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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 3

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

“Човекът е част от цялото, кое-
то ние наричаме Вселена, част, 
ограничена във времето и в про-
странството. Той усеща себе си, 
своите мисли и чувства като нещо 
отделно от целия останал свят, 
което представлява своеобразна 
оптическа измама. Тази илюзия е 
станала тъмница за нас, ограни-
чаваща ни в света на собствените 
желания и привързаността ни към 
тесен кръг близки наши хора. На-
шата задача е да се освободим 
от този затвор, да разширим сфе-
рата на своето участие до всяко 
живо същество, до целия свят в 
неговото великолепие. Никой не 
може да изпълни такава задача 
докрай, но самите опити да се по-
стигне тази цел се явяват част от 
освобождението ни и основание 
за вътрешна увереност.”

Алберт Айнщайн

На 17 септември църквата 
почита паметта на света 
София и дъщерите й Вяра, 
Надежда и Любов

Преданието разказва, че през втората половина на І и 
първите десетилетия на ІІ век в Рим живяла благочести-
ва християнка на име София. Тя оправдавала напълно 
името си, което означава “премъдрост”. И като съпруга, 

Допир до 
мъдростта 

„Насладата вина-
ги произлиза от нещо 
извън нас, докато ра-
достта се ражда от-
вътре”.

С това Екхарт Толе за-
гатва, че той самият се е 
чувствал тъжен и отхвър-
лен за дълъг период, но 
тогава е осъзнал, че ни-
кой не му е виновен – той 
е позволил да се почув-
ства така. Изводът: от 
нас зависи дали ще бъ-
дем недоволни и нещаст-
ни. Имаме невероятната 
възможност да чертаем 
пътищата на живота си.

на стр. 3

Прегънати сезони - Miguel-Santos
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Мариана
ПрАМАтАровА

На 13 септември 2013г. 
в НДК се проведе конфе-
ренция „Софийски раз-
говори за Европа”, която 
е част от „Културна коа-
лиция за гражданска Ев-
ропа” и е базирана върху 
разбирането, че активно 
гражданско общество е 
невъзможно без активно 
лично участие в изкуство-
то и културата.

Сред участниците в кон-
ференцията бяха Катрин 
Девентър – генерален 
секретар на Европейска-
та фестивална асоциа-
ция, Дорис Пак – член на 
Европейския парламент, 
Ханес Свобода – член на 
Европейския парламент, 
Фолкер Хасемар – предсе-
дател на „Душа на Европа” 
и бивш културен сенатор 
на Берлин, Фружина Сеп 
от Унгария, Неле Херт-
линг – вицепрезидент на 
Берлинската академия по 
изкуствата, Ваня Родри-
гес от Португалия, Ралука 
Поп от Румъния, Петър 
Стоянович – министър 
на културата в България, 
Йорданка Фандъкова – 
кмет на София, български 
интелектуалци и културни 
дейци.

Софийските разговори 
за Европа се провеждат в 
ключов момент за българ-
ското общество – поли-
тическа нестабилност и 
едновременно с това по-
вишена гражданска актив-
ност – отбелязаха участ-
ниците.

Театралният режисьор 
Маргарита Младенова за-
яви, че „Културата е този 
феномен, който вижда ре-
сурса и целостта на чове-
ка.”

Прошко Прошков от 
движение „България за 
гражданите” определи 
канференцията като „вид 
договор с хората на изку-
ството, чрез който се извъ-
ршва трансформацията на 
източноевропейците.”

Участниците в конфе-
ренцията споделиха убеж-
дението си, че европей-
ското гражданство е кул-
турен въпрос и Европа не 
е само икономически про-
ект, а е преди всичко кул-
турен проект. Да изграж-
даш Европа означава да 
интегрираш националните 
истории, ценностни систе-
ми, виждания за света и 
да насърчаваш интелек-
туален диалог.Силата на 
културата трябва да бъде 
впрегната в интегрирането 
на Европа по-ефективно.

Срещата премина в ня-
колко направления – дебат 
за бъдещето на Европа 
като куртурен и граждан-
ски проект, активно граж-
данско участие в полити-
ческите процеси, ролята 
на творците и интелекту-
алците в тези процеси, 
инициативата „Европей-
ска столица на културата” 
като граждански проект и 
европейските структурни 
фондове като инструмент 
за развитие чрез култура.

„Софийски разговори за 
Европа” ще изследва как 
българите, част от евро-
пейското семейство, раз-
виват свой собствен план 
и цели за развитие, бази-
рани на европейските цен-
ности за свобода, актив-
но гражданско общество 
и лична отговорност, но 
също така – прозрачност, 
откритост и отчетност 
на публичните власти.В 
допълнение конференци-
ята изследва каква е роля-
та на творците и интелек-
туалците в тези процеси, 
както и по-прагматични 
въпроси за развитието на 
по-благоприятни условия 
за изкуствата и културата 
в Европа и България.                

  ИНИЦИАТИВАТА  
„ДУША ЗА ЕВРОПА”
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“Изгубеният свят 
на Стара Европа”
Американската наука призна: Най-древната 
цивилизация в Европа е процъфтяла на 
територията на България и част от 
Балканите от 6200 г. до 4500 г пр.н.е.
 

Неочакван фурор предизвика в Ню Йорк изложбата 
“Изгубеният свят на Стара Европа”, писа “The New York 
Times”. Дълго преди разцвета на Гърция и Рим, дори 
много по-рано от възникването на първите градове в 
Месопотaмия и Египет, в долното течение на Дунава и 
Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време 
в търговията, изкуството и техниката. В последните 
дни на 2009 г. много американски специализирани 
издания, а и ежедневници отбелязват, че в периода на 
своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е била 
едно от най-развитите места на света. Отбелязват 
още, че през 1972 г. край Варна е открит Варненският 
некропол и неговото халколитно съкровище.

Също така и комплексът в Дуранкулак, който е 
основно неолитно селище със своите 1 200 гроба, 
които съдържат най-голямото праисторическо 
съкровище в Югоизточна Европа. Обитателите на 
Северозападното Черноморие са били високо развита 
общност, чиито традиции са навлезли в културното 
наследство на тракийската етнокултурна общност и 
по-късните древногръцки цивилизации, най-старата 
от които около 2700–1120 пр. Хр. е Микенската 
цивилизация. Дъглас Бейли от Университета в Сан 
Франциско пише в каталога на изложбата “Изгубеният 
свят на Стара Европа“ следното: “Способността 
да създават, използват и разбират символичните 
предмети като статуетки, определя хората като такива. 
Тази способност обединява нас съвременните хора с 
хората от неолита и художниците от палеолита”.

Свидетелство за това са експонатите – златни, 
медни и керамични образци като гривни, статуетки и 
съдове, които по думите на Мишел Луи Сефериад, 
антрополог от Националния център за научни 
изследвания във Франция, са обгърнати с древни 
мистерии, култове и митове. Пак по нашите земи 
са открити и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В 
СВЕТА. От селищната могила край село Караново е 
изкопан глинен печат, чиято възраст се определя на 
3000 – 3500 г. пр.н.е. Приблизително от този период са 
и находките от Трансилвания /Румъния/ и край Винча 
/Сърбия/. Още по-стари са знаците върху малко 
глинено съдче, намерено край село Градешница /
Врачанско/ – от 3500 – 4000 г. пр.н.е.! За сравнение ще 
посоча, че шумерската писменост, считана доскоро 
за най-стара в света, е възникнала към 3100 г. пр.н.е., 
а египетската – около 3000 г. пр.н.е.

Сега и Европа започна да забелязва тези факти. 
Нови открития доказват нещо наистина сензационно: 
Балканите са люлката на цивилизацията, тези земи са 
били обитавани от една високо развита култура, която 
е много по-стара от месопотамските цивилизации, 
пише Дойче веле. Харалд Харман в своята книга 
„Загадките на Дунавската цивилизация” доказва, че 
Балканските земи са били обитавани от цивилизация, 
която развива първата писменост. Харман нарича 
тази култура, обитаваща земите на днешна Сърбия, 
Македония, България, Румъния, Гърция, като и части 
от Украйна и Унгария, „староевропейска”.

Според археологическите открития нейната поява 
може да бъде отнесена към 7 хил. пр. Хр. Харман 
твърди, че думи, които досега са били считани за 
старогръцки, всъщност са „староевропейски“ и се 
използват и до днес – камина, маслина, керамика, 
метал, химн и др. Писмеността на Дунавската 
цивилизация се е появила 2000 години преди тази на 
шумерите. Харман потвърждава,това,което отдавна 
знаем,че най-старото злато в света е намерено на 
територията на днешна Варна. Според съвременните 
методи и технологии за датиране то е правено някъде 
през 4 500 г. пр. Хр., което означава, че е с 2000 години 
по-старо от златото, намерено в Египет.

източник:bulblog.com
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Неведнъж Опра Уинфри и други знаме-
нитости са препоръчвали книгите на 
Толе. Те съдържат всичко, което е не-

обходимо да знаем за нормален и пълноценен 
живот в съвременното общество – как да се 
отървем от излишните тревоги, как да спрем 
да бягаме от истината и др. Това са все неща, 
които би трябвало да бъдат част от целите на 
човечеството и имат голямо влияние в живота 
ни. Скоро попаднах на интервю с Екхарт Толе, 
в което той казва: „Вие сте тук, за да помог-
нете да се реализира божествената сила на 
природата. Ето колко важни сте!” Подейства 
ми адски вдъхновяващо! Замислете се – някои 
хора прекарват живота си безцелно, живеят 
ден за ден или се страхуват, че ако пожелаят 
нещо, ще го загубят. Някъде дълбоко в себе си 
те смятат, че са безполезни за света и обще-
ството и е без значение дали живеят или не, 
каква следа ще оставят от себе си и т.н. Само 
че мъдростта на Толе ни провокира да се за-
мислим, че всеки е роден с мисия и има роля в 
случването на нещата; че не бива да се преда-
ваме, тъй като сме важни за Вселената.

По-голямата част от нещастието ни се дъл-
жи на факта, че не се чувстваме удовлетворе-
ни и все искаме повече от живота. Избираме 
приятелите си, които понякога ни предават; 
вземаме важни решения, от които ни разоча-
роват в последствие. Тогава започваме да се 
оплакваме и да сипем обвинения срещу себе 
си, че сме постъпили неразумно. Преди всич-
ко, не забравяйте, че решенията имат послед-
ствия, а на своите лекции  Екхарт Толе ни учи, 
че трябва да играем в отбор с обстоятелствата 
и да вземем най-доброто от тях.

„С подобна нагласа, ще престанете да тър-
сите промяна към по-добро, а ще изживявате 
своите моменти на щастие в настоящето.”, 
казва той. След това продължава: „Приемете и 
после действайте. Каквото и да се случва в на-
стоящия момент, приемайте го, щом сте го из-
брали. И вървете в тази посока, не срещу нея. 
Превърнете обстоятелствата в свой приятел и 
съюзник, не във враг. И ще видите как целият 
ви свят ще се преобърне към по-добро.” „Про-
светлението слага край на страданието и не-
прекъснатия конфликт отвътре и извън нас. 
Каква невероятна свобода е това!”

Тези думи на Екхарт Толе подчертават колко 
е важно освобождаването от негативните ми-
сли, недоволството и постоянното натякване. 
Успеете ли да се отървете от тях, значи сте 
зачеркнали притеснението и лъжите от живота 
си, които само ви ограбват и отнемат светли-
ната ви. И поемате по нов, по-красив път.

Екхарт толе е 
духовен учител 
и мотивационен 
лектор – един от 
най-добрите. Ав-
тор е на книгите 
„Силата на сега” 
и „Нова земя”. Бил 
е изправен пред 
някои необичайни 

обстоятелства в ранните си години, които 
белязали по-нататъшния му живот. роден е 
в Германия малко след края на втората све-
товна война. родителите му се развеждат, 
когато е много малък. Не се чувства добре 
във враждебната среда в училище и реша-
ва да се премести първо в Испания, после 
в Лондон, търсейки своето щастие и цел в 
живота. така открил интереса си към фило-
софията, астрономията и литературата. 
На 29-годишна възраст Екхарт толе е бил 
подложен на дълбока вътрешна трансфор-
мация, която го измъкнала от депресията и 
тревожността. Неговата философия и лек-
циите му неведнъж са помагали в трудни 
ситуации на хиляди хора по цял свят. 

от стр.  1

Допир до мъдростта

и като вдовица по-късно 
водела благоразумен хри-
стиянски живот.

Според възможностите 
си тя вършела милосърдни 
дела. София имала три 
дъщери, които нарекла с 
имената на трите основни 
християнски добродетели 
- Вяра, Надежда и Любов. 
Света София и дъщерите 
й открито изповядвали вя-
рата си в Христа.

Наместникът на Анти-
охия донесъл за това на 
император Адриан, който 
заповядал да ги доведат 
при него. Когато майката и 
трите й дъщери застанали 
пред императора, всички 
присъстващи се изумили 
от спокойствието им. Адри-
ан убеждавал сестрите да 
принесат жертва на боги-
нята Артемида, но млади-
те момичета останали не-
преклонни.

Тогава императорът 
заповядал да ги изтеза-
ват жестоко - хвърляли ги 
върху гореща желязна ре-
шетка, в нажежена пещ, в 
котел с кипяща смола, но 
невидимата Божия сила 
ги пазела. Мъчителите 
привързали към колело 
най-малката сестра и я 
разпъвали и били с тояги, 
докато тялото й се покри-
ло с кървящи рани. Земята 
се напоила с кръв. Въпре-

ки непоносимите мъчения 
трите сестри останали не-
преклонни във вярата си 
и една по една били обе-
зглавени. Майката била 
принудена да гледа из-
тезанията и страданията 
на децата си, но проявила 
необикновена сила и през 
цялото време убеждава-
ла момичетата да понесат 
мъченията в името на Не-
бесния жених. И трите й 
дъщери с радост посрещ-
нали своя мъченически 
край. Императорът раз-
решил на света София да 
вземе телата на момичета-
та. Тя ги положила в скъп 
ковчег върху погребална 
колесница. Погребала ги 
с почести и благодарност 
към Бога на висок хълм 
извън града.

Три дни прекарала на 
гроба на дъщерите си. Мо-
лела се усърдно и накрая 
предала душата си на Го-
спод, убедена, че отива 
при тях. През 126 г. благо-
честиви християни погре-
бали светата майка при 
нейните дъщери. Вяра, На-
дежда и Любов се приемат 
за покровителки на деца-
та, защото те самите били 
още деца (Вяра била на 12 
години, Надежда - на 10 и 
Любов - на 9 години). Све-
тите мощи на мъчениците 
от 777 г. почиват в Елзас, 
Франция.

В народна среда праз-

На 17 септември църквата почита 
паметта на света София и дъщерите 
й Вяра, Надежда и Любов

от стр.  1 никът на четирите христи-
янски светици се превръ-
ща в тържество на нрав-
ствения кодекс на бълга-
рина. Обредността на този 
празник включва житна 
жертва, посрещане на го-
сти, песни, хора и е подчи-
нена на древни и христи-
янски морални норми, пер-
сонифицирани от сестрите 
светици и тяхната майка.  
Стопанките месят прес-
ни питки и ги раздават с 
грозде и други плодове за 
здраве, щастие, за любов. 
Пеят се песни, играят се 
хора.

17 септември е и ден на 
град София. С решение 
на Общинския съвет от 
25 март 1992 г. църковни-
ят празник на св. мъчени-
ци София, Вяра, Надежда 
и Любов е определен за 
празник на столицата ни. 
На този ден отдаваме по-
чит на добродетелите, 
които ни крепят - вяра-
та, надеждата, любовта и 
мъдростта. Празникът се 
почита най-тържествено от 
именниците – Вяра, Вер-
ка, Надежда, Надя, Любов, 
Люба, Любен, Любомир, 
Любомира, София, Софка.

ДоЦ. Д-р вАЛЕНтИНА 
ДИНЕвА, ИНСтИтУт 

ЗА ЕтНоЛоГИЯ И 
ФоЛКЛорИСтИКА С 

ЕтНоГрАФСКИ МУЗЕЙ-
БАН

София отбелязва своя ден на 
17 септември - посветен на ве-
ликомъченица София и дъщерите й 
Вяра, Надежда и Любов. С разноо-
бразни събития ще бъде отбелязан 
тази година 17 септември – офици-
алният празник на град София.
Преди обед в 11:30 часа, Столич-
ният общински съвет ще проведе 
тържествена сесия, а пред храма 
„Света София“ е традиционната 
церемония по вдигане знамето на 
Столична община.
В Градската градина пред Народен 
театър „Иван Вазов“ е организира-
на целодневна програма за деца, а 
от 17:30 часа започва концертът на 
Софийски духов оркестър.
В 18:30 часа е началото на Церемо-
нията по връчването на Наградите 
на Столична община за ярки по-
стижения в областта на културата. 
Събитието е в Народен театър 
„Иван Вазов“ и освен обявяване 
на номинациите и наградените в 
категориите „Литература“, „Театър“, 
„Музика“, „Кино“, „Архитектура“, 
„Журналистика“, „Изобразителни 
изкуства“ и Специалната награда 
на София, включва музикален спек-
такъл. Режисьор на церемонията 
тази година е проф. Иван Добчев, 
сценарист е Димитър Стоянович, а 
сценограф – Венелин Шурелов. 
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Силата на живота, наричана “Чи” или 
“Прана”, се намира навсякъде около 
нас. Тази витална енергия е основният 

градивен елемент на живота и съзиданието. Тя 
изпълва материа лния и духовен свят, допълва 
живите същества в завършена им форма и им 
придава живот. С опознаване ритъма и свой-
ствата на тази живителна енергия са възник-
нали различни техники за лечение, разпро-
странени в много общности и култури по света.

Удивителните “Чи” умения 
на един лечител

Знаете ли, че за 5 годи-
ни всеки атом в човешкото 
тяло се подменя? Оказва 
се че, на всеки 5 години 
си имаме чисто ново тяло. 
Всяка секунда в ежеднев-
ните действия губим мате-
рия – естествено се налага 
и да приемаме вещества 
чрез храна и напиткиИ 
въпреки факта, че на все-
ки 5 години се сдобиваме 
с ново тяло си оставаме 
същите хора, със същото 
съзнание и структура. Тук 
обаче възникват няколко 
неудобни въпроса:

- Какво всъщност сме 
ние?

- Как се съхранява ин-
формацията за тялото?

- Как тази информация 
запазва ниската ентропия 
на материята?

 
Новото ни тяло?
От биологична гледна 

точка тъканите в тялото 
се подновяват на всеки 7 
години. Това означава, че 
материята на една клетка 
може да бъде подменена 
преди да настъпи биоло-
гична й смърт.

И така значи, на всеки 
7 години човек се сдоби-
ва с чисто ново тяло – от 
физична и от биологична 
гледна точка. Какво не е 
наред тогава? Защо оста-
ряваме? Защо болестите 
не изчезват с годините, а 
се развиват прогресивно? 
От друга страна пък всич-
ки сме чували за онези 
хора излекувани по нетра-
диционен начин от „неиз-
личими“ болести. Инвали-
ди прохождат, слепи хора 
с атрофирали очни нерви 
проглеждат, раково болни 
оздравяват и още какво ли 
не – светът е пълен с та-
кива „чудеса“. Излиза, че 
съществото ни не е просто 

Един учител, чието име остава неизвестно, 
владее “Чи” до съвършенство, член на тайно 
общество от лечители, демонстрира неверо-
ятните си способности пред камера. Резулта-
тите от техниката му са шокиращи, а ключът 
към силата е в медитация за разграничаване 
на Ин и Ян. На една от демонстрациите си 
учителят запалва вестник с ръката си! Успява 
да спре куршум от въздушна пушка, да нака-
ра светодиод да светне, както и да прекара 
дървени пръчици за хранене през дъската на 
масата. Това наистина е нещо невероятно и е 
нужно сам човек да види за да повярва.

Учени и журналисти са поканени за да 
измерят и обяснят силата “Чи”, но без 
успех. Там някъде има много повече от 

колкото съвременната наука може да обясни, 
особено що се отнася до фините енергии.

Динамо Джак – екипът изследователи дава 
това име на лечителя.

Той твърди, че използва двете противо-
положни сили – Ин и Ян. Комбинирайки 
ги е способен да твори невиждани чу-

деса. Тези нагледни демонстрации показват, 
че енергията е около нас и в нас самите, ча-
каща да бъде открита и впрегната. Не е елек-
тромагнетизъм, не е нищо познато на науката, 
и нищо което уредите могат да измерят. При-
тежаваме далеч по-голяма власт над матери-
ята от колкото вярваме че имаме. Можем да 
се научим да използваме “Чи” за да подобрим 
живота си, или живота на другите около нас.

Идеята на този материал не е да направи 
сензация, а да покаже истината за потенциа-
ла, заложен вътре в нас. Всички притежаваме 
тази сила, тя ни е създала, изпълва телата ни 
и преминава през нас като непрекъснат поток 
от енергия. Подарък от живота, чакащ да бъде 
познат и използван.

Какво всъщност сме ние?

материално тяло – имаме 
и абстрактно тяло, състо-
ящо се изцяло от инфор-
мация.

 
Какво всъщност сме 

ние?
Човек е постоянно об-

новяваща се материя но-
сеща едно и също име и 
същност. Ако забързаме 
процеса и погледнем не-
щата от друга посока ще 
видим, че човек е поток 
от атоми, организиращи 
се по-определен начин, 
изграждащи формата на 
нашето тяло и напускащи 
„тялото“  като свободни 
частици. Кое е константа-
та тук? Какво сме и къде 
сме ние?

Как става преносът на 
информация за цялото 
тяло? Може би отговорът 
е в ДНК? Въпреки, че вече 
знаем много за гените и 

информацията съхранена 
в тях, механизмът опре-
делящ, кои гени да бъдат 
прочетени, и кои не, си ос-
тава загадка.

Означава ли това, че 
човек не е просто тяло с 
разум? Какво става след 
смъртта с енергията ор-
ганизираща целият този 
спектакъл? За какво е 
всичкото това съпроти-
вление и стремеж за орга-
низация пред различната 
материя – само и само да 
запазим формата и същ-
ността ли? Какво става 
със съзнанието и инфор-
мацията за нас самите? 
Тези и много други остават 
едни от най-вълнуващите 
въпроси на които няма ед-
нозначен и научно прове-
рен отговор.

 
Нашето заключение?
Ако трябва да изходим 

научно от ситуацията, из-
водът ще бъде следния:

Енергията в природа-
та никога не се губи, тя 
само преминава от един 
вид в друг оставяйки ин-
формационен отпечатък 
с ниска ентропия върху 
заобикалящата среда – 
ентропията е дял от фи-
зиката и философията 
изучаващи хаоса и безпо-
рядъка. Основавайки се на 
този първичен физичен 
закон, излиза че същност-
та ни е информационна 
единица, стремяща се да 
запази съдържанието си 
за максимално дълго вре-
ме, като част от нея се 
предава в околната среда 
и материя. В края на про-
цеса една компресирана 
порция информация бива 
пресъздадена в нов инди-
вид, започващ съществу-
ването си в изходна пози-
ция за да повтори същи-
ят този процес.

Но ако помислим за жи-
вота, Вселената и всичко 
останало по един неприну-
ден начин, изводът може 
да бъде много по-разли-
чен. Като се замисли чо-

век…
…там където има ин-

телект има и смисъл. 
Смъртта спира механи-
змите на живота, запа-
зената информация ся-
каш напуска материята 
и енергията управляваща 
процесите бавно се раз-
сейва в околната среда. 
Може би животът не е 
просто самоорганизира-
щи се химически процеси, 
а нещо повече. Животът 
е интелект, информация, 
енергия – ред в хаоса. Фа-
ктът, че тялото се под-
меня на всеки 5-7 години 
и въпреки това запазва-
ме същността си, гово-
ри в полза на едно древ-
но твърдение, че човек е 
не просто тяло с мозък, 
а нещо повече. Тази ес-
тествена организация 
сред хаоса не се ограни-
чава само в материалния 
свят. Организацията и 
интелекта съществуват 
извън материята като 
едно абстрактно явление 
наречено “душа”. 

fresh-science
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
ПРЕДЛАГА

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. Зе-
мята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана 
последните 25 години и не е натровена с пестициди и други 
химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът 
(Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” 
всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната 
му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. От-
личава се с около 40% по-високо съдържание на протеини 
от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, леснос-
милаем и с приятно сладък 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, же-
лязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на 
витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглежда-
не 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. 

Тел. 0877 680528

Лунен календар за септември 2013 - ІІ част от Димитър СТояНоВ

Когато ми донесо-
ха този документ, 
съдържанието му 

беше толкова сензационно, 
толкова зловещо, че просто 
не можех да повярвам.

Записът потвърждава 
най-дивите фантазии на 
всеки любител на теори-
ята на конспирацията. В 
края на 90-те години най-
високопоставените лица във 
Федералния резерв на САЩ 
тайно се уговарят с избрани 
банкери за прекъсване на 
финансовото регулиране по 
цялата планета.

Гледайки 26,3-те процен-
та безработица в Испания, 
отчаянието в Гърция, безре-
диците в Индонезия и бан-
крута на Детройт, спомнете 
си този документ – генезис 
на кръв и сълзи.

Представителят на Фе-
дералния резерв, разиграл 
секретния ендшпил (end-
game – „край на играта”) на 
банкерите, е Лари Съмърс. 
Днес Съмърс е главен кан-
дидат на Обама за стола на 
председателя на Федерал-
ния резерв. Ако секретният 
документ е автентичен, то 

Съмърс трябва да не е във 
Федералния резерв, а да е 
затворен в заведение, ре-
зервирано за душевноболни 
престъпници от света на фи-
нансите.

Документът е истински.
Наложи ми се да отле-

тя за Женева, за да полу-
ча потвър ждение, като се 
срещна със секретаря на 
Световната търговска орга-
низация Паскал Лами. Ето 
какво ми каза Генералиси-
мусът на глобализацията:

„СТО не е създадена като 
някоя тъмна клика на транс-
национални корпорации, 
тайно готвещи заговори про-
тив хората… Ние нямаме 
заседания с пушещи пури 
богати, луди банкери.”

Тогава му показах доку-
мента.

Той започваше с това, че 
лакеят на Лари Съмърс – 
Тимъти Гейтнър, напомня 
на своя бос, че е необходи-
мо да позвъни на банковите 
клечки:

„Тъй като приближаваме 
ендшпила на преговорите 
за СТО финансовите услу-
ги, мисля, че би било добра 
идея да пообщувате с изпъ-
лнителните директори в биз-
неса (СЕО)…”

За да не се налага на 
Съмърс да звъни в офиса 
си за получаване на теле-
фонните номера (които спо-
ред законите на САЩ ще 
изплуват в публичното про-
странство), Гейтнър добавя 
личните към този момент 
телефони на петима от най-
влиятелните ръководители 
на планетата.

(Посочени са в оригинал-
ната статия, можете да 
ги видите, като проследи-
те линка отдолу).

Лами беше прав. Те не пу-
шат пури. Продължаваме на-
татък и набираме номерата. 
Набрах и чух бодро привет-
ствие от Рийд (Джон Рийд, 
ръководител на Сitibank), 
докато не му казах, че от-
среща не е Съмърс. Другите 
номера бързо се оказаха не-
достъпни. На Джон Корзайн 

(Goldman Sachs) не биваше 
да звъня, понеже против 
него се води наказателно 
дело.

Тревога будят не тайни-
те преговори на Съмърс с 
банкерите. Ужасът е целият 
този „край на играта” сам по 
себе си.

Позволете ми да обясня:
Годината е 1977. Финан-

совият министър на САЩ 
Робърт Рубин отчаяно 
насърчава дерегулирането 
на банките. Това изисква, 
първо, отмяна на закона 
Глас–Стийгъл, за да се от-
страни бариерата между 
търговските и инвестицион-
ните банки. Това е нещо от 
рода на замяната на банко-
вите хранилища с рулетка.

Второ, банките искат да 
получат правото да играят 
нова рискована игра – търго-
вия с деривати. Скоро само 
JP Morgan се оказва обре-
менен с „активите” на тези 

Грег 
Паласт

на стр. 8
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6 7ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД
ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕОБРЪЩАНЕ НА 
ПРОСТРАНСТВОТО. НУЛЕВА ТОЧКА 

„Бях в контакт с представи-
тели на цивилизацията Вега. 
Те казаха, че имат информация 
за земляните. Нямам право да 
не предам информацията.“

27 август 2013 г., 
от Елена

Какво искате да ни предадете?
На вашата планета предстоят големи проме-

ни. Очаквайте ново пространство. Това е за вас 
неочаквано. Много светлина и много територия. 
Положението е изключително сериозно. Вие не 
сте готови за прехода, но времето изтича. Са-
мостоятелно няма да ви се удаде да преминете. 
Необходима е помощта на висшите сили. Ние 
се интересуваме от вашето Издигане, тъй като 
ние сме си по-големи братя, нашите светове са 
свързани с галактически вериги.

Ние сме представители на петата планета на 
Вега-плюс. Нашата цивилизация е често в кон-
такт с човеци. Ние искаме да ви помогнем.

Говорите за опасността. Да разбирам ли 
правилно? Какво и кой е изложен на риск?

Не сте готови за новите системи. Представете 
си, че ви хвърлят във водата, и сега ще трябва 
да живеете под водата, и дихателната ви систе-
ма не е готова. Това ви чака в близко бъдеще, 
но само по отношение на енергията.

Какво искате да кажете?
Енергия на Земята ще се промени рязко в 

края на септември.

Защо?
Това е свързано с галактическите процеси. 

Нараства активността на галактическите полю-
си. Енергийните цивилизации започнаха рабо-
тата си по стартирането на нулевото простран-
ство.

Какво представлява нулевото простран-
ство?

Това е свито пространство, където цялата 
енергия е нулева. Те свиват пространството на 
вашия свят.

Но аз не забелязвам всичко върви нор-
мално.

Поддържа се частична имитация на про-
странството с холограми, за да се избегне пани-
ка сред населението. Както във филма Матри-
цата (The Matrix)

Добре. Ако пространството се сведе до 
минимум - нула състояние, какво в този слу-
чай ще стане с нас?

Вие също ще се свиете, заедно с простран-
ството на минималната единица информа-
ция на душата. Това са всички данни, които се 
съхраняват във вас като част от универсалния 
дух и ще бъдат като архивирани и съхранени в 
нулев бит. Освен това пространството ще бъде 
разположено от другата страна на Вселената в 
един нов свят. Това е, което вие наричате обръ-
щане на пространството. При тези процеси ва-
шите енергийни потенциали се нулират, като да 
ви се извади батерията.

Не разбирам. Чие е това решение и защо 
никой не казва на хората?

Ние ви предупреждаваме. Решението е взето 
след консултации с Галактическия Съвет. Не е 
нужно да се притеснявате за състоянието на ду-
шите си. Вие ще бъдете за известно време като 
консервирани. Ако всичко върви както трябва, 
вие дори няма да го почувствате. Ще заспите 
и ще се събудите в новата реалност. По време 
на съня ви пространството ще бъде сведено до 
минимум, тествано и пречистено от енергийни-
те вируси, които се почистват и преразпреде-
лят. При преминаване през, целият ви свят ще 
се превърне в различна полярност на заряда на 
маса и енергия.

Ако всичко мине добре ок. Но не са ли 

възможни сривове?
Катастрофи винаги са възможни. Това зави-

си от много фактори и компоненти на процеса. 
Първо - това е най-активна намеса на йерархи-
ята на мрака, който също има роля в този про-
цес.

Какво искат тъмните сили?
Те искат да получат вашата енергия и инфор-

мация, която се съхранява във вас. Когато е на-
лице преход, от всяко място се откроява много 
енергия. За тези енергии ловуват някои цивили-
зации и йерархията на мрака.

Говорих с енергийни цивилизации, те ка-
заха, че те ще поемат енергията на унищоже-
нието. Вие говорите за тях?

И за тях. Енергията на унищожение може да 
се абсорбира от някой друг, и може да се из-
ползва във вашия свят в преход. Тя може да 
даде тласък на по-нататъшното развитие на ва-
шия свят, така че не трябва да давате на никого 
енергията, която ви принадлежи по право.

Ние не знаем как да се справим, как да из-
ползваме енергията, която се отделя по вре-
ме на прехода.

Това не е лесно и не е трудно. Всеки от вас ще 
трябва да удържа полето си в максимална осъ-
знатост и информираност за процесите. Много 
от вас ще се чувстват по-уморени от обикнове-
но - показател за отлив на енергия. Ако не се 
чувствате уморени, значи че процесът е в енер-
гийно равновесие. Ако може да се премине ну-
левата точка съзнателно, след това на изхода 
ще имате възможност да контролирате хода на 
вашата енергия. Укрепвайки своята проводи-
мост.

Вие можете ли да определите по-точно 
същността на предстоящия процес? Какво 
ще се случи с човек, когато е минимизиран?

Той ще заспи. Вие ще видите признаци на 
сънливост и загуба на енергия. Ще имате бели 
петна от загуба на памет. Това е от свиването на 
космически клетки.

Пространството се състои от електрически 
клетки. Представете си мрежа с големи дупки. 
Когато тя е разгъната, тя заема много простран-
ство и спиралната мрежа влиза в контакт само 
в местата на преплитане и така си взаимодей-
стват. Така решетката задържа верижното про-
странство. В самите нишки пулсира енергията 
на енергийните пространства, тя се предава 
от нишките на различните му части. А вътре в 
мрежата се съдържа материята по този начин. 

Съгласно този принцип са всички планети и не-
бесни тела. Съгласно този принцип са всички 
твърди форми част от вашия свят и в нашия.

Тази енергийна мрежа ще започне да про-
меня своя потенциал. Нейното напрежение ще 
намалее и за сметка на това през клетките на 
мрежата ще премине, ще се освободи част от 
материята, т.е. материята ще изтънява (ще се 
разрежда) и ще преминава през клетките на 
мрежата, тъй като напрежението в нишките на 
тази мрежа ще се понижи.Когато плътността на 
материята вътре в мрежата окаже достатъчно 
натиск (компресия), тогава пространството ще 
започне да се огъва.

И затова опънатата мрежа ще се свие в една 
точка. По този начин всички нишки на мрежата 
ще бъдат в тесен контакт и напрежението в мре-
жата ще се увеличи и така ще започне да рас-
те. Когато достигне критичната стойност, про-
странството под този импулс ще се извършва в 
противоположна посока. Клетките на мрежата, 
електропроводи се пресичат в системата за за-
писване на информация.

Така че, когато стане минимизирането, копия 
на информацията в клетките на мрежата след 
инверсия, поради разрастването на мрежата 
в надпространството, информацията за всеки 
един от вас ще започне да се развива и целият 
код на системата ще започне да формира своя 
живот на новата система, възстановяване на тя-
лото и структурата на енергията.

Ние така подробно описахме процеса, но 
може да отнеме малко повече време, като вие 
само чувствате понятието време, което сте 
възпитани да възприемате, но в точка нула 
няма време.

Каква е опасността за нас? Има вероят-
ност, че някой няма да възстанови своята 
структура след прехода? Какво ще се случи 
с тези единици?

Целият процес ще се извършва под надзо-
ра на Галактическия съвет и всички йерархии. 
Всичко ще се контролира. Само в случай, че 
някой не е в състояние да разположи своите 
системи ще му се помогне. Не забравяйте, че 
когато човек идва на земята и когато той се от-
чита, съществуването на цялата информация 
за минали и настоящи прераждания се запазва 
и тя никога не изчезва. Всъщност, имате един 
безсмъртен дух, както и информация за не-
говите превъплъщения. Може би повече. При 
възстановяване на структурите много хора ще 
могат да си спомнят всички предишни животи, а 
за това не всички са готови.

Това ли е най-голямата опастност? То-
ест след минимизацията всеки от нас ще се 
възстанови напълно и ще си спомни всичко 
за себе си и своите превъплащения?

За много от вас, това може да бъде сериозен 
психологически и енергиен проблем, защото не 
са готови. Не всеки е в състояние незабавно да 
приеме цялата многоизмерност. Представете 
си, че от голямото количество информация, си-
стемата не може да преработи цялата инфор-
мация, процесът може да се провали.

Говорите за ума, това означава, че може 
някои от нас да са застрашени от лудост?

Точно лудост не, но човека ще се изправи 
пред загуба на ориентация в пространството и 
времето.

Тази загуба ще бъде ли субективна на ли-
цето? Това означава ли, че той ще се мотае 
някъде в пространството и времето?
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Ще му бъде трудно да възпри-

ема реалността и да я отличи от 
други реалности. Когато гледате 
филм, 24 кадъра ги виждате като 
едно изображение. Представете 

си, че вие ще видите всеки кадър поотделно 
и едновременно. И всеки фрейм ще бъде по-
различен от другите. Това може да бъде възпри-
емане на действителността.

Какво е нужно да направим?
Подгответе се за нова реалност. Надяваме се, 

че всичко ще върви добре и сривове в система-
та няма да има.

Разкажете ми малко повече за това, какви 
ще са симптомите и какво ще могат да на-
блюдават хората около себе си?

Честото сияние. Вие ще можете да видите са-
мата мрежа на целия свят и ще виждате всяка 
нейна клетка. Тъй като тя мига. Може би много 
мълнии. Това е всичко, електрическите процеси 
ще се засилят. Повишената слънчева активност 
вече се случва. Чувството че света се удебеля-
ва и се сгъстява даже въздуха, но всичко е на 
нивото на енергията. Усещаш ли го?

Това ще е труден период за тези, които имат 
проблеми със здравето. Пийте повече течности, 
водата е проводник. Поемете дълбоко въздух, 
ако почувствате енергийни сривове. Много от 
вас ще почувстват парене от вътре. Това уско-
рява процеса на вашата трансформация. Той 
отговаря на външното пространство. Разбира се 
възможно е ескалиране на конфликтите. Много 
хора няма да разберат какво се случва с тях, и 
ще се превърнат в агресия.

След това ще започнете да забелязвате 
сгъването на времето. Как ще изчезват времен-
ни обекти. Това е сгъването на връзките в енер-
гийната верига. В един момент може да се чув-
ствате уморени и ще ви бъде трудно да спите. 
Не се съпротивлявайте, и не се страхувайте. За 
тези, които не са много силни енергийно и здра-
вословно е по-добре просто да се отпуснете и 
да спите. Когато се събудите ще се чувствате 
много енергийно заредени. И светът би искал да 
се промени. Ще бъде светло. Не е нужно ведна-
га да се разбере, само ако гледате внимателно 
ще можете да видите разликата. Светът няма да 
бъде толкова твърд и толкова стабилен. Всич-
ко наоколо ще бъде като трептене. Може би в 
бъдеще с колективното си съззнание ще можете 
да потвърдите, очертанията на своята твърдост 
и плътност, но в началото всичко ще трепти.

Всички са притеснени, какво ще се случи с 
близките им хора.

Вие ще получите максимална подкрепа от 
всички сили на Светлината. Никой няма да по-
страда или да загине. Към всеки един от вас ще 
бъде закрепено същество, което ще му помага 
и обгрижва.

Как да преминем този период най-леко и с 
най-малки трудности и загуби?

Наблюдавайте света и един друг. Идентифи-
цира се и се отчита всеки един процес. Призо-
вавайте учителите и помощниците. Те са винаги 
наоколо, но не могат да се намесят без Вашето 
искане за помощ. Представете си, че вие учите 
нови умения, мислете за тях като за инструкто-
ри. Слушайте себе си. В рамките на всеки ще 
звучи инструкция. Слушайте вътрешния глас, 
той ще ви каже всичко. Повече вярвайте в себе 
си. Вие не трябва да се страхувате.

Кога ще се случи всичко това?
Процеса вече е започнал, пика му ще се 

усети септември, близо до есенното равноден-
ствие.

Това ли е този преход, който трябваше да 
се случи на 21.12.2012?

Да, но той върви малко по-различно. Вие не 
сте в състояние да го преминете самостоятел-
но и затова ви се помага, защото сте като ча-
стичка от електрическа верига, която не трябва 

да се прекъсва.

откъде вие знаете всичко това? Вие пре-
минавали ли сте през този преход или про-
сто виждате вероятните процеси?

И двете. Ние сме свързани с вас, предхож-
дащо звено във веригата на развитие пред вас. 
Ние сме го преминали, но малко по-различно. 
Бяхме повече от готови. Но също ни се помогна. 
Ние също се страхувахме, но всичко мина добре 
и без загуби, за които ние сме много благодарни 
на всичките сили на Светлината. Ето защо, ние 
сега се опитваваме да помагаме на другите.

Вие казахте, че по време на прехода, бих-
ме могли да използваме освободената енер-
гия за развитието на нашия свят. Как да го 
направим?

Изразете вашето желание да го направите, 
да се отдели енергията на прехода в света. Ни-
кой няма право да отнеме тази енергия от вас, 
ако искате да си я получите. Колкото по-голям 
брой от вас пожелае това, толкова по-малка е 
възможността другите системи и раси да взе-
мем тази енергия.

Но енергийните цивилизации са дошли 
именно заради тази енергия, няма ли опаст-
ност, ако те не получат това заради което са 
дошли да нарушат правилата?

Всеки има право на избор. Те са наясно с ри-
сковете и че могат да не получат тази енергия. 
Ако ги попитате, те ще ви кажат сами. Те са при-
влечени от процеса на прехода. В пространство-
то вече работи системата на тежестта, свежда-
нето до минимум и намаляването. Когато полу-
чите енергийния преход, системата ще работи 
за внедряване и разширяване и ще ги изхвърли 
автоматично. Те го знаят.

отделянето на енергия по време на прехо-
да не е ли опасно за нас?

Не, това е като гъбка, която не може да по-
еме повече вода отколкото е създадена да по-
еме. Но при енергийните цивилизации гъбката е 
огромна, тя може да поема огромни количества 
енергия и ще попие всичката свободна енергия, 
която се отдели. Вие ще поемете толкова енер-
гия колкото ви е необходима, според развитието 
на енергийните и физическите тела. Останала-
та енергия ще я поемат тези цивилизации. Ето 
това е причината към вас да е насочено такова 
внимание. Това е най-приемливия за вас вари-
ант за енергообмен, възползвайте се от него.

Още веднъж казвам да слушате себе си през 
цялото време. Вътре във вас ще се раздават ко-
манди. Не се притеснявайте за смисъла. Просто 
следвайте, дори и да изглежда глупаво за вас. 
Тези команди ще бъдат по отношение на пози-
цията на тялотови в пространството, за да полу-
чите най-добрият енергиен поток чрез вас. На-
пример: седнете, легнете, вдигнете крака. Не се 
преувеличава, но нещо подобно. Подчинявайте 
се на внезапните импулси, които ще възникват 
вътре във вас: да докоснете нещо, да пиете 
вода, да вдигнете глава, да пуснете музика. Ние 
не знаем точно какви ще бъдат командите. Те 
ще бъдат доста уникални и индивидуални. Слу-
шайте себе си.

Как да разбере човек, че командите идват 
от наставниците си, а не да речем от пред-

ставители на тъмнината, които ще искат да 
се възползват от нея?

Без вашето съгласие, никой не може да по-
пречи на вашите енергийни процеси и да вле-
зе в съзнанието ви, ако вие сами не ги покани-
те. Изразете вашето желание, за да изключите 
всички ненужни източници на възприятие отвън. 
Задайте своите високи аспекти на помощ с това. 
Основният индекс - вашето благополучие. Тяло-
то ви, всички сигнали. Ако се занимават с някой, 
се чувстват по-лошо, това е неравен трансфер и 
използване на енергията. В действителност има 
много обекти във Вселената, които са готови да 
споделят излишната енергия, за да ви помог-
нат, което е точно това, което се прави от много 
представители на светлинни системи. Ние също 
така сме готови да ви помогнем.

На вас позволено ли ви е да ни помагате?
Да ние сме свързани с вас и сме най-близко 

да вас генетично.

Вие хуманоиди ли сте?
Да, приличаме си, но сме по-развити от вас.

В кое измерение на пространството сте 
вие?

Ние сме в 5 и 6 сега и се готвим за премина-
ване в 7-мо.

Тоест ние и вие заедно правим преход, но 
на различни нива?

Цялата галактика променя измерението си, 
повишава го. Ние понякога слушаме вашите 
мисли, понякога те са ужасно смешни, а поня-
кога са плашещи. Но ние не ви съдим, защото 
помним, че някога сме били като вас.

Какво ще получите вие от нашия преход?
Освобождаване на веригата. Ти търсиш на-

шата изгода, ние нямаме такава. Нямаме наме-
рение да ви използваме, вие сте близки до нас 
и ние ви обичаме така както се обичат роднини.

С какво можете да ни помогнете вие?
С информация само, всяко друго вмешател-

ство ни е забранено. Някога и ние нямаше да 
можем да се справим сами. Затова има цяла 
специална система на разума.

Благодаря ви за разговора, има ли още нещо 
което искате да ни кажете?

Обичайте се един друг и обичайте и себе 
си, това е най-силната градивна енергия. Из-
разявайте по-често чувствата си на обич, това 
може на вас да ви се струва сантиментално и 
глупаво, но това е вашата същност-любов. Бла-
годарение на любовта ще можете да проумеете 
всичко за кратко време. Ние също минахме по 
този път и при нас имаше не малко разрушения. 
Доверете се на Висшите Сили, повярвайте че те 
ви пазят и обичат. Вие сте част от огромен про-
цес на въплащения и развитие. Ние също сме 
част от него. Носете радостта вътре в себе си. 
Това ще ви помогне да сте устойчиви на всякак-
ви ситуации. Ние ще ви чакаме във веригата на 
вашите светове.

източник
http://www.xn--80aapggvibf1ad2i.com/2013/08/

velikiqt-prehot-civilizaciq-vega.html#sthash.
JnDNC6nM.Zp0uttcp.dpuf
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници «Хеликон», 
«Ориндж», «Сиела», «Пингвините», «Нанси», «Букспойнт» и «Нова 
епоха», както и от книжните борси «Болид» и «Искър».

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И 
ТАЛАНТЛИВИ ОРФЕЙЧЕТА!

Отправям поздрав от името на НМФС “Орфеево изворче” 
и от свое име към всички учители по музика и към всички 
наши членове по случай  учебната 2013/ 2014 година.

Животът има смисъл, когато се посветиш на нещо, което 
обичаш и можеш да правиш. Животът има смисъл, когато 
излъчваш и даряваш любов и светлина на тези ,които носиш 
в сърцето си. Животът има смисъл, когато оставиш трайна 
диря след себе си, чрез делата си за другите. Много други 
неща могат да осмислят живота на всеки един от нас, особе-
но за тези, които сме в сферата на образованието и работим 
с една от най- деликатните материи – детската душа.

Вие, уважаеми колеги сте посветили живота си на децата 
и българския фолклор, творите и съзиждате дела, които ня-
мат цена и чийто измерения ще се проектират във времето.

Вие, талантливи Орфееви чада, нека никога не секва лю-
бовта Ви към фолклора, носете го в сърцата си. Вървете 
уверено по пътя на себепознанието, защото това е пътя на 
ДОБРУВАНЕТО И ЧОВЕЧНОСТТА, пътя, който трябва да 
следвате в своя живот.

ЗДРАВА, ИНТЕРЕСНА И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!  
БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

С УвАЖЕНИЕ И ЛЮБов:  ДоЧКА КЪШЕвА       

псевдоценни хартийки на 
своя баланс с $88 трилиона.

Финансовият зам.-
министър Съмърс (който 
скоро заменя Рубин в каче-
ството на секретар) блокира 
всякакви опити да се кон-
тролират деривативите. Но 
какъв е смисълът от превръ-
щането на американските 
банки в деривативно кази-
но, ако капиталите избягат в 
страни с по-безопасни бан-
кови закони?

Отговорът на петорката 
големи банки е такъв: уни-
щожаване на контрола над 
банките във всяка страна 
на планетата с една-един-
ствена крачка. Това би било 
толкова блестящо, колкото 
безумно опасно.

Как може да се осъществи 
този безумен грабеж? Идея-
та на банкерите и Съмърс 
е да използват споразуме-
нието за финансови услуги 
(или FSA) като неясно допъ-
лнение към международно-
то търговско споразумение, 
охранявано от Световната 
търговска организация.

Докато банкерите не за-
почват своята игра, спора-
зуменията в СТО регулират 
само търговията със стоки 
– моята кола за твоите ба-
нани. Новите правила, раз-
работени от Съмърс и бан-
ките, биха принудили всички 
страни да приемат търгови-
ята с токсични активи – на-
пример деривативи.

Докато банкерите не пре-
конфигурират FSA, всяка 
страна контролира и регу-
лира банките в своите пре-
дели. Новите правила на 
играта принуждават всяка 
страна да открие пазарите 
си за Citibank, JP Morgan и 
деривативните им „продук-
ти”.

И всичките 156 страни 

то на FSA в банкерски тиран 
е поръчана на Гейтнър, кой-
то е назначен за посланик в 
Световната търговска орга-
низация.

Защо която и да е страна 

би се съгласила на абордаж 
и завладяване на банковата 
й система от такива пирати 
като JP Morgan?

Отговорът в случая с Ек-
вадор е – заради бананите. 
Еквадор наистина е бана-
нова република. Жълтият 
плод е жизненоважен източ-
ник на валута за страната. 
Ако тя откаже да подпише 
новия FSA, то може да хра-
ни маймуните с бананите си 
и да се върне към фалита. И 
Еквадор подписва.

И така нататък – всяка 
страна до една е принудена 
да подпише.

Всъщност всички, освен 
една. Новият президент на 
Бразилия Луис Инасиу Лула 
да Силва отказва. Според 
друг документ, който се озо-
ва в ръцете ми, Бразилия 
беше заплашена от ем-
барго на продукцията си от 
търговския комисар на Ев-
ропейския съюз Питър Мен-
делсон. Но отказът на Лула 
се отплаща за Бразилия, ко-
гато, бидейки единствената 
сред западните страни, тя 
оцелява и процъфтява по 
време на банковата криза 
2007–2009 г.

Новият FSA отваря кути-
ята на Пандора за светов-
ната търговия с деривати-
ви. Сред печално извест-
ните узаконени операции: 
Goldman Sachs разработва 
секретно евро-деривативен 
обмен с Гърция, който уни-
щожава страната. Еквадор 
– неговият банков сектор е 
дерегулиран и рухва, взри-
вявайки масови безредици.

На Аржентина се налага 
да продаде нефтените си 
компании (на испанци) и си-
стемата за водоснабдяване 
(Enron’у), докато нейните 
учители ровят в боклука, за 
да търсят храна. След това 
банкерите се гмурват с гла-

вата напред в деривативния 
басейн на Еврозоната, без 
да могат да плуват – и сега 
континентът постепенно се 
продава в Германия.

Била ли е причина за 
цялата тази мъка и несго-
ди единствената записка? 
Разбира се, не – зловеща е 
Играта сама по себе си, ко-
гато я води банковата клика. 
Документът само показва 
плана за Играта за оконча-
телния шах и мат.

Докато милиарди все още 
преживяват последствията 
от устроената от банкерите 
световна катастрофа, Рубин 
и Съмърс си живеят съвсем 
нелошо. Дерегулирането на 
банките от Рубин позволява 
да се създаде финансово 
чудовище с името Citigroup. 
Няколко седмици след отте-
глянето си от длъжност Ру-
бин е назначен за директор, 
а след това за председател 
на Citigroup – която, банкру-
тирайки, все пак успява да 
изплати на Рубин $126 ми-
лиона.

След това Рубин заема 
друг пост – в качеството на 
ключов благодетел на кам-
панията на младия сенатор 
Барак Обама. Няколко дни 
след избирането си на по-
ста президент Обама, по 
настояване на Рубин, дава 
на Съмърс поста „Икономи-
чески цар” и прави Гейтнър 
„царица” (тоест министър на 
финансите).

Това, че Обама по насто-
яване на Рубин ще избере 
Съмърс да управлява Съве-
та на Федералния резерв, 
означава, че още сме дале-
че от края на играта.

http://megavselena.com/
sekreten-zapis-ot-samoto-

syrtse-na-finansovata-kriza/

трябва да унищожат соб-
ствените си, подобни на по-
правката Глас–Стийгъл раз-
деления между търговските 
и инвестиционните банки.

Работата по превръщане-


