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Здравейте приятели,
Пред вас е новият брой на нашия вестник О(м)съзнаване. Дълго
време ни нямаше в електронното пространство, тъй като вихъра на
живота врменно ни отнесе в други, по-екзистенциално прагматични
посоки. За наше щастие и голяма изненада много от вас ни
очакваха с голям интерес, което ни мотивира да направим
настоящия брой.

ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА
“Индигови деца” е термин, наложил се в последните
десетилетия, за да обозначи деца с характерни
психологични и духовни качества. Добива широка
популярност след появата на книгата на Лий Керъл и
нейния съпруг “Indigo children: new kids have arrived”
(“Индиговите деца: новодошлите”). Индиговите деца
за първи път са забелязани от Нанси Ан Теп,
американска астроложка, която има способността да
„вижда“ какъв е цветът на живота на всеки човек.
Според нея човешките аури спадат към различни
категории, които показват въз основа доминиращия
цвят какъв тип личност е даден човек, каква е
житейската му мисия и какво е дошъл да научи на
този свят. Тя открива, че спектърът на цветовете,
явяващ се в аурата, се променя в хода на историята.
Например личностните типове, свързани с цветовете
тъмночервено и пурпурно, са изчезнали в началото на
ХХ век и според нея към края на столетието на тяхно
място ще се яви нов тип личност с нов доминантен
цвят.

Някъде към края на 70-те години на миналия век тя забелязва, че започват да се раждат
деца, чийто доминантен оттенък на аурата е с тъмносин, или индигов цвят. След това
нейно откритие психотерапевтите насочват вниманието си към индиговите деца. Лий Керъл
и Джон Тобър публикуват книгата „Индиговите деца: новодошлите“, за да улеснят
родителите, тъй като тези деца всъщност са съвсем различни от останалите. Авторите
изброяват десет характеристики, които отличават индиговите деца и всички до една сочат,
че те навлизат в света с много по-ярко усещане за себе си като духовни същества и може би
поне отчасти вече живеят в четвърто ниво на съзнание. И макар че те са тук, за да покажат
пътя към ново равнище на съзнание на цялата планета, ако останат неразбрани и ако не се
отнасяме към тях правилно, изключителните им способности могат да станат причина за
много проблеми. Нанси Ан Теп класифицира хората според цветовете на аурата им. Тя счита
че, при тези деца преобладаващият индигово-виолетовият цвят - нещо характерно за зрели
хора с духовни практики или житейска мъдрост зад гърба си е съвсем необичаен за детската
аура. Нанси Ан Теп твърди, че при близо 95% от децата, родени в последните повече от 10
години, се наблюдава този феномен. Той става все по-очевиден напоследък. Наистина все
повече деца, родени в последните две
десетилетия, проявяват от най-ранно
детство
необичайни
качества
и
подчертана независимост. Много от тях
са определяни като деца с “труден
характер” отказват да се подчиняват на
родителски и училищен контрол,
проявяват упорито свободолюбие и имат
определено мнение по всички въпроси,
както и решимостта да го отстояват
независимо дали са на 3 или на 13
години. Към психологическата им
характеристика понякога се добавят и
два синдрома, които направиха много от
тези деца обект на внимание от страна на
психолози, психиатри, невропатолози. Те
бяха класифицирани като деца с
хипердинамично разстройство и с
невъзможност за концентрация на вниманието. С други думи, неподдаващи се на обучение
деца. Всъщност те не се поддават на обучение по старите модели и на авторитарно
възпитание. Междувременно тези деца биват “лекувани” с Риталин - медикамент, който
повлиява мозъчните функции и “успокоява” неконвенционалното им поведение.
Английската лечителка Дорийн Върчу намира че, “тези надарени деца просто предпочитат
да учат по начини, различаващи се от конвенционалния образователен модел.” Около 21
000 деца само в Англия са на “лечение” с Риталин. Но, както казва Дорийн Върчу, “тези деца
не са с разстройство, разстроен е светът, към който те се мъчат да се приспособят.” Тя смята,
че това са деца, които не са загубили връзката си с Висшите измерения и това затруднява
живота им в нашето. След няколкото статии, показващи, че лекарството Риталин съвсем не е
безопасно и приемането му може да доведе до зависимости, се надига все по-широк
обществен протест против употребата му. Риталин донякъде прави децата, които го
приемат, по-покорни, но същевременно води до загуба на фината им сетивност и
необичайната им чувствителност - казват специалисти, занимаващи се с “индиговия
феномен.” Те намират, че “индиговите” деца имат нещо като вграден индикатор за фалша,
лъжата, насилието и са свръхчувствителни към тези прояви. Задачата им е да променят това
общество, а не да се пригаждат към него. Това са децата революционери, които проправят
пътя на новото. Независимо, че терминът индигови деца, употребяван в езотеричната
литература и алтернативните медицински практики, не се приема от науката, психолозите
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не могат да подминат факта, че новите поколения изискват нов възпитателен и
образователен подход. Авторитарното възпитание е абсолютно неприложимо. Децата още в
ранна възраст показват изпреварващо интелектуално развитие и старите таблици за норми
и критерии в различните възрастови периоди вече не са актуални. Но компютърните игри и
телевизията само могат да разстроят този ускорено развиващ се интелект, съчетан с
емоционалната незрялост и ранимост, характерни за детската възраст. Все по-голям брой
сериозни учени, работещи на предния фронт на науката, сигнализират, че тези
необикновено интелигентни, но необуздани деца са ново стъпало в еволюционното
развитие на човечеството. Те не се нуждаят от Риталин, а от специални грижи, специално
обучение и внимание. Една българска книга на тази тема, която препоръчваме на вашето
внимание, е “Неразбраните деца” на Валентина Антонова, изд. Варна, 2005.
Нека се обърнем към езотеричната литература и
по-точно към изводите на специалисти в
алтернативни практики, които са събрали солидни
доказателства за съществуването на “различни”
деца. Мери Инглиш, популярна английска
астроложка и лечителка, казва следното: “В моята
хомеопатична практика аз забелязах множество
сензитивни, интуитивни деца. Когато разгледах
рождените им карти, бях смаяна от факта, че при
повечето от тях планетите са струпани в шест от
дванадесетте дома на хороскопа. Този модел
подсказва
интензивна
индивидуалност
с
определени дарби. След това чух за “индиговите”
деца и помолих родители, които смятаха, че
техните деца спадат към този вид, да ми изпратят
рождените им данни. За да бъда сигурна, събрах
сто рождени карти и намерих в 94% от тях следното
струпване на планети. Вглеждайки се по-внимателно, видях, че всички те бяха родени с
медиумичния Нептун и свободолюбивия Уран в амбициозния земен знак Козирог.
Струпването на планети може да бъде в друг квадрант на хороскопа, но във всеки случай,
ако детето ви показва независимост, сензитивност и неконвенционално поведение и
намерите в хороскопа му струпване на повечето планети в съседни знаци, вероятно в
семейството ви се развива една от душите, призвани да променят света, изявяващи
“индиговия феномен”. Някои индигови деца са се появили преди около 30 години, но
масово са започнали да “слизат” в края на 70-те и особено през последните 20 години, казва
Мери Инглиш.
В книгите за индиговите деца ще намерите изброени някои от характерните им черти, които
могат да ориентират родителите и възпитателите:









Имат силно изразено чувство за собствено достойнство;
Имат усещането, че “заслужават да са тук”;
Често “поставят родителите си на мястото им”;
Имат проблеми с дисциплината и авторитетите;
Отказват да изпълняват заповеди и наставления;
Не могат да се подчиняват на реда, например да стоят в строй;
Често намират по-добри начини да правят нещата;
Не реагират на дисциплината, на вината, като: “Ще кажа на баща ти като се върне
какво си направил.”;
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Чувстват се потиснати, когато наоколо няма други като тях. Тогава се самоизолират и
могат да проявяват антисоциално поведение, имат чувството, че никой не ги
разбира;
Училището може да бъде много тежко социално преживяване за тях;
Творчески личности са, често имат дарба или талант, много са интелигентни;
Очите им са проницателни не за възрастта им;
Често имат необичайни психични способности;
Често биват диагностицирани като “синдром на затруднена концентрация на
вниманието” или като “хипердинамичен синдром”, но когато имат интерес, могат да
се фокусират;
Често проявяват силно изразена емпатия;
Имат нужда от поддръжка, за да разберат себе си;
Те са тук, за да променят света.

Като допълнение ето и основното от дадените десет характеристики в книгата „Индиговите
деца: новодошлите“:
1. Чувство за „царственост“: Tе като че ли знаят, без никой да им го е казвал, че са
духовни същества и обикновено се държат с определено достойнство и сигурност в
себе си.
2. Те знаят, че заслужават да бъдат тук и се учудват, че по-възрастните не изпитват
същото чувство. Неща като „ниско самочувствие“, вина, чувство за малоценност и
раболепие за тях са неразбираеми. Изглежда те просто не страдат от съзнанието, че
са жертви – при условие, че им се позволи да следват своя път на развитие.
3. Те нямат нужда да им обяснявате кои са, нито да изграждате самочувствието им.
Понякога казват разтърсващи и обезпокоителни неща за собствената си природа.
4. Те срещат проблем с всяка форма на власт, наложена върху тях. Просто не разбират
властта, ако тя се упражнява без обяснение и без да бъде поискано съгласието им.
5. Има неща, които те просто отказват да правят. Например никога не чакат на опашка!
Отказват да губят време, само защото трябва да се съобразяват с някакво правило.
6. Обикновено те се дразнят от установения ред и правилата за поведение или
организация, които не насърчават собствената им изобретателност или им пречат да
я приложат, за да се справят с дадена ситуация.
7. В обществото те са изключително креативни. Намират спонтанни и позитивни
начини да взаимодействат помежду си и да вършат нещата както в къщи, така и в
училище. Обикновено не са склонни да спазват правилата, ако виждат възможност
да ги подобрят. Може да ви се струва, че са настроени дисидентски или бунтарски,
но основният им мотив е да намерят по-добър начин за вършене на нещата в полза
на всички.
8. Те предпочитат да бъдат с други индигови деца или с други хора на тяхното равнище
на съзнание и понякога изглеждат недружелюбни и дори несоциални, ако наблизо
няма други като тях. Ако не бъдат разбрани, може да станат мрачни, затворени и
много чувствителни. В училище това може да се превърне в истински проблем,
защото често погрешно ги възприемат като бавноразвиващи се или хиперактивни
деца. Такива погрешни диагнози са много опасни.
9. Невъзможно е да ги принудите да се държат прилично, ако работите върху чувството
им за вина или ги заплашвате с неодобрение. Те знаят кои са по начин, който
същества от по-ниско измерение едва ли могат да си представят, и е невъзможно да
ги накарате да се почувстват малоценни. Всъщност, когато бъдат заплашени, те
може да проявят насилие. Според Нанси Теп децата, които през последните десет
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години са извършили насилие срещу родители, учители или свои връстници, във
всички случаи са били индигови деца.
10. Те не са срамежливи. Знаят какво им е нужно и обикновено не изпитват трудност да
ви накарат да го разберете.
Това не са "богоизбрани" деца, а просто ново съзнание. Не е привилегия да имаш такова
дете, а трудност, огромна трудност. Ето някои характеристики на дете с такава "диагноза" на
възраст 3 години:
 Феноменална памет - след 2-3 прочитания на книжка от 20-30 страници я знае
наизуст. По този начин знае около 15 книжки. Невероятни способности и интерес
към езици.
 Телепатични способности - предусеща болка и страдание на близък човек на голямо
разстояние. Пример: събужда се през нощта и вика "мамо, мамо, Ани падна от
леглото". На другия ден се оказва, че в същия час Ани лошо е паднала от леглото.
 Нежелание за комуникация, което преминава от пасивно в агресивно поведение
безпогрешно чувство за лъжа/истина.
 Никога не можеш да ги излъжеш силно любопитство към света
тези деца могат само да бъдат убеждавани с истинни аргументи, никога
задължавани.
 Тези деца се разпознават и общуват добре помежду си, но иначе ги набеждават за
"трудни" деца.

Дорийн Върчу твърди, че след 1995 г. е ударил гонгът за слизане на друга нова плеяда души,
които се проявяват във феномена кристални деца, наречени така поради това, че аурата им
опалисцира с всички цветове. Те следват стъпките на “индиговите” деца, като тях са
свръхсензитивни, но са по-състрадателни и меки, не създават проблеми в семействата си. Те
ще продължават да тласкат напред промените, започнати от “индиговите” им
предшественици. Ако последните са “воините”, “бунтарите”, които трябва да си проправят с
мачете път през социалната джунгла, “кристалните” деца носят със себе си хармония и мир.
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За тях Дорийн Върчу казва: Първото, което човек забелязва у “кристалните” деца, са очите
им - огромни, проникващи и мъдри не за възрастта им. Техните очи те привличат и
хипнотизират, докато разбереш, че детето вижда директно в душата ти. Ако установят
зрителен контакт с теб, вече няма да те оставят. Те изглеждат щастливи, забавни и
прощаващи. Това поколение от нови световни служители не прилича на никое от
досегашните поколения.
Това е особена нова раса, която е започнала да посещава нашата планета – щастливи,
прелестни деца, които много лесно прощават. Това е ново, в много отношения съвършено
поколение на света.
Кристалните деца имат щастлива, безгрижна и уравновесена природа. Тези деца сформират
поколение,
което
ползва
пътя,
прокаран
за
тях
от
индиго.
Кристалните деца имат очи, които светят с многоцветни пастелни тонове. Те помагат да се
разкрие красотата на кристалите и камъните. Проявяват спиритически способности – найвече телепатия, която обаче води до забавено развитие на речта. Това се интерпретира
неправилно и съответно не се оценява по достойнство. Не е нищо необичайно да
проговорят за първи път на 3-4 г. възраст. Родителите им разказват обаче, че не са имали
никакви проблеми с общуването с мълчаливите си наследници – напротив! Бащите и
майките практикуват с кристалните деца обмен на мисли от сърце към сърце. Обръщат се
към тях с комбинация от телепатия и изобретен от тях самите език от знаци и звуци
(включително пеене).

С идването на Индиго видяхме драматично увеличение на броя на деца с диагнози
хиперактивност и СДВ (синдром на дефицит на вниманието). При диагностицирането на
децата Кристали често се чува и думата “аутист”. Не е чудно някъде да се види статистика,
че е нараснал броят на деца аутисти. Всъщност това са кристални деца (или Артистични
Индиго), които са много чувствителни и раними в света, който ги обкръжава. Децата,
ориентирани навътре към себе си, умеещи да се изключват от всичко, включително и от
останалите хора, го правят с цел да оцелеят в света, в който засега не могат да се вместят.
Тези деца се отличават от предишните поколения, но защо в тази разлика непременно се
търси патология? Ако децата успешно общуват у дома и родителите нямат трудности, защо
изкуствено да се създава проблем? Кристалните деца спонтанно помагат на страдащите.
Аутистът никога не би го направил! Кристалните деца са пълна противоположност! Те се
отнасят към групата на най-бодрите, общителни, дружелюбни, чувствителни, добри и
социално активни деца! Освен това е доста трудно да ги извадиш от спокойното им
състояние, а и имат спиритически способности. Стив Потър нарича тези деца Миротворци –
в противовес на Индиго, които са наричани Разрушители на Системата.
Децата Индиго носят името си заради цвета на аурата им. Индиго е също така цветът на
третото око или на Аджна чакра, която се намира в центъра на главата и кореспондира с
междувеждието. Индиго са много интуитивни, ментални, бързи и всичко бързо им омръзва.
Децата Кристали са наричани така не заради цвета на аурата им, а заради високите им
вибрации. Възможно е с времето да се разбере, че при Кристалите доминира Сахасрара чакрата на върха на главата, спектърът на виолетовия цвят, включително бялата или
прозрачна аура.
Смята се, че известен брой такива деца е имало винаги. Тази малобройна група е включвала
пътешественици, усвояващи нови хоризонти, но човечеството се е отнасяло недотам добре
с тях. Като пример можем да посочим този, който е бил известен като Иисус Христос.
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Нерядко тези изследователи са били убивани. Често казват, че Кристал и Христос (Crystal Cristo) са доста близки думи и затова си приличат и по значение. Използвайте своите
интуитивни способности, за да се синхронизирате с енергията на тези деца, създавайки
Единство с тях и резултатите на планетата ще бъдат зашеметяващи.
Ето и характеристиките на Кристалните деца. Не е задължително детето да притежава
всичките.



















прекалена чувствителност към целия обкръжаващ свят: звук, цвят, негативните
емоции на другите хора, миризма, храна, химически продукти, усещането за
“самота”, болката на другите, електромагнитните вълни и т.н. Толкова са
чувствителни, че са направо раними;
трябва да прекарват времето си сами, не се чувстват комфортно в група, защото
другите не разбират тяхното желание за уединение;
трябва да са в единение с природата и елементите ежедневно. Духът на Природата
им помага да уравновесяват и изчистват всички не хармонични енергии, които
толкова силно им влияят;
те категорично не разбират всичко нечовечно, жестокото отношение на човека към
човека, войните, алчността, скъперничеството и т.н. и могат да се почувстват
угнетени от всичко това;
заключват се, крият се, защитават се, когато животът стане прекалено интензивен,
особено ако са травмирани - имат се предвид душевни травми;
въпреки че обикновено изглеждат спокойни, другите им се възхищават и са
привлечени към тях като към магнит, имат дълбоки и продължителни отношения с
хора, които им предлагат безграничната си любов. Кристалите знаят какво е
единствена и истинска любов;
когато те гледа Кристал, имаш чувството, че като че ли прониква в душата ти.
не им трябва кой знае колко от традиционното възпитание, защото са толкова
благородни и благоразумни, че могат
сами да определят какво им е
необходимо, кое е добро и кое – лошо
за тях;
често
заобикалят
тълпите
или
търговските центрове. Прекалено много
и различни енергии;
много силно обичат децата и животните.
Те имат особен начин на общуване с
всички живи същества;
водата им влияе много добре – има
пречистващ и успокояващ ефект върху
тях: вана, душ, водопади, изворчета,
игра с пясък и вода;
те имат нужда от удобни дрехи от
естествени материали, с възможност
сами да си изберат цвета;
имат нужда от много и чиста вода,
предпочитат органични и пресни
продукти;
родителите им знаят как ще ги кръстят,
още преди да се родят – някак си “чуват”
името, все едно някой им говори;
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около тях се случват чудеса и магии: появяват се пари, животните се галят в краката
им, децата им се усмихват, болните чувстват подобрение;
те са много проницателни, дотолкова, че знаят какво чувстват околните;
боят се от близки отношения, защото имат чувството, че някой им се нахвърля или че
не ги уважават. Предпочитат да стоят сами и да си имат “свое лично телесно
пространство”, което не се контролира от другите. Освен това избягват
романтичните отношения от страх да наранят другия, ако отношенията приключат;
у тях има някаква невинност, няма нищо хитростно, те са чисти;
възможно е да им потрябва помощ, за да включат своята енергия. Това може да
стане чрез физическа активност, природа, спорт, бойни изкуства или танци;
могат да изкарат извън строя електронни апарати, радио, телевизори, компютри;
сдържат проявата на емоции от страх да не се увлекат и да загубят контрол и затова
може да изглеждат безгрижни и даже безчувствени;
могат да чувстват себе си отговорни за смъртта на някого или за нечия болка, тъга
или кавга;
могат да имат или по-скоро са имали дълбоки депресии;
реагират добре на работа с тялото, масажа или на енергийните действия на някой с
балансирана енергия;
често са с бърз метаболизъм и са по рождение вегетарианци;
умни са, виждат всички възможности, интуитивно разбират природните закони и
“как работи всичко”;
те имат единение със своето висше аз, естествено съгласуване с висшите си
ръководители. Именно затова знаят истината за духовното Единение;
лечители са и миротворци по рождение;
те могат да регенерират костите и кожата. Освен това постепенно се “обновяват”,
обновяват и много от нас като се включваме към енергията на Кристала, която се
съдържа в ДНК;
не са многословни, но когато спокойно и мъдро говорят, всички ги слушат. Никога не
дават съвети, освен ако не са им поискани. Никога не се бъркат в чужди работи...

И още:











проговарят късно
имат вродени музикални качества, притежават изумителен музикален слух.
изключително сърдечни, грижовни като ангели, обичливи, меки, нежни, прощават
бързо, използват успешно телепатия още от бебета, не бягат от реалността,
много свързани с природата
интересуват се от кристали и камъни
безстрашни, артистични натури, откриватели, изследователи, катерачи, с чувство за
баланс, могат да са умели изследователи и катерачи с поразителен усет за
равновесие.
предпочитат вегетарианска храна и сокове пред „нормалната” храна
често говорят за ангели, духовни водачи и разказват спомени от минали животи
в повечето случаи са родени през 1995г. или по-късно
макар да не са толкова често срещани, телекинезата (преместването на предмети
със силата на ума) и телепортацията (изчезване от едно място и появяване на друго),
са допълнителни дарби, които проявяват някои от Кристалните деца.
други деца могат да бъдат видени или чути как разговарят с най-разнообразни
същества от светове извън нашия. Някои от малчуганите говорят на езици, каквито
няма на Земята. Две или повече от тези надарени мъничета могат да разговарят
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помежду си на странни езици. Имат вид, сякаш се познават от друго време и място и
прибягват към езика, който са говорели тогава
кристалните деца обикновено чуват и виждат своите етерни наставници така, сякаш
последните са тук, в 3-то измерение. С общуването на децата с други светове идва и
тяхното задълбочено разбиране на живота и съществуването. Те са невероятно
мъдри. Не смятат, че се различават от Учителите и наставниците, които идват при
тях. За тях това не е голяма работа, по-скоро нещо съвсем нормално
някои от децата умеят съзнателно да черпят от което и да било равнище на
съществуване. Някои деца изпитват ирационални нощни страхове от техните или
други стаи в дома. Броят на малчуганите, които изпитват такива страхове, расте
постоянно, тъй като на този свят идват все повече деца с висше съзнание. Те усещат
не само тази, но и други реалности; виждат и чувстват други светове, същества от
други равнища на съществуване и знаят неща, които не е възможно да са дочули или
да са им били казани. Добре е да им обръщаме внимание! Те наистина знаят за
какво говорят. Това, че повечето възрастни нямат подобни преживявания, не прави
тези преживявания по-малко реални
кристалните деца внушават респект с поведението си, те приличат на разумни
възрастни в детски тела.Те просто събират информация за хората и за планетата.
Освен това така ни зареждат с любов, чиято енергия е дар, от който днес отчаяно се
нуждаем
кристалните деца не мислят като повечето хора, а заедно с движенията на енергията
- холографски и секционно, общувайки с околните и средата като живи попивателни.
Информацията постъпва и се класифицира на съответното място в мозъка. Когато
отделни сведения, които на пръв поглед нямат връзка помежду си, изникнат в
съзнанието им, тези деца незабавно ги съхраняват за по-нататъшна употреба. Когато
открият ново парче от мозайката, съхраняват и него - и така, докато не сглобят
цялата картина
поради способността си да вършат много неща едновременно, кристалните деца
може да изглеждат разпилени за страничния наблюдател. Те започват една дейност,
скачат на друга и т.н., вместо да свършат едно нещо и тогава да започнат второто.
След тях обикновено остава диря от играчки и други вещи, защото нещо друго е
привлякло вниманието. А това често е вбесяващо за родители и учители!
медикаментите не променят същността им; само ги вцепеняват достатъчно, за да
забравят за различията си
 с течение на времето, ако се
обезсърчи или не използва дарбите си,
детето най-често започва да ги забравя.
След като вратите към другите
реалности се затворят, то става като
другите деца. В най-лошите случаи този
вид потискане може по-късно, когато
детето порасне, да предизвика различни
проблеми - понижена самооценка,
депресия, усещане за малоценност или
вътрешно убеждение, че не всичко в
този свят е наред. Не бива да забравяте,
че в новите ни еволюционни процеси
няма
нищо
"нормално".
Кристалните деца мислят толкова бързо,
че често сякаш скачат от тема на тема и
за околните става трудно да следят
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мисълта им. Те са хиперосъзнати - чувстват дълбоко нещата и реагират със
светкавична скорост. Не можеш да ги излъжеш
друг проблем е храненето. Кристалните деца са склонни да ядат по-скоро като
птичета, отколкото като хора. Те обичат да се хранят по малко и начесто и изобщо не
разбират идеята да се седне и да се яде много наведнъж. Една вечеря от 3 блюда им
идва в повече, дори може да ги разболее. Също така са особено капризни за
храната. Те сякаш знаят от какво имат нужда
поради своята чувствителност Кристалните деца са склонни да се разболяват
внезапно, често с висока температура или странни заболявания, които медицината
не е в състояние са обясни. Това е, защото те не просто съзнават, но и изпитват
всичко до дъното на душата си. Почти всяко тяхно чувство е дълбоко. Тъй като много
от тях остават неразпознати, те са или пренебрегвани, или се отнасят снизходително
към тях и в крайна сметка трупат чувствата в себе си. Сетне болката им се проявява
физически, например с необяснимо заболяване, тъй като са набрали много повече,
отколкото могат да поемат.

Според Величка Михайлова, не само кристалните деца, но и техните родители са особено
чувствителни. „Душите на кристалните деца избират такива домове, които могат да им
дадат защитена и обогатяваща среда. Въпреки че срещах и деца, при които духовното
съзнание на родителите беше изостанало, редом до тях бяха бабите и дядовците, които,
като високоразвити Работници на Света помагаха да се съхрани душата и спиритическите
дарби на детето. Преобладаващото мнозинство ми разказваха, че кристалното дете се явява
за тях истински духовен учител, който може да им преподава по темата "Как да живеем в
необикновена любов и дружелюбие".
Кандидатът на техническите науки и автор на книгата "Перспективи на човешката еволюция"
Юрий Фомин прогнозира, че вследствие на мутации, породени от техногенната активност на
човека, в близко бъдеще ще се появи универсално същество, надарено с телепатични,
ясновидски и други екстрасензорни способности. Парапсихоложката Селия Фен обаче е
уверена, че причината за тези промени ще е не техническият прогрес, а осъществяван
понастоящем "групов проект" на Вселенския разум. Следвайки неговите повели, хиляди
просветени души слизат от по-високи нива на духовни вибрации в нашия материален свят и
се въплътяват във физически тела като "индигови" и "кристални" деца, за да станат
"учители" и "лечители" на човечеството. Целта на тази спиритуалистична интервенция е
създаването на свят на единство, наричан "Нова Земя". В него хората ще преоткрият своите
добродетели и уникалността си като разумен вид. Освободени от оковите на материалното,
те ще се устремят към безбройните светове във Всемира, за да намерят отговорите на
своите вечни въпроси и разкрият великото тайнство на Живота.
Когато отглеждате своето индигово или кристално дете, трябва да помните, че то е много
различно от вас. Това, което е работело при вас като дете, няма да работи за него.
Основните области, в които трябва да се приспособите, са:
Индиговите
и
Кристалните
деца
са
с
дясна
ориентация
на
мозъка.
Те са изключително чувствителни към заобикалящия ги стрес. Чувствителни са към храната и
често правят хранителни алергии.
Какво трябва да означава всичко това за вас?
Дясна ориентация на мозъка.
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Индиговите и кристалните деца работят предимно с дясната половина на мозъка си. Това
означава, че са креативни, интуитивни, с богато въображение и емоционално интелигентни.
Нашата култура е основно с лява ориентация на мозъка, което означава, че е праволинейна,
рационална и логична. Трудностите започват, когато детето навлезе в училищната система и
трябва да се адаптира. Дясно-мозъчно ориентираните учат много бързо и правят големи
интуитивни скокове, демонстрирайки завидна интелигентност. Но училищната система е
изградена от и за хора с лява ориентация на мозъка. Набляга се на повтарянето, рутината,
организираността, праволинейността. Това бавно движение предизвиква у детето отегчение
и то губи интерес. Започва да търси други неща, които предизвикват интереса му. Точно
заради това много индигови деца грешно са диагностицирани като проблемни със
съсредоточаването. Всъщност те са просто отегчени.
Освен това, поради тяхната интуитивна интелигентност, те могат да преминат няколко
години в училище, без да се забележи, че не пишат и не четат правилно. Това пък е причина
да лепват на децата друг етикет, а именно, че имат “дислексия”. Това е пагубно, защото
детето индиго има силно усещане, че е “перфектно” и е тук на “мисия”. Ако детето си мисли,
че е нефункционално или, че “нещо с мен не е наред”, то ще се травматизира и ще търси
начини да излекува или да замаскира тази нанесена му рана. Това може да доведе до
наркотична зависимост или хранително разстройство през юношеските години, като начин
да се справи с травмата. Жизнено важно е индиговото или кристалното дете да бъде
разпознато като различно, а не като неспособно. Ако различието му се уважава и отглежда
правилно, детето ще израсне балансирано, ако не, това отношение ще доведе до
дисфункционалност и проблеми.
Чувствителност към заобикалящия стрес
Детето ви е далеч по-чувствително отколкото вие сте били някога. Неговите слух, зрение и
усещания са много по-развити от вашите. Това е резултат от човешката еволюция, хората
стaват все по-отворени и сензитивни.
Това означава, че детето ви ще се стресира от силни шумове, крещящи хора, силна музика и
телевизионни предавания. Външният израз на неговото състояние може да бъде
потиснатост и затваряне в себе си или хиперактивност и разрушителни наклонности.
Детето има нужда от тиха и спокойна домашна атмосфера, с минимум електронни играчки и
в никакъв случай телевизор за бавачка. Имайте предвид, че съществува директна връзка
между поведението на детето и това, което е попило от телевизионния екран.
Обкръжаващият стрес включва и отношенията между родителите. Ако в дома има явно или
скрито напрежение и агресия, детето ще ги долови и това ще доведе до дисфункционалност
или до активиране на някакви защитни механизми. Не можете да скриете нищо от
индиговото или кристалното дете, то разчита енергийното ви излъчване и разбира какво
мислите и чувствате, дори да се опитвате да го скриете.
Хранителни алергии
Физически, тялото на индиговото и кристалното дете е много чувствително. Те често не
понасят преработени храни и хранителни добавки. Също реагират лошо на захар и кофеин.
Това означава, че сладките, изкуствено оцветени напитки, снаксовете, пакетираните храни,
шоколадите водят до дисбаланс и хиперактивност. Храненето на деца индиго с шоколад и
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кока-кола е еквивалентно на даване на наркотик. Неговата нервна система ще откликне,
като провокира хиперактивно поведение, а после, когато кофеиновият ефект премине, се
получава спад – раздразнение, гняв, избухвания. Детето страда от кофеинова и захарна
зависимост. Това, което сегашното общество е приело за “нормален” хранителен режим, не
се приема добре от индиговите деца. Пилешкото, а и другите меса са пълни с хормони,
антибиотици и химикали, повечето от консервираните и преработените храни също
съдържат химикали. Като следствие, детето може да развие непоносимост към млечните и
зърнените храни, която да предизвиква екземи, храносмилателни разстройства и проблеми
с уши, нос, гърло.
Как да се справим с тези проблеми?
Образование
Вашето индигово дете ще реагира добре на
такава образователна система, която да
балансира левия и десния мозък. Трябва да
включва креативност, под формата на музика,
изкуство,
танц,
театър.
Най-добрата
образователна система за индиговите и
кристалните деца е може би Валдорфската
система, която първоначално максимизира
дясно-мозъчните елементи, а ляво-мозъчните
се развиват като поддържащи. При тази
система се акцентира върху “привързване” на
детето към тялото му, тъй като много
индигови деца се справят с проблемите като
излизат от тялото си. Ако детето ви е
диагностицирано като Хиперактивно с
дефицит на концентрация /ADD или ADHD/,
внимавайте с поставянето му на медикаменти,
като например Ritalin, което си е наркотик /със странични ефекти и скрити симптоми/ и е
направен да помогне на родителите и учителите да пречупят и дресират детето, вместо да
му помогнат да изрази истинската си същност. Има хомеопатични алтернативи, които са помалко вредни и по-ефективни.
Обкръжаващ стрес
В първите години от живота на детето минимизирайте шума и стреса. Това означава да
сведете до минимум телевизията, електронните игри и игрите с елемент на насилие.
Окуражавайте го да свири на някакъв инструмент, да си представя, да чете, да оцветява, да
рисува, да си разказвате истории.
Създайте топла и спокойна атмосфера.
Храна
Това е най-трудно да се спазва. “Нормалното” за нас пазаруване в огромните супермаркети
означава, че детето ще бъде изложено на съблазните на “фалшивата” храна.
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Насочвайте се към натурални, органични и здравословни алтернативи.
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЦА

Тези деца заслужават почтително отношение, а не щампата “функционални нарушения” ако въобще някъде и нещо е нарушено, то това са системите, към които те не могат да се
приспособят в по-нататъшното развитие на хората. Ако започнем да усмиряваме тези деца
като ги клеймим или им въздействаме медикаментозно, ние ще разрушим подаръка от
небесата и ще унищожим цивилизацията, която тъкмо е започнала да пуска корени. За
щастие съществуват множество позитивни решения и алтернативи, и същото това небе,
което ни е изпратило кристалните деца, може да ни окаже помощ в тяхното възпитание.
Te са чистосърдечни, независими, непоколебими. Не желаят да бъдат напъхвани в никакви
калъпи и схеми. Не е лесно да им внушиш, че са виновни за нещо, нито пък да ги накажеш.
Не са готови да бъдат третирани несправедливо, да преглъщат унижения, да се подчинят. Те
изобщо не се нуждаят от родители, чиито представи за родителството са като досегашните.
Училището, каквото е в момента, не им върши работа. Обществените структури не им
вдъхват доверие.

Те не могат да се примирят с онова, което човечеството е проспало и смятало за приемливо
с векове. Сега идват като по поръчка, за да не ни оставят на мира, докато не променим себе
си и света. Тук са, за да ни дадат шанс за израстване. Тези деца са по-развити от повечето от
нас. Наричат ги "индигови", защото умеят да се свързват с вътрешното си знание. Наричат ги
"нови", защото са мостът към новия вид човек, който ще живее със съзнанието за духовната
си същност.

Ние си мислим, че искат да се отнасяме към тях като към равностойни възрастни. Това обаче
не е вярно. Те искат да се отнасяме към тях като към равностойни души и желаят да
съхранят по-дълго у себе си най-ценното от детската си същност.

Нека да осъзнаем, че днешните деца са различни, да ги разберем и да им помогнем!
По материали от интернет, обобщени от Теменуга Стайкова - Теджомая
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ДЕЦАТА НА НАСТОЯЩЕТО
Днес в нашия свят живеят
хиляди, ако не и милиони
от тези удивителни деца,
и те са част от голямата
еволюция в съзнанието
на човечеството.
В момента се наблюдава
пробуждане
на
съзнанието, каквото не е
имало
никога
в
предишните поколения, и
нашите деца са живото
свидетелство за това.
Случващото се сега е едно
удивително явление –
започнали сме процес на
ускорена еволюция. Сложния строеж на човешката ДНК се променя и мозъкът започва да
работи по-пълноценно от всякога. Връзките между мозъчните вълни спонтанно преминават
към по-висши вибрации, също както и електромагнитните полета в човешката ДНК. Поради
това мозъците ни работят заедно като единици съзнание, образуващи едно цяло. Това ще
рече, че човечеството става все по-осъзнато и сме на път да станем чувствителни същества –
с постоянно съзнание за всичко.
Този еволюционен процес има много проявления в нашите деца.
Първи се появиха Децата индиго. Те са рушители на установеното, понеже знаят, че
обществените норми са създадени, за да служат на малцина, а над човешкия дух не може
да се властва със заблуди. Те са прекрасни същества, готови да се изправят и да кажат “не”,
когато се сблъскат с лъжата.
Кристалните деца са чувствителни хлапета, в повечето случаи с телепатични умения,
вродени лечителски способности и невероятна възприемчивост. Те са онова, което сме били
някога.
Звездните деца са високо интелигентни същества, чиято ДНК носи само отделни белези на
основните човешки раси и се е активизирала. Те се насочват към технологиите, притежават
вроден усет към енергията и ще бъдат учените на нашето бъдеще.
Нашите Преходни деца не са нито Индиго, нито Кристални, а със смесена енергия. В много
от случаите те притежават своеобразни таланти, но не желаят или не са в състояние да ги
проявят. Вместо това започват да вярват, че са “различни” – не надарени, а просто странни.
Те често се насочват към наркотици, алкохол, насилие и дори към по-опасни неща.
И така, защо се стига до тази еволюция?
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Най-общо казано, ние живеем с илюзията, че сме отделни личности и всеки от нас е
различен от другите. Макар до известна степен това да е вярно, трябва да имаме предвид и
факта, че сме създадени от същата субстанция като всичко в света. Ние сме творение на Бог,
Източника, Създателя, Светлината – както и да го наричаме, и всичко е едно цяло в картина,
доста по-сложна, отколкото разумът е в състояние да побере.
Истината е, че хората са забравили кои са и на какво са способни. Залъгваме се, че сме найважните същества в цялото сътворение. Гледаме на другите и ги порицаваме, съдим за себе
си по онова, което правят околните, и измерваме постиженията си спрямо техните. Усещаме
празнота, сякаш нещо в нашия свят липсва.
Нашите религии водят война за това в какви истини трябва да вярваме, а всъщност тези
истини са били променени преди векове – повечето древни текстове са орязани, а след това
са преведени някои други, подходящи за някогашните цели. Както вече знаем, много от
написаното в евангелията от Наг Хамади и други древни свитъци, намерени в Средния
изток, е било скрито от широката общественост.
В сведенията ни за историята на човечеството има много празнини. Някои археологически
находки доказват, че хора е имало преди повече от милион години. Открити са
доказателства, че в “предишни времена” са съществували технологии, далеч надхвърлящи
онова, което знаем днес. “Предишни”, защото датират отпреди човешката история.
В древен Египет пирамидите, които и до ден днешен не престават да ни удивляват и
вдъхновяват са устояли на потопи, наводнения, пясъчни бури и немислими събития на
Земята, без това да се отрази особено на външния им вид.
Шумерите са писали за хора, дошли от друга планета и разполагащи с напреднали
технологии. В други писмени документи, останали от тях, се споменава за нещо, което
много прилича на ядрена експлозия – вероятно онова, което в Библията се описва като
Содом и Гомор. В шумерските плочки се споменава още, че въпросните пришълци са
създали поколение с човешки индивиди.
В Индия в древни текстове се описват летящи машини, наречени “вимана”, които пренасяли
хората по цялата земя. Дори на фона на някои стари картини, високо в небето се виждат
нарисувани подобни машини, сякаш са били нещо съвсем обичайно по онова време. А
всички сме наясно, че тогава никой не е знаел как се лети, нали така?
В старите писания се говори и за други мистериозни технологии, които ние още не сме
открили, въпреки че сме доста напреднало общество. В човешката история има много неща,
които се отричат. А работата е там, че някъде в нас се съхранява вродена памет за цялата ни
история – клетъчна памет, която играе важна роля в човешките инстинкти.
В зората на човечеството сме се научили да се предпазваме от хищници и врагове, когато
сме започнали да мигрираме според сезоните в търсене на храна, вода, подслон. Това
поставя началото и на общуването между хората посредством търговия и женитби, освен с
всичко останало. Човешкият ум, изоставяйки простичките реакции, които са му помагали да
оцелява, започнал да усвоява изкуството на изтънчените обноски. Започнали сме да мислим
и така сме затворили вратите към нашето висше познание – съзнанието, до което са имали
достъп високовибрационни мозъчни вълни, гама-вълни и дори по-финните честоти на
вселенската действителност.
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В резултат на това човекът е развил его, което е станало негов господар, като го възпира и
оценява преживяванията му, съпоставяйки ги с предишни. Превърнал се е в плахо
същество, убедено в своята отделеност от другите. Станал е мисловно ориентиран, което за
известно време е било достатъчно за него.
Сега обаче еволюцията ни затваря кръга. Много хора са започнали спонтанно да се
пробуждат за по-висша реалност, съзнавайки, че нашето съществуване има много подълбок смисъл, отколкото сме смятали преди. С това пробуждане се превръщаме в мост
към напредъка на човешкото съзнание. Така се ражда ново поколение деца, които ни носят
отдавна забравени послания. Те си спомнят всичко, или поне достатъчно големи периоди от
нашето минало, не само за да му придадат правдоспособност, но и да го съживят.

2012 година през погледа на децата
Да поговорим за хармонията!
Да поговорим за Земята и нейното съществуване.
Милион години светът е съществувал в една форма.
Сега започва да се променя.

Никълъс: Според календара на маите и научните факти
Слънчевата система, и най-вече Земята се връща в
галактическия си център през декември 2010 година.
Докато се носим в пространството към началната си
точка, навлизаме във фотонен пояс и получаваме
повече светлина, отколкото през последните 26 000
години.
Връщаме се в галактическия си център веднъж на всеки 26 000 години, като по часовник.
Както ясновидци, така и учени смятат, че тези 26 000-годишни цикли често предизвикват
големи промени на Земята, като например екстремни климатични условия и земетресения
или изместване на полюсите на планетата. Това буквално означава, че Земята ще се обърне
наопаки. Север ще стане юг, и обратно. Когато това се случи всички, всичките климатични и
електромагнитни влияния ще се променят. В много от случаите това е водело до ледени
епохи, а земната кора се е размествала, за да възстанови равновесието на планетата.
Поради този род събития човечеството много пъти е започвало отначало. В някои случаи
дори са оцелявали само неколцина. От тях човечеството се е възраждало отново.
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За мен 2012 година ще е началото на нова епоха и възможности за по-хубаво бъдеще.
Разбира се, върху Земята и в недрата й ще настъпят промени, но това е ставало от зората на
сътворението. Нека си го кажем направо – кои сме ние да смятаме, че Земята ще спре
еволюцията си само защото сме решили да я населяваме? Все пак можем да окажем
влияние върху тази еволюция. Ние сме част от един жив организъм, който е едно голямо
цяло. Всяка мисъл, всяко действие и дори всяка частица енергия, която употребяваме,
оказва влияние върху Вселената и променя реалността. Да, такава е силата ни. Представяте
ли си какво ще стане, ако се сплотим? Тогава ще можем изцяло да променим живота си и
Земята. Представете си само!
Изказват се какви ли не хипотези за промените, които могат да настъпят на Земята през
2012 година или малко преди нея. Някои дори смятат, че през тази година ще се изпълнят
библейските пророчества за края на света. Незнайно защо, човечеството сякаш е обсебено
от мисълта за своята обреченост.
Според мен това е вроден спомен или спомени, които носим в себе си на клетъчно ниво, за
времето, когато цялото или повечето от човечеството е било унищожено. Може би оттам
идват страховете, че това може да се повтори.
Някои смятат, че 2012 година ще ни запрати в ново измерение. Други пък не вярват, че ще
се случи нещо особено.
А да не би, подобно на Y2K или други предишни събития, изговореното за 2012 година да е
само празни приказки? Или наистина има нещо? Голяма част от децата категорично
отказаха да отговорят на този въпрос. Дали защото не знаят, или тъкмо защото знаят? Само
времето ще покаже. Онези, които
отговориха, имаха съвсем ясни
становища.
В: Какво мислите за промените, които
предстои да настъпят през 2012
година? Преувеличават ли хората, или
наистина ще преживеем големи
промени? И ако е така, какви смятате,
че ще са те?
Никълъс:
Да
поговорим
за
хармонията! Да поговорим за Земята
и нейното съществуване. Милиони
години светът е съществувал в една
форма. Сега започва да се променя.
Искам да кажа, че преминава към
непозната
досега
вибрационна
енергия. И преди да се разсмееш, нека ти обясня какво имам предвид. Сега Земята
преживява преход към по-фина енергия в сравнение с досегашната, която беше по-плътна.
Това се познава и по чувството за лекота в тялото.
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Тъй като Земята е огледало на нашето
съществуване, можем да предвидим, че и в нас
ще настъпят промени. Трябва да ги следим
внимателно. В тях ще има послание за това, кое е
правилно. С прехода от по-плътна към по-лека
материя трябва да си зададем някои въпроси.
Защо настъпва тази промяна? Дали е толкова
просто? Възможно ли е с тази промяна в
материята да дойде и промяна в съзнанието? Или
тъкмо обратното?
Причината да ви призовавам към повишено
внимание е, че искам да забележите тази
промяна, докато протича преходът. Дори само с
наблюдаване можем да ускорим процеса.
А дали не е възможно една такава сплотеност да
ни доближи още повече до целта?
Вместо да се вторачваме в онова, което ни
тревожи, като например липсата на нещо желано,
било то любов, мир, или съвършен ред в природата, защо не се помъчим да го видим
такова, каквото искаме да бъде? Така ще сътворим повече любов, мир и ред в природата.
В: Важна ли е 2012 година за човечеството и нашия свят? Или просто се преувеличава?
Баба Чандра: Да, това ще е изместване на измерението, което човечеството е преживявало
и друг път.
Джуд: Искам да започна с видението, което ми беше показано за началото на Земята. Тогава
тук са изпратени души от различни планети, които да допълнят енергиите и душите,
използвани за създаването й.
Това е нещо като галактически експеримент, чиято цел е да се види дали различните раси от
всички краища на галактиката могат да съжителстват на Земята, без егото и свободната воля
да пречат на мирното им съвместно съществуване. В началото оста на Земята не е била под
наклон. Това ще рече, че Слънцето я е огрявало равномерно и сезонните промени не са
били така резки като днес.
Земята се е състояла главно от вода, а след това е започнал първият 26 000-годишен цикъл.
Вселената, в която се намираме, прави пълен оборот около галактиката за толкова време.
Точно на 26 000-ната година се връща в галактическия център, където е била създадена.
Виждал съм този център като сияйно поле от протони, електрони и други атомни енергии,
които доста наподобяват полярно сияние. С приближаването към него ще се случат много
неща във физическото и други, свързани с него измерения, включително с личните
реалности на всеки човек.
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Земята изпраща на обитателите на нейната повърхност послания за вътрешните си реакции.
Най-важното послание, което получавам, е да стоим далече от водата. От всяка вода – реки,
морета, езера и особено океани и крайбрежия. След това на няколко пъти ми беше
показана картата на САЩ. Всеки път сушата намаляваше, заливана от водата. Причината за
това е, че излишните енергии, изтласквани от центъра на Земята, както и тези, които
привличаме по закона за привличането, са огромни.
С това получих и друго
послание. То е, че трябва да
използваме
излишната
енергия, за да лекуваме
планетата от всичко, което
сме
й
причинили
с
пребиваването си тук, найвече след индустриалната
революция,
когато
сме
започнали
сериозно
да
злоупотребяваме с Майката
Земя.
На картата Върмонт, Ню
Хампшир и Мериленд бяха
отрязани, тъй като река
Кънектикът е много стар
разсед. Той ще се активизира
и земите по протежението на
реката ще бъдат залети от
вода. Това ще откъсне
гореспоменатите щати от
останалите. Кейп Код ще остане под водата, а също и голяма част от Бостън и Централен
Масачузетс.
Голяма част от Източното крайбрежие, Флорида и части от Тексас и Югоизточното
крайбрежие ще бъдат залети от вода. Река Мисисипи ще прелее и ще наводни околните
земи. Това е подобно на онова, което се случва с Тигър и други по-големи реки веднъж на
десетилетие. Отдавна не се е случвало заради построените от хората язовирни стени, водни
регулатори и прегради. Това наводнение ще създаде по средата на САЩ доста голям воден
басейн, който ще може да се прекосява само със съдове, предназначени за плаване по
море. Разбира се, някои части от него ще могат да се прекосяват с лодки, но ще има и
такива, в които изобщо няма да може да се плава.
Доколкото видях, по Западното крайбрежие ще бъдат засегнати главно Калифорния и
Орегон. Голям участък от Орегон ще се превърне в залив. По калифорнийското крайбрежие
ще има множество земетресения, поради което доста дълга част от бреговата линия ще
пропадне, но няма да изчезне. Ще бъда като Баха, само, че ще обхване почти цялото
крайбрежие на щата. Опитвам се да направя карта на онова, което ми се яви, тъй като
виденията ми са много живи и според мен точни.
Има и “безопасна зона”, която ме притегля да се преместя. Мястото, което ме “вика” е
Седона, щата Аризона. Смятам да се подчиня, когато притегателната му сила стане твърде
голяма, за да й се противопоставям вече. Видях и датата – ще е през 2011 година. Има много
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хора, които също ще се преместят в същия район по това време. Явно Земята изпраща
подобни послания на онези, които ще бъдат особено полезни по време на предстоящите
големи промени.
Гълфстрийм ще измени своя ход – ще въври по източния бряг, след това към
Великобритания, покрай Африка, към Южна Америка и накрая, проследявайки бреговата й
линия, на север, отново към източния ни бряг. Пътят на Гълфстрийм ще е доста по-кратък от
сегашния, поради което водите му ще стават по-топли с всяка изминала година. Това се
дължи на глобалното затопляне, както и на засиленото топене на полярните ледове.
Видях и голяма комета, която ще мине близо до Земята след няколко години. Това
значително ще промени наклона на земната ос, както и орбитата на планетата около
Слънцето. Наклонът ще стане по-малък и ще се получи лека нутация на оста. Това на свой
ред ще предизвика колебания и в орбитата й около Слънцето. Възможно е да настъпят
големи промени в магнитното поле на Земята, както и в разстоянието й от Слънцето.
Също така видях, че Марс някога е бил там, където сега е Земята, а Земята е била на
мястото на Венера. В това видение ми се показа, че тогава Марс е населен, тъй като тъкмо
на това разстояние от Слънцето е възможно да се случи чудото на живота. Сега на тази
планета е твърде горещо, за да се живее, а един ден Земята ще се приближи прекалено
много до Слънцето. Кометата ще изиграе голяма роля за съкращаване на времето за това
гравитационно притегляне на Земята от Слънцето. Един ден Венера също ще бъде населена
с чувствителни същества.
Хората могат да подпомогнат енергийния преход, като медитират върху положителни
промени. Използвайте енергията, за да създадете заедно с другите радетели за светлината
Земята, на която би трябвало да живеем. Това може да стане с промяна на убежденията и
вярата на масовото съзнание към такива, които отразяват личната Ви реалност и
представата ви за планетата след промените. Трансформирайки излишната земна енергия,
ще създадем нашата нова Земя. Ако не използваме тази енергия, тя ще ни използва и найвероятно ще потопи много по-големи територии под вода и лава. Ще има много
земетресения, активизиране на вулкани, урагани, торнада и други бедствия. Те ще се случат
на територии, където преди това рядко е имало такива.
Торнадо ще има на места, където подобни явления са непознати, по цялата планета, както и
в САЩ. Трябва да впрегнем тази енергия в името на прогреса на човечеството и душите си,
както и на Земята. Тази повсеместна промяна ще има положителен ефект: ще оцелеем и
просперираме дълго след това. Ще сме се поучили от миналото си и ще си спомняме
всичките си животи, като ще използваме тази информация, за да създадем на Земята рая, за
който толкова много религии разказват. Ще се разбираме чудесно. Нужни са ни обаче
всички положителни медитации и мисли, за да впрегнем тази енергия в нещо градивно,
вместо да стоим, притихнали и уязвими!
Едно от хубавите неща, които са се появявали във виденията ми, е създаването на
метафизични училища, в които ще се преподават неща, далеч надхвърлящи религията,
както и много други, свързани с еволюцията и постоянното фино настройване на душата в
пътуването й из Вселената.
Има важни личности, които вече се пробуждат и си припомнят всичките си животи. Това
става, за да могат да използват способностите си от всичките си прераждания и да помогнат
максимално на човечеството по време на промените. При повечето такива хора това се
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случва при пътуванията на душата, докато сънуват. Именно така осъзнах изцелението си на
медиумно равнище.
Предстоят ни големи промени и ние се подготвяме чрез тези пътувания през нощта. Често
пътувам със съзнанието си до едно място, където има много същества, наредени в кръг,
които изобщо не приличат на човеци. Толкова много разновидности са, че ми е трудно да ги
опиша. Всички седим в кръг и медитираме. Същевременно общуваме телепатично и
заседаваме.
Информацията, която обсъждаме, и действията, които планираме на тези срещи, са същите,
които описах по-горе. Има и още много, което но мога да си спомня с подробности, но
основното послание е, че новото морско равнище ще бъде 3500 ярда над сегашното.
Другата част от посланието е, че все още можем да направим така, че промените да са
положителни, градивни, а не разрушителни.
Уестън: Това, което
предстои, е част от
един
безкраен
кръговрат в съзнанието
и природата. Разбира
се, че ще настъпят
промени на планетата.
Имало е и винаги ще
има
промени
във
времето, магнитното
поле
и
дори
разположението
на
планетата, на найважните промени ще
бъдат в начина, по
който
човечеството
като цяло ще посрещне
реалността
на
случващото се в нас самите и във външния свят.
Хората са склонни да се държат като овце – следват един човек или група от хора, като им
дават цялата власт. Във времето, което идва, ще им се наложи да променят същността си. Да
престанат да дават на друг правото да взема решения вместо тях. Станали са лениви, искат
някой друг да върши работата им, а те да се възползват, без да правят нищо.
Всеки от нас има възможност да създаде един много по-различен свят. С начина, по който
се подреждат енергиите имаме невероятна възможност да навлезем в съвсем нова епоха в
съзнанието. Съзнанието не е просто усещане за случващото се, то е и действие. Когато човек
целенасочено живее по законите на Вселената и е живо свидетелство за възможностите,
които имаме, той допринася за Единството. Всеки е част от това Единство, така че, когато
някой реши да предприеме действия в тази насока, като се отнася с другите така, както иска
да се отнасят с него, отношенията между хората се променят. Тези промени водят до
промени в отношенията между нациите, което на свой ред увеличава възможностите за мир
във Вселената и превръщането на света в истински рай.
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Промените ще са съпътствани от някои събития, свързани с небесни тела, които ще
променят взаимовръзките между различните слънчеви системи. Това се е случвало и преди,
когато различни фактори са променяли орбитите на едно или повече небесни тела и те са се
сблъсквали с други. Така се е образувал Поясът Кайпер. Именно затова десетата планета от
Слънчевата система се върти около две слънца.
Винаги съществуват взаимовръзки между небесните тела и също като хората, всяко от тях
има свое лично пространство. Когато в него навлезе друго небесно тяло, всички
взаимовръзки се променят, а с тях и вибрациите на всяко равнище на реалността. Точно
това ще се случи. Въпросът е колко хора са склонни да водят съзнателен, целенасочен
живот.
Риана: През 2012 година ще бъдем твърде зависими от технологиите.
Джейсън: не. Това не е важно. Такава зависимост дори не съществува. Просто сме си
измислили някакви изчисления. Празна работа. Нещо се е променило, но не е важно.
Джоузеф: Виждам, че с всяка изминала година ще научаваме все повече и повече. Всъщност
аз не мисля много за далечното бъдеще, а само за утрешния ден или за деня след него, или
може би за другата седмица. Предпочитам да живея в настоящото, отколкото в бъдещето,
защото ни е нужен днешният опит, за да изградим по-добро бъдеще.
Скот: Едно нещо зная – технологиите ще бъдат много по-напреднали от сега, поведението
на хората – също. По мое мнение светът не е напълно готов за промените, които ще
настъпят.
Виждам по-напреднали технологии и оръжия, откраднати от някакво голямо място, където
са заключени най-мощните оръжия. Много хора се опитват да влязат там и виждам, че
някои ще успеят. Само тези промени виждам ясно.
В: Преди малко говорихме как ще се променят нещата. Как си представяш, че ще стане това?
Скоти: Ами горе-долу така. Имахме един ручей близо до нашата къща. Понякога отивах и
сядах до него и изведнъж всичко ми ставаше кристално ясно, сякаш навлизах в петото
измерение. Тогава се оглеждах наоколо и си казвах: “Ах, всичко е толкова различно в
сравнение с първия път, когато дойдох”.
В: Ааа, това е, когато всичко ти се струва свежо и ново и можеш да видиш всяка
подробност.?
Скоти: Да, а вятърът идва точно в този момент и тревата се полюшва и танцува в такт с него.
В: Всичко е в синхрон.
Скоти: Точно така. Когато съм го правил са ми се случвали най-удивителните неща.
Например веднъж след такова преживяване тръгнах към къщи и се натъкнах на цяло
семейство улулици. Друг път към мен изприпкаха две сърни, но като ме видяха, с спряха и
видях, че са майка и нейното малко.
Когато видя тези животни, просто сядам, за да остана малко с тях, до почувствам енергията
им, преди да са си отишли. След това ставам и се прибирам у дома.
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Линдзи: Не мисля, че ще има някакви огромни хаотични бедствия. Дори не съм сигурна, че
2012-та е точната година. Зная само, че предстоят промени, независимо дали ще са под
формата на земетресения, урагани или нещо далеч по-незабележимо. Ако са такива,
каквито предполагаме, поне не бързат да се случат.

Тристан: Предполагам, че простo трябва да почакаме и ще видим ...

Откъси от книгата на Мег Лоузи „Децата на новото време”,
подготвени от Даниела Събева - Ратна

Интервю с Любов Кюлюмова: Във
Виолетовата жаба се развиваме
заедно
Любов „има дългогодишен практически опит в работата с деца с
прояви на хиперактивност, с разрушителен гняв и висока
интелигентност, използвана за контрол и манипулация.
Цени и се стреми преди всичко към ясна комуникация,
ефективност и по-добра организация чрез опростени и работещи
механизми.
На 1 ноември 2008 година иницииира откриването на ателието “Виолетовата жаба” – място
за деца и възрастни. Това е само откъс от биографичните бележки за нея на сайта на
Жабата. Можете да го посетите за повече подробности: http://www.indigo-bg.com/
- Какво е Жабата?
- Виолетовата жаба е уникално място, на което деца и възрастни съпреживяват на различни
теми. Една от темите е куклен театър – малките и родителите им заедно правят кукли, после
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измслят сценарии, след което изкарват от дълбините си неизказани неща…И най-важното –
заедно се смеят.
Друго, което правим, са психологичските игри с деца и възрастни. Имаме специалист
психолог, с който те правят тестове, забавляват се, рисуват. Правят различни упражнения,
така че да се види откъде тръгват конфликтите между тях. Има много места, където децата
играят, а родителите ги чакат отвън. Или пък обратното. Уникалното при нас е, че тук те
играят заедно. Темите, които изброих, обхващат само част от дейността ни.
- Как решаваш въпроса с авторитета на родителите спрямо децата?
- Тук всички са равни. Родители, които са по-доминантни и контролиращи, любезно биват
помолени да влязат в ролята на участници.
- Трудно ли превключват?
- Намират се такива, на които е трудно, които плачат, изпадат в агресивни състояния, защото
детето им в някаква област се оказва по-добро от тях, а те до този момент са го смятали за
малко, слабо и глупаво. Има изключително талантливи деца, които разцъфтяват при
проявено внимание към тях и родителят започва съревнование. Опитваме се да обясним в
такива моменти, че това е нормално, че детето стъпва на раменете на родителите си. А това,
че то е толкова талантливо, само трябва да ги радва, защото са си свършили работата.
- Работиш и с така наречечените индигови деца – в сайта ти пише, че Жабата е подходяща и
за тях.
- При нас идват не само за индигови, но и всякакви нови деца - с висока вибрация. Но ние
сме отворени за всички подрастващи, независимо от вибрацията. Майките често се
нтересуват дали децата им са индиго. Знанието за това обаче остава за моя лична
консумация. Ние не жигосваме крави...Много родители искат децата им да получат етикет
„индиго” и това да оправдае тяхното безхаберно отношение. Индигово дете означава дете,
което е родено свободно, знае защо е дошло на Земята. То няма авторитети и по никакъв
начин не е готово да се подчини. Това не са дефектни хора, а са изключителни създания. Но
пак подчертавам, че ние не връщаме никой. Който е дошъл тук, е дошъл да напредне от
мястото, на което се намира, със собственото си темпо.
- Как гледаш на посвещенията в индиго?
- Не съм запозната дали реално това действа. Според мен става дума за честота. Зависи с
какъв потенциал си роден, не можеш безкрайно да „се разпънеш”.
- Казваш, че не обучаваш. А какво точно се случва във Виолетовата Жаба?
- Всеки идва и прави Жаба за себе си. Самата аз правя Жаба, за да се развивам, не за да
обучавам. Аз тренирам себе си, хората тренират също себе си, заедно с мен. Колективната
енергия подкрепя всички.
Интервюто взе Нина Косева - Парватимудра
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Нина Косева – Парватимудра споделя за
работата си в йога студио Юнити:
Нашата работа с децата е радост
Студиото ни е ориентирано към деца
и младежи, защото в тези възрасти
спонтанната радост прелива като
пълноводна река. С малките можеш
да играеш и взаимодействаш, без
претенциозно
да
назоваваш
дейността си и без да важничиш.
Правим йога асани и дихателни
техники, но ги вплитаме в приказни
сюжети или в пъстри мозайки от
въображенията на самите деца.
Понякога се получават доста шарени
и причудливи форми, които ни
връщат към нашата собствената, позабравена чудатост . Приказките потапят в
алтернативен свят, но не като бягство от реалността, а като опит тя да бъде оживотворена и
наситена с цветове. Игрите, с които се забавляваме, развиват координацията, паметта,
издръжливостта. Включили сме и часове, свързани с енергийните центрове в тялото и
съответстващите им качества. Смятаме, че физическият аспект е важен, но той е подчинен
на по-висши принципи (които от много съображения няма да наричаме „духовни”). Когато
едно дете расте в и се възпитава с любов, то е на добър път, независимо дали се занимава с
йога или с нещо друго. Тази любов включва добър личен пример, както и осигуряване на
детето на самостоятелни и смели, нежно подкрепени срещи със света наоколо (за да се
култивира в него устойчивост и способност за адаптация).
Освен часове за деца, провеждаме и такива за тийнейджъри. Няма да учудим никой, ако
споделим, че това са много забавни и разведряващи моменти от деня.
Заниманията за деца и родители са предизвикателство и за двете страни - мама и татко се
вдетиняват, а децата усещат себе си равностойни в процеса. Това е час по споделяне на
близост
За останалото, с което се занимаваме в Юнити (Beatbox, Art of kirtan, Йога за начинаещи и
Английски в йога релаксация), можете да прочетете в сайта ни: www.detetovmen.net.
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За Йога в образованието ни разказа сестрата на
Нина - Ивелина Косева (Турия)
Впечатления от курса по ПЙО (приложна йога в образованието) към RYE (Research on yoga in
education):
Това е сертификационен курс за преподаватели и инструктори или хора, които се занимават
с някакъв вид образователна дейност. Става дума за един от така наречените днес
„алтернативни методи на преподаване” със здравословен ефект. Той може да бъде
приложен във всеки един предмет на преподаване, по всякакъв начин, в зависимост от
адаптивността и оригиналното мислене на преподавателя. Методът на ПЙО е уникално
разработен от французойката Мишелин Флак, която има дългогодишен опит в
преподаването. ПЙО минава на три етапа, като след последния етап обучените учители имат
възможност да преподават метода на свои колеги.
Курсът се базира върху философията на Йога сутрите на Патанджали - великият мъдрец,
написал тези основни за развитието на човека съдържания. Системата на Патанджали е
организирана в осем стъпки, които постепенно насочват вниманието на ученика отвън
навътре, започвайки от физически упражнения и стигайки до йога релаксация (адаптирана
версия на йога нидра). Всички тези стъпки са съставени от йога практики, приложими дори
на училищния чин, които хармонизират двете полукълба на мозъка и отварят центровете на
възприятие. Тонизирани и в същото време релаксирани, деца и възрастни научават лесно
информацията, която им се предлага.
Ето няколко думи за моите впечатления:
Йога е грижа и любов към себе си. Давайки тази грижа и любов на някой друг,
преподавателят кара този друг да се чувства обичан и ценен, напътстван и подкрепян.
Всички деца могат да се учат. От изключителна важност е това да им се преподаде чрез
лично послание - чрез езика на тялото, гласа, погледа на един йога инструктор или човек с
вътрешната увереност, че това е точно така. За мен ПЙО е задължителен курс за всички
преподаватели, които имат този поглед към процеса на обучение. Цената му е много ниска,
за това, което предлага - 225 лв. за 6 пълни дни. Пише се доклад и се получава сертификат.
Това лято ПЙО1 ще се проведе от 28.08 до 31.08, а продължението му е през есента. Лично
аз използвам курса в занятията си по английски (в йога студио „Юнити”, detetovmen.net) ,
йога в детска градина и йога за деца на лагери за творческо развитие. Доволна съм, понеже
е напълно практически приложим и полезен. Децата се забавляват и оценяват това, че им
давам методи, с които да се справят със собствените си емоции. На лагерите моето занятие
се класира на трето място по предпочитание от децата сред повече от петнадесет възможни
занятия.

Още впечатления за йога в образованието можете да прочетете в блога на Мариана
Борисова – Бхактимудра – Йога учител http://yogakursove.info/курс-йога-в-образованието/
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Вдъхновения
За цветето и момичето с необикновено сърце
Много отдавна, когато се родили първите цветя, те били някак смешни, поне така би казал
един съвременен човек. Имали дебели стъбла, големи кафяви листа на жълти петна и само
едно, съвсем мъничко цветче с бели венчелистчета и жълта тичинка. Повечето хора дори не
ги забелязвали, а тези които ги поглеждали, просто коментирали, колко безполезни са тези
растения, не раждат никакви плодове, корените им са горчиви, а в стъблата им няма
достатъчно
сок.

Някои хора смятат, че с
течение на времето
заради самата еволюция,
растенията
се
променили и станали покрасиви. Но аз ще ви
разкажа
една
друга
история.
В
тези
далечни
времена
се
родило едно момиче,
което като пораснало
малко обичало, да се
разхожда
из
горите,
полята. Същото това
момиче се родило с
различно
от
на
повечето хора сърце. Това
момиче умеело да
вижда света по различен
начин.
И
когато
забелязало едно такова
цвете, тя видяла у него
най-вече цветчето макар
и мъничко. Момичето
било толкова възхитено
от
красотата
на
неговите венчелистчета и
от медения прашец на
неговата тичинка, че
непрекъснато
разказвало на всички
свои познати само за
това. Всеки ден момичето
се
отбивало
при
цветето и му казвало
колко е красиво. И от
ден на ден цветето
започнало
да
се
променя. Превърнало с в храст с нежни клони, листата му станали деликатни и зелени като
на растение от тропическа гора. Цветчетата станали многобройни и вече всеки забелязвал
това растение и никой не го наричал безполезно, напротив даже хората спирали любували
се на неговата красота и доволни и усмихнати се прибирали за да разказват, на своите
близки и познати за нещо красиво и необикновено се е появило. Хората смятали цветето за
необикновено, без да знаят за специалното сърце на момичето, което успяло да види
красотата там където никой не я виждал, да обикне това, което другите смятали за
безполезно. Грижите и вниманието които получило цветето били вълшебството, което го
накарало, да разцъфти с много цветове. И това се случва и днес редки и необикновени са
хората, които притежават такива сърца, но всичко до което то се докосват, става по-красиво
и очарователно. Те има очи да видят неща, които, за нас остават скрити и могат да
вдъхновят всеки човек да покаже своите цветчета, да стане деликатен, по красив. И какъв
късмет ако поне веднъж в живота си срещнем такъв човек пожелавам го на всеки.
Автор: Мариана Борисова - Бхактимудра
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Слушайте внимателно
Денят започнал да се прозява и бавно се отправил към планината на запад да си почине. От
изток се появила неговата сестра нощта, облечена с пижама на звезди.
Едно дете завито с пухкава завивка, зачакало
да чуе нова приказка за лека нощ.

Разказвачът
започнал:
„В онези далечни времена хората общували
не само по между си, но но и с всички други
същества. Те разговаряли с животните, с
горските духчета, които били пазители на
дърветата, с цветните феи, които събуждали
и приспивали цветята, с непокорните
потоци, които се спускали от високите
планини, с неподвижните скали, с бързия
вятър, с златистия пясък на пустинята.
След време хората забравили как се общува
с другите същества, а след още повече
човекът започнал да смята, феите и
духчетата, за измислени, за въображаеми
герои, които обитават само приказките и
легендите, но това е друга история“
въздъхнал
разказвача.
„Ти мило дете трябва да се научиш да
слушаш внимателно цветята, дърветата,
животните и насекомите и планините и
реките и природните стихии, защото много може да се научи от тях“- продължил след миг
той.
А
аз
сега
ще
ти
разкажа
за
феята
на
едно
кокиче.
Едно малко семенце, докато спяло в топлата земя, усетило, че е време да се събуди. Сякаш,
някой го викал с нежен глас. Протегнало се семенцето, както правим ние когато се
събуждаме от сън и си проправило път към повърхността на земята. След още един ден
надникнало да види слънцето. С меките лъчи на слънцето, които докоснали снежно бялата
му чашка се появила неговата фея. Нежна и красива като самото цвете.
Като
видяло
феята
едно
врабче
кацнало
наблизо
и
питало;
Иде ли вече? – врабчето питало, за тази която разлиства дърветата, учи птиците на нови
песни, дава сила на планинските потоци и вика южните ветрове. Врабчето очаквало
пристигането на пролетта.
Още е рано, – казала феята – но аз дойдох да подготвя сърцата ви за нейното идване.
И в същото това време до врабчето, кокичето и неговата фея се доближило едно момиче,
което умеело да слуша внимателно. То дало няколко трохи на рошавия врабец и се
обърнало към феята.
Толкова си красива, пълна със слънце и добри вести за пролетта. Мога ли да те заведа в
къщи, моята добра баба е болна, но като те види и поговори с теб много ще се зарадва –
феята отговорила:
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Ще бъда щастлива да дойда с теб, но изчакай още ден, да се събудят кокичетата на моите
сестри, за да има кой да си говори с врабчето и кой да прикани минзухарите също да
започнат да се протягат. – момичето се усмихнало, благодарило и се върнало на другия ден.
Откъснало нежното стъбълце на кокичето, в чашката, на което седяла малката красива
цветна фея, а като стигнали дома на момичето, то потопило цветето във вода и го занесло в
стаята на баба си.
Добрата, но болна баба, наистина се зарадвала. С феята на кокичето дълго си говорили за
много изминали зими и пролети. Докато приказвали старата жена усетила, как сърцето и се
изпълнило с топлина. Почувствала се по-добре и благодарила на феята, че е приела да
дойде.
Днес все още хората понякога носят цветя на болния, но ако ги попиташ, защо ще ти кажат,
че така е любезно и никой няма да спомене за феята на цветето, защото и те самите не знаят
за нея. Хората вече не приказват с феите, не ги чуват, защото не слушат внимателно. А те са
тук и феите и духчетата, и потоците говорят и вятъра и пясъка и скалите и могат толкова
много да ни разкажат – въздъхнал отново разказвачът и като погледнал детето видял, че то
е заспало.
Автор: Мариана Борисова - Бхактимудра

Препоръчани филми за деца (от Бхактимудра)
FernGully: The Last Rainforest - Фърнгъли
Arthur and the Minimoys - Артур и минимоите
Kung Fu Panda – Кунг Фу Панда
Partly Cloudy - Откъде идват бебетата

Полезни линкове:
Йога за деца, йога за бременни, алтернативни детски центрове
www.detetovmen.net
www.yogadiwali.com
http://yogakursove.info

29

http://yantra.natalyoga.net/
http://www.indigo-bg.com/
Още за индиговите деца: http://razkritia.com/шестата-раса-отдавна-е-сред-нас/

Препоръчани книги (От Даниела Събева):
Отвъд децата индиго, П.М.Х. Етуотър
http://www.book.store.bg/p30527/otvyd-decata-indigo-p-m-h-etuotyr.html

Децата на новото време, Мег Лоузи
http://www.book.store.bg/p30207/decata-na-novoto-vreme-meg-blekbyrn-louzi.html

Разговори с децата на новото време, Мег Лоузи
http://www.book.store.bg/p39588/razgovori-s-decata-na-novoto-vreme-meg-louzi.html

Кристалните деца, Дорийн Върчу
http://www.book.store.bg/p20606/kristalnite-deca-dorijn-vyrchu.html

Аурата на бъдещето, Юлия Пелехова
http://www.book.store.bg/p35888/aurata-na-bydeshteto-iulia-pelehova.html
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