчев 

няма да минат 5-10 ми-
нути, и ти ще имаш едно 
прекрасно разположение 
на духа, иначе ще мислиш 
защо светът е тъй създа-
ден и какви ли не други 
въпроси.

А тъй, ще си побуташ 
пръстите и туй, което ти 
трябва, ще го приемеш. 
Някой път има изключе-
ния, но все-таки ще гле-
дате всякога умът ви да 
присъства в правенето на 
упражнението, да вярва-
те, но твърдо да вярвате, 
а не само някаква глупава 
вяра да имате. Опитайте 
един закон, да видите има 
ли резултати, или не. По-
следователност се иска в 
това, затуй Природата е 
създала ръцете, известно 
предназначение имат те.

 
“Положителни и отри-

цателни сили в природа-
та”, ООК 2 г., 2 том

* * *
Четирите пръста на 

ръката са свързани с по-
нискитесветове – със све-
та на ангелите, на сера-
фимите, на херувимите. 
Палецът, обаче е свързан 
направо със Божествения 
свят. Като знаете това, 
занимавайте се от време 
навреме с вашия палец.

 
“Царския път на душа-

та”, рил. бес., Соф. 1935 
г., стр.210-211
* * *

Вие често казвате, че 
волята ви е слаба. За да 
усилите волята си, всяка 
сутрин като ставате, кон-
центрирайте ума си върху 
палеца. Това упражнение 
ще подейства върху воля-
та ви.

 
“Абсолютна справед-

ливост”, “Връзки в гео-
метрическите форми” 

стр. 12. 

* * *
Съвременните хора се 

плашат от страданията. 

Каквото да правят, те не-
избежно ще минат през 
страдания. Големи или 
малки, страданията след-
ват всеки човек. Такъв е 
пътят на човека. Едно е 
важно: кой път ще избере 
човек - пътят на посява-
нето или пътят на смила-
нето. Който предпочете 
страданията на нивата, 
той ще расте и плод ще 
дава; който предпочете 
страданията при смила-
нето, той ще мине и зами-
не през хромела, без да 
остави плод след себе си. 
Ние се стремим да осво-
бодим житото от хромела. 
Никъде не е писано, че 
житото трябва да се мели. 
Щом го мелят, това става 
по човешки закон и наред-
ба. Вие трябва да знаете 
и двата закона - човеш-
кият и Божественият, за 
да разберете вътрешните 
процеси в живота. 
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6 7Качете се на бял кон. Об-
ходете страната и цяла 
България ще се вдигне 

с вас. Няма да имате нужда от 
партии. Партиите са вредни по дефиниция. 
Обиколете на бял кон страната. Само с три 
думи: чест, достойнство, гордост и величие. 
Всеки българин ще стане отново велик, ще 
върне величието на душата си. Всички вие, 
братя, сте унизени и оскърбени. Лишени от 
достойнство и чест. Вие сте оскърбени и 
унизени, защото са ви отнети средствата, 
имотите и парите. Първото, което ще на-
правя, е да върна вашето достойнство. Ще 
върна вашето достойнство, като ви върна 
парите, които богаташите са ви откраднали. 
Ще взема една част от парите на най- бо-
гатите и ще ги върна на бедните – ще съз-
дам средната класа. За да върнем отново 
честта и достойнството. Ще върнем отново 
рицарите и самураите. Ако вие нямате чест 
и достойнство това е, защото няма с какво 
да се защитавате. Честта висеше по-рано 
на върха на шпагата. Честта и достойнство-
то се раждат, когато някой обиди вас или 
вашите идеали, или вашите любими, и вие 
сте готов да го извикате на дуел. А дуелът 
е нещо свещено: това означава, че трябва 
или ти да принесеш него в жертва, или себе 
си в жертва на някакъв принцип. Ако вие 
сте безпринципни – това е защото във вас 
е закърняло чувството за борба. Аз ще ви 
направя отново воини. За да върнем честта 
и достойнството, ще върнем дуелите. Когато 
вие трябва да убиете или да бъдете убити, 
но да защитите нещо по- високо от живота. 
За да родим новите добродетели, ще дадем 
новото рицарство и новите самураи.

Лично ще създам във всеки град и във 
всяка област в България отряд от рицари и 
нови самураи. Самураите ще бдят за спра-
ведливостта. Лично аз ще обуча сто отряда 
от самураи в сто области на България. И от-
ново ще върнем рицарите. Рицар ще бъде 
този, който е воин в ръцете, дете в сърцето 
и мъдър в ума – благородник. Ще върнем от-
ново новата аристокрация - това ще бъдат 
просветените милионери, духовните инте-
лектуалци и младежта.

Ще направя младежта първата общест-
вена сила на планетата. Братя българи, мо-
дерната псевдокултура е изяла природата, 
аз ще намаля псевдокултурата в културата, 
за да върна във всеки индивид природата. 
Това означава, че ще ви науча отново да се 
покланяте на дърветата, на плодовете. Ще 
въведа звезден ден, в който целия българ-
ски народ в определена нощ от седмицата 
ще изостави всичко, което върши, и всички 
ние в един миг с една мисъл и едно съзер-
цание ще започнем да наблюдаваме звез-
дите. Ще въведем звезден ден-поклонение 
пред звездите, поклонение пред слънцето, 
поклонение пред дърветата, пред плодове-
те, пред цветята и най-вече пред огъня. На-
всякъде във всеки град ще се възстановят 
урните с огън и шествията с клади, защото 
огънят показва квантовото състояние на 
мозъка и квантовото състояние на Вселе-
ната. Трептенето на огъня свързва мозъка 
с Вселената. Мозъчните вълни, вибрациите 
на огъня свързват вибрациите на мозъка 
с вибрациите на космоса. Трябва да въве-
дем звездна нощ  поклонение. Да въведем 
шествията с факли. Да върнем отново дос-
тойнството, честта, гордостта и величието 
на всеки от вас. Но преди това, за да ви вър-
нем честта и достойнството, трябва да ви 
върнем и способността да се обичате. Вие 
не можете да се обичате, защото обичта 
изисква изкуство. Вие нямате време да се 
учите на изкуството на обичта. Вие не може-
те да усъвършенствате себе си, защото не 
принадлежите на себе си. Не принадлежите 
на себе си, защото нямате пари. Затова ще 
ви направя богати. Ще направя всеки бъл-

гарин богат, велик. Всеки българин отново ще 
бъде велик. Мъжете отново трябва да станат 
воини, жените всеотдайни. Мъжът трябва да 
върви към Бога, а жената след мъжа. Ако днес 
сте хаотични и дезорганизирани, това е защо-
то ви липсва обща цел, общ атрактор. Аз ще 
ви покажа кой е този атрактор: това е вашето 
величие, събрано в един пункт, който се нари-
ча “божествен аз”. Ще ви открия на всички, че 
сте богоподобни, но за тази цел ще въведа за 
всички най-важното ритуално действие. Защо-
то ако не цялото човечество, то поне всички 
българи в един и същи миг, в един и същи час 
ще насочат сърцето си, мислите си, мозъка си 
и душата си в една точка, с един ум, с една 
воля, с един устрем и с една мисъл ще съз-
дадем лъча на мисълта, лъча на интелекта, 
лъча на сърцата - it being of tought the being of 
heart and the being of brain will gathering will aim-
ing ще се пресекат will contrapoint will intersect 
ще ги съберем в една обща точка, ще създа-
дем лъчът the being of thought ще го насочим 
към Вселената.

Най-вече ще ви създам общия атрактор 
когато вие всички бъдете въвлечени от една 
цел, една идея, едно чувство, една страст, вие 
всички ще станете по-велики и по-добри. Ще 
ви науча да влизате във времето на миговете, 
в перпендикулярното време, където ще стане-
те творци. Ще ви превърна от разрушители в 
съзидатели. Вродените идеи в човека ще ви 
напомня за богоподобието, за богосъстезани-
ето и космическия екстаз. Ще въведем нався-
къде екстатичните практики. Екстазите. Затова 
ще запазим дискотеките, но част от дискотеки-
те ще ги превърнем в храмове.

Ще основем нова църква, светска църква. 
Защото насън ми се явиха много пъти напо-
следък и Левски, и Иисус Христос. Иисус Хрис-
тос ми каза – аз се нуждая от нов образ, от 
ново лице.

Левски ми каза: покажи на всеки бълга-
рин отново, че е велик, върни му гор-
достта, честта и достойнството, осво-

боди го от неговите низши качества. Затова 
трябва да върнем времето на рицарите, нови-
те рицари. Рицар е този, който, когато побеж-
дава, едновременно се радва на своята побе-
да, но и скърби, че е отнел победата на своя 
противник, за да изпита същото победоносно 
чувство. Рицар е този, който разделя в себе си 
радостта от победата с тъгата на победения. 
Ще въведа отново благородството на сърцето. 
Преди всичко ще направя  младежите първа-
та обществена политическа сила в страната, 
защото само младежта може да е благородна.

Ще въведем навсякъде ритуала на огъня. 
Огънят е този, който свързва вибрациите на 
мисълта с вибрациите на Вселената. Вселена-
та е родена в огън и ще изчезне в огън. Чрез 
огъня само ще се спасим. Трябва отново да 
станем огън и меч. Преди всичко гордост ви 
трябва. Гордост, чест, достойнство и величие. 
Всеки българин трябва отново да се почувства 
велик, вожд, гениален, значим, надарен - за-
това трябва да има простор на действие. За 
да има простор на действие, той се нуждае от 
капитал или от обучение.

Имам също един извънземен съветник, пра-
теник. Той ми каза: дайте ми вашите бебета и 
аз ще ги превърна в гениални, дайте ми ваши-
те деца и всички ще станат вундеркинди. Под-
готвя се ново човечество и ние ще помогнем 
за това. Ще родим едно ново човечество, ще 
сменим тотално образованието, възпитани-
ето - още от бебешката възраст. Ние ще на-

правим България велика. Ще дадем пример 
на останалите държави как една малка страна 
може да се превърне в отряд от рицари - цар-
ска България на новото рицарство, новата 
аристокрация.

Ще защитим честта, достойнството, гор-
достта и величието на всеки индивид. На все-
ки младеж между 18 и 30 години ще бъдат 
предоставени безвъзмездно три години всеки 
месец по 500 евро, за да пътува из Европа и 
в страната да търси призванието си и наклон-
ностите си.

Този парламент все още е от старите.  След-
ващият парламент ще бъде съставен само от 
хора до 35 години. Младежите трябва да упра-
вляват света. За да върна във вас гордостта, 
трябва да върна във вас воина, за да върна 
воина, трябва да върна бунтовния порив. Във 
вас поривът за бунт е изяден от консуматив-
ната вълна. Ще намалим консумацията, за да 
увеличим бунта. Ще направим насладите ви 
по-изтънчени. Те днес са много груби. Това, 
което искам да ви кажа, братя мои, е, че не 
мога да понасям тъгата във вашите погледи, 
унизения поглед, оскърбеното достойнство, 
лишаването от чест.

Злите сили в света и в България отне-
ха вашата гордост и вашето величие, 
аз ще ви върна вашата природна знат-

ност. Но за да ви направя всички отново ве-
лможи, трябва да ви върна преди всичко пари-
те и състоянията, които хитрите и престъпни-
те ви отнеха.

Ще вземем част от парите на най- богати-
те и ще ги раздадем на най-бедните- ще съз-
дадем средната класа. Искам отново да видя 
във всяко унизено сърце как се възражда гор-
достта. Искам отново да видя как във всяка 
оскърбена душа се възражда чувството за 
достойнство и величие.

Ще направя отново мъжете воини, а жените 
богини, които помагат на мъжете да следват 
своите богове.

Ще върнем отново рицарите. Ще създам 
отново и рицарите, и новата земна аристокра-
ция. Ще сменим радикално ориентацията на 
масмедиите, телевизиите, вестниците. Всичко 
недостойно. Цялата тази кал, клоака и помия, 
която днес се излива в душите на българите, 
ще бъде изчистена. Ще изрежем всички тумо-
ри. У вас е изчезнала съвестта. Ако нямате съ-
вест, това е защото нямате атрактор в душата. 
Ще ви направя всички да бъдете вождове. Ще 
бъда аз атракторът на съвестта. Ще развър-
тим, като Христос, ще размахаме интелекту-
алния камшик по заведенията и университе-
тите и ще изгоним бездарните. Политическият 
камшик ще премахне политически сурогати. 
Интелектуалният камшик ще изгони псевдоу-
чените, псевдоинтелектуалците. С политиче-
ския камшик ще изгоним псевдоличностите. 
С финансовия камшик ще вземем парите от 
богатите и ще ги раздадем на бедните. За да 
върнем богоподобието в индивида, трябва да 
върнем отново шествията, ритуалите, победи-
те, аутодафиите.

Съзерцанието на огъня, въвеждането на 
огъня е елемент във всяка къща, във всеки 
дом, във всеки площад трябва да гори огън. 
Когато е празнична събота, всеки петък и вся-
ка събота вечерите младежите, които стигат 
до новите храмове в дискотеките, ще вървят 
със шествия, с факли. Огън навсякъде трябва 
да покори земята. Това е квантовият пламък 
на мозъка, който свързва мозъка с космоса. 
Аз ви казвам отново братя - явява ми се ня-
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колко пъти  Иисус Христос и 
Васил Левски. И Васил Лев-
ски  ми казва: създай новото 
рицарство, новите самураи, 

новата племенна аристокрация. Младежи-
те - първа обществена политическа сила 
в страната и на планетата. Нека България 
бъде пример за това как ще се роди едно 
ново човечество. Наркомания без наркоти-
ци. Младите имат нужда от екзалтация. Ще 
им създадем условия за екзалтация без ме-
дикаменти.

Всеки има нужда да повярва в своята зна-
чителност, в това, че е велик, че има огро-
мни способности. Всеки може да бъде цар, 
министър, президент, началник. Всеки има 
гениални способности, но не е имал усло-
вия да ги развие. Трябва да създадем едно 
ново човечество с нови перцепции, нови 
усещания, нов морал. Може отново да зара-
ботим задружно както в древните времена. 
Човечеството е било опиянено от една цел, 
една мисъл, една страст, един общ колек-
тивен ум. С един общ атрактор, привлечени 
от една сила, когато всички умове се насо-
чат към един пункт – този общ атрактор се 
връща към всеки от тях със силата на все-
ки друг. Когато всеки ум започне да мисли с 
мисълта на всички останали умове, когато 
всяка памет започне да помни с всяка дру-
га - всяка памет ще стане по- богата, защо-
то към нея ще се присъединят паметите на 
всички други. Въображението на всеки ин-
дивид ще порасне за сметка на въображе-
нията на всички други индивиди. Това може 
да ви научи вашата обективна душа. Ще 
създадем отново колективната душа, колек-
тивния интелект, колективния ум, колектив-
ните желания. Няма да ощетим свободната 
любов. Напротив, всяка жена ще бъде до-
стойна за всеки мъж и всеки мъж - за всяка 
жена.

Така за да върнем рицарството, ари-
стократите, благородниците по кръв 
и по дух. Трябва да върнем церемо-

ниите, шествията, ритуалите, процесиите. 
На жените ще върнем баловете, а на мъже-
те войните, борбата. Жените ще танцуват 
около подвига на мъжа. На жената ще вър-
нем баловете, а на мъжът войнствеността. 
Всеки мъж е роден да бъде герой, а всяка 
жена - богиня, която напътства героя. И коя-
то го следва в живот и смърт. Мъжете отно-
во трябва да се научат да въртят копие и 
сабя и на всеки мъж трябва да бъде даден 
пистолет, за да може да защитава в дуел 
своята чест и достойнство.

Човечеството днес тъне в депресия, за-
щото му липсва ентусиазъм - ние ще му 
върнем ентусиазма, екзалтацията, величи-
ето, богоподобието, устрема. Вечната мла-
дост. Да премахнем тъгата от всяко сърце. 
Унижението от бедния селянин. Да премах-
нем отчаянието в очите на бедния. Свитото 
сърце на уморения от несправедливостта. 
Да върнем  куража на всеки.

Вие днес, човечество, сте една заспала 
сган, която ловко се манипулира от консу-
мацията. Консумативната вълна ви залива 
всички вас, за да изконсумира във вас чув-
ството за бунт. Евтините и плоски наслаж-
дения искат да ви приспят и да направят 
вашия ум ленив. Само ядене и пиене, ско-
ро и ерекцията ви ще изчезне. Да върнем 
отново строгостта, аскеза, дисциплина. Чо-
век е животно, което само дисциплината го 
прави дух. Римската империя беше брута-
лен факт, но нямаше идея. Християнската 
църква имаше идея, но й липсваше силата 
на факта, бруталността на факта. Трябва да 
основем ново общество, което ще има си-
лата на Римската империя и духовността и 
идеята на св.Августин.

Т. Тимев

Беше  преди няколко години. Случи се при-
зори, когато се събуждах. Видях река Лета и  
веднага я разпознах. По мисловен път ми бе 
внушено каква картина виждам. Наоколо бе 
мрак, но неспокоен,  мистично тревожен. Ре-
ката течеше буйно,  антрацитено черна с от-
блясъци, сякаш с разтопено сребро по вълни-
те. Плуваха и се премятаха  тела, ръце. Глед-
ката беше зловеща.  Помислих, че реката е 
много тясна. Попитаха ме колко е ширината. 
Аз отговорих мислено, че е около метър и два-
десет. Настояха да бъда по-наблюдателна и 
да определя по-точно. Не успях да дам точен 
отговор и ми наредиха да реша  следната за-
дача – да разделя 3.14 : 3. Чрез отговора щях 
да науча колко  е  ширината на митологичната 
река Лета. Тъй като току-що се бях пробудила, 
а и не обичам да смятам наум, казах прибли-
зителен отговор. Случи се нещо интересно. 
Този, с когото общувах, макар да беше само 
мисловно, някак строго ми каза, че отговорът 
не е верен и ми заповяда: „Връщай се да учиш 
Божествена математика!”

Откровено признах, че не зная каква е тази 
математика.  Тогава глъсът, който според мен 
бе на високо еволюирало светло същество, 
ме попита, ако имам три ябълки какво бих на-
правила? Помислих и отговорих, че едната 
ще оставя за себе си, другата ще дам на ня-

БОЖЕСТВЕНАТА 
МАТЕМАТИКА

кой  гладен, а третата – за Бога. Гласът, който 
възприемах само мислено, но усетих как мал-
ко  троснато ми възрази, че не бива първата 
ябълка да вземам за себе си, а последната, 
че най-хубавите трябва да дам, но в обратен 
ред на този, който посочих: първата да е за 
Бог, втората за гладния, а тратата да оставя за 
себе си. „Ето това е Божествена математика, 
разбра ли?”- обясни ми гласът  и повтори: – 
„Връщай се и  учи!” Не мога да кажа, че мате-
матиката ми е била любима дисциплина. Не 
бях във възторг от това поръчение, бих пред-
почела да се занимавам с коя да е друга на-
ука, но все пак се утешавах, че божествената 
математика има малко общо с онази, която 
всички учим в училище...

По-късно, когато започнах контактите със 
Зихара Зетрон, и потекоха молбите на много 
хора за помощ, оставяйки до късно с желани-
ето да откликна на зова им, лишавайки се от 
сън, от спокойствие, разбрах какво всъщност 
е имал предвид този глас, какво е Божестве-
на математика и мисля, че продължавам да  я  
уча  търпеливо. 

Цветана КАчЕРИЛСКА,    Из книгата 
„Послания от съзвездието Северен 

кръст”

- Може ли да се твърди, 
че българската земя е заре-
дена със силни магически 
енергии? Ако е така, откъде 
идват те?

- Действието на тези енер-
гии е повлияно от различни 
фактори, някои са астроло-
гични, други кармични, има 
и  други особености. Вие сте 
в област, определена за ду-
ховно съединяване с висшите 
сили, в това число и с белите 
архангелски енергии. Тяхното 
действие носи голяма вълна 
на прозрения, прорицания, 
гадателство, както и изку-
ството на восъколеене, кое-
то се отнася към тракийската 
съкровищница от духовни и 
материални ценности. Дълъг 
е пътят на познанието ви. Ва-
шата енергийна  подготовка 
датира от дълбоките коре-
ни на древността, още от 
друидите, същества с ми-
сия на водачи. 

Земята е с особена енер-
гетика, която носят, или по-
точно казано, пазят дълбоки-
те термални извори, могили-
те и тепетата, които приемат 
космически послания. тер-

малните извори съхраня-
ват в паметта си древните 
тайни на водните духове. 
Вие се отнасяте лекомислено 
с водата, но тя е богата с на-
следство от древността.

Други племена преди тра-
ките са живели по тези земи. 
Добивали са злато, вадели са 
морски пясъци, познавали са 
грънчарското колело, но са 
разбирали и езика на вели-
ките посветени. Те владеели 
летателна техника, захранва-
на със светлина. Тези племе-
на били във връзка с друиди-
те.  Заселниците по вашите 
земи се наричали „теси” и 
можели да правят звездни 
карти и смайващи прорица-
ния. Гадаели по звездите и 
били добри астрономи в ис-
тинския смисъл на думата. 
тесите тачели водните ду-
хове и същества, владеели 
магически ритуали с вода. 
Водата е била средство за 
гадаене, за баене, напявали 
са магически слова върху 
водата. тесите били закри-
ляни от водните духове. 
Пазели извори, реки, потоци и 
тачели водните стихии. Дълго 

се пазело  тайнството на  во-
долечението, баенето на во-
дна основа, восъколеенето и 
получените восъчни фигури 
във водата.  Тракийската кул-
тура вирее в основите на дру-
ги предшестващи култури. 

Вие имате почит към чеш-
ми, извори, герани. Всеки из-
вор има воден обитател, дух, 
когото трябва да почитате. 
Вие пазите информацията в 
митологията и в приказките, 
но термалните води са важни 
информационни източници. 
Така „теси” могат да бъдат 
събудени в паметта ви, както 
и тяхното  влияние във ва-
шия свят. Търсете извори и 
пазете духовете на водата чи-
сти. Това е почит към памет-
та на свети същества. Сега 
ще бликнат повече термални 
води. Може да носите водни 
символи, водни знаци като 
амулети. Давайте живот на 
повече водни обитатели. 

Цветана КАчЕРиЛСКА,  
из книгата „Послания 

от съзвездието Северен 
кръст”
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8 8та държава. Принос за това има 
тогавашният български владетел 
княз Борис 1, поел отговорност-
та за този държавнически акт от 

решаващо значение за бъдещето на България 
като държава.

Следващият тласък на интеркултурния про-
цес било въвеждането и разпространението на 
славянската писменост и просвета в края на 9 
век. Налаганите общи за всички норми неза-
висимо от етническата принадлежност, които 
унищожили племенните различия, се нуждае-
ли и от общ език, липсата на който се явявала 
сериозна преграда и в ежедневния живот. Два-
та езика, които имали значителни различия, в 
период от век и половина въпреки взаимното 
си влияние се оказвали съществена спирач-
ка за интеркултурния процес.  От намерените 
надписи с означени на тях прабългарски титли 
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ко загубвал почва и постепенно бил забравен. 
Днес той може да се намери в основата на чу-
вашкия език в Чувашката република в Руската 
федерация. В някои книжовни произведения 
могат да бъдат намерени думи от прабългар-
ски произход като белег, болярин, сан, кумир 
и др., както и имена, някои от които запазени 
и до днес като Борис, Боян, Чавдар и др., но 
прабългарската лексика все повече и повече 
отстъпвала място на славянската. Въпреки 
окончателното славянско езиково надмощие в 
бита и официализирането на славянския като 
държавен език, българските примеси правели 
от езика на славяните на българска терито-
рия специфичен език, който имал и има и до 
днес специфична фонетична, морфологична и 
синтактична система, по която се е отличавал 
и се отличава и днес от езика на останалите 
южни славяни /сърби, хървати, словенци/.

Налагането на славянския език като общ 
език за населението на България, въвежда-
нето на еднакви религиозни, юридически и 
брачни норми независимо от етноса, който 
постепенно бил забравен, съвместното съще-
ствуване повече от два века на една и съща 
територия, което изработило един общ бит, 
създаден върху рационалното от бита на 
двата етноса, създало предпоставки за фор-
мирането на единна народност. Това не озна-
чава, че интеркултурният процес е завършил 
– той няма формален характер и продължа-
ва и впоследствие, но с това се поставя ос-
новата му вътре в държавата. Той е активен 
както до началото на 11 век, така и през пе-
риода на византийското владичество, когато 
става вътрешнобитово по-интензивен, защото 
славянобългарският бит без книжнина вече 
се явява единствената отличителна черта на 
българската народност и подкрепа за опазва-
не на народностното съзнание.

Интеркултурният процес през 7-10 век в но-
вооснованата българска държава спомогнал 
за формирането на единна българска народ-
ност от една страна, за оформянето на специ-
фичен славянобългарски бит от друга страна,  
и на трето място за изграждането на българско 
народностно съзнание, което се явява субек-
тивен израз на обективната действителност. 
Народностното съзнание през 9-10 век  има-

ло двояк характер, резултат от протичащия 3 
века интеркултурен процес. От една страна, 
изхождайки от езика, българите се чувствали 
близки с другите славянски народи в Югоиз-
точна, Централна и Източна Европа; от друга 
страна в резултат на останалите прабългарски 
черти и белези в резултат на продължително-
то общуване между прабългари и славяни в 
рамките на общата държава те са имали чув-
ството за своята етническа и духовна обосо-
беност от другите славяни, което ги правело 
не обикновен славянски народ, но едновре-
менно и български народ. Тази специфичност 
е намерила отражение още в произведенията 
на учениците на Кирил и Методи от 9-10 век, 

където отчетливо на базата на 
приключилия успешно първи етап 
на вътрешнодържавния интер-
културен процес, чийто резултат 
е формирането на народностно 
българско дсъзнание, те изразяват 
определено своето убеждение, че 
българският народ е не само сла-
вянски, но и български.

Интеркултурният процес, неза-
висимо по кое време се извършва, 
е един сложен процес. Започ-
нал от най-древни времена, той с 
пълна сила се извършва и днес в 
планетарен мащаб, когато се из-
гражда глобалната интеркултура. 
По принцип още от най-стари вре-

мена интеркултурният процес тече предимно 
между отделните народи. Много малко са при-
мерите и в миналото, и в настоящето, когато 
той върви успешно между различни етноси в 
рамките на една държава, ако тя не е империя. 
Обикновено дори при оформянето на държав-
ни образования като някои случаи в Европа, 
които и днес след векове можем да видим, 
етносите се запазват без осезаемо развитие 
вследствие на интеркултурния процес. Един 
от малкото успешни примери е интеркултурни-
ят процес в рамките на българската държава, 
когато два етноса на основата на богатата ан-
тична култура на трети етнос образуват  една 
единна българска народност. Това би могло да 
послужи и като добър модел за настъпващата 
днес глобална интеркултура, в която етносите 
са заменени от взаимновлияещи си на първия 
етап в културата си народи. В периода 7-10 век 
българският интеркултурен процес е бил осо-
бено сложен, защото освен взаимовлиянието 
на културите на траки, славяни и прабългари 
не бива да се забравя и силното влияние на 
Византийската империя, която е била пример 
за подражание и в материална, и в духовна 
насока като продължител на древноримската 
цивилизация. Това обаче е тема, която трябва 
да бъде предмет на специално изследване.
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и длъжностни обозначения се вижда влияние-
то на славянската звукова и словообразуваща 
система, което довело до промени в първона-
чалната прабългарска форма на съответната 
дума. Това също показва надмощието на сла-
вянския елемент и в езиковата сфера. Основ-
ната маса от населението е била с един език, 
а включените в управленската, адмиинистра-
тивната и военната сфера с друг език – това 
неминуемо е създавало прецедент  в държав-
ните образования по онова време. Като мъдър 
държавник владетелят княз  Борис 1 е осъзна-
вал, че продължаването на това положение 
ще доведе или до имперска държава, но само 
при условие, че държавата се разрастне много 
повече, за което по негово време още нямало 
политически предпоставки за това, при което 
единият от етносите трябва да премине към 
другите подчинени етноси, а другият да оста-
не управляващ със свой език и култура, или 
трябва да се направи избор на един от двата 
езика, който да е общ за населението и управ-
ленческата и военната сфера. Естествен е бил 
изборът на славянския език, езикът на мнозин-
ството от народа и на славянската върхушка, 
която е имала вече осезаемо място в държав-
ното управление още при хан Крум, който пил 
вино с черепа на Никифор заедно със славян-
ските князе. Двете просветни школи в Преслав 
и Охрид помогнали за окончателното премах-
ване на двуезичието, което съществувало по-
вече от век и половина. Говоримият славянски 
език сега станал вече писмен и книжовен, кое-
то улеснявало интеркултурния процес, в който 
езикът е един от най-важните фактори.  Посте-
пенно той, изучаващ се от децата в училища-
та в цяла България, бил усвоен от цялото на-
селение и станал общ „старобългарски език”. 
След 893 година, когато на събора в Преслав 
гръцкият език бил окончателно отстранен, 
славянският език навлязъл във всички сфери 
на материалната и духовна култура – на сла-
вянски се четели молитвите, на славянски ра-
ботели съдилищата, на славянски се пишели 
жития и похвални слова. Прабългарският език, 
останал без приложение в богослужението, в 
бита и управлението, без да има вече и етнос-
на основа, разтворила се в общата християн-
ска, наречена българска, маса, малко по мал-


