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С разгръщане на Сакралния
сърдечен пламък започва
кристалният преход за
изравняване потенциалите
на Небето и Земята

В каталога на РП
нашият номер е

Вход свободен
Диамантената
честота, идваща
от Божествената
Сърцевина, е
обединената
светлина и
паметта за нашия
космически
произход

с. Светулка

Диамантената сърцевина на
Земята

На 3 септември 2014 г.
(сряда) от 18 часа
в читалище "Славянска
беседа", София,
ул. "Г. С. Раковски"
№127,
акад. Атанас Панчев - издател на в. "Квантов преход", ще представи новите заглавия на ИК "Новата
цивилизация": "Собственикът" на Ефим Кушнер
- гост от Русия, и "Учителят - пророк на шестата
раса" на Тодор Ялъмов.

Диамантената сърцевина

Кристалният преход

Екипът на проф. Рангел
Гюров откри първите диаманти в скалите край родопското село Светулка,
община Ардино, област
Кърджали. Неслучайно, в
близост до селото се намират връх Момини гърди и
връх Алада - най-високият
в Източните Родопи /1241
м/. На около 20 км северно от селото е и прочутият
средновековен Дяволски
мост над река Арда, където някога е минавал античен път, свързващ Бялото
море и Тракийската низина. На 13 км. северозападно от селото в местността
Карабурун /Черен нос/ са
намерени следи от тракийско светилище и древна
крепост, от която се разкрива невероятна гледка
към почти целите Средни
и Източни Родопи. Открити
са и следи от култова дейност от периода на късната
бронзова епоха. Култовият
комплекс /голяма скала с
изсечени около 90 трапецовидни ниши/ датира от
VI - IV в. пр. Хр. На върха
Карабурун /1027 м/ се намира и село Стояново,
където са открити следи от
ранна култова дейност от
периода на късната бронзова епоха. Съвсем закономерно, светилището
е разположено на вододела между реките Малка Арда и Арда, малко
преди да се влеят една в
друга, защото в мястото
на пресичането на водните източници се образува
естествен генератор на
духовни, трансформиращи жизнени сили и това
прави мястото свещен
земен Рай.
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с. Светулка

с. Стояново
и Стоянов
мост
Рацъфтяването
на Златната роза
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Откритите в Родопите диаманти – предвестници на новите кристални енергии
и на признанието, че България и Родопите са духовният център на света

С разгръщане на Сакралния
сърдечен пламък започва
кристалният преход за
изравняване потенциалите
на Небето и Земята
А село Светулка - средищен духовен център, Диамантен светилник, Свещено
Сърце, обединяващо различните аспекти на енергиите.
Гледката оттам към речната
долина е зашеметяваща. Поради стратегическото разположение на това място, през
V-VI в. е била изградена и
ранновизантийска крепост,
от която сега се виждат само
нейните каменни основи и
част от разрушените й стени.
Наблизо, в местността Орлови скали, се намират и руините на една от най-големите
крeпости в Родопите – Калето, уникален архитектурен
обект, изграден от камъни без
хоросан, във формата на неправилен кръг с диаметър 67
м. и площ 0.5 дка.
Доста преди да се открият
родопските диаманти, това
събитие бе предсказано от
старозагорския
свърхсензитив Йорданка Николова.
Пръв, обаче, връзката между
двете неща направи известният в Кърджали с новите
си и етимологично подкрепени обяснения на старата ни
история Веселин Банчев. А
времето за сбъдването на
пророчеството се изпълни
точно сега, за да потвърди
още веднъж особено важното и средищно място в
духовен план на България
и Родопите в света. Мястото, където се е зародил
животът и човешката цивилизация. Духовният център
на света, където връзката
между планетата ни и Бога
Ра никога не може да се
наруши. Неслучайно откритието стана точно, когато навлязохме в абсолютно нови
взаимоотношения с времето
и пространството, когато се
отварят времевите линии за
синхроничното обяснение на
ставащото във взаимосвързаните светове. Когато се

активират нашите светлинни
тела и нашите многоизмерни
същности, когато получаваме
достъп до новите възприятия
за реалността.
Незначителното на пръв
поглед събитие с родопските
диаманти ни подтиква да си
спомним, че сме дошли тук,
в тази времева плоскост, за
да станем творци на нови
реалности и да се адаптираме към тях с креативната сила на диамантената
светлина и диамантените
кодове. А Диамантената
светлина на Божествената
любов и състраданието, Божествената сърцевина е и в
нас, само трябва да осъзнаем своята същност и роля
чрез идващите постоянно
към нас диамантени лъчи. И
тъй като Земята все повече
се отваря за тяхната честота,
според Възнесените Учители, ще трябва да започнем
да се учим да бъдем в контакт с тях и с реалните промени на планетата. След като
преминахме през различните
Кристални енергии /Медени, Сребърни, Златни, Новия Виолетов Пламък/, сега
стигнахме и до усвояването
на Диамантените енергии
- най-високите честоти на
кристалните енергии, водещи до абсолютната интеграция на всички светове и същности. Те свързват
всички центрове, пластове от
светлина, електромагнитни
структури, потоци от енергия, вътрешни пространства.
Свързват ни с всичко около и
в нас. Спомагат енергиите да
се изразяват едновременно и
във всички посоки, да се премахнат и последните следи
от негативни емоции и мисли.
Диамантената
честота,
идваща от Божествената
Сърцевина, е обединената
светлина, паметта за нашия
космически произход. Тя

озарява и трансформира с
центробежната сила на Любовта, която създава хармонията. Тя е в Божественото и
в човешкото Свещено Сърце.
Тя е Диамантената Основна
Божествена клетка, изпълнена с величие и сила. И като
се свързваме чрез душите
си с този Атом на Божествената основа и Любов,
се превръщаме в пламтящи същества на съзидателната Светлина. И нашият
слънчев център, Свещеното ни Сърце, се изпълва
с хармония, с познанието, че
творческите Божествени модели са в самите нас.
Храмът на това Свещено
Сърце, на нашата Душа и
Диамантена Основна Божествена клетка се намира в
така наречената Същина
на нашия етеричен Творец.
Разположен е в центъра на
етерния двойник на човешкото тяло, малко по-вдясно
от физическото сърце и поблизо към гърба. Той определя Пътя на Силата, която
се издига от коренната до коронната ни чакра, където се
свързва с Извора на колоната
от Светлина, наричана още
Сребърна Нишка. Има особена роля и за реализирането
и достигането до Божествените селения, до разцъфтяването на Златната роза в
Божествената Любов, която грее с блясъка на Диамантената сфера, в която
си дават среща Пламъците Близнаци. Между това,
което е горе и тук долу на
Земята.Между двете индивидуализирани сили, съзнанияискри от Същността на Бога,
сътворени от Него с абсолютно еднакъв и неповторим в
целия Космос вибрационен
печат, които от самото раждане пребивават във вечния
Абсолют, в Диамантената Му

сфера на Любовта, пулсираща в свещения и триединен
съюз между двата Пламъка
и Божествената Любов. В
тази висша нота на Любов,
в която се проявява Божествената Същност, от която
всички Пламъци Близнаци
се спускат и инкарнират в пониските сфери на Битието, за
да се изкачват по стълбата на
еволюцията, за да творят и
събират опитност като пълноправни Сътворци на Великия Творец. А всичко това
се извършва и в свещения
храм на човешкото сърце,
където е олтарът, мястото
на този триединен/трилистен сакрален Пламък на
Бога, поддържащ физическия ни живот и свещената
троица от Любов, Мъдрост и
Воля/Сила. Той е поместен в
сърцата ни от самото раждане и се изтегля при напускане на физическия носител.
Най-близкото същество,
което е до нас през вечността, е именно нашият ПламъкБлизнак на Бог, затова често
той се възприема и играе ролята на ангел хранител, който
бди над нас постоянно. В настоящия момент започват на
масово ниво срещите между
тях и това ще бъде разковничето за сътворяването на
Новата Земя и слизането на
Рая на Земята.Срещата им
е свързана с ускорения процес на еволюция и когато се
осъществи, започва бурно изчистване на остатъчна карма,
подготовка за извисяване
или възслизане, интегриране, което е истински квантов скок за изравняването
потенциалите на Небето и
Земята.
От срещата на двата
Пламъка и от постоянните
резонансни наслагвания на
еднаквите вибрационни печати на Любовта им се сформира Диамантената сфера,
образува се Диамантената
светлина, която звъни в целия Космос като проекция
на Диамантената сфера от
Божествения план, която
се спуска през всички измерения. Сега започва да се
култивира, да се разгръща Сакралният сърдечен пламък, подготвящ
разгръщането на Истината
в сърцето и срещата с найсъкровеното
Същество,
което е нашият ПламъкБлизнак, най-великият Дар,
с който Бог ни е дарил. Да

се подготвя срещата между
Свещения Разум и Свещеното ни Сърце, които са направени от фината, етерна
субстанция на Светлината,
която не може да бъде открита с научни методи. Въпреки
това, те са много по-реални,
отколкото, която и да е част
на физическото ни тяло. А
веднъж възстановена, тази
връзка между нашия Свещен
разум, Свещеното Сърце и
Божествената Частица на
Диамантената сърцевина ще
ни осигури постоянен поток
от Адамантни Частици и подходяща, висша, високовибрационна информация от Зародишните, Семенни Атоми на
Паметта и от СвръхДушата /
Висшия Аз/. Предстои толкова важното съединение,
влизане в Триадата на Божественото Съзнание - Свещеният Разум, Свещеното
Сърце и всички аспекти на
Божествената Частица в
Диамантената Сърцевина.
При това движение напред
към вибрационната еволюция започва едно ускорено
пречистване в нашите клетки,
в нашите астрални и етерни
тела.Едно излизане извън
моделите на масовите вярвания в колективното съзнание
на човечеството, една хармония с нашето космическо
съзнание чрез многото аспекти на Висшия Аз. Едно равновесие между ума и сърцето,
свързано с емоционална
устойчивост и умствени усилия, една интеграция на все
по-високи честоти. Както и
ефекта на просмукване, пропиване, на достъп до всяко
по-високочестотно ниво, при
което малко количество почиста Божествена Светлина
започва да се влива, тече в
личната ни колона от Светлина.
Ние сме програмирани
да търсим нашето Свещено
Сърце, нашата Божествена Частица в Диамантената
Сърцевина, в което е Кристалният Зародишен Атом
от Същността на Твореца и
пълната картина на нашата
Себереализация. Затова ни
предстои отваряне за Божествеността вътре в нас, отворяне към източника на нашия
сърдечен код, чрез започващия кристален енергиен преход.
Лияна Фероли
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а пореден път в края на
юли се състоя Съборът
на Общество „Път на
Мъдростта”, създадено от Ваклуш
Толев. Родопа планина събра за
19-а поредна година търсещите тайните на Духа.
Съборът бе открит в музея на Съединението, гр.
Пловдив, и продължи с шестдневен семинар в хотел „Преспа“, Пампорово. Доц. Кирил Коликов, гл.
редактор на издаваната литература на Общество
Път на Мъдростта, изложи напътствията на Учителя Ваклуш към неговите последователи. Школите от Варна, Пловдив и София представиха
теми, свързани с превръщането идеите на Учението „Път на Мъдростта“ в живот. Участниците
в Събора обсъждаха най-характерните елементи на Учението на Мъдростта, които ще доведат
до желаните духовни промени. В програмата на
семинара бяха включени и три видеопрожекции
на Слова на Ваклуш Толев: „Безсмъртието, т.е.
смъртта като сила, съзнание и метафизика“, „Дух
и материя – Книгата на Живота“ и „Мъдростта –
нова стратегия на живота“. В последния съборен
ден отново бяха посетени „Орфеевите скали“,
където приживе Ваклуш Толев бе пожелал да
бъде разпръсната част от неговата тленна прах.
А в творческата вечер под надслов „Позволете
ми да ви живея“ звучаха стиховете на Ваклуш,
както и стихове на негови последователи.
Мъдростта винаги е съществувала, казва Ваклуш Толев, тя е онази Светлина, чрез която Бог
сътвори света, но сега тя започва да се излива
мощно като интуитивно проникновение. Започва
все повече да се възприема, да се усвоява от
тези, които са развили самосъзнание, душевна
будност, отговорност и потреба, усещане, че са
деца на Бога, които Му служат смирено, всеотдайно, жертвено. Които достойно носят своето
предназначение да умножават Неговата Светлина, да я откриват в другите хора и, променяйки себе си, извършват подготовка за живеенето
ни в Бога и сътворчеството в Неговото дело. Те
разбират знанието на Мъдростта като една нова
мирогледност, едно разширено съзнание, което
не осъжда, не сравнява, а приема и разбира причината на ставащото. Затова в него няма съмнение, диктат, недоволство,колебание, отчаяние,
скръб и болка, а има развитие, вътрешна потреба, дързост, безстрашие, взаимност, свобода от
карма, от минало, от зломислие, дребнотемие,
евтино тщеславие.
И Децата на Деня, както нарича Ваклуш своите последователи, са първовестниците, първите лястовици на пролетта на Мъдростта, които са
извикани за Мирово служение да превърнат т.н.
„враг“ в събожник, да видят себе си в другия /така
виждат и всичките си недостатъци/, като оценят
взаимния духовен прилив, индивидуалния принос на всеки един човек. И като дават зримост на
своето вътрешно, душевно, поведение, да внасят еволюционната пулсация „всичко е в Едното
и Едното е във всичко“ /но Единение в служението, а не в колективната мисъл/. Да даряват щедро, без ограничения плода на това съвършено
познание и да споделят трапезата на неговия
жив хляб, за да не се живее само с трохите на
миналото, макар и това да е свързано с известно
неразбиране и отрицание. Така е било с всичко
ново, което подлага на не особено приятна ферментация старото. Но пък особеният гърч между
старото и новото, конфликтите, винаги са водили
до катарзис, до така необходимата духовна хигиенизация. Затова, когато се увеличат драстично,
това води и до смяна на Йерархията.
Духовната вълна на Любовта, характерна с
прощението, казва Ваклуш, подготви първите
стъпки към тази на Мъдростта, която носи тезата, че знаещият е повече от безгрешния, че няма
зло, а нееволюирало добро.Че знанието, просвещението, освобождават човека и го подготвят да
премине към следващите еволюционни вълни на
Истината и Свободата. А по единствения Път,
водещ натам, преминават много пътуващи по
много малки пътечки и улици, всеки според своето предназначение и според своята духовна йерархия, която не се изразява във външното подчинение, а във вътрешното просветление, във
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Учението на Мъдростта –
духовният хляб на бъдещeто
Пътят е да живеем в Бога и да бъдем
сътворци в Неговото дело
Докато човек не осъществи Бога в себе
си, няма да се освободи.
А най-върховната жертва е Свободата
вътрешната градация, в усвоената посветеност.
Важното е всеки индивидуален опит за вървеж
по многобройните пътища да се приема без пристрастия, присмех, неодобрение и вместо със
зломислие, да се отговаря с добродарие. Едва
тогава мъдрата зрялост ще промие негатива на
незнанието и ще доведе до въмогване, възземане по единствения Път. И неговите подстъпи ще
преминават през разбирането, че няма истинско
познание без любов, както и истинска любов без
познание. Затова не може да се прескочи Духовната вълна на Любовта, преди да са се усвоили
нейните най-важни характеристики. Иначе може
дълго да се чака в следващото ниво на посвещение. Както и да се рискува новите идеи да останат само понятия, лишени от духовна, културна и
социална приложност.
Така или иначе, обаче, посятото от Всемирността чрез Учителя на Мъдростта Ваклуш духовно семе ще поникне в срок, то дава и ще дава
плод в протяжността на времето, защото в него е
вложена благодатната воля на бъдещето,защото
евхаристийният хляб на Мъдростта ще бъде новото причастие на света. Защото Учението на
Мъдростта е съдбовната обреченост в Пътя на
новото човечество, имаща за цел да извика служение, което преобратява и ражда нови реалности. И Огънят на това Божествено събуждане
не може да бъде поставен в рамка, да бъде подчинен на закон, както беше при нравствените,
моралните постулати, защото знаещият живее
по Бога и изпълнява Неговата воля. Той е победител, защото е видял в т.н. „враг“ – приятел
и и защото в прощението е намерил взаимност.
И когато осъществи Бога в себе си, е осъществил Мъдростта като орисана необходимост,
като светлина и прозрение.. Защото готовият за
Мъдростта разбира победата не като господство,
а като покровителство. Той знае, че основата на
битието е в будността, че Бог е във всеки един
човек, но като различна степен, йерархия на Себеутвърждение, според неговата поносимост
и отдаденост. А най-високата позиция на Себеутвърждаване е надмогата, победата над себе си
и пълното загубване-сливане с Бога, приемане
на Мъдростта като житейска съдба, като живот,
като бъдеща световна душевност. Едно освобождаващо знание, носено благословение и една
доказана отговорност. Една осветена любов с
приложена воля, т.е. действена безусловна жертва заради милосърдие, свобода от суеверие и
догми. Служение на Целостта.Една функционална промяна в мислите, чувствата, постъпките,
едно освобождаване от отрицанието, от догми и
обреди, от препятствия, схоластика, евтина митология, от музейната ковчезност, от натрапените
стари възгледи и отношения. За да се стигне до
човека зрим Теогон, извел видимо Бога от себе
си, до възкресенското начало и посвещение в
Мъдростта, което е свобода от съдба, постижима само чрез извиканата енергия на съвестта Огънят на Кундалини в нас. Да се достигне до
знанието за свободата като най-властно битие, в
което осъществяваме Себе си в Бога. До осъзнаването, че няма по-властно нещо от това да се
събудим за вложеното в нас изначално знание,
т.е. да събудим Вечния в нас. И чрез Учението

на Мъдростта, както ни завеща Учителя Ваклуш,
да достигнем и вкусим плода на безсмъртието
от Дървото на Живота, като непрекъснато разширяваме съзнанието си за будност, отговорност,
приемане, за бдение пред Знанието на непогрешимостта, което освобождава и пресътворява.
Знанието на Мъдростта.
Мисли на Учителя Ваклуш:
Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие е воля на Мировата даденост. Мировата
воля е да направим съзнанието на Бога за олтар
и да направим човечеството божествено.
Мъдростта е възрастта на посвещение на човечеството. А Учението на Мъдростта е една
нова социална алхимия, нови ценности и нова
култура.Тя не повелява, а волеизразява събудения Бог в човека. Волята е всемирна сила, която
човекът изразява със утвърждението: „Не моята,
а Твоята воля да бъде, Отче“.
Мъдростта е приложение на човешката съвест
в една интегрирана Всемирност.
Чрез Мъдростта човечеството се осъзнава
като Богосезаема необходимост. Но когато може
да понесе събудения Кундалини.
Учението на Мъдростта е бъдна святост, ново
битие на прозрение и и предназначение – да
бъдеш, не да имаш.
Светът е толкова божествен, колкото можете
да го направите ваш дълг и ваша отговорност,
ваше знание и ваша молитва.
Отговорността е осветената мисъл за съсътворителство. А Мъдростта е отговорност, водеща
към служение – т.е. да си в синхрон с Божията
промисъл. И този Ден на великото служение дойде.
Преданността е сигурност, а отговорността е
дълг към Бога.
Националният дух е даден на новаторите да
осъществят сакралната революция – освободила ни от всички досегашни богове. Да има само
човек-Бог и Абсолют, без посредници между тях.
Символът на Бога е човекът, както гълъбът е
символ на Светия Дух. Освободеният човек е
единство с Бога.
За Бога няма друга радост, освен да види
Себе Си осъществен в нас, да станем Негови
Съсъстворители.
Истински се намираш, когато се загубиш в Твореца. Намираш се в небесната си обител и утвърждаваш чакащия в теб да се изяви.
Колкото повече знаем за Бога, толкова посмирени ставаме – не защото сме нищо, а защото сме всичко чрез Нищото.
Когато сте загубили Себе си, сте всичко, това
е голямо богатство. Човек се страхува за себе
си, защото не е изработил идеята за жертвата.
Когато осъществите това „без Себе си“, ставате
Всемирността.
Чрез вдъхновението се влиза в смирението, а
пък чрез неговата ръка се разгръщат страниците
от Книгата на Живота.
Олтарът при Духовната вълна на Любовта
беше Разпятието/борбата между Дух и материя/,
а при вълната на Мъдростта е Книгата на Живота
На стр. 8
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Мариана с жълта шарена рокля, Иванка
Станкова с бяла рокля, Стефка Бакалова с
червена рокля и Евгений Апостолов (седнали)

ТЕАТЪР НА ПОЕЗИЯТА ПОД ЗВЕЗДИТЕ
Уникалната арт обстановка на СТРАНД е
част от концепция, която улеснява туристите, решили да посетят Бургас през лятото.
Търговският комплекс е от ново поколение, с
оригинална архитектура, кръгла форма и открит покрив. Вдъхновен е от атмосферата на
традиционната градска улица и предлага на
посетителите си уникално преживяване – удо-

волствие от пазаруването в луксозна обстановка, съчетано с развлечения за малки и големи. Сред забавленията са разходки из арт
градините, езеро с лодки за децата, макети на
най-красивите архитектурни шедьоври в света, кино с най-новите дигитални технологии,
картинг, стрелби, изложба на графити и ресторанти.
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Архитектурното оформление на мола е съобразено с мекия морски климат на Бургас.За
допълнително улеснение на туристите, гостите и жителите на града има безплатен транспорт до вратите на СТРАНД.
Всяка събота през летния сезон открита
сцена дава възможност за изява на таланти.
Музикални изпълнители, жонгльори и актьори
показват своето изкуство пред посетителите.
Вечерните представления събират много публика.Като град на талантите Бургас има какво да предложи на туристите.
За първи път на сцената под звездите беше
представен театър на поезията на СНЦ „Артпиерия” – Бургас.Спектакълът е изграден по
стихотворения на Евгений Апостолов, Мариана Праматарова, Калина Вергиева и Стефка Бакалова. В него участваха поетите, които
изпълниха собствени стихотворения, и актрисата Иванка Станкова.
„Това е специално адаптирана за случая
композиция.Щастливи сме, че първи показахме на открита сцена под звездите в мол, пред
туристи, нашият театър на поезията.Публиката беше разнообразна и много приятно изненадана от нашето изпълнение. Присъстваха и
много наши приятели и почитатели от Бургас.
Това е един успешен модел за разширяване
на публиките и едно много успешно сътрудничество”- сподели за в.”Квантов преход” Мариана Праматарова.

ОСТРОВ „СВЕТА АНАСТАСИЯ” –
ХИТ НА ЛЯТО 2014
Най-новата туристическа атракция на Бургас –
остров „Света Анастасия”
се превръща в безспорен
хит сред туристите и гостите на града.До средата на
месец юли т.г. над 15 000
души са посетили острова. Поради големия интерес три кораба обслужват
туристите – стоместният
„Кук” и двата шестдесетместни „Диана” и „Афала”.Престоят на острова е
двучасов, а посещенията
стават с предварителна
резервация.
Проектът на Община
Бургас „Културно-истори-

ческото наследство на остров „Света Анастасия” и
град Бургас – атрактивна
и конкурентноспособна туристическа дестинация” е
финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие” /смарт туризъм/.
На остров „Света Анастасия” се намира църквата „Възнесение Господне”,
която е част от съществувал някога манастир на същото място. Най-ранните
писмени свидетелства за
манастира са от 15-ти век.
За стенописите в църквата
се предполага, че са от 14ти век. Манастирът е бил

опожаряван неколкократно и е бил обект на пиратски набези през вековете.
Църквата е съществувала
до 1923 година, когато се
превръща в затвор.На острова са заточени 132-ма
комунисти и земеделци.
През юли 1925 година 43ма от затворниците успяват да избягат с лодки и се
укриват в Странджа планина.От 1945 до 1990-та
година островът носи името „Болшевик”.
От 2001-ва година остров „Света Анастасия” е
със статут на природноархеологически резерват.

Три скални феномена могат да се видят на острова – „Гъбата”, „Дракона”
и „Вкаменен пиратски кораб”.
Легендата разказва, че
когато
пирати-златотърсачи нападнали острова,
монасите се молели на
Света Анастасия, тя чула
молитвите им и изпратила
страшна буря, която разцепила и вкаменила пиратския кораб.
Малкият остров е с площ
9 декара и представлява
вулканична скала. Фарът
на острова е запален за
първи път през 1914 го-

дина.Островът е известен
и с плувните маратони до
бургаския мост.През 60-те
и 80-те години „Света Анастасия” е любимо място на
бургаските творци.
От месец май т.г. островът се възроди за нов живот. Стотици туристи ежедневно посещават това
място. Културният туризъм им предлага посещение на островната църква,
музеят, манастирската лекарна с билки и напитки,
ресторант, къща за гости,
избрали нощувка на романтично място с приключенски привкус.
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Биодинамична
характеристика
за август 2014 година

Лунен календар за август 2014 - І част от Димитър Стоянов

Независимо от това, че месецът започва с един
светлинен тригон и земните импулси от Девата са
изместени след 12часа от светлинните, това не е пълна
гаранция, че август ще бъде „по-нормален“ от юли.
Трите водни тритона на 8, 9 и 25 могат отново да ни
изненадат с ненормални валежи, още повече за това ще
помагат Юпитер, Уран от Рак до Риби. Дано не останем
само с надеждата за хубави летни дни.
Пълният период на Възходяща Луна от 8-ми до 20-ти
и с помощта на верните на светлината Сатурн и Нептун
от Везни и Водолей ни дава възможност успешно и
качествено да приберем плодната реколта и да извършим
своевременно преработка. Август е месеца с най-малко
неблагоприятни дни, които можем да използваме за
други дейности или почивка: от 12ч. на 1 до 13ч. на 3
август Лунен възел и от 8ч. на 10-ти до 10ч. на 11 август
- Луната е в Перигей.
Достатъчни са дните за работа с компоста - активно подготвяме новата купчина, която ще ни е нужна
за пролетта на 2015 год. При нужда имаме и 3 дни за
използване на готовия ни компост – 4, 21 и 31 август.
Дните на Низходящата Луна, които са разкъсани /1-7 и
20-31/ освен за прибиране на кореноплодни, използваме
и за вкореняване на резници от цветя и храсти. Резниците
отрязваме по време на Възходяща Луна и се съхраняват
в точния ден за вкореняване според импулсите. Трите
съвпадения, които са ни нужни за присаждане на спяща
пъпка ги имаме в този месец и трябва да ги използваме
успешно: близко Пълнолуние, Възходяща Луна и
Топлинно Съзвездие-Овен. Работиме чисто и бързо - сутрин или вечер и очакваме добри резултати. При засушаване предварително поливаме подложката. Точното
време е от 18 ч. на 15 август до 13 ч. на 17-и.
За късната паша на пчелите, както споменахме
засяваме цветни растения на освободените лехи. Отново
напомням, че периода на водните съзвездия Рак, Риби
и Скорпион са неблагоприятни за отваряне на кошера и
работа с пчелите.
Биодинамиците да имат готовност за приготвяне на
биодинамичния компостен препарат - цвят от лайка в
кора от лиственица. Времето е малко, но направената
предваретилно чаша от кората и набрания цвят ни
гарантират успех. Пълним и заравяме в градината от 4
до 8 ч. на 19 август.
През новия месец пожелавам успех на всички колеги!

на

Редове
читателя

150 години от
рождението
на Петър Дънов

Какъв бе той?
(в акростих)

Човек на Духа планетарен
Емисар за правда Христова
Стоик сред беди и пожари
Творец и на братството бяло
Извор вълшебно божествен
Трибун за народа си беден
Юзина за мъдрост и вяра
Безспорен учител в живота
Изконен радетел за обич
Лечител на болки човешки
Елея раздавал на всекиЙерарха, Беинса Дуно.
Ценка Илиева,
Варна

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 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 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. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем 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, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1
и В6, както и на витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане 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 309 954; 0888 693359
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името на тези цели за публикация се
допускат и лъжи, заблуди и нелепости. (Виж статия от Иван Жеков “Да
приемем латиницата като официална азбука”
във вестник “Стандарт” от 17.03.2000 г. и отговор във вестник “Нова Зора” от 18.04.2000 г. –
“Отродители провокират търпението на българина”.)
Четейки статията на Иван Жеков, един незапознат и непредубеден чужденец би останал
с впечатлението, че българите дълго са се лутали в опитите си да пишат, използвайки “през
първите векове от новата ера гръцки букви, после била “въведена” някаква “глаголица с тъмен
произход”, но поради трудното й изписване,
“впоследствие се наложила” така наречената
“кирилица”, която отново е била “производна
на тогавашната гръцка писменост”. Наред с редица други(?) “изкристализирали”(!) славянски
писмености(?), най-накрая, чак след 1917 г.(!),
българите приели “руската азбука”(!), също така
многократно “опростявана”, “модифицирана” и
“модернизирана”, и накрая “пригодена” към “латинските печатни стандарти”(!?!).
В целия този хор се чу и гласа на Катерин
Катеринов, професор в университета в гр.
Перуджа, живеещ от 1963 год. в Италия и известен като създател на най-добрата методика
за изучаване на италиански език от чужденци.
В интервюто си пред вестник “Демокрация” от
06.12.2000 г. той не внася нищо ново в сравнение с досега чутото и прочетеното, а с крайно
несъстоятелните си аргументи дава на вестник
“Нова Зора” от 19.12.2000 г. повод за критична статия, която би била убийствена за хора с
подобно професионално и обществено положение. Всъщност, думите на проф. Катеринов
говорят в полза на кирилицата, защото той
изтъква затруднения, които произтичат не от
нея, а от латиницата; а именно, че “имената
в международните ни паспорти се пишели по
най-различни начини”, това създавало “голяма
каша”, та “затова азбуката ни трябвало да се
опрости и уеднакви”. Но положително гласът и
на този професор “за” “реформата” ще има тежестта на хиляди гласове “против” нея. Нищо, че
още три други вестника – “Монитор”, “Народен
будител” и “Дума”, водят по този въпрос отчаяна битка за отстояване на българския духовен
суверенитет. (Виж статия от Волен Сидеров
във вестник “Монитор” от 03.10.2000 год. –
“Кабинетът ни завеща Федерация България”
и статиите на Велислава Дърева “Манифест
на новото средновековие” – I и II, във вестник
“Дума” от 14.09. и 20.10.2000 г.)
“Самотни мохикани” са и писателите Валери
Петров и Николай Хайтов на страниците на
списание “Европа” (кн. 4 от 1994 г.), а последният и чрез вестник “Нова Зора” (напуснал ни
завинаги на 30.06.2002 г.;Р.П.).
Не се чува и гласът на учителите и преподавателите във висшите учебни заведения.
Съкращавани от работа и докарани до ръба
на физическото оцеляване, те едва ли имат
възможност да се замислят по-сериозно и да се
занимават и с този проблем. А положително им
се налага да се съобразяват и с “вятъра на промените”, духащ от високите държавни етажи.
Ако болшинството хора не са наясно с последиците от такива промени, то какво да кажем и
за ролята на публицистите и журналистите? Познаещите следва не само да разпространяват
знанието, но и да ограничават изявите на незнанието, и най-вече – тези на полу-знанието. Защото така високо декларираната свобода
на словото не е съвместима с лъжата и манипулацията. Защото дипломите с взети изпити по
история, български език, литература, журнали-

Опитът да бъде заменена
кирилицата с латиница
Езикът и писмеността като
обект и средство за психотронно
въздействие
Невежество, престъпно
съглашателство и продажност
подпомагат противниците
на българския дух
стика и пр. следва да бъдат достатъчна преграда
срещу неведението и политическата конюнктура.
Можем да разберем дилемата: морален избор
или къшей хляб; но вече не ни остана територия
за дипломатически и тактически отстъпления.
Ако премислим нещата, ще видим, че литераторите и интелектуалците не знаят какво да ни
кажат и също както научните работници мънкат и
се дърпат настрана, страхувайки се да не бъдат
низвергнати от силата на днешния ден, обсебена
от престъпни и продажни политици съглашатели,
вкарани в руслото на чужди интереси.
А какви са тези интереси?
От една страна, въпросите за езика и писмеността до голяма степен ще решат изхода от
битката за информационните пазари. Но това
ще е по-малката беда, защото тези пазари се
преразпределят най-вече по друга линия и по не
по-малко продажен и престъпен начин. Един друг
ефект обаче, ще е катастрофален за нас, българите, като нация.
Целта е (и тя до известна степен вече е постигната) да бъдем превърнати в аморфна
маса, податлива на всякакви влияния. Освен
това, ако у нас се премахне кирилицата, това
ще се превърне в изключително силен аргумент за насочване на подобни предложения
и към Русия. Така постепенно ще вървим
към колективно духовно и физическо самоубийство. (Виж книгата на Збигнев Бжежински
“Голямата шахматна дъска. Американското
превъзходство и неговите геостратегически императиви”.)
Като “първи етап” на такава една “реформа” в
Русия се предвижда “опростяване” на правописа. Питаме се: Какво му е на руския правопис, та
трябва да се опростява?
В статията “Пред заплахата от глобализъм”,
препечатана от вестник “Российский писатель”
във вестник “Нова Зора” от 26.02.2002 г., авторът,
писателят Валентин Распутин пише: “Всички провеждани през 90-те години реформи се уреждаха
в Русия по чуждоземни образци. Те не произлизаха отвътре, а бяха привнесени отвън. Държавата
изостави своята велика национална култура и тя,
като просекиня, безпомощно свивайки се и онемявайки, поминува с подаяния. Литературата, която две столетия беше естествено и нравствено
училище за народа, бе отхвърлена като протрил
врата хомот. Сега тъй нареченото “задълбочаване” на реформите напредва и то означава посегателство не само на държавните, но и на отечествените основи, осветени от традицията, на
глъбините, където е заченат със своите събратя
русинът. Подготвяната реформа на руския език

и образование (реформата на образованието
вече започна в експериментален, т.е. в замаскиран вид) спада тъкмо към този вид вмешателство в духовната генетика на руския живот
и превключването й към просто функциониране. През последните години действителността
ни възнагради, задето изменихме сами на себе
си, с такива непристойности, че ние като че ли
се отучихме да поруменяваме от тяхното повтаряне. Вече забравихме, че преди пет години
американците провеждаха президентската ни
предизборна кампания, че на всяка крачка у нас
бъкаше от американски съветници и главни специалисти при подготовката на руските реформи.
Единен зрелостен и кандидатстудентски изпит
с тестове – това е изобретение на американската педагогика в подкрепа на нейните млади
тъпаци, неспособни за усвояване на обширни и
творчески познания. Че защо тогава, я виж ти,
най-доброто образование в света, което, не ще
и дума, се нуждае от финансова подкрепа, да се
пригажда към едно по-лошо, само и само от подобострастие към по-силния, който се държи у
нас като господар?! И не е ли шетнята около замислената реформа на руския език с опростен
правопис тъкмо за да бъде по-лесно на съединенищатските и нашите американци да съставят учебници за нашите деца и да заменят с тях
учебниците на Шахматов и Дал?”
Нима казаното не ни звучи съвсем познато
и не е част и от нашата действителност? Нима
тези процеси не следват единен план, който
руши нашите ценности и достижения, опитвайки
се да ги замени с чужди? До същите изводи, както Распутин, достига и Илия Илиев в статията си
“Образованието и науката у нас бяха съсипани
нарочно”, публикувана във вестник “Монитор” от
30.01.2002 г.
А ето и думите на друг един руски писател, историк и математик – академик Игор
Шафаревич: “България и Русия са славянски и
православни страни. Има дори версия, че Русия
е приела православието не от Византия, а от
България. Моето мнение е, че в историческата
ни традиция има основание за надежда, отношенията между нашите две страни да станат
много по-честни. За това е необходимо властите на двете държави да намерят сили, като изхождат от разбирането, че нито една от нашите
държави няма да спечели от надпреварата за
влизане в НАТО или в ЕС. Тези организации са
създадени от страни, които са рожба на дадена цивилизация. Дали това е предимство или
не, но те искрено вярват, че мисията им е да открият за другите страни “времето на белите” или
“принципите на западната демокрация”.
(Продължава в следващия брой)
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„Равенският космограф” пък е представен в
на мен поне неизвестен текстови вариант, при
който изразът „В Тракия и Македония и Долна
Мизия само българи живеят” фигурира като „. .
. отскоро българи живеят” и дори е направена
уговорката, че „съществува мнение, че добавката за българите може да е по-късна” (стр. 34,
горе). Тоест, гледната точка на съставителите
винаги клони към „историческия минимум”, а
при всеки възможен случай „задълбава” и понадолу.
Тогава какъв друг извод би могъл да бъде
направен, освен че още по-усърдно продължава линията на „обосноваване” на постановката, че дори през V – VІ век все още ни няма на
Балканите. Как при това положение да открием нещо и за Анастасиевата стена? За Великата китайска пък изобщо да не говорим. Това,
наред с президент Петър Стояновата „македонщина”, сигурно би било причислено към
„историческата романтика” . . .
Така наречените славяни пък, които „като
море залели Балканите”, нещо се губят в
представената картина, но може би присъстват повече в първия том, който – признавам
– само съм разгръщал и при описаната ситуация бих го ползвал само за справки по отделни
въпроси.
Към всички други досегашни опити за обобщаване на българската история са лепнати не
по-малко „адекватни” на моите цветисти определения: „спекулативно интерпретиране”, „свободно съчинителство”, „невероятни хипотези”,
„митологизация”, „патриотарска профанация”,
„абсурдни преувеличения”, „патриотарски емоции, брътвежи, екзалтации”, „самоцелно и произволно „създаване” на славно минало”, „безкритично популяризаторство” . . .
Изведен е дори „социокултурен феномен”,
вменен на „почти всички народи от бившата
социалистическа общност”, породен от „поекстравагантно настроени историци” и „безотговорни лаици” вследствие разкрепостяването, настъпило след 1989 година. Използваните за това „явление” изрази са: „историческа
фантастика” и „фолк-история” (изписано също
и на друго място на английски – „folk-history”).
На места дори тонът на изложението придобива вид, от който по-възрастните читатели могат да се почувстват като на партийно събрание отпреди 10 ноември, та дори да ги побият
тръпки като на някой от сталинските процеси
още 50 години по-назад. Сякаш от трибуна
прозвучава заплашителен глас над тръпнещи
от ужас „народни маси”: „В заключение трябва
да се подчертае, че е необходимо изграждането на подчертано критичен подход към подобни „нови извори” за древното българско мина-

Българското Било
Българското Било отново е заето от чужденци,
от български граждани, но небългари по тяло и
дух, от българомразци, от българоотрицатели,
българоскептици, българоотцепници,
българопродажници и чуждопоклонници
ло, които определено могат да бъдат свързани
с чужди политически внушения или са плод на
историческата „фантастика”!” (стр. 82, горе).
Тоест, до известната формулировка „шпионаж
в полза на чужди сили или държави” и репресиивни действия от миналото, за които чуваме
и гледаме, че все още „най-безкомпромисно”
се прилагат в Китай и Северна Корея, остава
само една крачка . . .
Съвсем сериозно смятам, че от този текстови корпус не може да бъде изведено нищо,
което да се нарече историческа памет, да не
говорим за национален дух!
Самата „конструкция” на този труд влиза в
драстично противоречие със заявените научни и социални претенции, преплитайки морализаторска критика и задочни полемики със
съвременни изследователи, чиито идеи просто се отричат без аргументи, но нищо не се утвърждава в замяна. Не се посочват нито конкретни трудове, нито текстове, нито съждения
и изводи на критикуваните автори, а само са
заклеймени тяхната „самозаблуда” и „ненаучност” чрез изрази от сорта на цитираните. Като
че ли тук му е мястото за такива прения! . . .
Приносът на Георги С. Раковски за българската историческа наука е изцяло пренебрегнат. Поп Йовчо от Трявна също не вдъхва
доверие у съставителите. Паисий, Спиридон
Габровски, Юрий Венелин, Гаврил Кръстевич, Андрея Милошич и други според тях са
попреписали оттук-оттам или един от друг. А
д-р Ганчо Ценов, също без никакъв анализ, е
наречен „екстравагантен изследовател” и неговите „наивни схващания” са класифицирани
като „отдавна неактуални за сериозната наука,
въпреки упоритите опити на някои дилетанти
у нас напоследък да ги реабилитират и популяризират”. И всичко това на четвърт страница. Всичко останало е написано въз основа на
чужди източници. Излиза, че сме толкова некадърни, та не можем да излъчим личности, които да съберат и систематизират познанието за
нашето историческо битие.
В този ред на мисли възниква въпросът:
Щом е отречена древната ни и исконна връзка
с Балканския полуостров, какъв е смисълът на
първия том?
Така с много думи и логически криволици отново сме изкарани малобройни диви номади
с неясен произход, случайно следствие от напълно хаотични смешения; късни пришълци,
попаднали на днешното си местоживелище
покрай други народи, увлечени от необузданите им завоевателски пориви. Тоест, не можем да имаме каквито и да било претенции за

земята, която обитаваме и дори – на фона на
днешното ни незавидно икономическо и социално положение, миграция и демографска катастрофа – би следвало да се посвием още и
да приемем всички „по-нуждаещи се” или найдобре би било направо да напуснем „тази територия”. (Такива изказвания има вече срещу
руснаците – че страната им била по-голяма от
необходимото.)
Днес сме свидетели как милиони българи
за две десетилетия и половина бяха буквално
прогонени от страната, при което насаждането
на исторически нихилизъм се явява сериозен
инструмент в ръцете на „организаторите”. Отколе е ясно, че историята е свързана с претенции. И друг път съм казвал, че историята е
нотариален акт за собственост не само върху
общия ни дом – хилядолетното българско землище, но и върху духовните и материалните
ни постижения. В този смисъл д-р Светлозар
Попов особено сполучливо говори за Българската Демосфера (чуждица, но като за пред
другите можем и ние да се издокараме „по-модерни”).
Изненадващо възмутително във визирания втори том е неотклонното следване на
внушената ни от чужди недоброжелатели линия – най-мазохистично да се самонаричаме
варвари! (Тук възмущението ми избива и от
спомен във връзка с кандидат-президентско
предизборно телевизионно интервю на проф.
Иван Маразов. Тогава той на думи потвърди,
че траките са българи, но в по-нататъшните
си трудове продължи да превъзнася „гръцката цивилизация”, „гръцката култура” и всичко
гръцко, неотменно прикачвайки определението „варвари” към нашия собствен народ и
сродните ни такива.)
А вече все по-често и западни учени признават, че тази уж-цивилизация е изцяло съчинена и пришита в края на средните векове и найвече през петдесетте години съществуване на
самостоятелна гръцка държава преди нашето
Освобождение от турското робство; именно
робство, а не „присъствие” – с всичките му пазари за роби и стотици хиляди по „три синджира”. Има ли такова нещо в гръцкия национален
епос? Има ли изобщо такъв? Излиза, че гърците 500 години са живели необезпокоявани от
никого, в мир и съгласие с турците, и само са
преписвали древни ръкописи от преди новата
ера и от времето на не по-малко преиначената
също от тях Византийска империя.
(Продължава в следващия брой)
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Учението на Мъдростта –
духовният хляб на бъдещeто

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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свидност, наречена Небе.
Молитва на Мъдростта, дадена от Ваклуш Толев:
Отче наш!
Да се свети името Ти;
Да прийде царството Ти;
Да бъде волята Ти!
Научи ни
живи да бъдем в Тебе –
светли в Дух и душа,
целомъдрени в мисъл и тяло
и със събожническо служение
към всяко боготворение!
Ти си сега и във всички времена!
Амин!

Съборът на Общество Път на Мъдростта
От стр. 3
в нас, в която ще четем с ново зрение, с вътрешна свобода, със служение без себе си.
Този, който не може да се Богоподчинява, той
не може да бъде свободен!
Вашият Път е себежертва, но тя не е жертва,
а освобождение. Жертвата не е идея за болка, а
принос за нихилация на т.н. „зло“. Когато се събудите за Себе Си, се освобождавате от Себе си.
Най-върховната жертва е свободата.
Поведението се изгражда с повеления и забрани, характеристика се прави с идеи за свобода.
Колкото повече преливате вашите сили в Океана на Всемирното съзнание, толкова повече той
с обратната си сила ще прави вашето съзнание
по-голямо.
Никой не бива да живее с тревогата, нито с неудобството кога е дошъл. Всеки идва тогава,
когато трябва да даде своята дан.
Първом трябва да изживеете враждебността
вътре в себе си, за да можете да изпълните думите на Христос: „Обичай врага си!“
Страданието е събудена надмога за безсмъртие.
Щом сте определени за нещо ново, вие сте
предназначени. Приложността на новото ви осигурява бъднина.
Свободата като възможност за цялостност довежда до Възкресението. А докато човек не осъществи Бога в себе си, няма да се освободи.
Не търсете спомена и какви сте били – това е
верига. Забвението – това е приложната воля на
еволюцията.
Интуицията е вътрешната вибрация на Причинния свят. Сега тя тече по улея на вярата.
Жертваме, предаваме другия, когато ние не
можем да отречем себе си за една нова причаст-

Рецитации в подножието
на Орфеевите скали.
ност. Тайната е да предадем себе си като минало.
Но вече жертвата не за откуп на душата, а
за посвещение. И като отдаваме душата си на
Върховенството, я облагородяваме с неговата
висша енергия, спечелваме битката за свободата си.
Познанието е крайно необходимо, за да ни освободи от страха за себе си, а това освобождава
от страх и хората до нас. В света няма нищо помъчително от страха.
Знанието на Мъдростта носи свобода от злото, от първичния грях – най-тежката верига на
бъднините.
Само знанието за Закона на прераждането и
принципа на кармата освобождават истински от
страх човека. А кармата не е верига, тя е урок.
Само онзи, който има убеденост за безсмъртие, може да преодолее света.
Бог е тук – това сте вие! Идеята вече не е за
ново божество – идеята е за събожника. Тя е метаморфозата на бъдещото на земята под тази

Тази молитва е духовният хляб, от който човекът бог в развитие взема своето причастие. Тя
е една енергетична даденост, която сменя молитвата на Любовта, предпазва ни да не изпадаме
в изкушение. Дава изключително енергетичен и
еволюционен тласък, дори и в тънките полета.
Тя е свещено тайнство, запазващо Целостта на
енергиите, събира ги, обгръща ги като свещен покров. Първо изразява Същността в Божието име,
после призовава Божествената проява на Неговото царство, заявява смирение и съгласие с Неговата воля. Започва с Целостта и стига до конкретността. Основната фраза в нея е „Научи ни!“.
Т.е., не само „Прости ни“, както е във Духовната
вълна на Любовта, тя е свобода от непрекъснато искане на помощ, а искане за познание как да
не се греши, как да даваме щедро,освободени от
егото си. Искане на познание как да бъдем живи в
Бога, искане на енергия за освобождаване от преградите и пречките, за съществуване в Целостта
и Синовността. Като бъдем светли в дух и душа
и живеем с цялата Мъдрост, с чисти мисли и с
победа над желанията си. Като видим Бог в себе
си и в другите и като служим не само на Него, но
и целия Богосътворен свят. Когато мълвим тази
молитва, не правим само поклонение, а реагираме в идеята за свобода от еволюция. Тя отваря
широко вратата за Онзи, Който предоставя Себе
Си, за да Го осъществим и живеем. А в нейния
край изразяваме признанието си към Неговата
вечност и благодарността си към Безпричинната
Причина. Затова новата молитва на Мъдростта е
един Химн на Благодарността. Една пробуда, дадена ни от Кундалини. Една надмога над плътта,
изразена със слово, със смирение, приложност,
съпричастност, събожничество и единство.
Лияна Фероли

ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ
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