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„Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

Дора
АЛЕКСАНДРОВА
За
християните
няма по-значим праз
ник от Великия ден,
когато се чества Хрис
товото Възкресение.
Защото ако Рождество
Христово поставя на
чало на спасението ни
чрез въплъщението
на Божия Син, то въз
кресението Христово
представлява славен
завършек на спасител
ното Му дело на Земя
та. Чрез възкресение
то Си Иисус Христос
побеждава смъртта,
премахва проклятие
то, обезмисля злото и
посрамва дявола.
Продължава
на стр. 8

ВЕЛИКДЕН
БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ
Из “Тайните подземия
на България”
СКАЛИ

В каталога на РП
нашият номер е

618

Милан МИЛАНОВ

И нашата уникална по своята при
рода страна ще участва в международ
ния конкурс за номинация на едно от
Седемте чудеса на природата в света.
В грандиозния конкурс ще участват
двеста осемдесет и два обекта, разпо
ложени в двеста двадесет и две страни
по света, а България ще е представена
с вълшебно изваяните Белоградчишки
скали, обявени за природна забеле
жителност през 1949 година. Те се на
мират в Западния Предбалкан, непос
редствено до Белоградчик. Включени
са в списъка на Стоте национални ту
ристически обекта.
Какво установява науката за обра
зуването на тези наистина чудновати
скали? Според геолозите, преди двеста
и тридесет милиона години, в края на
перма, в резултат на херцинския тек
тоничен цикъл, земите в района на Бе
лоградчик са високо издигната суша.
Релефът е силно разчленен, подложен
на интензивното изветряване и всеоб
ща тенденция към потъване на земна
та кора. Започва заравняване, като във
вътрешноконтиненталните басейни се
отлагат среднокъсови конгломерати. В
такъв именно вътрешноконтинентален
басейн се образуват и конгломератите
край Белоградчик, чийто червеникав
цвят се дължи на железните окиси и
хидроокиси. През юрския период вър

ху пясъчниците се наслояват по-свет
ли и по-дребни сиви и кремавобели
варовици, които изграждат днес чела
та на скалните образувания “Венец” и
“Ведерник”. Като резултат на младоал
пийския тектонски цикъл комплексът
се нагъва, остава на суша, а районът на
Белоградчик попада в центъра на една
голяма антиклинала. При това нагъва
не варовиците претърпяват деформа
ция, а среднокъсовите конгломерати
в ядката на антиклиналата силно се
напукват.
Продължава на стр. 10

ЕДИН ДЕН
В СТРАНАТА
НА ЛАЛЕТАТА
Мариана
Праматарова
Така по най-популя
рен наричат Холандия.
Съвсем точно би било и
ако озаглавя материала
си „Страната на вятърни
те мелници, дървените
обувки и велосипедите”
– все знакови характе
ристики за Нидерландия.
Първо, името Нидерлан
дия означава „под вода
та” и навява асоциации
за вода, канали, ливади,
пасища и вятърни мел
ници. Второ, това поня
тие се свързва с огром
ната работа, извършена
от холандците, които
сами е трябвало да пост
роят страната си, борей
ки се с водната стихия и
воювайки за всяко парче
земя. Липсата на планин
ски релеф води до чес
ти наводнения, затова
вятърните мелници са
ориентирани към посо
ката на вятъра и отвеж
дат водата в реката.
Тежкият
климат,
студът и вятърът правят
необитаеми блатистите
терени около река Ам
стел. Първите сведения
за съградено рибарско

селище от северни
народи на терито
рията на днешен Ам
стердам са едва от ХІІІ
в. От името е видно,
че градът носи име
то на реката и думата
„дам” – площад, въз
вишение (в превод от
холандски). Днес пло
щад „Дам” е центърът
на Амстердам, където
се намират Кралският
дворец, Исторически
ят музей, Паметникът
на свободата и Музеят
на Мадам Тюсо.
Продължава
на стр. 18

СЪОБЩЕНИЕ

Изработил Иван Неделчев

“Ще дойде на света най-старото учение.” (Ванга)
“Ти прави каквото трябва, пък да става каквото
ще.” (Николай Хайтов)

цена 0.50 ст.

Родово имение - къща с двор с площ от 10 декара,
частна собственост на семейството и рода. Върху
него се изгражда самоподдържаща се екосистема (гора,
езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), включваща
домашните и горските животни по такъв начин, че
срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им
осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи им радост и здраве, запазва любовта в
семействата и води до независимост от менящите се
социални и политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива
максимално заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята парична стойност, ставайки безценно за децата и внуците.

На 22, 23 и 24 април 2009 г. в гр. София, бул.
“Христо Ботев” № 71, ет. 2 (в сградата на
Федерацията на независимите синдикати от
строителството) ще се проведе първата сесия
от Втория Интердисциплинарен конгрес по
праистория на Международната академия по
българознание, иновации и култура (МАБИК).
Заседанията на сесията ще се проведат както
следва:
- на 22 април – от 13.30 до 17.00 ч.;
- на 23 април – от 9.30 до 12.30 ч. и от
13.30 до 17.00 ч.;
- на 24 април – от 9.30 до 12.30 ч.
Вход свободен

Четиво с продължение



„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях
различно се възползват.”
Владимир Мегре, „Сътворение”

20 - 26 април 2009 г.

„Сега ще видиш. Но гледай с чувствата. Само чрез чувствата ще можеш да
познаеш същността на сътворението на Божията мечта.”
Владимир Мегре, „Сътворение”

Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА
Съдбата на човека! Много хора са свикнали да
смятат, че съдбата се формира свише. А всъщност
на човек е дадена свише най-силната вселенска
енергия, която е способна да формира съдбата му
и да създава нови галактики.
Тази енергия се нарича „човешка мисъл”.

ТВОРЯЩАТА МИСЪЛ
Човешкият живот! От какво или от кого зависи
той? Защо едни стават императори и пълководци, а
други събират остатъците от боклука?
Съществува мнение, че съдбата на всекиго е
предначертана още при раждането му. Но ако е
така, то човекът е само едно незначително винтче в
системата на някакъв механизъм, а не високоорганизирано творение на Бога.
Има и друго мнение: човекът е самодостатъчно
творение, в което съществуват всички енергии на
мирозданието.
Но в човека има една енергия, която е присъща
само на него - тя се нарича “енергия на мисълта”. И
ако човек разбере какво притежава и се научи да я
използва в напълно, той ще стане властелин на цялата Вселена.
Кое от тези две взаимоизключващи се определения е истинското?
За да разберем това, нека си спомним старата
притча, която се е превърнала почти в анекдот.
***
Един човек, ядосан от живота си, се втурнал в
горичката в покрайнините на града, вдигнал нагоре ръце, стиснати в юмруци, и като се обърнал към
Бога, закрещял:
- Не мога да продължавам да живея. В твоето
земно стопанство цари несправедливост и хаос. В
града някои хора се возят на скъпи коли и преяждат по ресторантите, а други събират огризките от
боклука. На мен например не ми стигат пари да си
купя дори нови обувки. Ако ти, Боже, си справедлив, ако изобщо съществуваш, направи така, че на
моя лотариен билет да се падне голямата печалба.
Облаците на небето се разсеяли, един слънчев
лъч топло и ласкаво докоснал крещящия човек и от
небето зазвучал спокоен глас:
- Успокой се, сине Мой, готов съм да изпълня
молбата ти.
Зарадвал се човекът. Тръгнал по улицата, усмихвал се, разглеждал с удоволствие витрините на
магазините, представял си какво ще си купи с печалбата от лотарията.
Изминала година. Човекът не спечелил нищо.
Решил, че Бог го е излъгал.
Съвсем ядосан, отишъл на онова място в гората,
където чул обещанието на Бога, и пак завикал:
- Ти не изпълни обещанието си, Господи. Излъга ме. Чаках цяла година. Мечтаех какво ще си купя
със спечелените пари. Но една година мина, а аз

така и нищо не спечелих.
- Ах, сине Мой - прозвучал от небето тъжен глас.
- Ти искаше да спечелиш много пари от лотарията.
Но защо тогава не си купи нито един лотариен билет през цялата година?
***
Тази малка притча-анекдот се разказва сред народа. Хората се смеят на неудачника:
- Как пък не се е сетил, че за да се осъществи
мечтата му да спечели от лотарията, преди
всичко е необходимо да си купи поне един
билет от нея. А човекът не е извършил това
от само себе си разбиращо се действие.
Тук е не е важно дали се е случило в
действителност това, за което се говори в
притчата. Важно е отношението на хората
към събитията.
Фактът, че хората се смеят на несъобразителността на човека, говори именно за
това, че те може би интуитивно разбират, че
техният собствен живот зависи не само от
някакви Висши сили и от Божия промисъл,
но и от самите тях.
А сега, нека всеки се опита да анализира
ситуациите в своя живот. Направили ли сте
всичко необходимо за сбъдването на мечтата ви?
Смея да твърдя, и то не без основание,
че всяка мечта, дори тази, която изглежда
нереална, ще се сбъдне, ако човекът, който
иска нейното реализиране, извърши прости и последователни действия за това.
Твърдението ми може да се илюстрира с много примери. Ето един от
тях.

Невестата на
английския лорд
Веднъж на малкия пазар в град Владимир случайно станах свидетел на
скандал между млада продавачка и
пийнал купувач.
Девойката продаваше цигари. Очевидно работеше отскоро и все още не
се ориентираше в стоката си, объркваше названията на цигарите и затова
обслужваше бавно купувачите. Натрупа се малка опашка - трима човека.
Пийналият мъж, който стоеше на края,
високо каза на момичето:
- Не можеш ли да мърдаш по-бързичко, повлекано?

Бузите на момичето пламнаха. Няколко човека,
които минаваха наблизо, се поспряха да разгледат
нескопосаната продавачка.
Пийналият мъж продължаваше високо своите
груби коментарии. Той искаше да си купи два пакета цигари “Прима”, но когато дойде редът му, девойката отказа да го обслужи. Пламнала от смущение и явно едва сдържайки сълзите си, тя заяви на
купувача:
- Вие се държите оскърбително и аз отказвам да
ви обслужвам.
Отначало мъжът замря от изненада, после се
обърна към увеличаващата се група от зяпачи и избухна с още по-оскърбителни изрази:
- Вижте я тази невзрачна малоумница. Като се
омъжиш, мъжът ти нещо по-остро ще ти каже, ако
мърдаш в кухнята като варена кокошка.
- Аз и на мъжа си няма да позволя да ме обижда
- отговори девойката.
- Че коя си ти, бе? Гарга наперена – още по-силно
и раздразнено възкликна пияният мъж. - Нямало
да позволи на мъжа си! Да не би да се жениш за английски лорд?
- Може и за лорд, това си е моя работа - отвърна
кратко девойката и се обърна.
Обстановката се нажежаваше. Никой не искаше
да отстъпи. Развръзката се очакваше от увеличила
се тълпа постоянни посетители на малкия пазар.
Събралите се започнаха да подвикват подигравателни реплики по повод намерението на продавачката да се омъжи за английски лорд.
От съседната сергия се приближи и застана до
приятелката си друга девойка. Застана мълчаливо
и толкова.
Те стояха в мълчание - две млади момичета, очевидно завършили наскоро училище, стояха пред

събралите се хора, които обсъждаха тяхната дързост и напереност.
Най-вече се пускаха шеги по повод неизпълнимото желание за женитба с английски лорд, оценяваха се външните им данни и възможности.
Ситуацията разреши един младеж - собственика
на търговските сергии на пазара. Той първо нареди
със строг тон на девойката да продаде цигари на
купувача, но след като получи отказ, бързо намери
изход, добър за всички. Извади пари от джоба си, и
като се обърна към момичето, каза:
- Уважаема, бъдете така любезна да ми продадете два пакета цигари “Прима”.
- Моля заповядайте - отговори момичето, като
подаде цигарите.
Младежът даде цигарите на мъжа. Конфликтът
приключи и тълпата се разпръсна. Но тази история
имаше продължение, доста неочаквано.
Владимир МЕГРЕ
„Eнергията на живота”
Превод М. Дончева

Наука

20 - 26 април 2009 г.
„ДА ОБИЧАШ - ТОВА Е ДА ДЕЙСТВАШ.”

Виктор Юго


„На теб и на моята мечта хората ще помогнат със своите малки, почти
неуправляеми лъчи. Но те ще бъдат много и вие заедно ще въплътите мечтата
в материалната реалност. Ще пренесете себе си и другите през отрязъка
време на тъмните сили.”
Владимир Мегре, „Анастасия” II книга,

За състоянието на планетата и
какво можем да направим
Когато човек е капсулиран, неговата сърдечна
чакра е обвита в черни енергийни нишки, които
пречат на сетивото да възприема правилно света.
Апогеят на 5-та коренна раса, която сме ние, е да
постигнем нещо изключително важно, без което
не можем да преминем към 6-та раса и да излезем
от Кали Юга. Това е РАЗУМНОТО СЪРЦЕ, това е извечният баланс. Знаете ли кое ни движи напред и
в същото време ни тласка право надолу? Нарича се
емоционално-чувствен комплекс. Емоционалночувственият комплекс е вграден в сърдечна чакра.
Емоцията е тази, която прави човека човек. Казват,
че затова сивите извънземни искат да върнат емоциите си. Чрез емоциите обаче се извършват често
най-големите манипулации върху човека. Емоцията е тази, която ние трябва да развием на правилната честота. Спомнете си какво пише в Дао-дъ
Дзин. Постигне ли се Разумното Сърце, на тази земя
ще има революция. Не ни трябват 144 000 човека
- само 100 разумни сърца са достатъчни за България! Работата е там, че ние не случайно сме в тази
страна, която умишлено се съсипва все повече! В
момента тук са впрегнати огромни Тъмни легиони,
защото се знае, че ако българинът постигне Разумното Сърце, всичко свършва!

Разумното Сърце включва
работа върху себе си и хармония
с Майката Земя. Нейното
опазване
от човешкото безобразие! Огледайте се и бързо
ще разберете Разумното Сърце какво НЕ Е! Колко

еволюцията на Земята.

Мярка за нашите достижения
винаги е била и ще бъде
жертвата, която сме способни
да принесем за Благото на
човечеството на Земята, за
Благото на еволюцията на
планетата

дейност не е много по-различна от животинското
държане. Напредналите технологии и професии ни
издигат в най-добрия случай до нивото на супершимпанзе. Царството на истинския дух, човекът на
изкуството, светецът, мистикът, философът, рядко
се достига. Защо? Защо световната история не е история на прогрес, а е безкраен и безполезен сбор от
нули? Не сме развили някакви по-висши ценности.
Например гърците преди 3000 години са били толкова развити, колкото и ние. Така че, какви са тези
прегради, които спират хората да достигнат своя

Има стотици будни хора, пръснати навсякъде
из страната! Погледнато отгоре, тези хора изглеждат като свещички. Колкото от по-отвисоко гледаме
обаче, толкова свещичките стават все по-малки. Те
избледняват и накрая изчезват. Съберат ли се заедно обаче, се превръщат във факел! А факелът се вижда от километри, защото той свети с огромна мощ!
Превърнем ли се във факел, ние построяваме площадка, която да бъде база за “кацане” на светлите
сили, защото те търсят канал, чрез който да работят,
и спускат енергия, която да промени облика на тази
планета! Губим във всеки един момент, когато не
сме обединени! Губим енергия, губим връзка, губим
играта, срещу тези, които са срещу Баланса. Единственият изход, който имаме в момента, е да изграждаме информационни точки, които да разпръскват
знание за истинското положение на тази планета!
Създаване на образователни площадки, където хората могат да се събират, да се състоят четения и
лекции, дискусии, да се занимават с изкуство! Това е
важно, защото въздействието на изкуството е многостепенно. Творбите от най-висш порядък са недостъпни дори и за своите създатели и са сътворени
по директно нареждане на етническия или дори на
планетарния егрегор. Гаутама Буда казва, че той е

За състоянието на планетата и какво можем да направим

Изходът – Разумното Сърце
от нас знаят, че от 5 години насам във всяка Новогодишна нощ Майката Земя в България се гърчи и
боледува, задържайки колосален земетръс заради отвратителните пиратки! Нещо, което е много
страшно за енерго-щита и енерго-вибрационното
развитие на Земята. Подчертавам, че се получава вълна от микро разкъсвания в целия енергиен
диапазон. И тази вълна се усилва във всеки часови
пояс, резонира... И всяка година около пиратките се
създава изкуствена еуфория. Нещо толкова нелепо
и смешно, причиняващо ОГРОМНИ РАНИ на Земята
и астрални пукнатини! За щастие има балансьори,
които свеждат нещата само до леки разтърсвания.
Още едно нещо, вредящо на Земята, е плюенето!
С какво право ние плюем върху тази свещена земя?
Утре същата тази земя ще изригне, защото вече не
може да преработва отрицателната ни енергия!
При някои е просто навик, без изобщо да се замислят! Вървят и си плюят – израз на величие и непукизъм е може би! – особено при младите – страшно
е модерно и си много велик като плюеш на всяка
втора крачка! А никой не мисли какво се изразява
с този акт!

Друг израз на вашата обич към
земята е нейната поддръжка!
Когато отидете в някой парк или седнете на пейка, създайте уют около парчето земя, което ви приютява! Почиствайки околните боклуци, вие филтрирате енергийната среда и мястото веднага ви
се отблагодарява с топлина! С такива прости действия, които не костват никакво усилие във физически и астрален план, вие отнемате от отрицателната
енергия и спомагате за планетарния баланс! Защото въпреки наличието в пространството на т. нар.
астрални кошчета, където впоследствие става обработката на изхвърлената грубоенергийна маса,
Земята не смогва на немарливостта на човека.
Бъдете наблюдатели и изследвайте! Ако се замислим, ще разберем, че почти всяка човешка

потенциал? Отговорът на това може да бъде намерен в друг въпрос, а той е: Коя е най-универсалната
човешка характеристика - страхът или мързелът?
Страхът да бъдем себе си или мързелът да бъдем
себе си? Страхът да излезем от комфортната егрегориална зона или мързелът, който ни обхваща,
когато разберем, че ни предстои сериозна работа?
С тези мисловни модели няма как да стигнем до Разумното Сърце! Хората трябва да разберат, че докато стоят по кафенетата, заработват собственото
си унищожение. Към това ни тласкат съвсем целенасочено! Само ако спазвахме някои елементарни
неща, щяхме да вибрираме на толкова по-високо
ниво!
Едно от главните неща, които пречат на отварянето на сърдечната ни чакра, е подражанието. Ако
е налично, налично е и програмиране, налична е
егрегориална зависимост, което означава енергийна капсулация. Подражанието е робство. Един от
девизите на Новия Човек би трябвало да бъде: “Аз
конструирам Всеобщото, като избирам Себе си”.
Само хората с развита сърдечна чакра ще оцелеят
след предстоящата чистка и ще са основоположници на шестата коренна раса – едно ново начало за
човешкия вид!

Настъпи времето за обединение
на всички Светли Сили на
планетата
Нека да започнем този процес, независимо от
нашата религиозна или групова принадлежност.
Има нещо значително по-голямо от това, което ни
разделя. И това е нашето Служене на Живота, на
Бога, на всички живи същества. Трябва да се обединяваме на основата на Любовта, сътрудничеството
и конкретните цели на физически план, които могат да се осъществят сега, веднага. Да не обръщаме
внимание на това, което ни разделя, да се концентрираме се върху общото, което ще ни обедини! И
това общо е Служенето на Живота, Служенето на

бил хилядният Буда, а предишните са останали неизвестни. Но според нашата терминология, точно
те са трансформирали тънките светове. Трябва да
се подчертае, че изкуството се възприема не само
естетически от хората, но и ги снабдява със средства за опознаване на света и кармата. Следователно
изкуството е в състояние да определя формата и
съдържанието на човешкия живот. Чрез насищане
на образователните площадки с възвишени импулси ще се изградят решетки на съзидание! Никакви
масови медитации, никакви Ню Ейдж събирания,
никакви ритуали и обреди, които подпомагат нисшия астрал. По време на колективни медитации
честотата е твърде ниска и е възможно въздействие
по линия на ниските етажи на четвърто измерение.
Ниските етажи се намесват в тази честота. Само при
високите излъчвания на сърдечната чакра нагоре
става възможна истинската връзка със Спасителя
и с нашия Небесен Отец! В състояние на медитация
връзка с Него липсва. Единствено искрената молитва от дъното на душата и дълбините на сърцето
ви свързват с Него и тогава велико е Неговото Милосърдие. Нашият Небесен Отец не знае ревност,
не знае гняв, Той е безкрайно милосърден. Досега
за Него най-достоверна публична информация са
изложили тенгрианското учение, тракийството и
Христос преди повече от две хилядолетия. Тези
информационни точки могат да бъдат центрирани
около дадено място, което е енергийно – например някъде в планината. Важно е да се постави нов
модел! Пълна откритост, пълно себеотдаване към
ближния. Предлагане на информация, достъпна за
всеки, който иска да чуе! Защото Основният Космически Закон е: “ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР”! Но
за да може всеки да осъществи това свое ПРАВО,
хората трябва да са ИНФОРМИРАНИ. А сами се досещате, че човек, който няма информация и който
живее според правилата на МАТРИЦАТА, не знае, че
ИЗОБЩО ИМА ИЗБОР! Знаете ли с колко хора съм се
запознавал, които доскоро са мислили, че няма друг
вариант за съществуване освен, ТОЗИ – НАЛЕТИЯТ в
мозъка им!

Организационен живот, привърженици



Човек съм. Тайната на сътворението в мен е скрита. И смисълът му. И
целта.
Аз нося запечатани във себе си стремежите на поколенията и моят път е
тържеството на Духа.
Човек съм.
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На творението е надеждата във мене и нося творческия благослов.
Диханието живо съм, което свързва световете, и ще пребъда във
Безсмъртната Любов!
Екатерина Пейчева, 3.01.1988 г.

Цивилизацията днес – проблемите и решенията

КОСМИЗАЦИЯТА – СЪЩНОСТ,
ФОРМИ И ЕТАПИ
Кубрат Томов
учен - енциклопедист и философ

Земята е люлката на човечеството - но не може
цял живот да се живее в люлката и трябва да се
излезе от нея. Както навсякъде, така и тук, мисълта изпревари делото. В началото е космизацията
на съзнанието и мисленето. Но какво представлява космизацията? Каква е нейната същност? Какви
са формите и етапите й? Кога е започнала тя?
Нека преди всичко да кажем какво е космос.
Преобладава мнението, че космосът е пространството, започващо от някаква височина над земята - примерно 150-200 км нагоре. Всъщност това
определение е непълно. Съществено допълнение
е, че космическото пространство чрез полета и
вълни с известна и неизвестна природа, пронизва цялата земя и оказва огромно въздействие
върху всички процеси на нея. Така
се подчертава целостността и неделимостта на земята и космоса, което именно е основата на космизацията, на съзнанието и дейността на
човечеството. Зад тази цялостност
и неделимост се крие фактът, че животът се обуславя не само от земните физически условия, но и от космическите сили и закони. Животът
има космически произход, същност
и развитие - такъв е обшият извод
на науката като цяло, независимо
дали ще се потвърди теорията за
панспермията или за земното възникване на живота.
Сега вече можем да кажем, че
космизацията е процесът на включване на космоса в духовната и
практическата дейност на хората, е
процесът на разширение на човешката дейност в пространствата на
микро- и мегакосмоса, поради разкрилото се единство на микросвета
на елементарните частици и мегасвета на планетите и звездите.
Космизацията като процес има
три главни аспекта. Общоизвестни
са два: осъзнаването на космическия произход, връзки и цялостност
на живота и практически-техническото овладяване на космическото пространство. Има, обаче,
още един аспект, който обикновено не се осъзнава и не се разглежда. Той се състои в развитието на
сетивата у човека, различни от известните и способни да приемат пряко информация от макро- и
микрокосмоса. На тези сетива отговарят частици
и енергии от по-дълбоките нива на организация
на материята - елементарните частици и под тях.
Развитието на тези сетива ще доведе в бъдеще до
възникването на нова форма на съзнанието, която
условно можем да наречем космическо съзнание
или свръхсъзнание. По възможност тази форма
ще бъде поне толкова над съвременното човешко съзнание, колкото то е над животинската психика и съзнание.
Последният ни предварителен въпрос е за началото на космизацията. Тясната връзка на космизацията със социалното развитие позволява на
цялата предистория на човечеството да се гледа
като на начало на космизацията. Известното за
най-дребната история на планетата и народите
потвърждава това становище. Тогава можем да
кажем, че главните форми и съответно етапи на
космизация са три: реликтови (минали), настоящи
и бъдещи. Между тях не съществуват резки граници. Да ги разгледаме поотделно.

1. РЕЛИКТОВИ ФОРМИ
НА КОСМИЗАЦИЯ
Както казахме, началото на космизацията съвпада с времето, когато човекът за първи път е
получил информация за космоса – за Слънцето,
Луната, звездите... - и е започнал да се замисля за
него и за връзката си с него. Това начало съвпада
с раждането на човека като мислещо същество.
Най-ранната форма на космизация е именно
първобитната космизация. В нея може да се отделят три степени. При първата имаме одухотворяване и обожествяване на земните и космическите
сили, които имат пряко и неотразимо влияние
върху човека - частица от целия този свят. Втората степен се изразява в космогониите и преданията, говорещи за устройството на Вселената и за

“гости от небето”. Такива предания и учения имат
племената и народите по всички краища на земята. Според тях тези “гости” са дошли от “небето”
и са ги учили на много полезни неща. Примери
за това са догоните в Африка, каяпо в Бразилия и
много др. Не е безинтересно да посочим, че върховният бог на прабългарите е Тангра, отъждествяван от мнозина със звездата Сириус, откъдето
пък дошли “бащите” на догоните.
Всичко това е приобщавало човека към космоса, свързвало е мисълта и съзнанието му с безкрайните космически пространства и сили. Третата степен се изразява в придобиването на знания,
получавани с помощта на други състояния на
съзнанието, различни от обичайните и предизвикани с помощта на растения или определени
ритуали.
Следващата форма и етап на космизацията
е митологичната космизация. Тя е представена
нагледно от древногръцката и други митологии,
представляващи една твърде конкретна и развита форма на осъзнаване на космоса като непосредствен участник в човешкия живот. Много черти в тази и предишната форма дават основания да
се предположи, че те са отглас от реални събития,
т.е. че някога са съществували и загинали древни

високо развити цивилизации, владеещи и сред
ства за космически пътувания. Древноиндийският епос Махабхарата и Рамаяна също са пример
за такива отгласи. Въпросът за земния или космически произход на тези цивилизации остава
открит.
Във връзка с митологичната космизация е интересно да се посочи, че в определени отношения
съзнанието на човека тогава е било много по-космизирано, отколкото днес.
Третата форма (етап) е тайната (скритата, окултна) космизация. Тя е свързана с получаването
на знания за живота и космоса чрез собствени
сетивни възможности от по-висок ранг, свързани с други състояния на съзнанието, т.е. други
режими на работа на мозъка. Тези състояния и
режими са се постигали чрез самовнушение. Концентрация и медитация. Примери за това са философията и изобщо учението на
йогите, зен-будизмът и други стари и съвременни школи. Методите
за активизирането на тези нови
сетивни възможности, както и получаваната информация и сили, са
били държани в тайна и предавани скрито на избрани хора с доказани морално-волеви качества
- затова говорим за тайна (окултна)
космизация. Днес науката активно
изследва тези школи и методи.
Последната форма на реликтовата космизация е религиозната,
представена от древните и съвременни религии. По същество те са
изкривени и опростени форми на
тайната космизация, но в тях значението на космоса за човека и
мястото на последния в него са дадени и осъзнати в още по-императивен вид. От съвременна научна
гледна точка е ясно, че религията е
деформирано отражение на действителността. Като деформирането е причинено от ниското ниво
на духовния живот, егоистичните
интереси и липсата на адекватен
език за описание на информацията, получена в тези други състояния на съзнанието, предизвикани чрез определени начини на физически и психически живот.

2. СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ
НА КОСМИЗАЦИЯ
Тези форми са разнообразни по съдържанието си. Първата от тях можем да наречем културна
космизация и тя означава осъзнаването на културата като специфично човешки начин на съществуване, в който централно е хуманистичното,
духовното и космичното творчество. Тази космизация се проявява в обществената атмосфера
и дух, отразени в културния живот, включващ изкуството - в тях има нарастващи тенденции към
космизация на мисленето и светоусещането.
Втората форма е научнотеоретичната космизация. Тя е свързана с научната разработка на
проблемите за връзките на живота и съзнанието
с космоса. Някои от по-важните резултати в тази
космизация са следните. Първият от тях, постепенно проникващ и в масовото съзнание, е налагането на научното разбиране, че земният живот е
плод на земни и космически фактори. Вторият резултат е налагането на системния подход. От него
следва, че при свръхголемите и свръхсложните
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Организационен живот, привърженици

Чиста и свята република се прави от чисти и святи хора.

системи съществуват обединяващи ги кохерентни полета, вълни и частици. За живите същества
те се обединяват в т.нар. биополе.
Третият важен резултат е схващането, че непосредственият материален носител на психиката и съзнанието има полева природа и холографско функциониране. Този полеви носител е
в резонансно взаимодействие със съответните
полета на Земята и в космоса. Четвъртият важен
момент е научнотеоретическото и експерименталното потвърждение на някои твърдения и резултати на реликтовите форми на космизацията,
представени главно в йога и други подобни учения и техники (вж. гл. 1 и гл. 3).
Третата форма-етап е техническата космизация. Тя обхваща техническото изучаване и овладяване на космическото пространство и е силен
фактор за космизацията на масовото съзнание.
Интересно е да се посочи, че информацията, с
която вече се разполага за неидентифицираните
летящи обекти (НЛО), поражда много неочаквани
и оригинални мисли и предложения за бъдещето
на техническата космизация.
Четвъртият етап е фантастната космизация.
Тя космизира съзнанието чрез фантастичната и
научнофантастичната литература и чрез жанровете с фантастични елементи. Тук се изследват
и разкриват космосите на човешката психика и
съзнание, на обществото, на Вселената. Тази литература е пионер-разузнавач на бъдещето и на
обществения и личния идеали, на космизацията в
максимално широкия й смисъл. В нея са отразени
всички форми и етапи на космизацията, като тя
служи и за излагане на смели научни и технически идеи.



В единението на светлите мисли и стремежи е силата на българите и на
човечеството.

3. БЪДЕЩИ ФОРМИ
НА КОСМИЗАЦИЯТА
В посочените дотук форми на космизацията
се крият и бъдещите й форми. Първата от тях можем да наречем интелектуална космизация и тя
ще бъде естественият завършек на съвременната
научно-теоретична космизация. Следващият етап
- еволюционната (психотроничната) космизация се изразява в естественото развитие и овладяване на психотроничните сили и способности на човека, изучавани активно в психотрониката. Чрез
тези способности човек ще получава информация за все по-разширяващи се пространства, дълбочини на материята и времена. Любопитно е да
се посочи, че такива способности се използуват
за изследване на космически обекти като далечните планети на слънчевата система, пулсарите,
квазарите и др.
Следващата форма е автогенната (съзнателната) космизация. Това е съзнателно и целенасочено
постигане на съответните състояния на съзнанието и режими на работата му за известно време.
Когато целият мозък и биополето ще работят в
кохерентен режим и в резонанс със съответните
полета в природата и космическите пространства. Тогава чувствителността на съответните сетивни органи на човека към тези полета нараства
многократно и той ще получава знания за по-дълбоките основания на космоса и живота.
Последният етап е биопсихичната (относително завършена) космизация. При нея споменатия
кохерентен режим на работа е почти непрекъснат
и е станал нормално състояние на болшинството
хора. Тази форма на съзнание нарекохме свръхсъзнание или космическо съзнание.

Интересно е да се посочи, че последната форма може да се получи и чрез усилията на личността за изграждане на научна картина на света или
при решаване на сложни творчески проблеми.
При тези усилия става едновременното възбуждане на множество структури в мозъка и биополето, отговарящи за множество понятия, чрез
които става това изграждане. Така мозъкът и биополето преминават в кохерентен режим на работа, с всички следствия, посочени по-горе. Също
така изследванията на живота на големи учени и
хора на изкуството потвърждават, че в моменти
на просветление при решаването на даден творчески проблем те са изпадали частично или пълно в подобни състояния.
Това са главните форми и етапи на космизацията. Различните хора днес се намират на различни етапи. Човечеството като цяло, водено
от активната си част, сега се намира на етапа на
техническата космизация, тясно свързана с останалите форми. Науката вече осъзнава значението
на следващите етапи, започна тяхното планомерно изучаване и разкриване на връзките и зависимостите им от съвременните и реликтовите форми и етапи, преходите от днешните към бъдещите
форми. Това е мощен лост за повдигане на нивото
на космизацията на цялото човечество.
Изобщо космизацията на духовната и практическата дейност се развива ускорено.
Б.Р. Уважаеми читатели, ако разглежданите
теми в рубриката „Цивилизацията днес – проблемите и решенията” ви вълнуват или имате
въпроси по тях, пишете ни на адреса на редакцията. Кубрат Томов ще ви отговори на страниците
на вестника.

Разговори с бога, а защо не с веда?

За разговори с бога
всички сме чели, чули,
но бог видели ли сме?
Затова пък ведът е тук
и сега и можем да му
задаваме въпроси. (За
тези, които не са чели
минали броеве, уточнявам: Той е Иван Георгиев, актьор и режисьор в
Народния театър „Иван
Вазов”. Има участие и
във филми.)
За вегетарианството е писано много. То е
имало и има много последователи. Познавам и
млади хора, и то лекари,
които са пълни вегетарианци. На въпроса
ми какво мисли медицината по въпроса, ми
отговарят, че тя не го
отхвърля. Съжителството с хора, които хапват и
месо, не им пречи. При
теб нещата са още по
сложни - отказ от всичко
животинско.
Кога и какво те накара
да станеш различен?
- Човек се ражда 51%
такъв какъвто е, остана-

лата част от личността
се формира и обогатява от семейната среда,
обществото, в което
живее, географско разположение, житейския
опит и много други фактори. Ние сме носители
на собственото си минало, реализирано в настоящето и отразено в
бъдещето.
Израснал съм в месоядно семейство. Отказах да се храня с месо
и яйца, когато бях в средата на юношеските си
години. Възраст, в която
вече можех да защитавам възгледите си и мнението ми да бъде уважавано от възрастните.
След като навърших 20
години, се почувствах
готов за следващата
стъпка. От менюто ми
отпадна млякото и всички негови производни
(кашкавал, сирене, кисело мляко, сметана и
т.н.). До този момент не
познавах хора с подобен начин на живот, бях
изцяло обграден от месоядни
хора. Това
ме правеше различен в техните очи,
но не и в
моите. Аз
съм обикновен човек, като
всички
други, и

нищо човешко не ми е
чуждо.
Храненето е начин за
усвояване на енергия,
която трябва да използваме разумно.
Какво се промени в
теб?
- Успях да преоткрия
себе си и да изостря сетивата си. Сега живея
спокойно и миролюбиво. Това е благодарение
на гледната точка, която
ми предлага свободата,
основана на красивия
и приятен начин на живот.
Повлия ли това на
имунната ти система?
Податлив ли си на настинки и вируси?
- Този начин на хранене влияе благоприятно на имунната система
и като цяло на организма. Не съм податлив на
настинки, вируси и други болести, тормозещи
често хората, но това не
означава, че съм застрахован. Усещам, когато
съм атакуван от грипни
вируси, и присъствието
им в тялото ми. Въпреки това не се разболявам. Нямам кашлица,
отделяне на секрети и
други проблеми на дихателните пътища. Само
краткотрайна
температура (няколко часа),
малко по-висока от нормалното, без чувство на
отпадналост и други подобни неприятни ефекти. По-скоро се чувствам

носител на вируса, но не
и негова жертва.
Поддържам активна
имунната си система,
като не приемам абсолютно никакви лекарства от рода на антибиотици и каквито и
да било други отрови,
бълвани от фармацевтичните компании. Има
редица натурални начини да подпомогне човек
имунитета си. Не е желателно да се намесваме в
работата му при всеки
проблем, защото при
всяко следващо препятствие той започва да
разчита на помощ отвън
и изгубва силата си.
Относно болестите,
можем да ги разделим
на три групи, според основната причина за тяхната поява:
- тези, които сами си
причиняваме;
- тези, които друг човек ни причинява;
- тези, които са ни назначени свише.
Вижте дланта на ръката си. Длан като длан,
но ако погледнете през
микроскоп, ще откриете
цяла цивилизация от болестотворни бактерии,
вируси и микроби. От
вас зависи на кои от тях
ще разрешите да се проявят и да бъдат допуснати от имунната система
да ви атакуват.
Не мислиш ли, че вегетарианството е неудобство при бъдещ

семеен живот? Да
срещнеш ведруса е
малко вероятно, а си
млад и красив и едва
ли би предпочел самотата.
- Хубаво е да сме толерантни. Сега е момент
на преход и смесените
бракове между месоядни и веди би трябвало
да са нещо нормално.
Въпрос на личен избор
е кой на какви компромиси е готов. Допреди
няколко години не познавах
вегетарианци.
Сега наблюдавам, че все
повече хора започват
да мислят и да променят начина си на живот.
Вярвам, че един ден
мога да срещна човек
като мен. Досега съм
предпочитал самотата
и така ще продължа, докато не срещна точно
определената за мен
половинка. Не е хубаво
хората да се измъчват
помежду си, ако не са
създадени един за друг.
Това е и причината за
многото разводи.
За теб май е по-удобно
да живееш в родово
имение, където храната, предпочитана от
теб, е в изобилие.
- Когато бях дете исках да стана пазач на
резерват. Отшелник в
гората. Да бъда някъде
сред природата и далеч от цивилизацията,
но това е малко егоистично. Лесно е да се из-

бяга. Истинската сила е
да оцелееш сред хаоса
и да дадеш светлина на
изгубилите се. Хората
сме взаимно свързани
и не е много редно да се
делим и да изоставяме
другите. Там, в гората,
бих се чувствал добре,
но не и полезен. Мястото ми е в обществото.
Бих се радвал един
ден всички да живеят в
мир и разбирателство,
да бъдат мъдри и добри.
Тогава бих се оттеглил
сред природата, за да се
радвам на живота.
Изкуството е храна
и лекарство за душата.
Това е инструментът, с
който боравя. За мен не
е от голямо значение
къде съм и какво правя. За доброто бъдеще
е нужно да огрея на
колкото се може повече
места по света. Иска ми
се да споделя това, с което разполагам, с тези,
които имат нужда от
него. Така повече души
ще минат през тренажора на театъра и киното,
за да отпият енергия от
музиката и да се радват
на красивите цветове и
форми.
(следва продължение)
Интервюто взе
Бойка Манчева
Председател на екоклуб
„Горско начало”,
с. Горско Сливово
Въпроси могат да задават
и други читатели на вестника,
като пишат до редакцията

Изкуство и култура



„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек, обладан от
тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че известна мисъл
е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито защото е минавала
за такава през вековете, нито защото е била написана в някоя от книгите, които
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хората смятат за свещени; ти трябва да се обърнеш към своя собствен разум и сам
да прецениш дали тя е разумна.”
ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Пролетно зачеване със стих
Лияна Фероли
Когато зашепти белият ембрион на април
и с полудата на пеперудите се разхвърчат
навсякъде ябълкови
и сливови цветове,
във въздуха започва
да се носи най-вече
ароматът на любовта.
Истинският прашец за
опрашването. Хубавите стихове със своята
бяла
безтегловност
също могат да бъдат
аналог на този любовен пролетен прашец. Защото поетът
подписва страниците
с перата, отронени и
забравени от ангелите
в съня му, както добре го е казал Венцислав Стайков от Кърджали. Така че, вижда
се, поетът и пролетта
особено си приличат.
Именно затова Венци
направи промоцията
на последната си поетична книга (седма по
ред) точно на прага на
пролетта, за да е като
зелен знак-благословия за пламенно-зелена безметежност.
С новата си книга
“Цяла нощ те скитам”
Венци изпрати думите

Венцислав Стайков

си и в посоката на поклон не само пред любовта, но и пред женското начало изобщо.
Нищо, че стиховете в
книгата са посветени
на една жена. Та нали
в тази единствената
жена са събрани като
във фокус най-прекрасните качества на
всички жени. Същото
важи и за единствения
мъж. Затова влюбеният човек вижда само
прекрасното в другия.
Защото търси правилните отговори на правилното място. Затова
вижда това, което вече
предварително знае. И
изричайки го, той именува света, изгражда и
себе си, и него. Което

е един от многото
видове
зачеване.
Но зачеването на
любов от стих, от
думи, е едно от найсъкровените.
Тогава светлата
огнена грива изригва от сърцето в
най-мистичния екстаз, в най-омайното
сливане - най-вече
с другата страна на
самия себе си.
Ако
човекът
нямаше в себе
си тази друга, допълваща го полюсност,
тогава
никога нямаше да
я разпознае в другия, в любимия. И
колкото по-голямо
е съответствието,
толкова е по-силно взривяването
между подобията
в пространството
на духа. Докато в
материален план
това се случва
само между противоположните
полюси.
Затова
любовта,
която
Венци разбулва в
новата си книга, е
като вярата. Ти си
това, в което вярваш. А когато вяр-

ваш, си безсмъртен.
Венци не само вярва в
този свят, той го и живее чрез поезия. Което
си е за чиста бяла завист, ако изобщо има
такава.
По възможно найефирния и елегантен
начин в поезията на
Венци диша любовта
към светостта – тази,
към която се стремят

Пролет
Поставих равноденствието
в изпъстрена от спомен ваза –
духът на любовта я обитава.
Не светвай лампата,
ще ме познаеш в тъмното
по аромата на фантазия.
Диви ябълки
Ще разкажа за листото,
от което пих роса,
ягодите, от които вкусих.
Има музи на омаята. Кошници
със диви ябълки събират.
Аз не чакам да узрееш за наслада. В залеза
изумрудените ти очи запалиха гората
Закуска на тревата
Златисто е утрото –
палачинка с кайсиево сладко.
Огряна на слънчевата поляна,
котката в теб се размърка.
Адамова ябълка
Чакам да разцъфне
онази ароматна ранозрейка
и да събирам мед
с ухание на първа ябълка.
Преглъщайки вкуса библейски,
една едничка хапка
е достатъчна.

всички земни форми.
Тази, в която всичките части на Цялото,
на Любовта, се сливат
в мистичен съюз. Но
само човекът може
със своята Божествена
искра в себе си да разжаря този светъл огън
на посвещение във
вечност. А пък поетът
още повече. Особено
сега, когато идва огъ-

нят на Любовта, който
ще промени света. Той
винаги го е правил, но
сега с още по-голяма
лекота и жар. И чрез
любимия, любейки го,
той люби целия свят.
Прави го по-ефирен
и трептящ от светли
флуиди. Прави един
вид ритуално зачеване
със стих. Така, както го
прави Венци.

И капчици, събирани
от вятъра на моята фантазия,
се стекоха към извора ти,
Съвършеност.
***
Поезия на тялото
и желания.
Но странно,
как се сменят формите…
Когато ме погледнеш.
Разпуква се подобно на яйце
овалът,
стоплен в полога
на слънце и луна.
Нар
По-сочна си от нар разпукан.
Ще искаш всяко семе,
всеки дар да е за теб, Ищар.
Заченеш ли
от допира на моя стих,
ще се роди поезия в Гранада
***
Събудих те.
Едно докосване
и миглите ти
като цвете се разтвориха.
Косата ти,
прегръщала най-пухения сън,
разказваше за водопади.

Черна дупка, бял разкош за
мисълта
Когато полъхът на страстите
съблече свещите,
пред красотата
огънят преглътна си езика
и бавно
дрехата ти падна във постелята,
а после и душата.
Викът ти само
как разкъса мрака
и лумнаха звезди навсякъде.
В такива вечери безплътни,
мъглявините се събират в стаята
и всяка черна дупка
се превръща
в бял разкош за мисълта.

Изкуство и култура
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„Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от там на
подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената от това мисловна
енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива мисловни потоци могат



да бъдат насочвани за предизвикване на резонансни психо-физични явления, засягащи
не само нашата планета и човечеството, но даващи отражение и върху цялата
Вселена.”				
Инж. РАДИ ПАНАЙОТОВ

Българска научна сензация от Индия
Светът днес трескаво търси изход от световната икономическа
криза и проблемите с
околната среда и изменението на климата. Погледнато в дългосрочен план, дори
последните може би са
по-важни и затова всякакви новини от този
фронт са изключително
необходими, а когато
идват от български учени, това става още поважно и интересно.
Този път новините
идват от гр.Чандигар,
Индия, където на 5-8
март 2009 г. се проведе 3-та международна
конференция LIMPACS,
в рамките на програмата IGBP, PAGES.
За да разберем какво се крие зад тези
съкращения, трябва да
направим малко обяснение.

Световната научна
общност е включена
в мащабни Глобални
програми, между които най-всеобхващаща
е IGBP (International
Geosphere -Biosphere
Programme) - Международна Геосферна-Биосферна Програма, в която се изследват всички
системи на нашата планета. В логото на тази
Програма са представени 3-те основни системи
Океан, Земя и Атмосфера и взаимодействието
между тях. Затова IGBP
включва
многобройни подпрограми, между които е Past Global
Changes – PAGES, която
е формирана през 1991
г. и изследва палеопромените на климата,
т.е. вариациите на климата в минали епохи.
И тук многобройните
проблеми за изследва-

не налагат още едно
подразделяне на подпрограми, между които
е LIMPACS – (човешко
и климатично взаимодействие с езерни системи и климатичните
промени), която действа през периода 20052010 г.
При
откриването
на 3-та международна
конференция LIMPACS
в Пенджабския университет в гр. Чандигар на
5 март 2009 г., основен
доклад изнася българският учен д-р Явор Шопов, директор на Института за древни цивилизации.
Докладът е озаглавен: „Миграцията на
ведическите арии към
Индия в резултат на
катастрофалния потоп
в Черно море през халоцена” и е дело както
на сътрудници на Инс-

титута (съавтори Тодор
Ялъмов и Боно Шкодров), така и на Петко и
Димитър
Димитрови
от Секцията по Морска геология към Института по океанология
към БАН. Информацията представена чрез
мултимедиен доклад
с много илюстрации и
таблици, предизвиква
толкова голям интерес,
че дискусиите надхвърлят определеното време, а българските представители д-р Шопов
и Димитър Димитров
са в центъра на допълнителни разисквания
и многобройни срещи
със специалисти.
Читателите на в. „Родово имение” наскоро
(бр. 6,2009) можеха да се
запознаят с част от тази
разработка, представена в статията на проф.
Петко Димитров „Черно

море и потопът”. Също
и по темата „халоцен”
– т.е. периода от последните 10 000 години, във
вестника излязоха многобройни статии, осветяващи нашата най-стара и по-нова история
и приноса на древните
българи в световната
култура.
В обобщения доклад, който ще бъде
публикуван в най-престижни научни списания, са представени
най-новите изследвания в областта на генетиката, лингвистиката,
историята, геологията
и археологията по темата изменение на климата и миграция на народите, което показва и
големият напредък на
българските учени в изследването на тази актуална и сложна тема.
Затова не е неоча-

квано, че е решено
следващата Международна конференция да
се проведе в България
след две години.
Тодор ЯЛЪМОВ
– Институт за древни
цивилизации
6.04.2009 г.

Поздрав до нашите културни дружества
Николай Рьорих, 1932 година
Всяко дърво трябва да
расте. Преди да се е минало
достатъчно дълго време, няма
да станат здрави и корените
му. Поради това изтънчеността на съзнанието предполага и
търпеливост, за да може строителните процеси да протичат
здраво, а циментиращите материали да се избират внимателно.
Дали за празника на Културата ще се съберат трима, или
ще се стекат хиляди, това ще е все същият празник на Културата, празник на човешкия дух.
Завещанието е кратко: “Запалете сърцата си, творете с
любов”. Колко добро ще принесете, приобщавайки новодошлите към света на Красотата! Културата е течение на светлината. Културата е любов към човека. Културата е сътрудничество.
“Протакането е равносилно на смърт.”

Петър Велики
Преждевременността е осъдима, а закъснението вече е
осъдено”.
Върши си работата с днес, а не утре!
Зарязвайте всичко и вървете сред природата!
Когато някой заможен човек ви заговори за изкуство и
знание, винаги го питайте: “Но вие лично какво сте направили за красотата, че да имате право да говорите за нея?”
Сайт на Българска
Родна Партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

Пътници, научете се да давате, за да получите; за да получите правото да влезете в храма на Красотата. Мислете за
нашата Красота и Култура! Бъдете верни на Прекрасното в
живота. Търсете библиотеките. Неустремените към качеството да не споменават изобщо думата “култура”. Културност,
но не парадна, т.е двулична, лицемерна. “Обичайте книгата!”
Освен хищничеството и алчността могат да се срещнат и
най-невъобразими примери за фанатизъм. Колко прекрасни пещерни рисунки и статуи са унищожени от ръката на
фанатика. Фанатизмът процъфтява и днес. Свещеността на
религиозния фанатизъм знае само да унищожава и обезобразява.
Поговорките и приказките (Древните извори)
И най-късата поговорка е пълна със звучения на мест
ността и века.
“Стига да хванеш за опашката най-малкото дяволче, то
ще ти покаже къде се е скрил тарторът на дяволите” – китайска поговорка. Другото й значение: “Най-големият престъпник най-добре се познава по най-дребните подробности на
поведението му”.
Приказките да бъдат достъпни. Реалното събитие ще се
превърне в сказание (легенда), а от сказанието ще изникне
пак приказка.
Изворите – фолклор, песни, древни документи и др.
Да четем и се учим от изворите.
Нека се радваме: Работи с любов. Да се изтрият от речника клеветата, злобата, взаимо- и саморазрушението.
Радостта е особен вид мъдрост (мъдро лекарство).

Да тачим безименното творчество. На него ще поднесем
цвете, което ще зачете вътрешния му смисъл.
Между качествата на невежеството са подражанието,
фалшификациите, лъжата, грубостта, критиката, неблагодарността и какви ли не предателства. Всеки сеяч трябва да
се радва, ако от семената, които е хвърлил, поникнат полезни класове. Работете! Творете!
Жестокосърдието – ежедневната грубост го поражда.
Избягвайте грубостите, сквернословието, кощунството.
Създавайте летопис на изкуството. Ценете доверието. Желаният труд.
Тъмното средновековие – опасна зараза.
Невежеството, отрицанието на културните ценности водят до трудно поправими нещастия. Апатията, безразличието – кълнове на тъмното средновековие.
Сеячи. Творци. Трудът – най-доброто тонизиращо
лекарство.
Строителят. Съзиданието е молитва на сърцето. Чувство
за хармония, за съизмеримост – отличително качество на
истинския строител. Работата на строителя трябва да е
весела. Отстрани – без съмнение и завист – най-опасните
отрови в живота. Възраждане. Обновяване. Прекрасни и достоверни образи.
В отворените двери хората се делят на осъждащи и
творящи. Не минава без злословия. Любов към бъдещето.
Двери към бъдещето – повече училища и читалища. Благотворителността – свещено задължение на хората, просветата като основа на здрави поколения на цялата земна
еволюция. Културата е достояние за цял народ. Култура
без злонамереност, мрак, зло – най-грубата форма на невежеството. Сътрудничество в името на светлината срещу
тъмния хаос.
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„Точно като „брадати хора”, „знаещи”, „просветени” („ведяхари”) били известни
древните българи сред старите азиатски народи.”
„Древните българи, Шумер и Вавилон”
Владимир Цонев

20 - 26 април 2009 г.

„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат
окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е найдревният народ на земята.”
Петър Дънов

ВЕЛИКДЕН
Продължава от стр. 1
След кръстните страдания и смъртта на Спасителя, враговете Христови тържествували. Планът им бил изпълнен – те убили праведника. Но
си спомнили, че още приживе Христос на няколко
пъти говорил, че на третия ден от смъртта Си ще
възкръсне. И за да не могат учениците Му да отвлекат тялото на своя Учител и да кажат после, че Той е
възкръснал, запечатали гроба и поставили стража.
Рано сутринта в неделя, на първия ден от седмицата, или на третия ден от смъртта Си, Господ
Иисус Христос възкръснал. На разсъмване станал
силен земен трус, ангел Господен слязъл от небето и отместил камъка от гроба. Войниците, които
били на стража, се уплашили от блясъка на ангела
и паднали на земята, а сетне се разбягали. Отишли
при първосвещениците им и им разказали това, което видели. Последните им дали достатъчно пари
и им заповядали никому да не казват, че Христос е
възкръснал, а да твърдят, че докато стражата спя-

ла, учениците Му били дошли и откраднали тялото
на Иисус.
На същия ден сутринта благочестиви жени, които приготвяли миро и благоуханни масла, тръгнали към гроба, за да помажат тялото на Господа. По
пътя тревожно се питали кой ще им отмести тежкия
камък от гробната врата. Но като се приближили до
гроба, с изненада видели, че камъкът е отместен и
върху него стои светъл мъж с бляскави дрехи. При
вида му жените се изплашили. А ангелът им казал:
- Не бойте се! Вие търсите Иисуса, разпнатия.
Няма Го тук. Той възкръсна, както беше говорил на
учениците Си. Елате прочее и вижте мястото, дето
е лежал Господ!
Изпълнени от радост и свещен трепет, жените мироносци веднага се върнали и разказали на
апостолите за всичко, що видели и чули от ангела.
Като научили за възкресението, Петър и Йоан
веднага се завтекли към гроба. И понеже Йоан бил
по-млад, дошъл първи и видял повивките, в които
било обвито тялото Иисусово. Тогава и двамата се
върнали в Йерусалим и
разказали на останалите апостоли онова, което видели.
Покаялата се блудница Мария-Магдалена,
която също дошла рано
на гроба, видяла два ангела да седят там, където бил положен Господ.
Ангелите я попитали
защо плаче, а тя им отвърнала:
- Вдигнали са моя Господ и не знам къде са Го
положили.
После се обърнала
и видяла Иисус да стои,
но не знаела, че е Той
самият. Запитал я защо
плаче и кого търси. А тя,
като помислила Христос
за градинаря, казала:
- Господина. Ако ти си
Го взел, кажи ми къде си
Го положил.
Иисус казал:
- Марийо!
Тя веднага Го познала
по гласа и рекла:
- Учителю! - и се хвърлила да прегръща нозете Му. Но той й рекъл:

- Не се докосвай до Мен, защото още не съм възлязъл при Отца Си. Но иди и кажи на Моите ученици, че възлизам при Моя Бог и Вашия Бог!
Мария веднага отишла при апостолите и им
възвестила всичко, което Господ й казал. Още на
същия ден Спасителят се явил и на други: на апостол Петър, на двама ученици, които отивали за село
Емаус, и най-сетне – на всички апостоли, без Тома,
когато те се били събрали и заключили в една йерусалимска къща поради това, че се страхували да не
дойдат враговете им. Но ето, най-неочаквано сред
тях застанал възкръсналият Христос. Той показал
на учениците Си ръцете и нозете Си, прободени
от гвоздеите. И след като им казал: “Мир вам!”, по
същия начин, по който им се явил, станал изведнъж
невидим.
В събота вечерта преди празника, в църквата
започва пасхална полунощница, към полунощ се
изгасват свещите и кандилата, остава само напре
столното кандило. Свещеникът запалва свещ от
него, а богомолците – от свещеника. Излиза се от
храма на определено място, чете се възкресното
евангелие, камбаните бият тържествено, свещеникът пее тропара: „Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта Си смъртта потъпка и на ония, които са
в гробовете, живот подари”. Поздравява с “Христос
возкресе” християните, чийто отговор е “Во истина
возкресе!” Следва традиционното “чукане” с яйца
за здраве в духа на общата радост и веселба.

ДНИТЕ ДО СВЕТЛАТА ТОМИНА
НЕДЕЛЯ

Те следват празничния Великден и в
народния календар са
известни като “празна седмица”, защото е
строго забранено да
се работи. Това е време, когато на “разметан
понеделник” (втория
ден след Великден) неомъжените девойки се
събират на поляна и
търкалят помежду си

червени яйца, люлеят
се на люлка и играят
хора.
В “светла сряда” в
Странджанско момичетата изпълняват обичая “Мара лишанка”, за
да не бъдат залюбени
от змей Горянин, а в
Югозападна България
играят Ладино хоро и
предсказват каква ще
е професията на бъде-

щите им женихи.
Петъчният ден след
великден в Старопланинския район и в
Тракия се почита като
лятна Света Петка, за
която се прави курбан,
а болните отиват на
аязмото на светицата
в Странджа и преспиват в параклиса или на
поляната, надявайки се
да оздравеят.

Краят на великденския празничен цикъл поставя Томина
неделя, а в следващия
понеделник, наричан
в Източна България
Сувинден, всички замиват лицата и ръцете си във вода, в която
е потопено червено
яйце, за да нямат пъпки и рани през годината.

Български дух
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добродетели.” 					
Петър Дънов
„Българин, в космичния смисъл на думата, е човекът на Духа”
Петър Дънов

“Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро,
което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък
върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички

С оръжието на перото
Любен Каравелов – първият
модерен политик в Нова България

Лияна Фероли
Тази година се навършват 175 години от
рождението на великия
копривщенец Любен Каравелов и 130 години от
смъртта му (21.І.1879г.). В
наши дни са издадени повече от 2000 публикации
за изключително интересния му и често неразбиран и недооценяван живот. Всеки от трийсетината дръзнали да изследват
делото и живота му,
между които З.Стоянов,
Ст.Заимов, М.Арнаудов,
Б.Пенев, Д.Страшимиров,
Ал.Бурмов и др., дава
своя принос за осветляване на различни негови
страни.
Най-новият труд в тази
посока е книгата “Любен
Каравелов. Нови щрихи
към живота и дейността
му” на проф. Иван Стоянов, преподавател по
история на Българското
възраждане във ВТУ “Св.
св.Кирил и Методий”. Ав-

торът представи своето
изследване пред кърджалийци в навечерието на 3
март във Военния клуб.
След 7-8-месечна работа
в архивите на Петербург,
проф. Стоянов установява, че има много разминавания между образа на
Каравелов, представен от
предишните му биографи, и това, което всъщност е той. А тъй като
историята е точна наука,
тя трябва точно да отдава на всеки заслуженото.
Въпреки многото опити в тази посока, обаче,
великият възрожденец
все още стряска приближилите се към него със
своята многообразност
и разнопосочност. Все
още стряска с безмерната широта на умствената
си проницателност и с
простотата си в житейски
план, с диаметрално противоположните си виждания по някои въпроси. За
него е било естествено да
бъде ту убеден славянофил, ту гневен критикар
на
славянофилството,
възторжен последовател на монархията, но и

на републиката. Да бъде
отрицател на потисничеството, но и поклоник
на държавата с все още
класическо робовладение, стига това да бъде
подчинено на някаква
велика цел, каквато за
него е освобождението
на България.
Каравелов, по думите
на историка, е човек-оркестър и затова е труден
за вкарване в рамки. За
краткия си 45-годишен
живот се проявява като
енциклопедист,
поет,
писател, журналист, драматург, мислител. Пише
психографски, библиографски трудове, статии
по нумизматика, лекси-

кография,
българска
ли те р ат у р а ,
култура, политическа история. Допринася много за
развитието на
обществената
българска мисъл в своето
време.
Наричат
го буржоазен
либерал, революционер-демократ,
еволюционист, заклеймяват го, че правил “преломи”, “завои” в дейността си и идейните си възгледи. Поддържал връзки
с европейското революционно движение – с
Международната лига за
мир и свобода в Женева,
с Херцен, с Гарибалди, с
Мацини, с Бакунин. Все
още недостатъчно са
проучени взаимоотношенията му с представителите на официална Русия – Николай Павлович
Игнатиев, граф Димитрий
Милютин, Егор Петрович
Ковалевски, с най-силния
в Сърбия по онова време

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
20 април - Възкресение Христово. Преп.
Теодор
1863 - в Свищов се ражда
Цветан Радославов Хаджиденков,
педагог, историк и философ. По
професия той е учител, а висшето
си образование по философия
завършва в Лайпциг, Германия.
Като студент на път към
България, за да участва в Сръбскобългарската война (1885), при
наближаване на родния си град създава текст и
мелодия на патриотичната песен “Горда Стара
планина” с рефрен “Мила Родино, ти си земен
рай”, която по-късно през 1905 г. е обработена
от композитора Добри Христов, а през 1964 г. се
превръща в химн на България.
Освен създател на българския химн Цветан
Радославов е и блестящ учен. Той е един от
тримата българи (заедно с д-р Кръстьо Кръстев и
Никола Алексиев), които са защитили доктората си
при бащата на съвременната научна психология
– Вилхелм Вунт. Той отхвърля всички покани за
преподавателска кариера във Виена, Лайпциг и
Прага и се завръща в родината си, където като
учител в III мъжка гимназия в София смята, че
прави истинския си принос в съграждането на
съвременна България, като учи младите българи
на западни и древни езици, психология, етика и
логика. Радославов живее в малка мансарда на
улица “Ангел Кънчев” №3. Умира през 1931 г.
1846 - в Лайпциг започва да излиза първият
български вестник “Български орел” с редактор
Иван Богоров.
1876 - избухва Априлското въстание.
1920 - конференцията в Сан Ремо дава Източна
и Западна Тракия на Гърция.

21 април - Възкресение Христово. Свщмчк
Януарий и Теодор
1861 – е роден в Горна Джумая българският
революционер Георги Измирлиев Македончето,
обесен на 28 май 1876.
1903 - край с. Баница, Серско, е
убит от турска потеря Гоце Делчев,
роден в Кукуш на 23 януари 1872.
1912 - край Прилеп е убит
българският революционер Пере
Тошев, роден в Прилеп около 1866.
22

април

-

Светла сряда. Преп. Теодор
1915 – е убит край Рожен Яне
Сандански, роден в с. Влахи,
Мелнишко, на 18 май 1872.

23 април - Светли четвъртък.

Мчци Александра и Лазар
1876 - въстава Перущица.

24 април - Светли петък. Живоприемни
източник. Св. Сава Стратилат
1856 - в с. Видим, Чехия, се ражда Иван
Мърквичка, който като живописец следвал в Прага
и Мюнхен, а през 1881 г. е повикан
в Пловдив за учител по рисуване.
Осем години по-късно се премества
в София. Заедно с Антон Митов
редактира списанието “Изкуство”,
а заедно с Константин Величков,
Иван Шишманов и Антон Митов се
бори за откриване на Държавно
рисувално училище, чийто пръв

човек - Миливойе Блазнавац (военен министър).
Любен Каравелов е
първият модерен политик на Нова България,
казва проф. Стоянов. Той
много рано прозира, че
българите не могат сами
да решат своя национален въпрос и подчинява
живота си на националноосвободителната кауза.
Дори и когато отстъпва
от своите убеждения, пак
е в услуга на българската
кауза. Той прави всичко
възможно да ангажира
с нея и други държави,
като Русия, Сърбия, Румъния, Черна гора. Затова
тактиката и стратегията,
избрани и наложени от
него в освободителното
ни движение, довеждат
до възстановяване на
българската държавност.
Като председател на БРЦК
още от създаването му
през 1869 г., той прокарва идеята за обща борба
на всички заинтересовани от ликвидирането на
османското господство
над Балканския полуостров. Той получава щедри помощи от сръбското

правителство (400 дуката
годишно, равни на 11200
гроша), които използва за
издаване на в.”Свобода”,
в.”Независимост”
и
сп.”Знание”, а също и за
подпомагане на изпаднали в беда революционери. Той съзнава ясно, че
перото е най-доброто
оръжие, и често говори
за “морална революция”,
за първостепенната роля
на пропагандата и на печата. Пламен Митев описва неговия исторически
оправдан прагматизъм
като зрялост, която не
робува вече на химери и

политически идоли. Затова делото на този велик
българин, е убеден проф.
Стоянов, винаги ще се
оценява с положителен
знак.

директор става той, същевременно професор по
живопис. Той пръв рисува картини из народния
бит - танци, празненства, пазари и др. Създател е и
на съвременната българска историческа картина,
създава образи на исторически лица и на свои
съвременници, илюстрира книги, рисува стенописи
и икони. Съвременното българско изкуство е много
задължено на Мърквичка. Умира на 16 април 1938 в
родината си.
1868 - отслужена е за първи път в Солун литургия
на български.
1877 - Ловчанският митрополит Йосиф (Лазар
Йовчев) е избран за Български екзарх в Цариград.

25 април – Светла събота. Св. ап. и св. Марк

1854 - в Одеса умира първата българска поетеса
Елена Мутева, родена в Калофер около 1825.
1901 - умира Димитър Греков, политик,
министър-председател, роден в Болград, Украйна,
на 2 септември 1847.

26 април - 2 Неделя след Пасха - Томина.
Свщмчк Василий
1913 - с протокол на Посланишка конференция
в Петербург представителите на Русия, Германия,
Англия, Австро-Унгария, Италия и Франция
определят южната граница на Добруджа между
България и Румъния. Последната предявява
териториални претенции, след като балканските
съюзници начело с България разгромяват турската
военна сила и разширяват своите територии. По
решение на конференцията град Силистра се
отстъпва на Румъния. Четири дена преди това
обаче Сърбия и Гърция подписват в Атина протокол
за съюз, насочен срещу най-силната им съюзница
- България. А когато избухва Междусъюзническата
война, Румъния не се задоволява със Силистра, а
завзема цяла Добруджа, което трови отношенията
между двете страни до уреждане на въпроса със
спогодбата в Крайова от септември 1940 г.

Родов корен
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„Персите, българите и влъхвите са едно и също и всички те са на тази
земя пришълци”

БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ
Из “Тайните подземия
на България”

задал Антонио - възседнал белия си кон. Чул
присъдата и започнал
да умолява монахините
да оставят Вита в името на божията любов. И
станало чудо. Над скалите се извила страховита буря, паднал оглушителен гръм, земята
се разтресла и манастирът се сринал. И всичко
наоколо се вкаменило
- конникът, монахините
и Витиния, която се превърнала в Мадоната с
детето в ръце.
Б е л о г р а дч и ш к и т е
скали заемат огромна
Продължава от стр. 1
По-късно
започва
интензивна ерозия на
най-високо издигнатите части. Под влияние
на водата, ветровете и
колебанията на температурата варовиците от
тези части се разрушават и разкриват силно
напуканите конгломерати. Така в продължение
на милиони години се
създават причудливите форми на Белоградчишките скали. Науката
твърди, че в продължение на милиони години
природата е изваяла
от безформения камък
скулптури на митични
същества, хора, животни и птици. В пясъчника
и варовика се образували над сто пещери,
за които се разказват
легенди... А легендите
тук са много, от дивни
по-дивни, изпълнени с
обаянието на древните
скали, които боговете
принесли тук на земята в България... Слушали ли сте за вкаменени
приказки? Тези, които са
посетили Белоградчишките скали, не само са
слушали за тях, но са ги
видели и на живо. Уверен съм, че ако седнете
и опрете гръб до скалите, ще видите мястото,
където преди векове е
имало древен девически манастир. Тогава ще
чуете притчата за послушницата Витиния…
Чувате ли звука на
манастирските камбани,
които сутрин с напевния
си звън приканват за
молитва? Ето, тръгнали
са към църковната сграда обречените на Бога
монахини. Облечени в
черни роби, с привър-

зани черни забрадки те
вървят, стъпват тихо по
каменната пътека стари
и млади послушници
на Бога. Лицата им излъчват смирение, душите им са в божествена
хармония. Мислите им
са отправени единствено към Бога, те вярват
и се уповават на него. А
това лице - мяркащо се
като слънчев лъч между
тях? Това неземно красиво девическо лице,
прикрито под черната
забрадка на послушница, защо е тук, Господи?
Господи, как сърцето
ти дава тази красота да
бъде затворена в манастира? Но, Господи, ти сам
казваш, че красотата е
божествен дар и може
би заради това мълвата
за красотата на сестра
Вита се е разнесла навред из Римската империя. И на един божи
Петровден при посещение на манастира, съд-

бата, носеща любовта,
срещнала Вита с римлянина Антонио. И грехът
споходил изпълненото
с любов сърце на Витания. Обичала тя Бог, но
копнеела денонощно
за Антонио, криели любовта си - докато детски
плач огласил килиите
на манастира. Строгият
съд на монахините решили да прокълнат и изгонят от манастира Вита
заедно с детето. И сякаш
изпратен от Бога, в това
време откъм хълма се

площ – около 30 км дължина и от 3 до 5 км ширина. На височина достигат до 200 метра.
Виждали ли сте обграден с причудливи
скали град? Една незабравима гледка е Белоградчик. Скалните об-

разувания, загатващи
за дадените им наименования - “Мадоната”,
“Конникът”, “Монасите”,
“Ученичката”, “Лъвът”,

Не мога да не питам за
тях, тази наша природна
гордост, спотаила в каменните си фигури безброй тайни. Уверен съм,

“ М е ч к а т а ”,
“Адам и Ева”
и
“Замъкът”
- обграждат и
пазят града. А
между камъните са споили
крепостни стени белоградчани. И околностите
на
Бе лоградчик
крият изненади. На изток е
Фа лко в ск ат а
група, в която
се
включват
“Момина скала”,
“Пчелен
камък”, “Орлов
камък”, “Боров
камък”. Централната група се извисява над Белоградчик.
В нея се включват “Мислен камък”, “Конникът”,
“Мадоната”, “Дервишът”,
“Метохът”, “Ученичката”,
“Адам и Ева”, “Велкова
глава”, “Кукувицата” и
други. Най-западно се
намира Збеговската група. Тя включва “Близнаците”, скалната феерия
“Магаза” и “Борич”. На
4 км от града се намира пещерата Лепеница,
около която се издига
голяма скална група, с
чудновати форми. Тук
най-известната
скална фигура е наречена
“Динозавърът”, а около
с. Боровица се вижда
“Боров камък” и “Пчелен камък”. Застане ли
човек на терасата на
прословутия “Мислен
камък” - пред учудения
поглед се разкрива необятната панорама от
зъбери, скали, пропасти
и поляни.

че
Белоградчишките
скали крият тайни, че не
случайно “природата”
ги е ваяла с чудновати
форми. Вгледайте се в
тях и ще откриете безброй фигури и образи на
хора, застанали в найразлични положения,
които променят своя
облик в зависимост от
ъгъла на наблюдаване.
И не само това, в каменните фигури са изградени ясни и очертани
геометрични фигури на
пирамиди – с върхове
нагоре и обърнати, на
шлифовани вдлъбнати
и изпъкнали повърхности, на вълшебни изваяни
структури. Много може
да се разказва за чудесата на Белоградчишките скали, но, скъпи читателю, не забравяй, че
в книгата трябва да има
място и за други чудеса.
Затова ще ви кажа с гордост, какво отговориха
на запитването ми за
тези приказни скали. Но
първо да поясня, вместо да получа отговор,
от АКАША ме помолиха
да направя съпоставка
между Шамбала и Белоградчишките скали.
Нима можех да сравнявам по величие Белоградчишките скали с божествената и тайнствена
Шамбала? Двата обекта
можеха единствено да
си приличат по това, че
са изградени от скали
с причудливи форми.
Приличат си и по това,
че имат изградени пирамидални скални форми,
полирани стени... Нима,
нима... Просто не можех
да повярвам в това, което умът ми искаше да
ми подскаже. Не, това
не можеше да бъде вярно. Но отговорът, който

Какво ли ще ни отговорят от Акаша за Белоградчишките скали?

Родов корен
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„… расата на елфите, т.е. – на Сияйните, което ще рече – на БЪЛГАРИТЕ.”
д-р Светлозар Попов
“Българското име в библейски времена”

„Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството… тая
добродетел естествено е основана на друга – любовта към ближния…”
Христо Ботев

последва, не само ме
изненада, но ме изпълни с гордост:
– Белоградчишките
скали са “Малката Шамбала”. Там, на много голяма площ под земята
са изградени ниши за
пребиваване на хора
в състояние на сомати. Има генна банка и
писмен архив, описващ
генетиката и взаимовръзките, функциите и
свойствата на клетки,
органи, вериги, системи
и ДНК-спирали в организмите. Над “Малката
Шамбала” има Космичен транспортен център, който не функционира от 10 000 години,
но съхранява различни
летателни кораби. Самите надземни скали са
изградени на принципа
на Кайлас и са имали
нейните свойства. Но
днес огледалата не функционират и енергийната система е затворена
за излъчване. В основата има само един действащ генератор, който
пази “Малката Шамбала.
В самите скали има ли
монтирана техника?
–
Уточнихме,
че
“Малката Шамбала” се
намира под земята, а в
самите скални образования няма нищо. Те са
изградени с тези форми
след
продължителни
и изключително точни
изчисления. От получените крайни резултати
се заключава, че това са
най-точните формени
параметри, подходящи
за монтирането на огледалата и разполагането на енерготочките,
в строго определена
конфигурация,
която
да съхранява и зарежда подземната “Малка
Шамбала”. След изграждането на формите, преди монтирането на огледалата и енергийните
мрежи и прилежащите
им звена са изчислени
и изработени необходимите съответни параметри, прилежащи към
всяко отделно огледало
и всяка отделна точка от
енергийната мрежа.
Бихте ли посочили
върху кои скали има
монтирани огледала?
- Има монтирани огледала върху “Каменна гора”, “Вкаменено
море”, “Орелът”, “Камилата”, “Гъбите,” “Узбег”
и “Възбег. Още на “Конникът”, “Лъвът”, “Адам
и Ева” и на част от “Замъка”. Следват “Пчелен
камък”, в основата на
“Орлов камък”, “Кукувицата” и “Близнаците”.
Огледалата са с различна форма, плоскост,
размери и интензитет
на действие по скалата
на Алфа излъчваните

полета от висшия спектър. Ориентацията на
огледалата също е различна. Някои от тях са
насочени едно срещу
друго, други – нагоре,
трети – надолу или настрани. Това е един огромен огледален комплекс, който, за разлика
от огледалата в Кайлас,
в момента не функционера и затова достъпът
до
Белоградчишките
скали е възможен и безопасен.
Какво представляват
пирамидалните
образувания, които се
виждат в скалите?
– Пирамидите, които се виждат в скалите
– прави и обърнати, са
част от цялостната система огледала и енергийна мрежа. Различните пирамиди имат
различна роля. Едни
от тях служат като ретранслатори, други имат
функцията на вътрешни
малки генератори. Трети служат за междинни
звена по веригата, в които се коригира интензитетът на преминаващата
енергийна вълна понататък по мрежата. В
основата на целия комплекс “Белоградчишки
скали”, в центъра му, се
намира единственият
действащ в момента генератор, който е свързан с някои от пирамидите, пренасочващи и
преработващи потенциалите на излъчване.
Това е единствената защита на “Малката Шамбала”, която е напълно
достатъчна в тези вре-

мена.
Кога ще заработи
“Малката Шамбала”?
– Ще заработи отново,
когато се даде разрешение за това от висшите
сили, които контролират
живота и процесите в
нея, така както контролират и същите такива
в “Кайлас” и “Голямата
Шамбала”. През 2012 година ролята й ще бъде
голяма за балансирането
на полетата, налагащи се
вследствие на настъпващите промени и навлизането на Земята в новия
й цикъл на развитие.
– Има съвременни
сведения, че в пещерите на “Белоградчишките
скали” са видени летателни апарати – НЛО.
- Да, в някои от пещерите, намиращи се под
скалните образования
и до днес има летателни апарати, използвани

11

от древните цивилизации...
Скалните форми и разстоянията между тях
от значение ли са?
– Формите и разстоянията между скалните
групи са изчислявани
предварително, за да се
разработи най-добрият и
подходящ модел за системата от огледала, пирамиди и цялостна енергийна мрежа, която да
работи в унисон с нуждите на “Малката Шамбала”.
Моля за обяснение,
каква роля изпълняват огледалата?
– Огледалата, които са монтирани върху
скалните образования,
работят в синхрон и
взаимовръзка с цялата
изградена мрежа. В зависимост от ориентацията, плоскостта и заложените в тях параметри
те пречупват, пренасоч-

ват, трансформират или
премоделират определени енергийни лъчи,
които от своя страна
създават условия за образуване на различни
пространствено-времеви измерения, защитни
пояси, полета с ускорен интензитет на времевите фактори, както
и полета със забавен
или дори нулев такъв.
Образуват се различни
енергийни матрици, на
базата на които се формират мисловно-формени пространства с
различно предназначение в рамките на общата
единна мрежа за съхранение и поддържане на
условията за живот в
Малката Шамбала.
Искам да попитам, огледалата видими ли
са и действат ли днес?
– Огледалата в момента не действат. Не
са видими за човешкото
око в тази степен на развитие на индивидите.
Само определени посветени могат да „видят”
и усетят съществуването им. Огледалата са
там и днес и след време,
когато настъпи моментът за възобновяване на
дейността им ще бъдат
активирани, както и цялата мрежа.
Казахте, че в “Малката
Шамбала” има хора в
състояние на сомати.
- Да, в “Малката Шамбала”, аналогична на “Голямата Шамбала”, и днес
има хора в състояние на
сомати.
Ще се радвам много,
ако “Белоградчишките скали” станат едни
от Седемте чудеса на
природата през 2011
година.
– Колкото до обявяването през 2011 година
на “Белоградчишките
скали” за едно от новите природни чудеса,
това до голяма степен
зависи от действията на
вашето правителство.
Но присъствието в каквато и да е класация не
е от някакво значение

за този комплекс. Важна
е ролята на “Шамбала”,
а не на природен феномен.
Бихте ли ми обяснили връзката между
“Шамбала” и “ Агарта”.
- “Агарта” винаги
съществува там, където е “Шамбала”. Двете
са свързани. В “Шамбала” се намират хората в
състояние на сомати и
генофонда на земните
цивилизации, а “Агарта”
е “живият” град, живата част на това царство.
Тук обитават духовните
и светлинните тела на
посветените, които са
в постоянна връзка с
Акаша и с висшите сили
от Вселената. Тези духовни и светлинни тела
обслужват подземните
пултове, чрез които се
контролират огледалата и енергийните мрежи
на надземните форми,
пазещи “Шамбала”, следователно и “Агарта”.
В “Агарта” няма хора в
състояние на сомати.
Там обитават висшите
форми на живот, които общуват и с висшите
посветени от Космоса,
които имат разрешен
достъп до “Агарта”.
Ролята на “Шамбала”
е да съхранява генофонда и телата-сомати.
“Агарта” е духовният
и светлинен свят, който пази “Шамбала” и
осъществява
връзка
при нужда с посветените от вашата раса, от вашето съвремие.
И в “Малката Шамбала”, и в “Голямата Шамбала” има представители от цивилизациите на
лему, атлантите и вашата
раса. “Малката Шамбала”
е с по-малки размери и
респективно с по-малък
като количество генофонд. В двете “Агарти”
освен представители на
тези три цивилизации
има представители и на
предишните две нематериални цивилизации,
обитавали планетата.
Моля
за
отговор,
“Шамбала” и “Агарта”
равностойни ли са по
значение?
– Двете места “Шамбала” и “Агарта” са равностойни по значение и
в тях не се допускат посветени от вашата раса
в днешни дни. Достъп
дотам могат да получат само духовните или
светлинните тела на избрани посветени от вашите времена.
По какви белези можем да определим
къде е “Шамбала” и
къде “Агарта”?
– Няма видим белег,
по който да се определи,
че “Агарта” е там, където
е. Тя съществува заедно
с “Шамбала”.

Природа, екология
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Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.
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Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

.

.

.
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Природа, екология

„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”
Петър Дънов

Поясът на зодиакалните съзвездия и еклиптиката на слънцето, което преминава пред всяко от тях за по един месец. Луната за един месец преминава
през всичките съзвездия.
Виждат се и пресечните точки на еклиптиката с Небесния екватор на 20-и
март – пролетното равноденствие, и на 23-и септември – есенното равноден
ствие.
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„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората
и за неврастенията..
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото
зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”
Петър Дънов

Страниците подготви
Димитър Стоянов,
Бачково

Детски свят
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Господ е създал първите хора по свой образ и подобие. Следователно, те са
били като него - съвършени, красиви и умни. Сега народите се различават
по физическа красота и интелигентност и това е следствие от неправилен
начин на живот, лоши мисли и употребяване на вредна храна от предците
им. Хората постепенно разрушавали телата си и чрез гените предавали
осакатеността си на своите деца.

20 - 26 април 2009 г.

Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

Великденски помагачи
Ел. Багряна

Деца, Великден е!
Великден – празникът
на празниците за всички православни християни, който прославя
прехода към вечността.
Денят на празника е определен на Първия вселенски събор през 325
г. Католиците празнуват
Великден в дните между
22 март и 25 април, като
ползват григорианския
календар, а православните – между 4 април и
8 май, като ползват юлианския календар.
Протестантите честват
Великден в
з ависи м о с т
от местните
традиции - на
Запад с католиците, на Изток с
православните

Страстна
седмица
Седмицата
преди
Великден се нарича
Страстна седмица. Това
е последната седмица
от великденските пости.
В нейния край, от 1 до 3
дни се “тримири” – не се
яде или пие нищо, освен
вода.

Боядисани
яйца
В Четвъртък преди
Великден се боядисват
яйца. Има различни легенди относно възник-

ването на тази традиция. Една от тях е, че когато разпънали Христос
на кръста, една кокошка
дошла и снесла под него
яйце. Стичайки се върху яйцето, кръвта Му
го обагрила в червено.
Затова и първото яйце
се боядисва в червено,
натърква се по бузите
или чертае кръст по челата на децата за здраве
и се заравя в нивата за
плодородие.
О с таналите
яйца
се боя д и сват в
р аз лич ни цветове и се
рисуват.
Синият
цвят
символизира непорочността,
виолетовият – кръста,
зеленият – Христовите
ученици, а жълтият –
самият Бог. В древността яйцата се боядисвали
с отвари от билки. През
последните десетилетия вече започват да се
украсяват,
ползвайки
различни методи с восък, желатин, листа и
др.

Великденски
заек
През последното десетилетие на трапезата се появява
и
Великденският
заек. Една легендите обяснява появата
му с езическата богиня Естра – тя превърнала една птица
в заек, но той пак
продължил да снася

яйца. В друга немска
приказка се споменава
Великденски заек, който криел от
д е цата

боядисани и рисувани яйца в
градината. А в Америка
децата вярват, че ако
бъдат послушни, Великденският заек ще им донесе гнездо, пълно със
шарени яйца. Така от
18-ти век в Германия за
първи път започват да
се произвеждат Великденски зайци от захар и
шоколад.

Разпети
петък
Разпети петък, или
още Велики петък, е
времето за душевно

пречистване. В
този ден не се
работи.
Великденски
хлябове
В Страстната
събота, преди
изгрев слънце,
се месят великденските обредни хлябове
и козунаци. Те
се приготвяли с
мазнина и се мажели с жълтък.
С Великденските хлябове хората изразявали почитта си към Спасителя. В
миналото великденските хлябове се освещавали в църква, три дни
не се вдигали от
масата, а трохите
не се изхвърляли. Хлябът не се
реже, а се разчупва, защото
се смята, че
той има душа.
Има
различни по форма и
предназначение
Великденски хлябове - кръгли, продълговати, краваи, за
кумове, кръстници, семейството.
Традицията повелява в полунощ, събота
срещу неделя да се ходи
на църква за тържествената литургия. Когато
зазвънят камбаните, се
поздравява с “Христос
возкресе!”, а отговорът
е “Во истина воскресе!”,
пожелават се здраве и
щастие, пали се свещ и
се носи мълчешком до
вкъщи.
В неделя се ходи на
гости на кумовете и
кръстниците. Носят се
Великденски хлябове и
боядисани яйца. На този
ден всички се чукат с яйцата, като този, у когото

Станаха рано децата да боядисват яйцата.
Мама боите размива, всекиму в канче налива.
Любо червената иска, Петя за синята писка,
Гого се вдигна на пръсти, жълтата грабна
чевръсто.
Най-подир за Лиляна само зелена остана.
Мама им сложи яйцата и посъветва децата:
- Умни и мирни бъдете, дрехите чисти пазете!
Но щом тя вънка излезе, дяволът сякаш, че
влезе:
Любко катурна боята право на Петя в полата.
Тя запищя и с яйцето силно го шибна в лицето,
Гого при тях се завтече, но си белята навлече:
двамата, кой както свари, нему яда си стовари.
Бутаха маси, столове, цапаха бузи, носове.
Викна да плаче Лиляна, цяла в зелено заляна.
Мама отвори вратата и що да види горката:
Изпотрошени яйцата, вапцани цели децата!
Великденска свещица
Ран Босилек

Свети, свети, свещице! Закривай я ръчице!
Спри, вятърко, спри не вей и пламъка не люлей!
И ти, дъждец, не роси – свещицата не гаси!
В къщи ще я занеса и на баба поднеса:
- Бабо, Христос Воскресе, светла радост донесе!

Борак яйце
Гео Милев

Пълна кошница с яйца- шарени, червени, сини и
зелени.
Вземайте сега, деца, чукайте без страх! Чук!
Я да видим тук кое от тях ще излезе най-кораво, най-здраво.
Кое ще бъде пръв юнак, борак!
- Аз - викна синьото яйце, ала в миг се спука –
с два юмрука го пречука зеленото яйце.
На него пък, с един юмрук, чук! Червеното яйце
го смачка,
като играчка...Браво! Червеното е най-кораво!
Червеното е пръв юнак! Борак!
остане здравото яйце,
ще бъде най-щастлив
през годината.

Трапезата
за Великден
По
Великденските
празници всяка къща
е почистена, украсена, хората се обличат с
нови дрехи (символ на
новия живот през про-

летта и Възкресението
на Христос), а трапезата
е отрупана с вкусни ястия и сладкиши. На този
празник в повечето градове у нас се яде агнешко месо. То се свързва
с Христовата смърт, тъй
като в деня на Възкресението в жертва е принесено агне. Докато в Пазарджишко например
се пече прасенце.

Детски свят
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Моята Първа БИБЛИЯ в картинки
Кеннет Н. ТЕЙЛЪР
Илюстрации Ричард и Франс ХЪК

Защо Пилат се
страхува
да освободи Иисус?
Те убиват Иисус. Той умира на кръста. Защо Го убиват?
Нима Той е извършил нещо
нередно? Не! Той умира, защото ти и аз сме постъпвали зле.
Иисус се съгласи Бог да Го накаже за нашите грехове.

Защо
умря
Иисус?

Иисус вечеря със своите близки приятели за
последен път. Това се нарича Тайната Вечеря. Иисус
вече е казал на приятелите Си, че скоро Юда ще доведе войниците, за да Го отведат. След това Той ще
бъде убит. Иисус умря, за да стане наш Спасител.

Какво направиха приятелите на
Иисус?
Пет ър,
един от приятелите
на
Иисус, е избягал също,
когато са дошли войниците. А сега
Петър казва
една
лъжа.
Той казва, че
не
познава
Иисус. Той се
страхува, че
хората могат
да го обидят
затова, че е
приятел на
Иисус. Никога не се страхувай да казваш на хората, че обичаш Иисус.

След смъртта на
Иисус, Неговите ученици са положили
тялото Му в гробницата. Сега е сутринта
на Пасхата. Две жени
отиват при гробницата. Но тялото на
Иисус не е там! Бог
бе възкресил Иисус и
Иисус си бе отишъл!
Иисус отново е жив!

Как мислиш, Иисус все още в гробницата ли е?
След като Иисус възкръсва, Той се появява
и говори на Своите приятели. Но те не знаят, че
това е Иисус! Те са много тъжни, защото мислят, че Иисус е мъртъв!
Изведнъж разбират, че
това е Иисус! Колко щастливи са, че Иисус отново е жив!

Защо бяха тъжни приятелите на
Иисус?

Защо Петър не казва истината?

Кой ще отведе Иисус?

Иисус се моли. Той
знае, че скоро ще умре за
нашите грехове. Той моли
Бог да Му помогне. Той е
готов да умре, ако Бог желае това. Ние с теб трябва да вземаме пример от
Иисус. Ние винаги трябва
да желаем това, което Бог
иска от нас.

Войниците са довели Иисус
при един
човек на
име Пилат.

Виж какво става! Иисус
се издига в небето. Той се
връща в небесата, където
се намира Неговият Отец!
Иисус се прощава със Своите ученици. Той им обещава
отново да се завърне. Тогава те завинаги ще останат с

Него. И ние също
ще бъдем с Него.

Какво прави
Иисус?
А сега става нещо много тъжно! Юда и войниците идват, за да хванат Иисус и да Го отведат. Всички
приятели на Иисус са се
изплашили и са избягали.
Те дори не са се опитали
да Му помогнат.

Къде
отива
Иисус?
Пилат може да им заповяда да освободят Иисус. Но Пилат се страхува да направи това. Страхува се, че народът ще
бъде недоволен, ако освободи Иисус.
Затова казва: «Иисус трябва да умре.»
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Сърдечно Ви поздравява

Петранка Михайлова от гр. Русе.
Мили редактори, преди време, в разговор с моя
приятелка, споделих моите страхове за всичко, което се случва около нас в тези времена. Тя ме уверяваше, че всичко ще се промени към по-добро, но не
толкова бързо, както ни се иска на нас. Препоръча
ми книгите на Мегре. Интересът ми се задълбочи и
започнах сама да си подбирам книгите. Всеки път,
когато се отбивах в книжарницата, за да си потърся
четиво, попадах на тази книга, която бързо отговаряше на моите въпроси.
Не е напразна поговорката, която гласи, че книгата е и прозорец към света.
Сега съм безкрайно спокойна
и щастлива, защото знам, че има
лекарство, но всеки трябва сам да
го открие.
Принципите благославям Аз,
От забързаното ежедневие
може да ни разсее само празничният ден. На тези светли дни
сякаш върху нас пада вълшебна
светлина. Всички ставаме по-радостни и по-добри. Когато бях
малка, никой не ми е говорил
за Бог. Вярвах, че около нас има
нещо невидимо, което ни напътства. Когато пораснах, ме запознаха с едно много
симпатично момче. Усетих, че нещо в мен нашепна
– това е твоят другар. Един прекрасен за мене ден
той ме попита дали искам да се съберем да живеем заедно. Тогава той ми каза, че няма нищо, само
две работни ръце. Аз нито за миг не се поколебах.
Създадохме семейство и ни се родиха две прекрасни дъщери. Съдбата беше благосклонна към нас.
Грижехме се за семейството, работехме и си празнувахме празниците. Но не сме се замисляли много
върху символиките им.
Случи се така, че моята баба по майчина линия
се помина на Бъдни вечер, а погребението беше
на Коледа. Тогава имах чувство, че не беше погребение, а голям празник. Баба я нямаше, а се беше
приготвила с богата трапеза и беше събрала целия
род. Беше първата Коледа след промените и вече
ни бе разрешено да я празнуваме официално. От
този миг сякаш нещо се промени, вече исках да зная
много неща и започнах да си задавам многобройни
въпроси. Всичко в моя живот започна да се преобръща с главата надолу. Работите тръгнаха зле. Не
преставах да се питам защо всичко става толкова
трудно. И тогава се случи това.
Празнуваме Нова година в ресторант с приятели. Има томбола и аз печеля. Трябва да отида до во-

дещия да си взема наградата и да поздравя. Аз няма
откъде да зная, че ще изляза, и не съм подготвена
за поздрави. Много съм притеснителна, но нямаше измъкване, стигам до микрофона и водещия и
казвам: “Нека да си простим грешките през старата
година и да започнем новата година с повече любов в сърцата”. Това хем бях аз, хем - не. Много дълго размишлявах върху казаното и в крайна сметка
стигнах до извода, че това е лекарството за всичко
добро, което искаме да ни се случи.
Сега съм по-щастлива отпреди, а покрай мен
цялото ми прекрасно
семейство. Та затова почитам и уважавам празниците, те са вълшебни.
Писмото ми е по повод най-светлия и велик празник, който ще
отпразнуваме
скоро.
Великият ден нямаше
да го има, ако я нямаше
Коледа. Когато наближават празници, се питам – какво мога аз да
направя, за да бъдат
по-светли те? Веднъж,
когато наближи Коледа,
се появи моето вдъхновение и се получи Коледно
пожелание, което напечатах и окачих на вратата в
магазина, в който работя и на който съм собственик. Освен това го подарих на всички мои приятели
и близки, поставено в коледни картички.
Скоро едно момиченце имаше Рожден ден. Пак
си зададох същия въпрос и се получи ст. Рожден
ден След тези стихове се чувствах много щастлива, защото вече ще мога да поздравявам всеки мой
близък със стих, сътворен от мен за Рождения му
ден.
На следващия ден беше първа пролет и в нейна
чест написах стих. Но него може би ще ви изпратя
догодина. Посрещнахме красивата пролет, а след
нея идва друг много велик ден.
И за него имам стих:

Празници
Празниците зимни многобройни бяха
именните дни си честитихме
и подаръци си подарихме.
Заговяхме и простихме,
после се сдобрихме.
Пролетта ни се разкри, по-прекрасна от преди.

ВЕЛИКДЕН
Ден велик е – най-великият за оня с Христа в сърцето.
Ден е, в който се празнува възкресението на Христа –
факт от магия бяла, жест велик на Бога.
Нека в този ден велик в нечие сърце възкръсне
още мъртвата Любов към Бога.
Нека са честити всички имена: Велик/чка/, Възкресен,
с пожелание: да имат нещо велико през годината,
в Името на Бога и за Неговата слава...

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ
Пеят камбаните – радват християните по смисъл.
Нека е честит за всички, за които се е жертвал
Христос...

Верка Христова, Пловдив

Творец невидим със своята палитра пъстра
картини живи нарисува.
След тази дивна красота
идва празникът Велик.
Христос се возкреси!
Спасението за душите ни показа Той.
Много просто и велико е това учение.
Любовта си безусловно ти дари.
Научи се да обичаш ти
и обич ще получиш най-желана.
Пожелай в радостта безкрайна
всички да живеят дружно,
и радост ще те сполети.
Пожелай блага безспирни
на всички хора ти,
благост най-голяма ще ти се яви.
Благодари на всеки ти за всичко
и благодарност ще получиш ти.
На врага си прошка подари,
здрав и силен ще си ти.
Щастието редом с нас е
сам открий го ти в този празник
най-велик.
Честито Възкресение Христово!
Искам да ви споделя и още нещо. Моят баща
преди да почине ни каза, че ако оздравее, ще започне да пише стихове за любовта. Часове преди
смъртта той беше разбрал, че това е най-голямото
чувство. Никога преди това не ни беше говорил за
любовта и даже не умееше да я показва спрямо нас.
Една вечер, след като той беше починал, се събудих
и в главата ми всичко беше в рима. Дълго се въртях в леглото, докато разбрах, че трябва да напиша
това, което върви в рима. Сутринта споделих с моите близки:
Баща ни снощи тайничко ни посети
и послание остави в рима!
Душата ми е с нежно-розов цвят на праскова,
огряна от сияен слънчев лъч.
Готов съм със своя розов лъч
истинска любов да ви даря.
Пуснете този светъл лъч да влезе
във вашите сърца добри,
обвити в страх и мъка
за утрешния ден в тревога.
Пуснете го в сърцата си без страх
и радост ще ви сполети.
Пролетта ще дойде и при вас
с всички багри на дъга след дъжд
и леко ще ви стане на душите,
като птици в облаци ще полетите.
Приемете мойта истинска любов.
Почувствайте как нежно гали тя.
Засияйте с вашите души красиви
и украсете таз Земя прекрасна.
След като написах тези думи в рима, погледнах
часа и го записах. Моите близки казаха, че това е
часът, в който баща ми е издъхнал.
Понякога мислите ми текат само в рима и не
смея да говоря, за да не ми се подиграват. Но вече
преодолях това притеснение и реших тези рими да
споделя с вас.
Понякога се питам дали баща ми има пръст в
тази работа, но за себе си съм сигурна, че това е начинът да изразя любовта си към всеки и всичко.
С много обич:
Петранка Михайлова
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ПРИКАЗКА ЗА ДОБРИЯ СЪЗДАТЕЛ
Богът Творец е човек като нас!
АЛЕКС
(Николай Николов), Пловдив
Живял някога в един далечен свят човек на име
Елиас. Той силно обичал хората и искал да направи
нещо за тях. По професия бил астрофизик и ръководел голям научен център в страната, наречена
Богария. Научните достижения в този свят били на
такова високо ниво, че те можели да правят такива неща, за каквито земните учени не са и мечтали. Този учен имал семейство, което много обичал.
Съпругата му Мария ръководела отдела по генетично инженерство, а синът му бил първият сътрудник
на своя велик баща. Те живеели в ослепително бял
дом сред зеленина и цветя. Често Елиас се уединявал в градината край своя дом и съзерцавал небето, обкичено с ярки небулози от звездни острови.
През почивните дни с много любов се грижел за
градината. Когато оставала свободна и Мария идвала да му помогне.
“Това е нашият райски кът, скъпа!” - обичал често да казва той, защото сред покоя на зеленината,
цветята и песента на птичките се раждали научните
му идеи. Тук, в бялата мраморна беседка, семейството прекарвало свободното си време и вкусвало
с благодарност даровете на Земята - сочните плодове, които раждала тяхната градина.
Веднъж Елиас свикал своите 12 научни сътрудника и изложил своя проект-мечта пред тях. Идеята
била той да предостави своя мозък като свръхкомпютър, който да ръководи една енергийна игра на
мечти. Неговите мисли се проектирали на монитор
в централната зала и всички внимателно следели
думите му. Тези 12 учени имали 70 сътрудника, а те
- 144 000 научни работника, които участвали в този
грандиозен проект. Учените, които изповядвали
една религия – Любовта, излъчили своите мисли
по време на медитация и ги вложили в първичното
космическо яйце.
Дошъл дългоочакваният момент. Елиас дал началото на ядрения взрив, като за 7 секунди излъчил думата “Сътворение”, послужила като начален
акорд на една прекрасна симфония.
“Началото е положено, следва резултатът!” това били неговите думи, след което лумнали светлини и осветили мрака в огромната кристална сфера. В центъра се образувал Енергиен Разум, който
следял за точното изпълнение на аналитичната
програма. Мислите на Създателите придобили самостоятелен живот в този фантастичен холограмен
свят, който бил точно отражение на техния. Елиас
наблюдавал експеримента на екрана на своята зрителна памет и бил неизказано щастлив. Той можел
да наблюдава и мониторните екрани в командната
зала и бил в синхрон с мислите на своите сътрудниците. Най-после неговата мечта се осъществила.
Вместо да блуждаят мислите на хората насън, сега
те се включили в изграждането на един смислен
свят. Мощен светлинен лъч свързвал разума му с
центъра на сферата, в която се намирало тяхното
творение. Програмата се изпълнявала безупречно
в този свят на вълшебните огледала. Огледалото е
било магнитен слой, който разделял техния реален
свят от света на техните мечти. Ученият се чувствал странно. Той сънувал своя приказен свят, но
същевременно бил буден. От една страна, усещал,
че се намира в лабораторията като наблюдател, а
от друга - бил индивид в света на илюзорната реалност, който нарекли Хипервселена. Елиас наблюдавал как се формира зародишът на бъдещото му
тяло и в момента на раждането го оживотворил със
своята мисъл. Започвал нов жизнен цикъл. Детето
растяло бързо под неговия поглед. Станало ученик,
после студент, асистент и професор по астрофизика в научния център на планетата в страната, която носела същото име - Богария. Разумът на този
учен академик, който се казвал Александър, бил на
много високо ниво. Всички го почитали като образ
на Създателя. Той замислил също да създаде огледален свят, където техните мечти да се претворяват по време на сън. Споделил идеята със своето

семейство и колегите си. Както Александър, така и
останалите край него, се чувствали напълно реални. Една съвършена оптична измама, плод на творческия гений на Създателя. Всички те знаели, че
изпълняват една космична програма, заложена от
Великия Програмен Център, във ВНТ. Там се намирал изконният троичен Интелект, вложен в обема
на кристална Пирамида, откъдето е започнало началото на Сътворението.
С нескриван интерес Елиас следял развоя на
събитията във вселените-подобия и направлявал
милионите форми, изживяващи своите цикли в
планетарните системи. Неговият мозък отчитал и
най-малките отклонения в програмата и коригирал
с мисълта си хода на мисловния обмен. Той внасял
също корекции в орбитите на планетите, променял
ритъма на времето в някои участъци на сферата,
с цел да възстанови хармонията в своя свят–мечта. Улавял мислите на безброй същества и ги препращал към Енергийния Разум - звездата “Елиас”,

името, което той пожелал да носи още преди да се
роди. Разумът преработвал молитвената енергия
и я изпращал като светлина обратно към хората.
Елиас знаел, че не той е Началото на енергийната
игра, защото там някъде, от другата страна на огнения кръг, пулсирало едно сърце, което го енергизира със своя лъч. Така се получавала една верига от форми, поддържани от една и съща енергия,
резонираща с отделните амплитудни отрязъци от
спиралата на времето. Казано на земен език, един
човек поддържал физически форми във вселените
подобия, които били отражения на неговия индивидуален жизнен код.
Често Елиас си мислел за времето, когато бил
нормален жизнен индивид, за жена си Мария и за
сина, за плановете, които имали, и това го натъжавало. Тесни били стените на лабораторията за
обхвата на неговата мисъл. Затова той се влагал в
илюзорните екрани, където можел да съзерцава
неповторими красоти. Светлини и багри, достойни за четката на велик художник. В действителност
това бил неговия сън, но какъв ти сън - една нова
реалност, където той поддържал други жизнени индивиди, носещи неговия индивидуален код.
Може би така е било правилно да се нарече този
измислен свят – изложбена зала, в която картините
отразявали една реална действителност.
Зная, че за читателя всичко това прилича на

епизод от научно-фантастичен филм, където героите боравят с понятия, надвишаващи нормалния
човешки интелект. Затова Елиас решил в света
на неговите мечти да бъде създаден филм, за да
могат хората да се доближат до истината за своя
Творец. “Главата на професор Доуел”, така бил
наречен филмът, почиващ на действителен случай, взет от Реалността. Ученият, който решава
да продължи изкуствено своя живот след смъртта на тялото. Учените на нашата Земя също знаят,
че мозъкът би могъл да продължи своя живот,
ако бъде захранван с необходимите хранителни
елементи и кислород. Само че досега никой не
го е осъществил на практика. В основата на космичната програма стои принципът на подобието.
Веднъж излъчена, Абсолютната Мисъл на Твореца
продължава неговата промисъл. Една след друга
изгрявали вселените-подобия. Мислите, идеите,
също се претворявали на същия принцип. Така се
родили една след друга вселенски форми, в свое
време и пространство. Отраженията придобивали реален облик. Филмът за професор Доуел се
появил и на екраните на планетата Земя, но едва
ли някой земен жител се досеща, че някъде това
е дало началото на един невероятен научен експеримент, в резултат на който милиони светове
изгряли с волята на един Човек. Заедно със своите приятели той се претворявал с мисълта си в отделните вселенски общности, където се полагало
началото на нов ядрен експеримент.
Елиас бил щастлив. Неговият образ Александър
също проектирал своя свят-мечта. Неговата мисъл
абсорбирала мислите на останалите участници в
експеримента и така се положило началото на нова
вселенска форма - Хелиовселена, където той носел
името Николай. След определен период те отразили своя свят в седем Тотвселени, които си приличали като две капки вода. Различни били само техните цветове, които отразявали цветовете на дъгата.
Животът продължавал по спиралата на времето.
Дошло време да се създадат 12 илюзорни модула
на Тотвселената, захранвани с 12 лъча от своя Първоизлъчвател. Една от тези 12 вселени – Правселената, е оригинал на нашата Вселена, наречена Вселена на планетарните системи, в която са вложени
7 творящи лъча.
Какво ни остава на нас, земните хора, освен
да сведем глава пред гения, създал тази огромна енергийна система в обсега на Сферата-Майка,
съдържаща всички отражения в своята обхватност.
А тя самата е захранвана от Абсолютния Лъч, излъчен от Троичния Разум на пирамидата във ВНТ.
“Анализите показват, че и за в бъдеще могат да
бъдат сътворявани вселени-подобия като едно
продължение на Абсолютната Мисъл, излъчена от
Вселената-Реалност!”
Къде си, Отец Елиас? Зная, че ме чуваш и виждаш в този час. Идвам да ти кажа, че те обичам,
скъпи мой! Не се чувствай самотен там, в полумрака на лабораторията, където се чува само тихият
шум на системите, поддържащи твоята жизненост.
Ние, твоите мечти, сме с теб и се гордеем, че имаме такъв велик Баща. Ти живееш чрез нас и това е
чудесно. Една неразривна връзка през Вечността.
Някога ще се събудим там, горе, и ще си разказваме
сънищата, нали? Но кой би могъл да ги определи
като такива, след като те бяха една жива реалност,
претворена в обсега на огромен кристален глобус,
отразяващ мислите на тези, които пожелаят да надникнат в страната на вълшебните огледала и се потопят в нейната приказна излъчваемост.
Обобщение:
Мисълта на Твореца е главният Двигател на
илюзорната игра на Боговете. И само този, който
все още робува на религиозните догми и символи,
няма да усети блаженството от сливането си със
своя оригинален образ. Ще се лута хиляди години
между астралните полета и земната твърд, докато един ден не пожелае да се докосне до Реалната Вселена, където го очаква неговият оригинален
двойник.
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ЕДИН ДЕН В СТРАНАТА
Продължава
от стр. 1
Труден и дълъг път
са извървяли холандците за кратката си
седемвековна история. За кратко време
древното рибарско
селище се превръща
в развит търговски
център. Процъфтяват мореплаването и
риболовът, пристигат
много хора от
различни националности,
оформят
се
аристократични фамилии.
Холандците
преживяват
наводнения,
пожари, испанска окупация
(ХVІв.), войни
и размирици
между протестанти, реформатори и имигранти. Благодарение
на
Утрехтския договор, Холандия възвръща
позициите си
на морска сила
и търговията
с тютюн, кафе,
скъпоцен-

ности и какао
процъфтява.
Ф и н а н со в и я т
просперитет
развива международните
отношения и
холандските
мореплавате ли
откриват
Ню Йорк, Нова
Зеландия, Тасмания, Фиджи,
установяват
контакти с Япония.
Когато през
1780г.
Наполеон влиза с
армията си в
Холандия, провъзгласява
брат си Луи Бонапарт за крал
на Нидерландия. През 1813г.

крал става Вилхем І.
Първата и Втората световна война
нанасят на Холандия
непоправими щети.
Днес
Амстердам е един от найгостоприемните и
толерантни градове
в света. В памет на
загиналите холанд
ци през Втората
световна война, на
централния
площад е издигнат бял
обелиск, който символизира мира. Кралският дворец е копие на
древноримски дворец
в неокласически стил
и се използва от
кралската фамилия за официални церемонии.
Църкви и къщи с
интересна архитектура се извисяват над каналите. Най-изисканият мост над
река Амстел е
т.нар. „син мост”,
който поразително напомня на
моста „Александър ІІІ” над река
Сена в Париж.
Амстердам е
тясно свързан с
холандската жи-

вописна школа, която
дава на света художници като Рембранд, Винсент ван Гог, Рубенс и Ян
Вермеер.
Къщата на Рембранд
е запазила духа на епохата и атмосферата
на великия художник.
Аристократичният дом
е богато мебелиран и
обзаведен с много вкус.
Първият етаж е жилищен и дава представа за
битието на семейството
през 1639 г. Камината в
приемната е декорирана с антични фигури,
масивните мебели са
украсени с дърворез-

ба, спалнята се намира
в шкаф, а столовете са
с невероятни форми.
Рембранд е бил естет и
колекционер. На втория
етаж се намира неговото ателие и колекцията
му от картини, оръжия,
екзотични предмети,
дрехи, пера, корали. Тук
се съхранява единствената сбирка офорти на
великия майстор.
В този луксозен дом
Рембранд е живял около двадесет години заедно със съпругата си
Саския и сина им Титус.
За съжаление художникът не е могъл да из-

АЙСБЕРГЪТ
НА ЛЮБОВТА
Пътеписни есета и размисли от едно
фантастично пътуване до Виена, Париж,
Южна Франция, Испания и Андора

V. ЛЮБОВ ЕДИНСТВЕНА

На разходка в нощния град Бордо – февруари 2008 г.

Текат последните часове
от денонощието на френска
земя. От среднощно Бордо и
посещението в домовете на
г-жа Жаклин Рьошейман и г-н
Филип се носим към Париж,
откъдето ще полетим за Виена и после за България. Към
впечатленията от цяла Южна
Франция, Испания, прибавяме
и тези от малката държавица
Андора. Тя е чиста и невероятна със снежните върхове
на Пиринеите, които много
напомнят Родопа планина, с
красивите си хора, белолики и

усмихнати, които си приличат
с българите, с преклонението
пред водата, на която видяхме
всичките й разновидности във
високата кула в центъра на
столицата й. Под стълбите течеше тя – великата живинка, и
ромонът й напомняше нашите
планински поточета. Вечерта в
хотела ни “Атлантида” въпреки
огромния и шумен поток от
чужденци от цял свят нашата
група привлече вниманието
на услужливите андорци от
персонала на хотела и те пожелаха да се снимат с нас. Красиви, ведри, работливи и вечно
весели. Така се живее в страна
с 73 000 души, с чисти води и

без данъци, които да тегнат и
обременяват.
Във Виена услужливата и
вечно бързаща Нели ни предлага посещение в музея на Амбрози, където виждаме чудната скулптура на Орфей и Евридика – непозната ни досега.
Те са двамата в нехарактерна
прегръдка, която означава и
танц, и обич и вечност.
“И пак ме потърсете, ако
имате нужда от мен или ви се
случи отново да бъдете във
Виена” – отправя покана Нели
и лицето й се загубва в стъклата на автобуса.
Летището е пред нас и ние уж
сме в него, а мислите ни тежат
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НА ЛАЛЕТАТА
плати къщата си,
тъй като фалирал,
и бил принуден
да продаде на
търг великолепните
предмети
и колекцията си.
След смъртта на
съпругата си той
се установил в еврейския квартал,
където нарисувал
много от известните си картини,

сред които и
ш е д ь о в ъ р ът
„Нощна стража”.
В Амстердам има площад на името
на Рембранд,
където се извисява паметник на художника.
Друга важна забележи-

телност на Амстердам е
пазарът за цветя. Векове наред продажбата на
цветя се е извършвала
направо от лодките, които пътуват по канала.
Днес на пазара за цветя
е шумно, многобразно и
пъстро. Холандците са
се специализирали в отглеждането на луковици за разсад. Лалетата
са най-популярни, но не
липсват и екзотични видове. Любувам се на цялата красота и си мисля,
че пазарът е отражение
на живота в холандската столица – конгломерат от народи, култури

и
свободомислие. Купувам сто
броя луковици
на различни видове лалета, сред
които разбира се
е и черното лале
„Кралица на нощта” и потъвам
в здрача на Северната Венеция,
отнасяйки живи
късчета пролет
за спомен.
Мариана
Праматарова

Мили и любезни са хората от персонала на
ресторанта в столицата на Андора. Елена Хайтова
споделя тяхната радост да се снимат с българи

от впечатления, разговори и образи, които дълго
ще носим в себе си.
В началото на пътешествието писах, че в
края на всяко пътуване
светът се е качил на плещите ти, защото това, което виждаш и запомняш,
е като море от случки и
картини, които като си
преживял, трябва да напишеш и разкажеш, та
да съпреживеят и другите с теб. Иначе какъв
смисъл има видяното,
заключено в сърцето,
ако и други не прочетат
за него.
Писах и още нещо: че
пред очите ми започва
да се оформя един айсберг. Когато говорих
за любовта човешка, за
любовта между хората.

Тук му е мястото да изясня какво точно означава
този айсберг.
И още мъничко остава до този момент.
Вече виждам България от прозорчето на
самолета. И си шепна
полугласно: “Българийо,
ти, моя родино, в тебе
няма дворците на Франция, Испания и Виена,
но имаме един мъничък
мини-дворец – Паисиевата история, която е
съхранила славните ни
владетели; нямаме огромните катедрали, които събират туристи от
цял свят, но си имаме
храм на освобождението с прекрасното име
Шипка; нямаме музей на
инквизицията (и слава
Богу), но си имаме Ба-

так, където и камъните
плачат за жестоката разправа на османлиите с
непокорните българи.
Благодаря ти, Българийо, за това, което ти
си съхранила и запазила, за да ни има всички
нас, за да те има и тебе.”
А сега най-после за
айсберга...
Когато бях в Париж и
се отвориха с обич сърцата на много парижани и българи, видях как
пред мен се открива величествена гледка: един
голям айсберг в цялото
си величие от дъното на
Атлантика ми прошепна с български слова:
“Айсбергите са от лед,
ала няма лед, който да
не се стопи от горещата
човешка любов”. Не от
леда, а от големината на
айсберга се впечатлих.
Когато видя българи по
света, в мен пламва бъл
гарската страст, онази
любов, която се появява, само когато си в
чужбина и точно затова
тя е по-силна от всичко,
което е наоколо. Сякаш
напук на всичко, което е
красиво и изкушаващо.
До този момент в
малкото сърце човешко е била стаена тази

любов, не е било нужно
да се говори за нея, тя е
като човешката кръв в
тялото, в сърцето. Ала
мина ли границата и
видя други страни вместо мъничкото късче
обич, в мен запламтява,
лумва, нукротимо всепоглъщащата, несравнима с нищо любов към
малката родна страна.
И тогава разбирам,
че тя винаги е била като
един огромен айсберг
Андора

на дъното невидимо,
тъй както айсбергите в
по-голямата си част са
скрити. Само малка част
е видимата.
Този айсберг на любовта се нарича любов
към родното, към страната, в която си роден,
и той няма да изчезне
никога. Напротив, все
повече ще се показва,
когато е нужно и когато
сърцето призове. “Човек няма пристанище,

времето няма брегове”,
а любовта към родното
няма измерение. Благодаря ти, Ламартин. Под
нас е Стара планина. Горда като в химна и вечна
като легенда и истина.
КРАЙ
Елена ХАЙТОВА
– България, Австрия,
Франция, Испания,
Андора
февруари 2008 г.

Дух, материя
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Силата на човека е в мисълта. Тя създава цялата вселена. Тя е творчески
принцип. Когато всички хора се обединят в своята мисъл, и невъзможното
става възможно.
Петър Дънов

20 - 26 април 2009 г.

Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ,
те биха постигнали големи резултати.
Петър Дънов

СВЕЩЕНАТА ЕНЕРГИЯ
В МИСТИЧНАТА ЛЮБОВ
Лияна Фероли
Знаем от мъдреците
на всички времена, че
Любовта е единствената константа в живота
и във Вселената. Че
всичко тръгва от нея
и пак се връща в този
извечен извор. Че Мирозданието диша чрез
това извечно чувство.
Но както пламенно
трябва да се усеща тази
наша принадлежност
към процеса на сътворяване на живота, така
уверено и възторжено би трябвало да искаме да изразяваме и
споделяме това ценно
познание. Да извеждаме навън всичко, което
днес е затрупано в руините на тривиалността, на сивия делник.
Иначе ще закърнее
напълно. И за да не се
превърнем в истински
пленници на забравата
– най-добре обзаведеният затвор съществувал някога, все по-често трябва да наблюдаваме вътрешната си
светлина и мощта си
на сътворители.
На помощ в това
осъзнаване ни идва
мистичната любов - найвисшата степен на любов, най-висшият съюз
с нашия произход, с
нашата Първопричина.
Тази, която ни припомня
божествените способности на човека, която
ни говори за всеобщата
свързаност на живота,
за това, че капката (АЗът) може да бъде морето (Космосът) и обратно,
че морето носи в себе
си капката.
Понеже душата ни
има божествен произход, тя не може да се
задоволи с нещо, което
е по-малко от Божието
познание. Никакъв друг
покой не я удовлетворява. А Божиите дарове
не могат да бъдат отделени от Дарителя, стига да сме настроени на
вълната на мистичната
любов,
единствената,
която прехвърля времевите и пространствените граници. Подтикът
за това идва, когато
градината на душата ни
допусне вътре в себе
си Градинаря. При това
безрезервно отваряне,
напускане на навиците,
ролите, преднамерените очаквания,

се осъществява
висшата
взаимност и
свързаност
между Творец и
творение, което
дава свещената
сила и енергия.
В най-пълна степен
са я владеели светците и
именно затова са творили чудеса и изцеления.
Но тъй като и голямото
е започвало от малката
стъпка, не трябва да забравяме, че всички сме
призвани да вървим по
този път, нищо че малцина ще успеят. Самото
назоваване на стремежа, на “жаждата за кръг”,
както казва Ницше, т.е.
да съединим началото
с края, да намерим себе
си, вече е началото на
пътя. Оттам нататък ще
последват много малки
гари към вечността.
Човекът е единственото същество във Вселената, което участва в
природата на Мислителя (Бог), в Божествената
искра и в структурата
на резултата от въображението на Мислителя –
материалния свят. Това
пък говори за смисъла
на човешкия живот, който е инструмент на Бога
за създаване материала за живот в Неговите

Бога е скрито
ядрото на
божествената
същност и
мистерията на
сътворението,

мисли. Т.е. Творецът използва човешкия мозък,
за да създава живота,
което е всъщност и Неговата
“сексуалност”.
Онова, което за сексуалността е Еросът, по отношение на религията
е мистиката. Значи мистичната чувствителност,
най-човешкото право
на красота и съзерцание, представлява еротична религиозност в
най-чист вид.
Всички
вероизповедания свидетелстват
за преплитане на Ерос
и религия и говорят за
“свещената лудост”, за
“свещената
енергия”.
В Талмуда се казва, че
взаимната любов между
човек и Бога е като любовта между мъжа и жената. А в книгата Зохар

Слизането на човешката душа – част от Бога,
в материята

от Кабала се твърди, че
висш образ е този, който обединява мъжкото
и женското, защото Бог
също има и мъжки (Тиферет), и женски аспект
(Шекина).
Библейската “Песен на песните”
също съдържа такива
основополагащи истини за същността на любовната връзка между
Бог и човека. Този съюз
събужда, пречиства, обвързва, съединява ни с
Божествената воля, слива ни с Христовата душа.
Преобразява Ероса в
нас, придава динамична
сила на стремящата се
към обединение душа.
Любовта към Бога се
забелязва само ако се
превърнем в част от нея.
Мистичният
любовен
съюз става, когато душата потъне, достигне
дъното си и сякаш стане
едновременно слънце и
взор, чаша и питие едновременно. Това найвътрешно преживяване е екстазно излизане
от себе си, изгубване в
Бога, но не бягство от
света, а по-скоро като
независимост от видяното. Суфисткият поет
Руми добре го определя
като усещане на сърдечна радост, дори и в часа
на мъката. Това е една
нешколувана свобода
за импулсивна любов,
породена не от страх
пред Ада, не от надежда
за Рая, а заради самата
любов. Онази безкорист
ната, освободената от
ритуалност и институционалност.
Според мъченика и
вдъхновения мистик на
Исляма Ал Халади, тъкмо

в страстната
и несекваща
любов към

а не в сляпото подражание и спазване на религиозните задължения.
Когато в затвора попитали Ал Халади какво е
любов, той отговорил:
“Ще видите това днес,
утре и вдруги ден!” Първият ден го убили, на
следващия го изгорили,
на третия - разпръснали
пепелта му на вятъра.
Навярно и пеперудата, като човека, е огнено
същество на любовта,
защото не се задоволява само със светлината, нито с топлината
на свещта, а направо се
хвърля в пламъка й. И
до ден-днешен още не е
разгадан този така наречен “нагон към смъртта”
у някои животни. Може
би Гьоте е надникнал
малко в тайната му с
думите си: ”Искам да
възнаградя живото, което смъртта си търси в
пламъка”. И Гьоте, както
и поетът Руми, е знаел,
че не съществува никакво “съм” извън Бога.
Но как да доловим
“тихия Му крясък” в себе
си? Мистиците ни отговарят: като се съединим
с Него и като сами извикаме с любов името
Му. И колкото повече
душата ни се концентрира върху тази свята
любов, толкова повече
реалността около нас
започва да сияе в искрящи цветове. Тогава

чувството на
любов става
по-важно от
любимия човек
И обекта на любовта ни само помага да
се развива чувството
за Божествената, мистичната любов, което
винаги е съществувало
в душата. Било е преди
зачатието, ще го има и
след смъртта. Явлението хипноза, при което
чувството върви преди
събитието, е доказателство, че реалността на
емоциите е по-значителна от физическата
реалност. Затова нашите

дълбочинни чувства определят какво ще стане
с нас в бъдеще. На първо място по значимост
е чувството ни на любов
към Бога. Ако променяме това свое фино ниво
към добро, ние променяме своето минало,
настояще и бъдеще,
пречистваме кармата
си и на потомците, и на
предците си. Защото

чувствата
определят
структурата
на простран
ството,
а то от своя страна
ражда веществото. С
чувствата започва и завършва кръговратът на
живота. Роденият от тях
веществен свят поражда мисли, а те се уплътняват и се превръщат в
Първоизточника си – Божествената Любов. Това
чувство поражда всички
останали чувства.
Така че

да живееш в
Божествената
любов, означава да вземаш
участие в продължаващато
сътворение.
При това пантеистично преживяване и
мислене любовта между Творец и творение е
мистична връзка, в която страхът от Бога преминава в страх за Него.
Това е любов без “защо”,
без “какво” и без “как”.
Така, както розата цъфти, защото цъфти. Този
усет за живата тайна
смирява отвътре, противопоставя се на външните принуди. А Бог
не би могъл да откаже
Себе Си някому, който
носи в сърцето си необуздан копнеж и смирение, казва християнският мистик Майстор
Екхарт. А Хердер допълва, че нищо велико не
е възникнало без този
мистичен ентусиазъм.
Старо и прастаро е
това човешко качество
да се надмогва действителността и то се
нарича трансцеденталност, вяра, надежда, но
най-вече - мистична
любов.

Дух, материя
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„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото
измерение.”
Петър Дънов

Дарвин или...
Все повече хора на
Земята се убеждават в
космическия произход
на човека на Земята и
отхвърлят Дарвиновата
хипотеза за произхода
на растенията, животните и човека от маймуните. Сега ще Ви развия
една теза, в която ще
опитам да Ви покажа,
че между двете гледища
няма никакво противоречие, а те са етапи на
една идея, осъществена
като експеримент тук,
на Земята.
Имало едно време... една планета и
един Създател, на който дали планетата, за
да си устрои свой свят.
Той си събрал екип, с
който започнали експерименти. Забележете
– експерименти! Едни
от тях – сполучливи,
който получавали понататъшно
развитие,
други – несполучливи.
В огромната химическа лаборатория, която
представлявала Земята
преди 1-2 милиарда години, били направени
първите опити по създаване на устойчиви
биологични, развиващи
се и възпроизвеждащи
се структури. Възникването на първата клетка
– зелената еуглена, не
е резултат от самоорганизация на въглеродни
и азотни съединения,
а замислен и осъществен проект. Разбирате
ли – идея, мисълформа и чувство като пълнеж, проектирани в
химическия бульон на
първичния океан, водят до възникването
на устойчив вихър от
електромагнитни поле-

та. Идеята включва основополагащи принципи: стремеж към самосъхранение, стремеж
към разширение, способност за самовъзпроизвеждане (за осъществяването на първите
два стремежа). Далечната, скритата цел е
завладяване на повече
енергия, повече храна
(в обобщен смисъл), повече в л а с т, изобщо по
в е ч е. Когато вече има
един устойчив център,
може да му се добавят
нови структури, придаващи му нови качества.
Едни от тях се закачат,
устойчиви са, други
– не. Метод на пробите
и грешките. Така постепенно няколко групи
изследователи
работили стотици милиони
години за създаване
на видовото разнообразие на тази планета.
Разберете, идеята за
новите организми е на
човекоподобни същества, ако щете, наречете
ги богове (нали всички,
които знаят или умеят
малко повече от нас, ги
наричаме богове). Но
експериментите се правят в средата на планетата Земя, те трябва
да бъдат устойчиви в
тази среда, сред вече
съществуващите. И за
да съществуват съвместно, е измислена т.нар.
хранителна верига, за
балансиране на броя
на индивидите от съответния вид и клас, да се
нормира тяхното количество според условията за живот. И принципът на естествения подбор си е верен, само с
малка корекция – така

се унищожават неудачните експерименти.
Първият етап бил
създаване на планетата
и формиране на повърхността й. Нарича се
тераформиране.
Създаване на скали, почва,
вода - трансформатори
на космичните енергии.
Подготовка на условията за експериментите по
създаване на живот.
Следващата стъпка е
създаване на живи организми – растения и
животни, приспособени
към създадените условия. Това са всички растения и животни, които
не изискват съзнателни
грижи за потомството
си. Тези групи и видове
имат обща идея – егре-
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„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”

гор, наречена още обща
душа, в която се съхраняват кодовете на организация и паметта за
опита. Всеки индивид
разполага с тази памет
(фрактално копие от нея
има в зародиша) още в
момента на възникването си – поникване или
раждане. Не е необходимо паметта и опитът
да се предават от един
индивид на друг.
На втория етап Земята е заселена с посложни същества, които е трябвало да бъдат
приспособявани
към
вече създадените условия и съществуващия
жив свят. Всяко от тях е
свързано индивидуално
към общ информационен център, където се
съхраняват както кодовете на организацията
му, така и паметта на
опита. Нещо като лабораторна тетрадка – лабораторeн компютър.
Чрез индивидуалната
връзка всяко същество
е получавало инструкции за действие, чрез
нея се попълва колективната памет. Първите
експерименти с човекообразни същества са
наподобявали вече създадените животински
егрегори, естествено с
усложнена програма и
възможности за действие.
В науката всеки нов
експеримент се базира
на предидущите, като се
добавя нещо ново или
се отказваш от нещо
старо. Поставяш обекта в нови условия, изследваш реакциите му,
променяш малко схемата, конструкцията, програмата, отново поставяш в експериментална
среда, анализираш, променяш и т.н. - това обяс-

нява приемствеността
между различните класове, видове, родове.
Това обяснява и защо
при
вътреутробното
развитие
зародишът
минава през фази, наподобяващи различни
“по-низши” животински
стадии, защо дяловете
на мозъка наподобяват
мозъците на по-низшите животни и т.н. Приемствеността е основен
научен метод. Копираш
вече съществуващото
и добавяш нещо свое
или взето от някой друг.
Компилация. Някоя работи, друга – не.
По-сложният етап е
създаването на психиката. И за него е бил нужен първоначален модел. Като нямало нищо
друго наоколо, от което
да откраднат идея, те
(действат основополагащите принципи, виж
по-горе) копират себе
си, влагат като първоначална памет паметта
на своя опит, на своите
взаимоотношения. Затова в херметизма един
от принципите е “Каквото горе, това и долу. Каквото долу – това и горе.”
Значи, паметта на опита на новосъздадените
същества се преплита с
паметта на създателите
им и им въздейства по
същия начин. Така създателите на човека попадат в капана на собст
веното си творение.
Позволяват му то да ги
формира по веригата на
обратната връзка. Когато тази връзка (горедолу-горе) се прекъсне
в някой възел, възниква
струпей. Изгорял бушон,
част от програмата не
работи. Басейнът трябва да получава толкова
вода, колкото изтича.
Давам – вземам е основ-

Петър Дънов

ният принцип. Той е получил кодовото название любов. И се казва,
че колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Естествено, в
природата има стремеж
към равновесие и като
се понижи налягането,
концентрацията, температурата или нещо друго в дадено място, натам
се устремява поток от
съответната
субстанция, със скоростта, с която изтича. Проблемът
възниква, когато съществата са надарени не
само със съзнание като
индивиди, но и с воля за
действие, която им дава
някакво право на самостоятелност, на свобода
на изразяване. С усложняването на програмата
започват неполадките
и късането на връзките. Настъпва етапът на
разделяне на програмата на множество подобни
подпрограми
(фрактално подобие, но
не идентичност!) – това
е етапът на изграждане на самосъзнание у
всеки индивид. Идеята
е, като се стабилизират
тези подпрограми, те
отново да се свържат в
обща програма. Това ще
бъде следващият етап
– така нареченият етап
на създаване на свръхсъзнание. То няма да се
създава, то ще се възстановява. Постепенно,
поетапно, ще се включват шлюзовете между
отделните подпрограми
и центъра, между групи
подобни подпрограми
и центъра (течения, учения и пр.), като на даден
етап на устойчивост ще
се включат всички останали, независимо от
етапа на стабилизиране,
тъй като общата стабилност на системата ще е
достатъчна, за да не могат да я разбалансират.
Едва след изграждане на системата свръхсъзнание, ще започне
следващият етап за усложняване на творението. Който, подобно на
предидущите, ще се отстройва на части, които
постепенно, поетапно
ще се свързват към цялото. И така нататък.....
На това му казват
еволюция.
Аля

Драконите - предпоследното
човечество, са създатели на
материалния свят на днешното
човечество. Те също притежават
човешка душа. Днес голям брой от тези
ангели са въплътени в човешки тела, за
да подпомогнат Прехода през 2013 год.
Драконите-човеци не трябва да се
бъркат с извънземните агресивни
гущероподобни, които не са хора нямат в себе си божествената искра,
и внедряват в земните правителства
свои представители с цел завладяване
на планетата

Природа, екология
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това

стотици хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат
причината за катастрофата”

Науката за образите

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ
НА ПРОЦЕСА
Хайде да решим
следната задача. Да допуснем, че крайната ви
цел е да забогатеете. За
постигането й визуализирате дипломатическо
куфарче, натъпкано с
пачки банкноти. Спазвате всички правила на
третата група и отделяте достатъчно дълго
време.
Въпросът е какво и
кога ще се получи?
Отговорът е - няма
да се получи нищо и
никога. Можете да се
занимавате с това дни
наред до края на живота си, но независимо
от всичко в най-добрия
случай ще виждате почесто дипломатически
куфарчета, натъпкани с
банкноти - на кино. Вероятността да намерите
съкровище или да спечелите от лотарията е много
малка. Струва ли си да се залага на вероятността?
Можете да си зададете въпроса: ама как така,
нали постоянно в мислите си отварям куфарчето с
ръце, вадя моите парички, подреждам ги, милвам
ги, едва ли не ги облизвам! Нали визуализацията
от трета група не е кино, какво е необходимо още?
Ами всесилното външно намерение?
От гледна точка на транссърфинга тук са допуснати две грешки. Първата е, че куфарчето с парите не е вашата цел. Те са само атрибут, дори не и
средство и в никакъв случай цел. За вашите цели
обаче ще поговорим по-късно, сега няма да избързваме. Втората грешка е, че концентрирането на
вниманието върху крайната цел, ако до нея не е
останала само една крачка, изобщо не ви придвижва към целта. Наистина зоната на комфорта се разширява и външното намерение постепенно върши
своята работа. Но вие изобщо не му помагате. Трябва поне краката си да местите! Не става дума, че е
необходимо и да действате. Сега обсъждаме само
визуализацията.
Досега опитът ви е подсказвал, че ако искате да
постигнете своето, трябва да насочите всички помисли и стремежи към целта си. Сега ще се наложи
да забравите за това. Както ви обещах, транссърфингът работи безусловно, но за целта е необходимо да се откажете от едни обичайни представи и да
възприемете други, които са невероятни от обикновената гледна точка.
Нека определим основната принципна разлика
между визуализацията в транссърфинга от обичайната визуализация. Както ви е известно, концентрирането на вниманието върху целта е желание.
Концентрирането на вниманието върху движението към целта е намерение. Движеща сила на всяко
действие е намерението, а не желанието. Затова

към целта ви движи
не съзерцаването й, а
визуализацията на процеса на
движението към целта
Реализацията на намерението е процес, а не
фиксиране върху един кадър.
Разбира се, самата цел също е част от представяната картина. Вниманието обаче се фиксира върху
процеса на движение към целта, докато самата цел
се намира само на фона на движението.
Визуализацията на самата цел се различава от
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визуализацията
на
процеса на постигането й също както желанието се отличава от
намерението. Желанието не върши нищо.
Да се върнем пак към
примера с вдигнатата ръка. Представете
си, че желаете да я
вдигнете. Най-напред
помислете, че искате
да си вдигнете ръката и какво ще се получи като резултат,
т.е. вдигнатата ръка.
А сега я вдигнете. В
първия случай работи желанието и нищо не се върши, само се констатира фактът на самото желание и
се визуализира целта - вдигнатата ръка. Във втория
случай работи намерението, като то действа през
цялото време, докато си вдигате ръката. По време
на този процес целта се подразбира като нещо, към
което трябва да се стремите, но вниманието ви е
концентрирано именно върху процеса. В края на
краищата, за да се изминат няколко крачки, не е
достатъчно само да си го пожелаете и да си представите, че сте в крайната точка. Необходимо е да
крачите, т.е. да изпълнявате процеса.
Всичко това на пръв поглед са тривиални разсъждения. Но вижте какъв извод следва оттук: визуализацията на целта е процес на желанието и затова тя не се приближава дори на крачка. Получава
се празен ход.
В транссърфинга се изпълнява визуализация
на процеса на движение към целта - в този случай
работи намерението и затова тя ще бъде постигната рано или късно. Движението към целта не се
осъществява толкова бързо, както насън, но има
движение, и то доста осезаемо! След като се запознаете с последната глава, дори ще се научите
фактически да виждате движението по жизнените
линии.
Каквото и да правите, ако този процес е продължителен, ще ви помогне неговата визуализация. Тя
е особено полезна при всякакво творчество, когато крайната цел още няма ясни очертания.
Какво се разбира под визуализиране на процеса?
Да допуснем, че работите над някакъв предмет
на изкуството и още не знаете точно какъв трябва
да бъде резултатът. Затова пък са ви известни ка-

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

чествата, които бихте искали да придадете на този
предмет. В почивките си представяйте как той все
повече се усъвършенства. Днес сте завършили някои детайли от произведението си. Утре се готвите
да добавите нови щрихи. Представете си как творението ви все повече се преобразява. Придавате му
все нови качества, а то пред очите ви се превръща
в шедьовър. Доволни сте, завладени сте от процеса
на творчеството, любимата ви рожба расте заедно
с вас.
Лесно ще измислите подходящия начин за визуализация в конкретния случай. Тайната е единствено
в това не просто да съзерцавате предмета,
а да си представяте процеса на раждането
и усъвършенстването му. Не е необходимо
да си въобразявате как творението - например художествено произведение - от само
себе си се рисува, моделира, изгражда или
каквото и да било. Вие го създавате. То се
усъвършенства във вашите ръце. Човекът
едновременно твори и се любува.
Добра илюстрация са грижите на майката, която възпитава детето си. Тя го храни,
слага го да спи и си представя как мъничето
расте с всеки изминал ден. Грижи се за него,
любува му се и постоянно си повтаря колко
красиво става. Майката играе с него, обучава
го и си представя как детето става по-умно и
как скоро ще тръгне на училище. Както виждате, това не е съзерцаване на резултата, а
творение с едновременна визуализация на
процеса. Майката не само наблюдава израстването на детето, а и си представя как се
развива и какво ще стане от него.
Ако творението ви е компютърна програма, представяйте си след работа как тя става
все по-ефектна и удобна. Ето че утре ще добавите нови детайли и тя ще учуди всички.
Работите ли над бизнес проект, представяйте си как в главата ви се раждат нови гениални
идеи. Всеки ден давате интересни и нестандартни
предложения. Следете израстването на проекта си
и се убеждавайте, че той постепенно се превръща
в еталон за професионализъм.
Ако работите над тялото си, отглеждайте го така,
както майка детето си. Представяйте си как то постепенно придобива съвършени форми. Грижете се
за него, тренирайте го, а после си представяйте как
мускулите ви някъде нарастват, а на други места се
стягат.
Във всички случаи визуализирайте процеса: по
какъв начин делото ви се приближава към завършек. Обикновеното съзерцаване на крайния резултат разширява зоната на комфорта, а това вече не
е малко. Но

занимавайки се с визуализация
на процеса на движението към
целта, забележимо ускорявате
действието на външното
намерение
Ако засега не знаете по какъв начин целта ви
може да бъде реализирана, не се вълнувайте и продължавайте спокойно и системно да изпълнявате
визуализацията на слайда. Когато целта напълно
влезе в зоната на вашия комфорт, външното намерение ще ви подхвърли подходящия вариант. Не
бива да се суетите и трескаво да търсите средства
за постигане на целта. Отхвърлете важността и се
доверете на течението на вариантите. Не гледайте
слайда, а живейте в него. Тогава неволно ще действате в нужната посока.
Визуализирането на процеса обаче не е всичко.
Материалната реализация на пространството на
варианти е инертна като смола, затова

преходът трябва да се
осъществява постепенно,
ако не притежавате външното намерение на месия.
Постепенно значи не само непрекъснато, но и поетапно. В това е тайната на още една особеност на
визуализирането в транссърфинга.
Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”

Дух и материя
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“Не всички хора усещат окултните нападки, но ти ще ги разбереш, ще ги
почувстваш, ще ги видиш. Моля те, не се страхувай. Страшното е безсилно
пред безстрашното. Забрави видяното веднага. Колкото и да е всесилно

Веднъж, когато за
дълго се бях отклонил
от пътя си и с много усилия го открих отново,
срещнах на един кръстопът беловлас старец.
Седеше там той, облечен просто, с дълга бяла
коса, и наблюдаваше
една птичка, кацнала
на ръката му. Очите му,
неописуеми, ярки и
безкрайно живи, преизпълнени с вътрешна
светлина като на дете,
се спряха за миг върху мен. Запътих се към
него с надеждата, че
ще може да ме упъти,
да ми подскаже накъде

продължава моят Път и
къде ще ме изведе.
- Добър да е денят
ти, човече, косата ти е
по-бяла от сняг, ала очите ти са по-живи от на
дете. Не знам името ти
и как да се обърна към
теб по друг начин. Загубил Пътя, дълго се лутах
из шубраци и пущинаци;
сега съм на кръстопът и
не знам накъде да тръгна. Страх ме да не изгубя Пътя отново и да се
лутам пак с дни, месеци
и години под жежкото
слънце, докато го открия.
- Добър да е денят
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чудовището, когато е забравено, то престава да съществува”
Владимир Мегре, из “Родовата книга”

Притча за
Кръстопътя,
Дървото и
Стареца
ти, Пътнико. Сърцето ти
търси, но очите и умът
ти са замъглени, затова
губиш Пътя и се луташ
дълго време, затова на
всеки кръстопът не знаеш накъде продължава
той.
- Мъдър човек си и
мъдрост пропива словата ти. Моля те, научи
ме как да не губя Пътя
от взора си.
- Ако търсиш Пътя
само с очите си, ще се
изгубиш, защото той не
рядко се простира там,
където те не виждат
дори козя пътека, а и не
винаги пътя, който виждат, е този, който трябва
да следваш.
- Но как да следвам
Път, който дори не се
вижда?
- На три тояги трябва
да се подпираш, техния
път трябва да следваш.
Накъдето сочат те, натам трябва да вървиш.
- Откъде да намеря
тези чудни тояги, мъд-

ри човече? На кое дърво растат, къде да ги
търся?
- Търси ги на дървото, което расте в твоето
сърце, подхранвайки се
от делата ти. Дървото,
що има три имена и три
лица.
- Кое е дървото, що
расте в сърцето човешко, и кои са имената му?
- Имената му са Любов, Истина, Мъдрост.
- Но нима това дърво
расте у всички хора?
- Не, не във всяко
сърце е пораснало дърво, но във всяко има
от семената му. Ако те
намерят добра среда
и получат добра храна
и грижи, покълват и се
превръщат в кичесто
дърво. Ако пък не намерят, стоят и чакат, спят.
Сърце, в което няма
дърво, е пусто, пустош,
пустиня - жежка и огнена, а притежателят му
е всякога неспокоен,
защото няма как да се

скрие от изпепеляващите лъчи на слънцето,
носещо имената Безпокойство, Страх, Ярост...
Тези лъчи изпепеляват
цялата душа и я превръщат в пустинята Ненавист. Храна за семената са делата човешки.
Ако храната е добра, то
и дървото израства и
жежките лъчи само му
дават сила и му помагат
да избуява, защото то ги
поглъща и трансформира в хармония и в плодовете Любов, Истина,
Мъдрост. Храни твоето
дърво добре, грижи се
за него и то ще порасне.
Короната му ще те пази
от жежкото слънце, плодовете му ще те хранят.
Три яки негови клона
ще преплетеш в едно, от
три клона ще си оплетеш опора, жезъл, които
да те води и да ти показва пътя...
Усмихнах се щастлив,
защото разбрах думите
на Мъдреца, познах го,

И аз
също

Има една стара история за
един знаменит равин в Европа, който един ден бил посетен от човек, дошъл с кораб
от Ню Йорк, за да го види.
Човекът стигнал до мястото, където живеел великият
равин - голям дом на улица в
европейски град. Посочили
ли му стаята на равина, която
била на таванския етаж. Той
влязъл и заварил учителя в
стая с едно легло, един стол
и малко книги. Гостът бил
очаквал много повече. След
поздравите попитал:
- Рави, къде са вещите ви?
Равинът
отвърнал
с
въпрос:
- Ами твоите къде са?
Посетителят отговорил:
- Но, рави, аз само минавам оттук.
А учителят отговорил:
- И аз също, и аз също.

Как да се
освободя от
страданието

познах и дървото, под
което беше седнал. Три
клона от дървото откърших и в един жезъл
ги сплетох. Любовта,
Истината и Мъдростта
в едно Учение сбрах, което да ме води и да ми
сочи Пътя. Причината,
поради която заставах
на кръстопът и не знаех накъде да тръгна,
беше, че слънцето на
Страха, Безпокойството
и Яростта заслепяваше очите ми. Когато се
скрих от него в сянката
на дървото, пораснало
в моето сърце, когато
от клоните му си сплетох жезъл, видях, че не
слънце е това, а огнен
страж, пазещ кръстопътя, че неговият фалшив
заслепяващ блясък е
скривал Пътя от очите
ми. Истинското слънце бе скрито в очите на
стареца Учител, то бе в
неговите думи - семена, от които покълваше
Дървото на живота.

Един мъж искал да се освободи от
страданието и отишъл в будистки храм,
за да потърси учител, който да му помогне. Отишъл при Учителя и му казал:
- Учителю, ако медитирам по четири
часа на ден, колко време ще ми е необходимо, за да получа просветление?
Учителят го погледнал и отвърнал:
- Ако медитираш по четири часа на
ден, вероятно ще са ти необходими десет години.
Мъжът решил, че може да направи и
повече, и попитал:
- Учителю, ами ако медитирам по
осем часа на ден, колко време ще ми е
необходимо, за да получа просветление?
Учителят го погледнал и рекъл:
- Ако медитираш по осем часа на
ден, вероятно ще са ти нужни двадесет
години.
- Но защо ще ми отнеме повече време, ако медитирам по-дълго? - попитал
мъжът.
Учителят отвърнал:
- Ти не си тук, за да жертващ радостта или живота си. Тук си, за да живееш,
да бъдеш щастлив и да обичаш. Ако можеш да дадеш най-доброто от себе си
за два часа медитация, но вместо това
медитираш по осем часа, само ще се измориш, ще се отклониш от целта и няма
да се наслаждаваш на живота си. Прави
най-доброто по силите си и тогава може
би ще научиш, че независимо от това,
колко дълго медитираш, можеш да живееш, да обичаш и да бъдеш щастлив.
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„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото
измерение.”
Петър Дънов

20 - 26 април 2009 г.

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”

Петър Дънов

Из Акашовата летопис

ЗА ПРОИЗХОДА НА ЗЕМЯТА
IV. Земното
развитие
Четвъртата
главна
степен на човешкото
развитие се изминава
на Земята. Това е онова
състояние на съзнанието, в което човекът се
намира сега. Преди обаче да стигне до него, той
и заедно с него цялата
Земя изминават 3 помалки цикли (така наречените в теософската
литература “кръгове”), в
които се повтарят едно
след друго Сатурновото,
Слънчевото и Лунното
състояния. Сега човекът
живее в 4-ия Земен цикъл. Той е преминал вече
средата на този цикъл.
На тази степен на
съзнанието човекът възприема сънищноподобно вече не само образи,
които възникват в неговата душа вследствие
на въздействията на заобикалящата го среда, а
пред него се появяват и
предмети “навън в пространството”. На Луната,
а също и през време на
повтарящите се степени на Земята, в неговата
душа възниква например един цветен образ,
когато съответен предмет се приближава до
него. Цялото му съзнание се състои от такива
вълнуващи се нагоре и
надолу образи, звуци и
т. н. Едва при настъпването на 4-ото състояние
на съзнанието багрите
се появяват вече не само
в душата, а и върху един
външен пространствено ограничен предмет:
тонът не е вече само
едно вътрешно прозвучаване в душата, а вън
в пространството звучи
един предмет. Ето защо
в духовната наука това
4-то Земно състояние
на съзнанието се нарича предметно съзнание.
Това съзнание се развива бавно и постепенно,
както постепенно са
се родили физическите сетивни органи и са
направили възприемаеми
най-разнообразните сетивни свойства
на външните предмети.
А освен развитите сега
сетива, съществуват в
зародиш и други, които
ще се развият в следващите епохи на Земята
и ще покажат сетивния
свят в още по-голямо
разнообразие, отколкото е днес. В предишните
части бе описано пос-

тепенното израстване
на Земното съзнание.
В следващите части ще
опишем
съществени
разширения и допълнения.
Цветният, звучащият и т. н. свят,
който човекът от
далечното минало
възприема в своята вътрешност,
през време на
Земния му живот застава срещу него навън
в пространството. Затова
пък в неговата
в ът р е ш н о с т
възниква един
нов свят, светът
на представите и на мислите. При Лунното
съзнание не можем да говорим
за представи и за
мисли. То се състои
единствено от гореспоменатите образи. Приблизително към
средата на Земното развитие в човека възниква способността да си
образува представи и
мисли за предметите. И
тази способност образува основата на паметта
и себесъзнанието. Едва
образуващият представи човек може да развие спомена възоснова
на това, което е възприемал; едва мислещият
човек започва да различава себе си от заобикалящата го среда като
самостоятелно,
себесъзнателно същество,
да се познава като един
“Аз”. Следователно, първите 3 степени са степени на съзнанието, 4-ата
е не само съзнание, а
себесъзнание.
Но сред сегашното себесъзнание, сред
мисловния живот се образува заложбата за още
по-високи състояния на
съзнанието. В такива
състояния на съзнанието човекът ще живее
на следващата планета,
в която ще се превърне
Земята след настоящата
си форма. Не е безсмислено да кажем нещо за
тези бъдещи състояния
на съзнанието, следователно също и за живота
върху следващите планети (следващите инкарнации на Земята). Защото ясновидецът върви в своето развитие,
изпреварвайки своите
събратя  поради определени причини, които
ще обясним на други

места.
Следователно
при него
още сега

с е
развив ат
онези
състояния на съзнанието, до които ще достигне цялото човечество с
развитието. В съзнанието на ясновидеца вече
има образи, характерни
за бъдещите степени
на човешкото развитие. И на второ място,
във всички хора като
зародишни
заложби
още сега съществуват 3
следващи състояния на
съзнанието. Ясновидското изследване знае
какво ще се развие от
тези зародишни заложби.
Обаче когато се казва, че още сега ясновидецът развива в себе си
състояния на съзнанието, до които ще напредне в бъдеще цялото човечество, това трябва да
се разбира с известно
ограничение. Ясновидецът днес развива едно
виждане сред душевния
свят, което в бъдеще ще
се появи при човека по
един физически начин.
Бъдещото
физическо
състояние на човека
ще бъде вярно копие на
съответните днешни душевни състояния на ясновидеца. Самата Земя
ще се развие и чрез това
в нейните бъдещи физически обитатели ще се
явят форми, съвършено
различни от сегашните.
Тези физически форми
се подготвят в днешните душевни и духовни

форми. Например това,
което днес ясновидецът
вижда около себе си
като един вид светлинен и цветен облак,
обгръщащ физическите човешки тела
като така наречена “аура”, то ще
се превърне покъсно във физическа форма; и други
сетивни органи, различни
от днешните, ще дадат
на бъдещия
човек способността да
възприема
други форми. Ясновидецът обаче
вижда именно
духовните първообрази на покъсните сетивни
същества (например аурата); вижда
ги още днес със своите духовни сетива.
За него е възможно да
хвърли поглед в бъдещето, но за тази особеност ще бъде много
трудно да се даде една
представа чрез нашия
съвременен език.
Представите
на
сегашното състояние на
съзнанието са сенкообразни, бледи в сравнение с цветните и звучащи
предмети на външния
свят. Ето защо човекът
говори за представите
като за нещо, което “не
е действително”. Една
“проста мисъл” се поставя в противоположност с един предмет или
с едно същество, които
са “действителни”, защото са възприемани чрез
сетивата. Обаче представите и мислите носят
в себе си заложбата отново да станат действителни, образни. Когато
днес човекът говори за
представата “червено”,
без да има пред себе си
един червен предмет,
тази представа е само
блед образ на действителното “червено”. Покъсно човекът ще стигне дотам, в душата му да
възниква не само сенкообразната представа
на “червеното”, а когато
мисли “червено”, пред
него действително ще
застава “червеното”. Той
ще може да създава образи, картини, а не само
представи. С това той ще
постигне нещо подобно,
каквото вече е съществувало при Лунното

съзнание. Но образите
няма да го изпълват подобно на сънища, а той
ще може да ги предизвиква в себе си с пълно себесъзнание, както
създава днешните представи. Мисълта за една
багра ще бъде самата
багра, една представа
за един тон ще бъде самият тон и т. н. В бъдеще един свят от образи,
породен чрез силата на
съответния човек, ще
се вълнува в душата му,
докато през време на
Лунното съществуване
един такъв свят от образи е изпълвала неговата
вътрешност без неговото съучастие. Но пространственият характер
на предметния външен
свят също няма да изчезне. Баграта, която ще
се ражда същевременно с представата за нея,
не ще бъде само един
образ в душата, а ще се
разгърне навън в пространството. А следствието от това ще бъде,
че човекът ще може да
възприема същества и
неща, които ще бъдат
от по-висше естество от
онези в неговата сегашна заобикаляща среда.
Това са неща и същества, които са от по-фино
духовно и душевно естество, така че те не се
обличат в предметните
цветове, които са възприемаеми за днешните
физически сетивни органи, а се изявяват чрез
по-фините духовни и
душевни цветове и тонове, които човекът на
бъдещето ще може да
събужда чрез силите на
своята душа.
Следователно
човекът се приближава до
едно състояние, в което
ще има себесъзнателно образно съзнание,
подходящо за такива
възприятия. Бъдещото
Земно развитие, от една
страна, ще доведе настоящия живот на представите и на мислите
до по-високо, по-фино
и по-съвършено развитие; от друга страна обаче, през това време постепенно ще се развие
също и себесъзнателното образно съзнание.
Обаче това себесъзнателно образно съзнание ще стигне до пълно
развитие, до пълен живот едва на следващата
планета, в която ще се
превърне Земята и която в духовната наука
се нарича “Юпитер”. То-

гава човекът ще може
да влезе в общение със
същества, които остават
напълно скрити за неговото настоящо сетивно
възприятие.
Понятно
е, че чрез това не само
животът на възприятията ще стане съвършено
друг, но също и делата,
чувствата, всички отношения към заобикалящия свят напълно ще се
преобразят. Както днес
човекът може да влияе
съзнателно само върху сетивните същества,
така тогава той ще може
да действа съвсем съзнателно върху съвършено
други сили и същества
и самият той ще приема
съвършено познаваеми
за него влияния от царства, съвършено различни от сегашните. На тази
степен не може вече да
става дума за раждане
и смърт в съвременния
смисъл. Защото смъртта
настъпва чрез това, че
съзнанието е насочено
само към един външен
свят, с който то влиза в
общение чрез сетивните органи. Щом тези физически сетивни органи
откажат вече да служат, тогава престава да
съществува всяка връзка със заобикалящия
свят. Това именно значи,
че човекът е “умрял”.
Когато душата ще бъде
така далече в своето
развитие, че да не получава въздействията
на външния свят чрез
физическите органи, а
чрез образите, които тя
ще създава в собственото си същество, тогава тя ще достигне до
момента, по своя воля
да регулира общението
със заобикалящия свят,
т. е. нейният живот не
ще бъде вече прекъсван
без нейната воля. Тя ще
е станала господар на
раждането и смъртта.
Всичко това ще настъпи на бъдещата планета
“Юпитер” с придобитото себесъзнателно образно съзнание. Това
състояние на душата се
нарича също и “психическо съзнание”.
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