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Книгите се опитват да въведат енергийна сексуално-емоционално-чувствена култура сред младото поколение. Енергийната култура, да, след физическата култура, култура на тялото, тя е толкова
много необходима, но не е достатъчна сама по себе си. Добре е, да се
комбинира със сродната й т.нар. „сексуално-емоционално чувствена
култура“. Може да се нарече Култура на сърцето или на душата, но
на кое сърце и коя душа? Древните египтяни са имали два йероглифа за понятието сърце – сърцето Иб и сърцето Хати. Непреходното,
символ на духовен напредък, сърце, което не греши, което трябва
да следваме, и другото Хати – символ на земното, нетрайното, преходното, което понякога води до погрешки. /Заради второто, някои
правоверни християни са задраснали погрешно цялото сърце, като
са нарекли пътя на „Следвай сърцето“, път на греха./ Но така или
иначе, и едното и другото сърце са реални в ежедневието. Факт е, че
нуждата от сърдечна култура в ежедневието ни е огромна. Чувства
се гигантски глад в това поле и младото поколение се ориентира в
следване на ценностни модели от нискочестотен порядък. Необходимо е изковаване на нови ценности в полето на емоциите и чувствата, в полето на сърцето и душата. Младите хора имат нужда от
герои, от влюбвания, от движение в полето на емоциите и чувствата,
част от което е и днешната представа за сексуалното общуване, и
когато това отсъства върху сцената подменено от сухите модели на
компютъра и чуждоезиковото обучение, курсовете за мениджмент и
секретарки, тогава младият човек се насочва във виртуалната реалност на дрогата, алкохола, грубите сетивни усещания. Познаването
на сексуалния-емоционално-чувствен комплекс е задължително за
днешните педагози, отдавна установили непригодността на старите
схеми на възпитание и обучение.
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Как биофотоните помагат на зареждането с
енергия в хода на най-простите неща? – пиене на
вода, хранене, дишане, правене секс, изчистване на
тялото, енергийно зареждане и възстановяване.
Как биофотоните осъществяват връзката на човека с външната среда, Природата!
Как биофотоните осъществяват връзката между телата?
Каква е връзката между биофотоните и ендорфините?
Защо имунната система се влияе от емоционалното тяло и ендорфините.
Ендорфини и енкефалини – положителни и отрицателни усещания.
Оздравяване чрез укрепване на имунната система
и въздействие върху нея чрез емоционалното тяло.
Емоциите – съзидателната сила на ендорфините.
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С посвещение, за тези,
комуто това е нужно!
МАКСИМАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО И
ПОВДИГАНЕ НА ЧЕСТОТИТЕ, ПЪК НЕКА ВИДИМ ТОГАВА,
КАКЪВ ЩЕ Е ИЗБОРЪТ НА ЧОВЕКА!
ВКУСЪТ НА СВОБОДАТА Е НАЙ-ЦЕННИЯТ!
НАЙ-СКЪПОТО НЕЩО, ТОВА Е НЕЗАВИСИМОСТТА!
АКО ХОРАТА БЯХА ИНФОРМИРАНИ, ТЕ НИКОГА НЕ
БИХА СЕ НАПЪХАЛИ В ДНЕШНАТА МАТРИЦА!
ЩАСТИЕТО, ТОВА НЕ Е ЗАДОВОЛСТВО, А ОСЪЗНАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТВОЕТО ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ.
ЧОВЕК НЕ СЕ РАЖДА ЗА ДА БЪДЕ ПРОГРАМИРАН, А
ИДВА НА ЗЕМЯТА СЪС СОБСТВЕНО ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ, КОЕТО СЕ ОПИТВА ДА ОСЪЩЕСТВИ.
ПЛАНЕТАТА НИ ДНЕС СТРАДА ОТ ЛИПСАТА НА АДЕКВАТНИ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА.
ТАЗИ ПЛАНЕТА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ТЕЗИ, КОИТО
СЪУМЕЯТ ДА ПОКАЖАТ ПО-ДОБРО ПОЗНАВАНЕ НУЖДИТЕ
НА ЧОВЕКА И НЕГОВИТЕ РЕАЛНИ СХЕМИ ЗА ВЪТРЕШНО
РАЗВИТИЕ.
ДНЕШНИТЕ ИЗЖИВЯВАЩИ СЕБЕ СИ КАТО ДУХОВНИ
ЛЮДЕ СА НА ПОГРЕШЕН ПЪТ. АКО ТЕ ОСЪЗНАВАХА РЕАЛНО СВОЕТО НИВО НА ДУХОВНОСТ, ТЕ БИХА СЕ ПОКАЯЛИ ПРЕД ХРИСТА И БИХА ПРЕСТАНАЛИ ДА СЕДЯТ КАТО
ЩРАУСИ С ГЛАВИ В ПЯСЪКА НА СВОЯГА ЕГОЦЕНТРИЧНА
ПСЕВДОДУХОВНОСТ.
СЪВРЕМЕННИТЕ РЕЛИГИОЗНИ И ДУХОВНИ ЛИДЕРИ НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО НОСЯТ ОГРОМНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД
БОГА КАТО НЕ ПОЗНАВАТ И НЕ ПРАВЯТ НИЩО ПО ВЪПРОСА ЗА УЗНАВАНЕ НА АДЕКВАТНИТЕ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ
ЧРЕЗ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПИТАВА НОВИЯ ЧОВЕК.
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ПРОГРАМАТА НА ДОСТОЙНСТВОТО НЕ БИВА ДА ВЛИЗА В УЩЪРБ С ПРОГРАМАТА НА СМИРЕНИЕТО
НИКОЙ ДОСЕГА НЕ Е ОБЯСНИЛ ПРОСТО И РАЗБИРАЕМО
ОСВЕН УЧИТЕЛЯ – ПЕТЪР ДЪНОВ, РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНАТА И ЧОВЕШКАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, МЕЖДУ
ЗАКОНА – ГОЛЕМИЯТ ВЕЧНИЯТ ЗАКОН И ЗЕМНИЯТ ЗАКОН,
НАРЕЧЕН СПРАВЕДЛИВОСТ.
ХОРАТА ДНЕС ПЛАЩАТ ОГРОМЕН ДАНЪК НА СВОЕТО ВРОДЕНО ЧУВСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, И ПОРАДИ
ТОВА И ЕДНА ЧАСТ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СЕ СТИМУЛИРАТ ОТ ЛИПСАТА НА ОБЯСНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА КАРМАТА, Т.НАР. СЛУЧАЙ ИЛИ НЕИЗБЕЖНАТА СИТУАЦИЯ, И ВЪПРОСА ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНА И ЧОВЕШКА
СПРАВЕДЛИВОСТ.
ЗАКОНЪТ ЗА ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ И НЕГОВАТА ИЗЯВА ВЪВ ВРЕМЕТО, ПО ВРЕМЕ НА ПРЕРАЖДАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОТО УЧИЛИЩЕ НА ЖИВОТА, НЕ Е ИЗЯСНЕН НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК.
КАРМА И НЕЙНАТА ИЗЯВА НЕ СЕ РАЗБИРА И ТОВА ВОДИ
ДО СЪЗДАВАНЕ НА ЧУВСТВО ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, ТОЕСТ ДО ЧУВСТВО ЗА ВРЕМЕННА НЕПРАВДА, КОЯТО ВСЕ
ПАК Е ИЗРАЗ НА ЧАСТ ОТ ВЕЛИКИЯТ ЗАКОН НА ВСЕМИРА.
КРАЙНО ВРЕМЕ Е, ЗЕМНИЯТ СЪД НАРЕЧЕН ПРАВОСЪДИЕ, ДА СЕ ОПИТВА ДА СЛЕДВА МАКСИМАЛНО БОЖИИТЕ
ЗАПОВЕДИ И ВСЕМИРОВАТА ЕТИКА, И ДА СЕ СПРЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ДВОЙНИЯ АРШИН В РАЗДАВАНЕ НА ЗЕМНОТО
ПРАВОСЪДИЕ. ЕДИН СЪД ЗА НАШИТЕ, ДРУГ – ЗА ЧУЖДИТЕ. ЕДИН СЪД И СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ДАДЕН КАЗУС, ДРУГ
– ЗА СЪЩИЯТ ПОДОБЕН. ТО Е ЯСНО ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЪТ ЗА КАРМА СЕДИ НАД ЗЕМНИЯ ЗАКОН ЗА ЧОВЕШКА
СПРАВЕДЛИВОСТ.
НО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА ЧОВЕШКАТА ЕВОЛЮЦИЯ И САМООСЪЗНАВАНЕТО НА ЧОВЕКА В НЕЙНИЯ
ХОД, ТОВА СЕДИ НАД ВСИЧКО, ЗАЩОТО ЗАКОНЪТ НА ЗЕ-
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МЯТА БЕ СЪЗДАДЕН ЗА ДА ОБСЛУЖВА РАЗВИТИЕТО НА
ЧОВЕКА, А НЕ ЧОВЕКА ДА БЪДЕ ПРОСТО ОБЕКТ НА ТОЗИ
ЗАКОН.
ЗАКОНЪТ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ОБСЛУЖВА ЧОВЕШКАТА
ЕВОЛЮЦИЯ.
ЧЕ ТРЯБВА ПОНЯКОГА СЪЗИДАНИЕТО ДА СЕ ПРЕДШЕСТВУВА ОТ РАЗРУШЕНИЕТО, И ТОВА НЕ СЕ РАЗБИРА, И РАЗРУШЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА ВИНАГИ НОСИ ИМЕТО ЗЛО.
СМЪРТТА, ПОНЯКОГА ЧЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ЗАКОНОМЕРНА ЧАСТ ОТ БЕЗКРАЙНАТА ВЕРИГА НА ЖИВОТ И СМЪРТ
ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ ТЕЛА, ТОВА СЪЩО НЕ СЕ РАЗБИРА.
ЗАД КУХИТЕ ПРИКАЗКИ ЗА СЛЯПАТА ВЯРА СЕ КРИЕ
НЕСПОСОБНОСТТА НА ДНЕШНИТЕ НАСТАВНИЦИТЕ ДА
ПОМОГНАТ ИСТИНСКИ НА ЧОВЕКА.
ВЯРАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДРУЖАВА С ОСЪЗНАВАНЕ
НА СИТУАЦИЯТА, ТОЕСТ С РАЗУМ.
ВРЕМЕТО НА СЛЯПАТА ВЯРА Е БЕЗВЪЗВРАТНО ИЗТЕКЛО НА ТАЗИ ЗЕМЯ
ВЯРА С РАЗУМ Е НУЖНА НА ДНЕШНИЯ ЧОВЕК.
КОГАТО МУ ОБЯСНИШ НА ЧОВЕКА С ДУМИ ПРОСТИ,
ЧЕ ОНОВА КОЕТО СЕ СЛУЧВА, НЕ Е РЕЗУЛТАТ НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ И ЛИПСА НА ЗАКОН, А ПРОСТО РЕЗУЛТАТ НА
НЕГОВИ МИНАЛИ ДЕЙСТИВЯ, ТОЙ ПОНЯКОГА ЩЕ ТЕ РАЗБЕРЕ, КОЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ ВРЕМЕТО НА ОСЪЗНАВАНЕТО
Е ДОШЛО.
МАКСИМАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО, ТОВА
Е ИЗХОДЪТ ОТ ДНЕШНОТО БЛАТО ОТ ХАОС И ЛИПСА НА
РЕАЛНИ НАСТАВНИЦИ ВЪПЛЪТЕНИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ
ТЕЛА НА ТАЗИ ЗЕМЯ.
ИЗХОДЪТ Е В ТОВА, ДА СЕ ПРАВЯТ НАЙ-ПРОСТИТЕ
НЕЩА В СЪСТОЯНИЕ НА ОСЪЗНАВАНЕ И ВЪТРЕШНО РАЗБИРАНЕ.
ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЛУЖАТ
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НА СЪЗНАНИЕТО ДА ОСЪЗНАЕ ВЪТРЕШНИТЕ СХЕМИ ИЛИ
ТЕХНОЛОГИИ НАМИРАЩИ СЕ В ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА,
КАКТО И МОЗЪЧНИЯ КОМПЮТЪРЕН МЕХАНИЗЪМ.
ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ БИВА ДА ПРЕЧАТ НА РАЗЦЪФТЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗКУСТВА, ЗАНАЯТИ И ПР., СПОМАГАЩИ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА
ДУША. ДЕЙСТВАЩИТЕ МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ ДНЕС
ЕКСПЛОАТИРАТ ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕДОСТАВЯЙКИ МУ
СВОЯ РЕКЛАМИРАН ПРОДУКТ, СТЪПВАЙКИ ТВЪРДО ВЪРХУ НУЖДАТА ОТ КОМУНИКАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК. ТЕ НЕ ПЛАЩАТ СВОЯ ДЕСЯТЪК, И САМОЦЕЛНО СЕ
РАЗВИВАТ КАТО ИНВЕСТИРАТ НАТРУПАНИТЕ ПЕЧАЛБИ В
СХОДНИ ДЕЙНОСТИ, САМО НЕ И КУЛТУРА. ПОРАДИ КОЕТО
И ИГРАЯТ КОНСЕРВАТИВНА РОЛЯ.
ДЪНОВИСТИ, ЙОГИСТИ, КРИШНАИСТИ, ТОЛСТОИСТИ, СУФИСТИ, АНТРОПОСОФИ ТЕОСОФИ И ВСЯКАКВИ
„-ИСТИ“ И „-СОФИ“, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ МИСТИЧНИ, ТАЙНИ И ОКУЛТНИ ОБЩЕСТВА, МАСОНИ И РОТАРИАНЦИ, ТАМПЛИЕРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ,
ВСИЧКИ ТЕ ОТДАВНА СА ЗАГУБИЛИ СВОЕТО ПРАВО НА
СЪЩЕСТВУВАНЕ, СЛЕД ЗАМИНАВАНЕТО НА СВОЯ ВОДАЧ
СЪЗДАТЕЛ НА ДУХОВНИЯ ИМПУЛС.

Днешните духовни и религиозни общности същестуват
като изоставени от духа гемии с екипаж от восъчни кукли, за
които изрази като: „така каза Учителят“, „така каза Библията“, „така каза Коранът“, е единственото верую.
Хората на земята е време да се научат да мислят и подобни екипажи на бутафорни гемии с претенции за намерен път
към небето, само изпращат обществото ни към нов безпорядък.
Народът с право ги нарича секти. Но къде са тогава религиозните хора! Те пък са затънали в другото море на след8

ване на нещо, което не прилагат поради леност и угояване.
Религията отдавна е загубила своето право да съществува в
стария си вид, тя е станала догма. И включването на изучаване на вероучение в училище, в насока – юдейство, римокатоличество, православно християнство и мюсюлманство,
би било фатална грешка за бъдещото възпитание на младото
поколение.
Ако ще има някакво учение, което трябва да се въвежда
като ценност за вътрешното развитие на човека, то ще бъде
Етиката и Посланието на добродетелите. Кому са нужни
днешните сляповярващи, водени като овце за носа от пастира, или натруфените с благочестиво и религиозно лицемерие
реални атеисти.
Колкото до масоните и тамплиерите и всякакви там играещи си на посвещения тайни и окултни общества, не е ли
по-добре за тях, да си направят специален театър на тамплиера или масона рицар, от 38 степен, в който да си изживяват
своите съкровени мигове, но без да се месят в обществените
занимания, още повече като правят „тюрлю гювеч“ между
бизнеса, политиката, посвещенията си, тайната символика
и материалния си интерес, „тюрлю гювеч“ между бизнеса и
душата си по време на светските партита. Вижте показните
им снимки в интернет, на т.нар. светски двойки и си задайте
въпрос – за къде са се запътили тия безумци, потънали в лен,
самодоволство, щеславие и сладострастие!
Хората днес на земята са затънали в безмерен егоизъм
може би поради липса на ясни стойностни идеали в които да
вярват със своята душа и разум. Вместо идеали изградени
върху сляпа вяра и подражание, те се нуждаят от осъзнати стойностни ценностни модели на поведение.
Простите неща, най-малките неща, нещата от живота, понякога са много важни и когато се изпълняват с много любов
9

и осъзнаване, се явяват отлична стъпка в еволюционното развитие на човека.
Вместо най-простите неща, на пиедестала са застанали
финикийските знаци, и този, който ги притежава не осъзнава, че те му се дават, за да го изпитат дали ще си загуби
ума от тях. Болшинството, придобило мечтаната пирамида
от финикийски знаци, губи ума си, и така се нарежда пред
бъдещите поредни модели на просяци, ровещи из кофите за
боклук. Днешният богаташ, придобил пари от подаденото му
куфарче за изпиране на парите, се превръща в самодоволен
бизнесмен, който потънал в съня и илюзията на мнимото богатство, извършва грешка след грешка и така тъче нишките
на новата си съдба. Очевидно бедняк отново, за да проумее
как се харчат парите, дадени наготово.
Моделите на богатство-бедност, бедност-богатство, за
развитие на човешкия род, и така докато се облагороди, безспорно са изживяли времето си, защото както е видно, човек
и беден да седи, в следващия си живот, ако отново е богат,
пак ще повтаря старите погрешки. Липсата на осъзнаване на
нуждата от идеал, по-висок от парите, свързан с богатството
на сърцето и душата, ето, това е изход в тунела на днешното
зацикляне „богат-беден“, „беден-богат“.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Енергии – да, енергийна култура, но всъщност как енергийната култура е свързана със света на емоциите и чувствата,
както и със света на душата? Как самите биофотони, пренасят светлината в човешкия организъм, между отделните тела
– физическо, енергийно, астрално-емоционално, ментално и
др.?
На пръв поглед върху физическата плоскост на триизмерното отношение към човека, всъщност няма връзка между
трите понятия – енергии, емоции и биофотони. По същият
начин по който може би, болшинството от хора се чудят, каква е връзката между секс, вода, благодарност и даването като
акт в живота.
Може би това са въпроси, които скоро настоящият човек
ще овладява с устремно разширяващото се съзнание. Засега
това е само опит за трасиране на тези толкова важни проблеми за всекидневието на човека. Емоционалния и душевен
свят, определящ настроението му, енергийната култура
определяща физическото здраве, и ролята на самите биофотони като преносители на светлината, като радиоприемници
на светлината идваща отвън и проникваща в тялото, пренасяна между отделните тела чрез тях.
Енергиите, емоциите разглеждани като потоци, всъщност
са опосредствани от биофотоните. Нали Светлината е източникът на движението, което се извършва в света на Енергиите, както и в света на Емоциите. В основата е Светлината.
Идваща от Източникът на Живот!
В този смисъл, колко удивително просто е, да се досетим, че всъщност всичко, и проблемът за енергиите, и проблемът за енергийната култура, и проблемът за енергийни11

те източници, както и проблемът за емоциите, проблемът за
емоционалното здраве и култура, както и проблемът за света
на емоциите и чувствата и произтичащите от него многообразни човешки взаимоотношения, всичко това се ръководи
от Светлинният фактор. Как? Ами, много просто – посредством биофотоните. Даже самите отделни хора се явяват мънички частички светлина, кванти, социални кванти, но
защо пък не, и биофотони в огромния социален организъм.
Социо-фотони и био-фотони! Социалният и биологически
организъм на планетата!
През последните години все по-релефно се очертаваше
нуждата от въвеждане на понятието „енергийна култура“, а
ето, вече сме изправени и пред понятието за „емоционална
култура“. И двата вида култура рефлектират в понятието за
здраве на днешния човек. Защото неговото енергийно и емоционално тяло в днешното напрегнато ежедневие, са резултат на съществуващата култура в социума.
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УВОД

ОБЩА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЧОВЕКА ОТ
НЯКОЛКО АСПЕКТА

Във връзка с предстоящото разширение на съзнанието,
следват някои нови постановки, първо по линия на конструкцията на човека, и второ, по линия, на неговите няколко тела,
включително емоционалното. Емоционалното тяло е нужно
да се осветли и постави в нова светлина. Емоционално-чувствения комплекс и пътникът в каляската – душата, се явяват
фокус в бъдещото ново познание за човека. Човекът досега
е опознавал своя мисловен механизъм, но сега следва да се
осъзнае и като душа, и като емоционално-чувствен комплекс.
Такава е повелята на Новата, по същество правилно наречена
славянска, от „славене на Бога“, култура на сърцето.
Човекът – съвкупност от тела и няколко пласта аура
Човекът като съвкупност от тяло-скафандър, емоционално-чувствен комплекс, съзнание или действащ ментал и
душа.
Човекът като комплекс от един пътник в каляска, с кочияш и два коня:
кочияшът, това е егото, или действащият ментал,
пътникът, това е полусъбудената, спяща, приспана, или
разбуждаща се постепенно душа, конете, това са двете части на емоционално-чувственият комплекс, емоциите и чувствата. Каляската, това е физическото и енергийно тяло на
човека.
Човекът като целокупност от биоструктура и ехоструктура:
биоструктурата, това са телата, физическо и енергийно,
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ехоструктурата, това е духът, душата и семенният атом-банката от опитности от минали животи.
Схема 1

И така, представете си каляската, с двата коня, кочияша
седящ отпред на капрата, и пътника вътре в каляската. Всъщност Светлината прониква през стъклата на каляската и така
достига до самия пътник, който рано или късно под нейното
въздействие, би следвало да се събуди и прояви като стопанин
на цялата каляска. Светлината в същото време въздействува
и върху кочияша и върху самите коне. Тя облива всъщност
цялата каляска като конструкция. Конете, в лицето на емоциите и чувствата се оживяват под влияние на светлината. Кочияшът става по-умел и по-уверен. Всъщност, биофотоните
са средата на живот и обмен, между така познатите ни тела
на човека – тяло на желанието, емоционално тяло, тяло на
ментала или ума, етерно или грубо енергийно тяло, наричано
погрешно астрално защото е светлинно – тоест виждащо се.
И най-вече вътрешните тела, познати като атмическо, будическо и каузално. Всички тези седем тела всъщност възприемат
всяко едно, от светлинните въздействия. Самите биофотони
се явяват преходната среда между самите тела. Чрез биофотоните се извършва обмяната между телата, между емоционалното и менталното, между енергийното и емоционалното,
между каузалното/пътника/ и менталното /кочияша/.
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Схема 2
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ПЪРВА ЧАСТ

ЕНЕРГИИ
Защо системата Чикунг или Цигун е национално оцветена, и защо трябва да има Български Чикунг /Български Цигун/ или специфична българска работа с енергиите.
Защото англичанинът и българинът са две различни планети като конфигурация на тела, емоции, съзнание и душевност. Англосаксонската и славянската култура са твърде различни от позицията на целите, които преследват двата вида
култури като развитие. Индийската конструкция на тялото е
твърде различна от тази на днешния съвременен българин,
така ли е!
Човекът е съвкупност от тела, физическо, енергийна или
етерно, астрално или емоционално, ментално или умствено,
душевно и други още по вътрешни. Работейки в едно от телата ние трябва да подхождаме холистично, тъй като през това
време и другите тела не стоят. Енергийната работа е в същото
време свързана с работата в съзнанието или т.нар. ментално
тяло. Развивайки физическото тяло едномерно, ние игнорираме другите околни тела, енергийното, емоционалното и
обикновено това рефлектира в бъдещи аномалии – например
у някои спортисти, занимаващи се с аеробика, фитнес, културизъм. Техните емоционални, ментални, етерни тела страдат от едностранчивото развитие само на мускули, биомаса
и пр.
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ВТОРА ЧАСТ

ЕМОЦИИ
Понятие за чакри, тоест енергийни центрове
Свадхистана – втората основна чакра
Значение – сладост
Местоположение – долната част на корема, утробата
Елемент – вода
Функция – създаване на потомство, център на желание за удоволствие, сексуалност
Цвят – оранжев
Схема 3

Център на сексуалността, емоциите, усещането,
удоволствието
17

В света на емоциите – основните полета за
осветляване
Удоволствие

Желания

Сексуалност

Мита за изключване на самите емоции и
желания, и уж необходимата борба, или пък
опита за съсичане на самите емоции
Днес емоционалното тяло се явява една потребност. Потребност като развитие и себеконтрол. Светът на емоциите
трябва да се уважава и самите емоции да се отглеждат и култивират. Двата коня впрегнати пред каляската са толкова важни за човека, колкото и неговия разум. Двата коня, които
теглят самата каляска са в основата на психическото здраве
на човека. Фройд и неговите комплекси и философствания,
изглеждат ретроградно в условията на новото време. Само
старозаветният човек, нямащ си и понятие от есенцията на
христовото съзнание, би могъл да изпадне в плен на старите
парадигми под имената на марксисзъм, фройдизъм, дарвинизъм. Еднаква изработка в лабораториите на старозаветните
наставници.
Твърде остаряла и ретроградна, както моделите на старите автомобили – ретро стил. Хората се нуждаят от реални
познания за света на емоциите и чувствата и когато ги придобият, тогава те ще се усмихват над фройдистките постановки.
Като музейни експонати ще гледа новия човек на личности
на Фройд, Маркс. Цялата психиатрична наука, психология
ще се реформират когато човечеството започне да осъзнава
проблемите на емоционалното тяло.
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Човечеството е в дълг на емоционалното тяло, а тялото на желанията е било гонено през вековете като вещиците от страна църковния догматизъм. Впрочем изработката е от една и съща лаборатория. На старозаветните калфи, претендиращи за майстори във възпитанието на човека.
Добре, че все пак Христос лично показа безпочвения път по
който старозаветните водят човечеството. По старозаветния
път, повече не може да се върви, даже и да разделим условно
хората на старозаветни и новозаветни. Те просто отказват да
приемат новозаветния път, тъй като старозаветната примка е
много яка. Така човечеството е зациклило, както в неомарксизма, тъй и в фройдизма, тъй и в Старозаветния път, от чието
догматично следване произлизат и големите злини – бясното
желание за съревнование и първенството, както и желанието за контрол и власт.
С развитието на емоционалното тяло у човека, не ще
може да се парализира инстинктивното отхвърляне на догмите, защото там където емоциите са живи, там и лицемерието не пониква лесно. А от тука и догматизмът не може да се
установи.
Старозаветните калфи, самозвани майстори във възпитанието на човека, яростно поддържат контрола върху енергиите и най-вече върху женския потенциал, само и само жената да бъде подчинявана и приспивана в мерките, скроени от
техните мозъци. Когато жената бъде изтървана от контрола в
емоционалния свят, принадлежащ на света на природното й
начало, тогава и жреците – старозаветни майстори ще бъдат
принудени да се оттеглят. Да, това е много важно за осъзнаване, защото днешната жена е робиня, прислужница или
най-малкото послушен мениджър на техните фирми за пари
и власт.
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Откъси от книгата на Енодиа Джудит
„Чакрите – колелата на живота“
„Емоциите, eтимологически от лат. movere, движа се,
представляват идеята за развитието или движението на съзнанието в тялото. Когато се вълнуваме, ние раздвижваме
съзнанието в тялото – навън към света, така че да можем да
изменим ситуацията. Този поток на съзнанието подхранва тялото, очиства го, лекува го. Това е потокът на нашата жизнена
сила, с чиято помощ постигаме промяна.
Чрез желанието и емоциите така ние създаваме движение. Чрез движението създаваме промяна. Съзнанието процъфтява в промяната. Това е същността и функцията на втората чакра.“
„Ако желанието е зародишът на движението, тогава удоволствието е коренът на желанието.
Удоволствието помага на ума и на тялото да установят
по-добър контакт. Чрез удоволствието се научаваме да релаксираме и разхлабваме напрежението. След това импулсите
протичат свободно из целия организъм без страх от подтискане. Постепенно тези импулси създават ритмични, разбираеми модели, действащи успокоително на цялата нервна система. За емоциите и усещанията, породени от удоволствието,
се твърди, че са разположени в долната част на мозъка, в един
участък, наречен „лимбична система“. Лимбичната система
контролира хипоталамуса, който на свой ред контролира хормоналните нива и регулацията на автономната нервна система – сърдечен ритъм, кръвно налягане, дишане. Следователно, приятното стимулиране на тази част на мозъка наистина
помага за регулирането и релаксирането на тези процеси.“
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Митовете и неправилните схващания за удоволствието
Митовете и неправилните схващания за емоциите
Митовете и неправилните схващания за желанията
Митовете и неправилните схващания за секса и сексуалния център
Тялото на желанията, наричано още емоционално, включва в себе си възвишените и ниските желания и съхранява записите на вашите емоции. Физическото тяло – това е едно
чудо от плът и кръв, което дава възможност на душата да се
усъвършенства в материалната вселена.
И възвишените и ниски желания трябва да бъдат уважавани, отглеждани и култивирани. Църковният подход със
своето тесногръдие в тази област е приключил своето време.
Мита за изключване на ума или пък на самите емоции и желания
„Опитите на някои философи и окултисти да изключат
ума са абсолютно неоснователни. Да избягаш от умствения
свят е равностойно на дезертьорство. Чрез умствения свят
човек съгражда своя жизнен опит. Затова е този път, през
който минаваме. Затова сме тук, във физическия свят, за да се
научим да работим и с ума, както и с чувствата. Да знаем, че
едното помага на другото по пътя на духовното израстване и
така да изградим личността.“
Тяло на желанията и тяло на душата в светлината на
бъдещето
Светът на желанията, светът на емоциите и връзката
му със света на душата
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Ендорфини и биофотони – откъде идва творческия заряд след сексуалните преживявания!
Светът на желанията – помагач на света на душата. Неутрализирането на възникналите желания, носещо преживявания, очевидно може да се впрегне в работа по набиране на
опитности за света на душата.
Тялото на желанията, т.нар. астрално тяло е свързано по
някакъв начин със света на ментала и със света на душата.
Кочияшът управлява своите коне, под ръководството на пътника, които дърпат каляската. Камшикът, това са неизживените желания и стремежът да се реализират. „Ако желанието
е зародишът на движението, тоест „камшика“, тогава удоволствието е коренът на желанието.“ Човек се стреми към
дадено желание заради усещането, което ще изпита и заради
самото преживяване. В този смисъл, удоволствието се явява
притурка към света на желанието, но в същото време и стремежа да се изживее дадена ситуация тласка човека към това,
опита да се усвои дадена опитност и проумее какво всъщност
има под това явление. „Искам просто да опитам!“ Казва мишката и без да знае за опасностите от заложената стръв попада
скоро в самия капан. А съответно пък, рибата шаран, попада
в съответния тиган.
В новото време, тялото на желанията няма да бъде свързано с понятията за стръв и понятия за изкушения, а просто при положение, че е постигнат себеконтрол, тогава всяко
едно желание или емоция, към които се стреми желаещия за
изживее явлението, ще бъде като стимул за движение и развитие.
Светът на желанието и тялото на желанието, могат да бъдат по-пряко свързани със света на емоциите и света на душата. Когато има постигнат себеконтрол, тогава няма опасност
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от гибел при преминаването през непреодоляните изкушения. Тогава светът на изкушенията, и островът на изкушенията ще бъдат просто като една работна площадка по пътя на
изживяванията и натрупваните опитности в тях.
Когато мъжът разбере, че в лицето на жената до себе си
има своя сестра, свое дете, той става едно с Духа, който се
свързва така с майката земя.
Когато жената разбере, че в лицето на мъжа тя има свой
брат, свое дете, тя става едно с майката земя възприемаща
Духа. Духът и майката земя, са свързани в свещения съюз на
земята между мъжа и жената.
Този съюз на мъжа и жената е свещен на тази земя, и няма
нужда от никакви форми като брака, които да го поддържат
по досегашния начин, напротив, когато този съюз стане свободен, тогава той ще бъде осъзнат като свещен. Бракът не
бива да се изтъква като единствена нужда, защото и в свободните отношения, вътрешния брак се извършва. Важното е, да
се осъзнае свещения съюз, между вътрешния мъж и жена у
всеки.
Свещеничеството в днешната си форма е загубило своето
оригинално звучене. И монаси и монахини, трябва рано или
късно да направят своя свещен съюз у себе си. На този етап,
с досегашните методи, приложени от традицията на днешната църква, резултатите са плачевни. Поради това и е време
да се преразгледат тези отношения и доколко е правилно, да
се проповядва безбрачие и целомъдрие в неговия апокрифен
първообраз. Светът се променил и конструкцията на човека
е вече друга. Тялото на желанието, емоционалното му тяло,
сега се явява необходимо за развитието на човека, но вече под
егидата на себеконтрола.
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БИОФОТОНИ
„Усвояването на светлината от човешкия организъм е
твърде сложен процес, чиято дейност остава все още недостатъчно изучена. В голяма степен това се дължи на недоусъвършенстваната медицинска техника и на слабата сетивност на човешкия организъм. Въпросът има и друга страна.
За да може да се проследи усвояването на светлината, трябва
да се познава достатъчно добре нейната способност да прониква в живата клетка, както и способността на биологичния
организъм да възприема и обработва светлина.
Проникването на светлината е способност присъща на
енергийните субстанции да внедряват своята сила чрез запълване на кристалните решетки на съответната матрица.
Целта е да се получи плътност на енергийното насищане.“
Откъс от „Езотерични записки“, Радея, глава „Светлинната енергия“
Фотон (от гръцки φωτός – светлина) е елементарна
частица, преносител на квант енергия на електромагнитното поле. Отличава се от другите елементарни частици по
това, че има нулева маса в покой, което означава, че във вакуум се движи със скоростта на светлината. Като всички
кванти, фотонът притежава двойнствена природа – свойствата на частица и вълна едновременно. Това явление се
нарича корпускулярно-вълнов дуализъм
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СЛУЖЕНЕ
КАКВО Е ТОВА НЕЩО НАРЕЧЕНО
СЛУЖЕНЕ ИЛИ СЛУГИНСТВАНЕ?

Защо човечеството две хиляди години все още не е
разбрало, че Христос не дойде на земята за да господарува или преподава „господаруване“, а обратното „ЗА ДА
НИ НАУЧИ КАК ДА БЪДЕМ СЛУГИ ЕДИН ДРУГИМУ
КАТО СИ ПОМАГАМЕ“.

За справка в беседите на
Петър Дънов – Учителя:
понятието за „слуга и господар“
Алтернативата на Програма Господар,
това е Програма Слуга!
СЛУЖЕНЕ ВМЕСТО ГОСПОДАРУВАНЕ
Учителят говори по този въпрос на хиляди места в своите
Беседи и Лекции.
СМИСЪЛЪТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НЕ Е ОЦЕЛЯВАНЕ И ПОЕДИНИЧНО СПАСЯВАНЕ, А УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ.
ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ПОРОБЕНО ОТ МАЙСТОРИТЕ
НА ЧЕРНАТА ЛОЖА ЧРЕЗ МАТЕРИЯТА И ПРОГРАМИТЕ ЗА МАТЕРИАЛНО ОЦЕЛЯВАНЕ – ЧРЕЗ СТРАХОВЕ ЗА
МАТЕРИАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ФИЗИЧЕСКО ОЦЕ25

ЛЯВАНЕ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РОДА, ЧОВЕШКИЯ РОД
Е УЛОВЕН В ХВАТКА.
Страхът за насъщния, страх за подслона и покрива, страх
за партньора, страх за децата и семейството, страх за оцеляване, страх за здравето и болестите, всичко това е рефлектирало в свръхуплътнено его, което е заболедувало от алчност – да притежаваш, да притежаваш и да натрупваш, и все
повече, после от завист – „ти само да си добре, без да се
интересуваш от другите“, и даже и „ако те са добре, значи,
ти не си“.
Програма за осъзнаване на скачените съдове и абсурда на печалбата при положение, че се работи срещу другите в социума.
Осъзнаване в социума, че ако фирмите на търтеите,
които не допринасят за общественополезен труд, ако печелят, на гърба на другите, то това е за сметка на другите
в обществото. Ако обществото не може да се справи с търтеите, и ако държавата се управлява от тях, то тази държава не е необходима. Държавността е нужна, само ако е
свързана с благото на цялата общност. Престъпление е,
ако всичко това се търпи и ако търтеите разрастват необезпокоявани своята дейност със своите фирми.
Фирмите на търтеите:
Наркотици
Проституция
Оръжеен бизнес
Хазарт
Рекет
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ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРТИЙНИЯ ЛИДЕРСКИ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ – БЪДЕЩЕТО Е В ОТКРИВАНЕ
НА НОВИЯ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ СЪВЕТИ
НА СТАРЕЙШИНИТЕ, МЪДРЕЦИТЕ ИЛИ ЕКСПЕРТИТЕ СПОРЕД ПОЛЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Част от един поучителен диалог
Откъс от десидентския филм „Инстинкт“ подобен на
филма „Полет над кукувиче гнездо“ или „Матрицата“
– Ей, Докторе, какво правиш с него?
– Какво е това?
– Не е завършено.
– Итън...
– Имай търпение, Докторе.
– Какво правиш?
– Истинската история на човечеството.
– Това е истинска история.
Без измислици, без лъжи.
– Африка, 2 милиона години.
– Хората. Тогава са се движили.
– Мигрирали са.
Преди 10 хиляди години, цивилизацията. Ти.
– Това съм аз?
– Да и аз също. Това сме ние.
– Отвеждащите. Кои са сините хора?
– Те са родови общества... ловци, работници, земеделци.
– Никога не са убивали повече животни отколкото им е
трябвало.
Никога не са орали повече земя отколкото им е трябвала.
Били са се, но никога не са водили война.
Никога не са се изтребвали.
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Има ли са място в света.
И са били част от него.
И са го споделяли.
Ние променихме всичко това.
Сега, какво, трябва да го направим както преди ли? Какво
трябва да направим?
– Да се движим.
– Да се движим къде?
– Мръдни се.
Какво, трябва да разрушим градовете, да бродим из
джунглата?
– Глупав, повърхностен аргумент. Ще го разбереш.
– Зает съм.
– А ме затрудняваш, Итън.
– Знам.
– Сега изчезвай.
Власт.
Какво?

Имаме само едно нещо да предадем ...
властта си. Не притежаваме света.
Не сме крале,
Не сме богове.
Можем ли да предадем това?

Твърде скъпоценно, всичкия този контрол?
– Твърде съблазнително ли е да бъдеш Господ?
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НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕКСА
СЕКС И ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ОБМЕН
Представете си милиарди клетки, всяка от които е
стремяща се за независим живот, но в същото време осъзнаваща, че без живот за цялото не може да съществува.
Всяка от тия милиарди клетки се бори в информационната среда за най-скъпото – информацията, „ин-формата“, а как тази последната т.нар. информация се разпространява, тоест въпросът е за т.нар. „методи на предаване
на информацията“.
Запис на информацията – но всъщност – запис върху
какво! Върху пергамент, върху хартия, или просто върху празното пространство. Т.е., записът се осъществява
посредством невидимите връзки между най-вътрешните
елементи, невидими за човешкото око. Водата записва
чрез тези свои невидими елементи. Водата се явява основа за записване на информацията. Информацията се
записва и върху т.нар. ДНК и по този начин се предава за
поколенията във времето.
Първият въпрос е, върху какво се записва информацията, вторият е очевидно за начина по който тя се записва. Ин-форма, ето това означава, че самата информация
се поставя във вид или някаква форма. Става нещо като
отпечатване, принтинг, но тогава, това вече пък означава, че нещо се записва, и то това нещо е в самата човешка мисъл. Информацията е мисловно поле и тя просто се
отпечатва върху съответната среда, която е във водата,
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може да бъде и във всеки един подобен носител.
Най-древният начин за записване, това е чрез сексуалното общуване или комуникиране. Хората се срещат и
обменят информации. Техните мисловни полета се преплитат и отпечатват взаимно едно върху друго. Остава
върху всеки онова, което му е нужно. Мисълта като енергия се отпечатва върху съседното свободно поле, което я
попива, ако е нуждаещо се от нея.
Най-древното общуване е всъщност онова, което е
между мъжа и жената. Визуално, мисловно, словесно и
сексуално. /вътрешното сексуалното общуване включва
информационния процес в хода на самото зачеване, оплождане на яйцеклетката/ Външното сексуално общуване
е всъщност една обмяна на енергии и енергийни полета.
Накратко сексът, това е енерго-информационна комуникация.
Първо основно правило е, че удоволствието от секса е в
името на еволюционното развитие, а не обратното – еволюционното развитие да бъде създадено заради удоволствието.
В този смисъл, еволюционното развитие стои най-високо
по скалата на ценностите, както и постигането на пълен
себеконтрол върху действията, в това число и върху самия
сексуален акт, както и върху желанието да донесеш наслада
на партньора.
Секс, даване, вода и благодарност в името на еволюционното развитие!
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СЪЗНАНИЕТО СЕ РАЗШИРЯВА
ЧЕСТОТИТЕ НА КОИТО ЖИВЕЕ ЧОВЕКЪТ СЕ
ПОВДИГАТ СЪЩО
ДА СЕ ВПРЕГНАТ НАЙ-ПРОСТИТЕ ДЕЙНОСТИ
ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА В ПРОЦЕСА НА ПОВДИГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ЧЕСТОТИ

Забележка:
В настоящият момент, егрегорът на секса е неимоверно
обхванал всички дейности на живота. Вярно се твърди, че
обикновеният човек почти през цялото време мисли само за
това. И този егрегор ще се увеличава още, въпросът е как да
се прекъсне връзката му към паричния егрегор, който иска да
го възседне, и как да се впрегне в съзидателна работа в посока повдигане на енергийните честоти, този егрегор.
Ако хората правеха секс тъй както е предписано от Бога,
то днес човечеството щеше сигурно да живее в много по-високо енергийно честотно измерение.
Енергийно-информационните паразити живеещи за сметка на зомбираното население на земята, биха загинали ако
хората знаеха да вършат правилно най-простите дейности от
своя живот.
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СЕКС, ЕНЕРГИЙНА КОЗМЕТИКА И
МАСАЖИ
Приложна наука за енергии, емоции и
биофотони
Приложима в случаи на масажи, козметика на тялото и
лицето, отслабване без диети и физически въздействия, регулиране теглото на тялото, мониторинг върху здравето, сканиране състоянието на здравето.
Принципи:
Финната енергия, или всяка по-тънка енергия има приоритет и въздейства над грубите енергии.
Енергийните канали трябва да бъдат отворени и прочистени.
Енергийната система трябва да бъде прегледана и там където тя се нуждае от заздравяване, да се укрепи.
Тялото в началото трябва да се прегледа и изчисти от всякакви енергийно-информационни поражения, без последното всяка една козметика и масаж стават излишни.
Ролята на енергийната защитна обвивка след прочистване
на енергийната система от енергийните поражения е важна.
Настоящата използвана в ежедневието ни козметика се
явява бутафорна при положение, че не докосва енергийните поражения и най-вече причините за тези поражения. Отстраняването на енергийно-информационните поражения
предшества всяко едно въздействие върху повърхността на
тялото.
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та.

Най-великата козметика – това е козметиката на душа-

Когато човек полага грижи за своята душа, тогава и козметиката върху неговото тяло става излишна.
Най-скъпите и ексклузивни кремове против стареене на
лицето
Откъс от статия/
Според производителите, солената цена на козметиката
за лице е резултат от употребата на рекомбинирана ДНК технология и скъпи съставки като стрити перли, хайвер и антиоксиданти, изстискани от редки тропически растения.
Но употребата на кремове против бръчки не е достатъчна, предупреждава „Форбс“. Освен избягването на директното излагане на слънце, режимът на хранене и стресът са
другите два фактора, които трябва да се контролират.
Храни, повишаващи нивото на кръвната захар, водят и до
изпускането в организма на химикали, предизвикващи възпаление на кожните клетки. Стресът пък ускорява отделянето
на хормона кортизол, който води до експлозия от химикали,
унищожаващи колагена – протеин, който възстановява структурата на кожата.
Колкото и научно да звучат съставките на скъпите кремове и каквато и цифра да е изписана на етикета, те не могат
да спрат стареенето на кожата. Но ако имате достатъчно в
банковата си сметка, можете малко да го забавите, уточнява
„Форбс“.
Гръбначното енергетизиране не само прочиства лимфната система, то стимулира гръбначномозъчния поток, като продухва и главата. Това е бързо пренастройване и балансиране
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на организма и от всички енергийни техники, тази е може
би с най-силен ефект при минимум усилия. Ако чувствате,
че сте се простудили, този метод премахва простудата още в
зародиша й.
Откъс от книгата на Дона Идън,
„Енергийната медицина“
Изтъкаване на аурата
Изтъкаване на аурата. Терминът „келтски сплит“ се
отнася едновременно за енергийната система и за упражнението. Те имат общо наименование, тъй като функцията на
енергийната система е идентична с целта на упражнението.
Ако енергийната система не тъче енергиите ви както трябва,
техниката ще я накара да функционира нормално. Енергийният тест, необходим да определи дали аурата ви се нуждае
от изтъкаване, е също приятен за изпълнение:
1. Тестуваният протяга и двете си ръце встрани.
2. Тестуващият хваща двете му ръце точно над китките
и ги избутва надолу едновременно за не повече от две секунди, колкото да провери дали имат отскок. Ако ръцете останат
долу, това означава, че полето на аурата не поддържа и не
захранва достатъчно тялото.
3. Ако ръцете окажат съпротивление, продължете да
тестувате аурата. С двете си ръце едновременно проследете
енергиите около главата и протегнатите ръце на тестувания.
След това повторете теста.
Ако тестът се окаже силен, това показва, че аурата на
тестувания излиза извън обсега на изпънатите встрани ръце,
както би трябвало да бъде. Но ако полето на аурата не е там,
за да защитава човека, ръцете ще покажат слаб тест. Следващото упражнение ще усили полето и ще го уголеми. Ако
работите с партньор, променете инструкциите в съответствие
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с това. Келтско изплитане (изтъкаване) на аурата (време —
около минута):
1. Застанете стабилно за няколко секунди с ръце до бедрата, с разперени пръсти. Енергията върви надолу по краката ви. Настройте се да усетите движението й.
2. Потрийте ръце. Това ще възбуди енергия между тях.
Независимо дали усещате тази енергия или не, вие „тъчете“,
но ако все пак се опитате да почувствате енергията, ще упражните способността си да работите с нея.
3. Вдигнете ръце до ушите си на около 15 см встрани.
Задръжте така около 10 секунди.
4. Като вдишате дълбоко, съберете лактите пред себе си.
(От тази позиция ще започнете да кръстосвате ръцете си до
три пъти, следвайки долните инструкции и фиг. 33.)
5. Издишайте и едновременно с това повдигнете кръстосаните си ръце пред лицето, продължете още малко нагоре,
докато ръцете започнат свободно да падат встрани и надолу.
6. Вдишайте и оставете ръцете ви естествено да се люшнат пред вас и да се скръстят.
7. Издишайте и ги оставете пак със свободно движение
да отидат настрани, като леко се наведете в кръста.
8. Вдишайте и скръстете ръце почти на нивото на глезените.
9. Издишайте и разтворете ръце настрани, като останете
приведени.
10. Както сте приведени, извийте ръцете към гърба, отново замахнете напред, оставайки с присвити колене, загребете
енергията и докато се изправяте, я изсипете върху главата си.
Представете си как енергиите се изливат върху главата ви,
отпред, отзад и отстрани на тялото ви.
Вашата аура ви защитава от въздействието на енергийните замърсители в атмосферата, каквито са например провод35

ниците за високо напрежение и флуоресцентното осветление,
както и от вибрациите на хора, намиращи се в стрес, в депресия или изпитващи яд. Келтският сплит изгражда защитната
обвивка на вашата аура, но това е повече от техника за укрепване. Той органично свързва всички ваши енергийни системи
в едно цяло.
Как да отнемем болката на нашето дете
Използвайте техниката на засмукване за отстраняване на болката. Протегнете дясната си ръка надолу и
настрани от тялото си, поставете лявата в областта
на болката. Покажете на детето, че изтегляте болката, засмуквате я и я махате от тялото. Децата харесват тази идея и щом веднъж усетят, че техниката има
ефект, ще бъдат готови сами да я прилагат върху вас,
когато изпитвате болка.

• Келтският сплит – свързващ елемент на
енергийните системи •

Подобно на паяжина, енергиите на тялото се оплитат, увиват, кръстосват, омотават, за да изтъкат мрежа с величествена
красота. Равновесието на този калейдоскоп от цветове и форми се подържа от енергийна система, известна на енергийните лечители по света под различни наименования. Изтокът я
нарича тибетски енергиен пръстен. В йогизма тя е предста
вена от две криви, които се пресичат седем пъти. На Запад тя
е представена от символа на двете сплетени змии, които се
кръстосват също седем пъти и са отличителен знак на медицинската професия. Аз използвам термина келтски сплит не
само защото имам афинитет към келтския метод на лечение,
но също и поради факта, че тази плетеница ми напомня на
старите келтски спираловидни рисунки без начало и край,
понякога оплетени в тройна спирала. На упражненията ми
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идваха две медицински сестри (и двамата мъже — единият
от Бразилия, а другият от Непал), които веднага разпознаха
тази система на лечение, щом им я описах. Всеки от тях трябваше да прилага келтския сплит в болницата, в която работи,
съответно в отделение за изгаряния и вътрешни болести, като
методът бе познат под различни наименования.
Келтският сплит като енергийна система обхваща всички
останали енергийни системи и създава резонанс между тях.
Той опасва всички енергийни полета и поддържа цялостната
ви енергийна система. Като упражнение използвайте келтското изплитане, за да разширите чрез пулсиране аурата си навън и да я укрепите. Това упражнение също свързва всичките
ви енергии заедно, така че да действат като единна мрежа.
Щом докоснете една нишка някъде, цялата система реагира
хармонично.
Енергиите на хората са уникални и все пак келтският
сплит е универсален. Той свързва енергиите на всяко мозъчно полукълбо с противоположната страна на тялото. В символа на преплетените змии, в йогийската фигурата и в другите системи, които се базират на енергията, движеща се по
гръбначния стълб, келтският сплит е показан като последователност от осморки, увиващи се седем пъти около горната
част на тялото. Но този повтарящ се модел може да бъде открит из цялото тяло — около горната част на главата, лицето,
торса, горната и долната част на краката. Тези преплитащи се
енергии можем да открием в умален вид на клетъчно ниво.
Всъщност една нишка от ДНК може да се окаже прототип на
келтския сплит като енергийна система.
Една от функциите на келтския сплит е да събира всички
енергийни системи в здрава мрежа от комуникации, така че
информацията да достига лесно където е необходимо. Това
позволява на всички енергийни системи да работят съгласу37

вано и хармонично. Когато келтският сплит е динамично ангажиран, вие се чувствате силни, заредени и вашите енергии
наистина започват да жужат.
Трите енергийни системи — аура, келтски сплит и основна решетка, могат да защитят, изтъкат или поддържат енерги
ите на тялото

Основни проблеми пред съвременните хора
Да дишат правилно.

Да мислят правилно.
Да пият вода с благодарност.
Да се хранят правилно.
Да правят секс правилно.
Да изчистват телата си правилно.
Да мислят правилно.
Да се осъзнават като целокупност от физическо, енергийно и вътрешно тяло.
Да се стремят да трансформират състоянието „буден
сън“ в „будност“
Необходими пластове култура на съвременния човек
Култура на хранене
Култура на изчистване на тялото
Култура на пиене на вода
Сексуално-енергийна култура
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СЕДМА ЧАСТ

СЕКС И СЕКСУАЛНА ЗАВИСИМОСТ
СЕКС И ЗАВИСИМОСТ ОТ СЕКСА – ПРЕЧКА
В ЕВОЛЮЦИОННОТО РАЗВИТИЕ
Нека разгледаме този момент, който така или иначе, великите посветени са знаели, но днес като че ли, ни убягва в хода
на Ню ейдж придвижването в човешкото мислене.
Всичко е секс в двуполюсния астрален свят. Борба за
енергии, единият пол се стреми към енергията на другия пол.
И така той се захранва, невидимо, и колкото до удоволствието
от самото общуване, това е въпрос на ендорфините, които се
произвеждат в този момент и с право някои наричат това „химия“. Ендорфини и приятни усещания, това е повърхността,
но отдолу седи енергийното захранване, зареждането с енергия. А още най-отдолу се намира т.нар. изпълнение на закона,
което означава, че по време на секс се създава връзка, тоест
тъче се карма, и така, човекът се зарежда с приятни усещания,
както и с енергия, но в същото време, той създава и една невидима нишка към партньора си, наречена кармична връзка.
И така, нека обобщим, удоволствие или ендорфини, зареждане с енергия, енергийно захранване, и трето кармична връзка.
Но, има и четвърто: И то обикновено убягва от погледите на
най-задълбочените аналитици, и само посветените знаят, че
когато човек се опита да обедини енергиите в самия себе си,
тогава той вече се опитва да излезе от мрежата на връзките
и енергийните зависимости. Защото ето вижте: Човекът се
зарежда с енергия чрез светлината, дишането, водата, храната, както и секса. Но когато той се опита да стане енергийно
относително независим, той прекратява онези зависимости, в
които неговото захранване може да се справи само. Все наго39

ре и по-нагоре по енергийна пирамида. Ликвидира паричната зависимост, ликвидира зависимостта от материални блага,
ликвидира и зависимостта от партньори, които е принуден да
сменя и да бъде все някъде там по мрежата на връзката с противоположния пол. Но най-горе остават неговите постоянни
връзки с константите, от които и е създаден самият човек –
връзките му със слънцето, тоест светлината, връзките му с
водата, връзките му със земята, въздуха, и най-вече пранатаенергията във въздуха, а след това и с духа. Да, това е само за
единици, ще каже някой, и така е, разбира се. Информациите
за същността на сексуалното общуване трябва да се владеят.
Отначало може би като секс и възпитание, секс и безопасно общуване, след това, информацията за секса прераства
в овладяването на енергийното общуване, обмяната на енергии. Мъжът се нуждае от женска енергия, и съответно жената
– от мъжка. И двамата ако са мъдри, могат да направят така,
че сексът да го впрегнат в съзидателна работа, вместо той да
ги впрегне в мрежа от опитности и удоволствания на тялото,
от което мозъкът се изтощава и най-накрая се появява поредната емоционална преситеност и чувство за преяждане. Ако
се владее културата на енергийното общуване, би трябвало
да се излезе рано или късно от енергийната зависимост. Всеки един да се опитва да впряга нуждата от секс на партньора
в личния си интерес, това особено се отнася за жените. Не
малко жени самодоволно смятат себе си за всемогъщи в управлението на своята брачна връзка чрез секса в леглото. Да,
донякъде, те са прави като мъдро искат да защитят силата на
женското начало. Но, то самото Женско начало няма нужда
от впрягане на мъжкото начало, а оттам и на духа, който седи
зад него. Женското олицетворява майката и природното начало, а мъжкото – духовното и даващото начало. Впрягането
и изграждането на зависимост в името на лични интереси,
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говори само за стеснено съзнание и липса на информация за
следващите няколко аспекта на съществуването на секса. И
така, секс-общуване за удоволствие, което оправдава в днешната парадигма най-древната причина на това, зачеването на
живота. След секса удоволствие, идва аспекта на секс-енергийно общуване, и обмяна на енергии. Третият аспект, досега също неизяснен, това е аспекта на секс-информационно
общуване.
Казано накратко, досега човечеството е живяло под
полярното схващане за секса, като средство за зачеване на
живот, извършвано в затъмнение, от едната страна са били
разюзданите нрави и куртизанките, а от другата – църковния
морал. И така, останал проблемът, че все пак секс трябва да
се прави само заради пораждането на живот, и това е била
главната причина в началото на създаването на човека. Удоволствията, или т.нар.ендорфини, това са били кукичките, с
които природното начало е трябвало да улови съзнанието за
да може животът да се продължава непременно. Църквата
казала „не“ на удоволствията, и тогава се появила забраната
– за прелюбодеянието, което потънало в неизяснени обстоятелства, кое въобще може да се нарече прелюбодеяние. След
продължаването на живота и зачеването, застанали емоционалните нагласи, желанието за удоволствия, приятните усещания, ендорфините.
Но както винаги се получава, няма нищо лошо когато има
полярност, разум или емоция, но ето че се появил и трети изкуствено привнесен фактор. Някой се е изхитрил да впрегне
самата активност и нуждата от сексуални удоволствия и усещания в печелене на парични знаци. От този момент нататък,
проституцията, която била отначало древна и храмова, тоест
без да се вземат пари, се превърнала в проституция обслужваща мамона, тоест паричния знак. Точно тези два етапа в
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съществуването на най-древната професия не се изясняват в
съзнанието на обикновения човек.
Изградената от близо двадесет века връзка между секса
като дейност и паричните знаци, и то под прикритието на
невярното съждение, че най-древната професия е вечна, би
могло да се разбие само чрез осветляването на следващите
няколко аспекта от същността на сексуалното общуване. А
именно: Секс и енергиен обмен, секс и информационен обмен, секс и кармична зависимост.
ПЪРВИ АСПЕКТ: СЕКС-ЗАЧЕВАНЕ
ВТОРИ АСПЕКТ: СЕКС-ЕМОЦИЯ И ЕНДОРФИНИ
ТРЕТИ АСПЕКТ: СЕКС-ЕНЕРГИЕН ОБМЕН
ЧЕТВЪРТИ АСПЕКТ: СЕКС-ИНФОРМАЦИОННО
ОБЩУВАНЕ
ПЕТИ АСПЕКТ: СЕКС И КАРМА
ШЕСТИ АСПЕКТ: СЕКС И НЕЗАВИСИМО ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ
СЕДМИ УНИВЕРСАЛЕН АСПЕКТ: ВСЕОБХВАЩАШ ВСИЧКО ДОТУК – СЕКС И ЛЮБОВ – ИМА ЛИ
Я ЛЮБОВТА МЕЖДУ ДУШИТЕ, ВСИЧКО ОСТАНАЛО СЕ НАГЛАСЯ АВТОМАТИЧНО ОТВЪТРЕ
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Основни изводи:
Сексът освен че е енергийно-информационен акт, е в същото време и кармичен акт, акт на зависимост от партньора.
Митът за безразборното общуване и удоволствията на тази
игра, е отдавна смазан пред угрозата на все по-пълното осъзнаване, че в самия секс, или има отношение, или няма. Или се
прави зависимост, и в бъдеще се плаща за нея, или се прави
от желание за даване и любов.
Сексът, когато се прави за пари, е изцяло акт свързан
с покупко-продажба на нещо, което жената или мъжът, извършващи проституцията, не притежават. В този смисъл те
превръщат в стока онова, което им е дадено за благо, за да се
развиват, за да носят живот.
Сексът заради удоволствието и убиването на времето,
това е малкия грях, но когато сексът се извършва в името на
парите, тогава той вече се превръща в акт на размяна – природната стока срещу парата. Всеки, който е избрал да продава тази своя стока и го върши това само заради печеленето
на пари, извършва грях, защото даже и да няма какво да се
работи друго, човек никога не е бил оставян да умре от глад
или жажда. Той е бил изпитван, но самата продажба в името
на повечето пари, означава че човекът е дълбоко неосъзнат и
че предпочита по-лесния начин на заработка на парите, без
труд и усилия.
Съществуването на покупко продажбата секс-пари съществува в този си вид поради неосъзнаване на гореразкритите аспекти на дълбоката същност на сексуалния акт. Първо
като енергия и информация, второ, като създаване на карма и
зависимост. Сексът като пари и покупко-продажба в момента
на осъзнаването на тези два аспекта от реалната картина, се
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стопява, тъй като никой не би предприел локалната печалба
свързана с утрешната робия.
В този смисъл, когато се обяснява на хората за енергийно
– информационните аспекти на секса, тогава се осветлява и
безсмислието на самата проституция и се прави излишно съществуването на тази най-древна професия. С разширяване
на съзнанието и повдигане на честотите, се полага края на
съществуването на абсурдното състояние на проституиране
единствено в името на парите и временната полза.
Секс-карма, това е краят на връзката секс-пари. Никакви
пари не могат да изкупят енерго-информационните процеси,
които протичат по време на проституцията. Въпросът е по
време на коя проституция, на тази която се върши от проститутката имаща дете и изпаднала в състояние на обърканост,
не знае кой път да поеме. Или тази проституция, която се върши всяка една вечер от луксозната проститутка, която скъпо
и прескъпо продава своето тяло бижу на поредния любител
на плътски усещания. В първия случай грехът е функция на
състоянието на затруднение. Във втория случай, е функция на
неосъзнатото или неосъзнато състояние на грях. Защото наистина ли няма друга форма на изкарване на тези пари, кому
е потребно това продаване за стотици левове на плътта при
положение, че тази плът е на майката природа. С получаването на парите еквивалент на продажбата, проституиращият
получава и съответната зависимост, енергийно-информационна.
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ОСМА ЧАСТ

СЕКС И МНОГООБРАЗНИ АСПЕКТИ
СЕКС И ИНФОРМАЦИЯ КОМУНИКАЦИЯ,
ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ
СЕКС КАТО САМОВПРЯГАНЕ В
ЕНЕРГИЙНАТА МРЕЖА
СЕКС И ЕГРЕГОРИ
СЕКС И СЕБЕКОНТРОЛ
СЕКС И СЪБУЖДАНЕ ОТ СЪНЯ –
СЪСТОЯНИЕТО НА БУДЕН СЪН
СЕКС И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАБЛУДИТЕ
СЕКС И ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

Има два вида развитие, първо – енергийно като балансиране на енергийните потоци, и второ, еволюционно енергийно развитие.

СЕКС И ЕНЕРГИЕН ПАШКУЛ

След разговори всяка една ежедневна връзка на физически план, вкл. И сексуалното общуване, след самата връзкаконтакт, следва изпълване на енергийния пашкул, освен в
случаите, когато от вас другият участник във връзката чер45

пи енергия или източва от вас енергия. В този смисъл, след
осъществяване на сексуален контакт, би трябвало човек да се
чувствува по-силен и по-изпълнен с енергия.

СЕКС И ЗАРЕЖДАНЕ С ЕНЕРГИЯ

Някои хора гледат на секса като включване в енергийната мрежа и от него излизат след самия акт или биомасаж
като заредени батерии. Но както е ясно, енергията циркулира
в зависимост от енергийната централа, която я произвежда.
Понякога нашият партньор е като устройство за контакт към
енергийната система. Когато първа чакра е отворена през нея
става автоматично захранването на изразходваната енергия.

СЕКС И РАБОТА С ПРИРОДАТА
СЕКС И ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН
СЕКС И ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА –
РАЗГОВОРИ И СЕКС
Днешната жена гледа на секса като на нещо грубо и материално, първично и инстинктивно, свързано със зачеването и мъжката страст и инстинкти. А има даже и жени, които
гледат на секса като на нещо което е свързано с преодоляването на изкушенията на дявола. Всичко това е резултат от
успешната стратегия и работа на представителите на рептилоидната цивилизация, която досега е използвала секса само
за едно, за подчиняване на човека на собствения си интерес.
Който е бил, контрол върху човечеството. И естествено, жената е била най-удобната примамка, след подслона и храната.
Впримчване на основните програми в работа по контрол над
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човечеството. И днес, вече чрез себеосъзнаването, човечеството започва да излиза от обхвата на заложените разрушителни програми.
В днешната жена като съзнание съществуват два вида
партньори: един – за материя или секс, тоест наслада и продължение на рода като майка, и втори вид партньор – за духовни разговори взаимен духовен баланс. Тя е разделила общуването на два вида, материално общуване с мъжа и духовно общуване. И почти не вярва, че в един и същ партньор
може да намери и двете. В съзнанието на съвременния човек,
обикновено духовният човек е безпаричен и с празен джоб.
А материалният човек е този, който води красивата жена под
ръка. А красивите жени са се примирил с ролята, която им
е отредена от силните мъже, да им бъдат послушни робини,
защото портфейла е техен. И те предпочитат да бъдат осигурени робини, отколкото бедни съпруги на духовни мъже
с празен джоб. И така върви, докато всъщност тези митове
не бъдат разрушени и не бъде доказано на всеослушание на
нашата българка, че духовен и богат, това е всъщност едно
и също. Тъй като Богат идва от Бога, от връзката с Бога. Защото богат може да бъде само този, който е богат и външно
и вътрешно, както и красива може да бъде само тази жена,
която е красива и външно и вътрешно.
Всъщност понятието за секс, включва задължително сливане между материя и дух.
Сексът, това е сливане между мъжкото и женското начало, между мъжа и жената, но и преди всичко сливане между
Духа и материята.
Мъжът обаче днес е забравил, че е олицетворение на
Духа, а жената пък е забравила, че е проводница на майката
земя и материята, към връзката им с Духа.
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Ескизи от една изповед за връзката между
интелект и качествен секс, между дух и
истински секс

„Момчета, мъже и всички там с нещо между краката!
Мисля си, че имам все по-голям проблем с вас. Колкото повече чета тези изповеди, толкова повече се убеждавам, че все
по-малко от вас ценят жената, нейната личност и зряла сексуалност. Всичко опира до цици, задници, дупки, размери,
ритмично блъскане и тотално отсъствие на общуване (вербално, емоционално, дори интуитивно). Не ме разбирайте
погрешно – и аз обичам да ме чукат до откат. Правила съм
го с доста и всякакви мъже, имала съм 2 дълготрайни връзки, няколко краткотрайни и повечко еднократни, дори с мъже
чиито имена не знам до днес. Проблемът е, че това омръзва
в един момент и когато реших, че вече искам наистина сериозна и смислена връзка, се оказа, че комуникация няма. Че
трябва да избирам между якото е….е и човек, с когото да си
говоря. „Тъпа ли е, не ми го вдига“ – казваше последното ми
гадже, а аз се чувствам като него, в женски вариант. Забелязах, че най-“мокрите“ и разкрепостени изповеди тук са на
хора с правописни грешки и ниска култура на изразяване...
Нима интелигентността и зрялата сексуалност са взаимноизключващи се понятия?
Разбира се, има и друго. Интелигентните хора рядко припарват до тези сайтове, малко от тях си позволяват тази форма на ексхибиционизъм, защото я разпознават у себе си и се
страхуват. Все пак попаднах и на някои интересни изповеди,
с похвално въображение отвъд клишетата, написани грамотно и дори талантливо.Така че...
Ако има тук някой, който да е чел повече от задължителните книги в училище, обича изкуството, харесва нестандартни жени и не се страхува от интелигентността им, да се пока48

же. Жалко е да живея в страната на „великите ебачи“ (както
се изкарват всички тук) и да си лягам сама, не мислите ли? И
то само, защото повечето от вас са се разпрали от порно и не
могат да си представят друг тип сексуално общуване – отвъд
силикона, акробатиката и размера.“
Да, това е част от една анонимна изповед в един сайт
на име Изповед. Въпросът, който е зададен в тази изповед
е достатъчно откровен, остър и интелигентен: „Нима интелигентността и зрялата сексуалност са взаимноизключващи
се понятия?“ Да, срещу този въпрос седи действителността:
на работа, и в къщи, и на път за работа и за в къщи, хората
мислят постоянно за секс, а тези, които не мислят, са се подпушили, и зациклили в дребни житейски проблеми. Как го
правят секса ли, тези, които считат себе си за нормални! Точно в задаването на подобен въпрос е нашият проблем. Иначе,
остава стратегията на щрауса, който се прави че не гледа Шоуто на Азис, Шоуто на Слави, но неговите дечица го гледат и
му подражават.
И така!
Защо хората имат нужда от секс, защо го правят и как да
го правят
Въпросът седи тъй както е въпросът с храненето, и защо
хората имат нужда от храна и вода?
Първобитният човек не си е задавал този въпрос, а просто
е задоволявал нуждата си от храна. Съвременният човек прави секс и понякога въобще не му и минава гореспоменатия
въпрос. Иска му се, отива на дискотека, и си намира гадже,
останалото е безсмислено за него. Казва, че му се „е..е“. И с
това въпросът за самоосъзнаването в този сектор на живота,
приключва.
Всъщност хората имат нужда от секс по много причини.
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Едни търсят в него партньорство и емоционално-чувствения
аспект. Други виждат в него задоволяването на нагона, както
се изразяват. Накратко, секс без никакви чувства и любов.
Трети имат нужда от секс от енергиен обмен и елементарно проста нужда от съответната енергия. Мъжка или женска,
това е т.нар. чувство за желание от докосване и погалване.
Плачевно е състоянието на осъзнаването на обществото в
тази област на ежедневието. Тя е оставена на силите на стихията, и тука нещата вървят така както и са били от преди
хиляди години. Нагонът поставя капак на всички останали
аспекти на сексуалната дейност. В повечето случаи, под секс
се разбира именно това, задоволяването на потребността на
човек от „тази работа“. Църквата с нейното рамкирано от
векове мислене също допринася за неизясняване на този въпрос. Какво се крие зад потребността от секс на даден човек.
Просто нагон, или хормони, или нужда от ласка, погалване,
или емоционален глад, или просто жажда за удовостване, или
пък най-просто практикуване на професия проституция.
И така имаме представа за:
Секс – нагон, нужда на тялото породена от действието
на сексуалния център
Секс – пари, полза, да получа нещо срещу стоката в каквато е превърнато тялото
Секс – зачеване, семейство, дете, живот
Секс – удоволствие, ендорфини, емоции и чувства
Секс – енергиен обмен и баланс, нужда от балансиране
на енергиите, мъжка и женска енергия, обмяна на енергии
Секс – информационен обмен
Секс – карма и зависимост от партньора
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Откъс от прочетено в един форум на интернет
„Подобно на слънчевия лъч, който достигайки до земята
се разлага на седем основни цвята, всяко човешко същество
родено на планетата разгръща своите седем тела. Да вземем
за пример растението, което покълва от малко семенце, израства, цъфти, и дава плод под формата на ново семе, в което
заключва опита, придобит по време на краткия си живот. Подобно на него всеки от нас идва на земята, донасяйки семето
на предишните си опитности и разгръщайки ги, в рамките
на едно съществуване натрупва нови, събира ги грижливо, за
да засее семето на живота при следващото си проявление, но
винаги започвайки от там, до където е съумял да достигне в
предишното си съществуване.
Всеки от нас притежава нещо като хард диск – банка памет, в която се съхранява целия ни натрупан опит. При всеки
нов живот законът на Карма определя в каква насока да протече настоящето въплъщение. Семето, което всеки от нас отнася
при напускане на физическото си тяло съдържа цялата информация за неговото развитие. По подобен начин стоят нещата
и ни останалите ни тела. От всяко едно, след напускането на
съответното ниво ние отнасяме по едно такова “семе“. Тези
семена са т. нар. перманентни атоми. При всяко едно завръщане към живот в материалния свят висшият Аз извлича от тях
необходимата информация, построява на тази база съответните тела и накрая на света се появява нов член на човешкото
семейство. Посоката на процеса на изграждане на телата обаче
е в обратен ред от този на напускането им. Първо се изгражда
менталното, след него – астралното, а след това – и етерното
тяло. И тъй като в продължение на еволюцията то вече е оформено и добре организирано, служи за еталон или матрица, по
която най-последно се изгражда и физическото ни тяло.
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Както вече казахме, етерното тяло е прототип на физическото, като разликата между двете се състои в материята, от
които са изградени. По подобен начин водата се различава
от леда, който е пак вода, но в друго агрегатно състояние.
Всеки един орган има свое точно етерно копие, а нервната
система се дублира – до най-тънкото си влакно, от фино изградена мрежа от енергийни канали – т. нар. надиси. Всеки
нервен център има свое ефирно подобие, което се нарича
чакра. Думата означава в буквален превод колело, тъй като
в действителност представлява вихър от енергия. Тези чакри
са енергийните точки, които третират лечителите, прилагащи
методите акупунктура (иглотерапия) и акупресура (масаж).
С други думи чакрите са точките, в които се пресичат енергийните канали – центрове от енергия, които я разпределят
при всяко пресичане на надисите. В етерното тяло има много
такива центрове, които са добре познати на лечителите, използващи източни техники за масаж и лечение. Но ние ще се
занимаем само с най-главните, които са седем на брой. Седем
– като седемте цвята на дъгата.
По продължението на гръбначния стълб, който е един
вид главният захранващ кабел на нервната ни система, но в
етерното тяло, са разположени тези седем главни вихъра от
енергия. Това са центровете, които приемат, трансформират
на подходяща честота и излъчват космическата енергия, необходима за съществуването ни. Физическото съответствие
на системата на седемте чакри е ендокринната система с нейните жлези с вътрешна секреция. Всяко нарушение в тяхното
(на чакрите, а от там и на жлезите) функциониране води до
физически неразположения, които са просто следствие от нарушената им синхронна дейност. В много от случаите е възможно да изминат години, преди енергийния дисбаланс да
се прояви на физическо ниво под формата на едно или друго
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заболяване. За пример ще посоча случай от личния си опит,
когато причината за язва на стомаха на тридесетгодишен човек се оказа емоционална травма от детството му.
Предимството на биоенергетиката се състои именно в
ранното диагностициране посредством констатиране на тези
нарушения. Следващата стъпка, която е от първостепенно
значение, е откриване на причините, довели до тези отклонения. Има безброй случаи, когато сензитивите, открили
подобна дисхармония в аурата, съумяват да я отстранят, но
това съвсем не означава, че работата по изцелението е приключила. Такава корекция води наистина до облекчение на
страданието, но то е временно. Чувството за отговорност по
отношение съдбата и здравето на всеки болен би трябвало
да задължи лечителя да проследи случая във времето. Понякога след известен период възниква проблем, засягащ друг
орган и човекът не съумява да направи връзка с предишното си страдание. Възможно е дори да започнат да се сипят
житейски несполуки или да се влошат взаимоотношенията
между лекувания и неговото обкръжение. Именно защото
не е локализирана и ликвидирана първопричината, довела
до заболяването. А това е възможно единствено с активното
сътрудничество на страдащия човек. В тези случаи лечителят е просто сътрудник, който със своята съпричастност и
добронамерено отношение подкрепя и насочва усилията на
болния да се освободи от всички задръжки и наслагвания от
емоционално и умствено естество. Именно тяхната корекция
или отстраняване възстановяват хармонията и довеждат до
окончателно ликвидиране на проблема.
Изпитвам дълбоко уважение към всеки, посветил се на
лечителство – било дипломиран медик или сензитив. Убедена съм, че повечето от тях имат за мотивация стремежа си да
помогнат на човека, потърсил помощта им. Но според мен,
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за да бъде тази помощ ефективна на всички нива, освен сензизтивното възприятие, са необходими и задълбочени познания, касаещи цялостния строеж на човека – т. е. и строежа на
енергийните му тела. Нужни са и поне първоначални знания
в области като анатомия, физиология, психология и – колкото
и странно да звучи – по философия. И тези знания би следвало непрекъснато да се попълват и разширяват с усърдие
и желание. Защото само стъпвайки на този натрупан в продължение на хилядолетия човешки опит можем да оказваме
действителна помощ на нуждаещите се.“

СЕКСЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕДИН
СЪБУДЕН ЧОВЕК

Сексът е всичко друго, само не е, точно това нещо, което се демонстрира в филмовата индустрия или църковната
рамка. Сексът, това е обмен на равнище енергии и информация. Сексът, това е възможност за снабдяване с положителни
усещания, които заздравяват имунната система. Но в същото
време, това е и форма на зависимост, защото ако се прави без
любов, това води до покупко-продажба. И обвързване. Ако
се прави с любов, пак е зависимост, но вече в името на пътя
към Бога. В първия случай, това е създаване на карма, а във
втория, това е дихарма. Когато сексът се прави в името на помагане на партньора, защото го обичаш и искаш да му дадеш
нещо от себе си, това е явление, което води до секс-Любов.
А когато сексът се свързва с финикийските знаци, това е снижаване на неговата истинска стойност и приравняване с някаква евтина стока, при положение, че не осъзнава, че никой
няма право да продава нещо, което не му принадлежи. Когато
сексът е Любов, тогава всичко разцъфтява, когато сексът е
сделка и продажба на плът, тогава всичко потъмнява. Найдревната професия никога не е била свързана с финикийски54

те знаци, а е била просто вид служене пред Бога в древните
храмове, в които жената се е отъждествявала с женското начало. В този смисъл митът за най-древната професия днес
неистово се експлоатира от порно-индустрията, която няма
нищо общо нито със секса, нито с женското начало,а единствено с мамона. Може да се прави секс, само когато имаш
отношение към партньора и имаш какво да му дадеш от себе
си, тоест не го правиш заради користни егоистични цели, за
да вземаш от него енергия.
„Ами че то това било само заради обмяната на енергии,
и то най-вече за да се слеят двете клетки и да породят нов
живот. А то това – натрупаното като порноиндусктрия“- така
си казва всеки един учуден от състоянието на сън в това поле
на осъзнаване.
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СЕКСЪТ И РАЗБУЖДАНЕТО ОТ ДЪЛБОКИЯ
СЪН В МАТРИЦАТА

Чрез секс може да се ускори събуждането от съня в Матрицата, но само чрез правилно отношение към секса – природосъобразен и съзнателен секс.
СЕКС И ЕНЕРГИЕН МАСАЖ
СЕКС И ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
СЕКСУАЛНО ОБЩУВАНЕ И ПОТРЕБНОСТ ОТ
ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГИЕН МАСАЖ
ФРИЗУРА И МАСАЖИ
ЕНЕРГИЙНА КОЗМЕТИКА
ЕНЕРГИЕН МАСАЖ
МАСАЖ-ФРИЗУРА
ФРИЗУРА И МАСАЖ
РЕЛАКС И МАСАЖИ
РЕЛАКС-МАСАЖИ И ФРИЗУРА
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Най-древният дял от мозъка –
гръбначният стълб
Схема 4
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Горните чакри
Балансиращата основна сърдечна чакра
Концентрация върху сърдечната чакра
Работа върху тила
Комфорт и отворени канали на тила
Състоянието на ноздрите и състоянието на вратните прешлени
Приложна енергийна медицина
Релакс и енергийно състояние на тялото
Свърнапрежения и енергийни канали
Чакри и енергийна кондиция
Гръбначният стълб – първа чакра, трета чакра и четвъртапета чакра – порталите за комфорт
Гениталиите, корема-пъпа, и гърдите с тила
Ендорфини, имунна система, вкусови усещания, тактилни усещания, усещания за болка
Ендорфини и имунна система
Ендорфини и негативни усещания от петте анализатора – вкус, обоняние, зрение, слух и тактилен
Усещанията от езика
Усещанията за топлина и студ
Усещанията за кожен допир
Усещания от нервната система
Ролята на усещанията и положителните емоции при
лекуването на болестите
Ролята на стреса и неговото изолиране при лекуването на болестите
Болестите, това са продължение на въздействието на
стресовия фактор
Усещанията, това е информацията на човека за състоянието на околната среда и вътрешната среда. Един път, в мозъка
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постъпва информация за онова, което е отвън, и втори път, за
онова, което е отвътре. Поставянето на изкуствени източници на информация води до дисбаланс на картината за света.
Външни генератори, дразнители, шумови източници, всичко
това води до създаване на нова картина за действуващи фактори върху организма и върху това се концентрират пазителите на имунната система.

Ендорфини и енкефалини

Въздействие и изработване – еталонно състояние и петте вида ендорфини, визуални, слухови, тактилни, вкусови и
обонятелни.
Порция ендорфини – в трудни ситуации, смях и положителни емоции
– Тактилни ендорфини, усещане за слънчева топлина, за
топлина от огнище, усещане за допир до кожа
– Обонятелни ендорфини – ароматерапия, любим парфюм
– Вкусови ендорфини – нещо сладичко, „припечена филийка“, нещо припечено на жарава
– Слухови – любима мелодия, музика която успокоява
или тонизира
– Визуални – образи и форми, които радват окото, златното сечение, закръглени форми, образи на сила
Енергийни въздействия – приток на енергия, отлив на
енергия
От една страна въздействие чрез ендорфини, от друга
като насочваме енергийния поток към енергийния скафандър
и от това, се получава чувството за комфорт и сила, изпълване с енергия.
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Кратки правила за въвеждане на порядък
в отношенията „мъж-жена“, „секс-пари“
Жена, която прави секса за пари, очевидно оценява женската си роля в секса на такава стойност, и така принизява
жената в себе си, богинята в себе си. Тъй както и богатият,
когато не оценява своето богатство, дадено му за благо, и го
разпилява, в следващия си живот ще е принуден като беден
да се научи да го уважава и цени. Обяви от типа: „Обичам
секса и парите и поради това правя секс за пари“, говорят за
липсата на осъзнаване, че сексът не е просто чукане и удоволстване, а преди всичко енерго-информационна комуникация.
Според закона за Карма, нарушаването на правилата води до
въвеждане на душата в това или следващо прераждане, в състояние да осъзнае и изкупи грешките си.
Мъж, който принуждава жената до себе си, да проституира, като я насилва, съблазнява, и й предлага работа на проститутка, за да заработи някакви пари, в следващия си живот
ще бъде неспособен да общува с жени. Вместо да оцени богинята до себе си, той я принуждава да продава за жълти стотинки своя дар и така да го експлоатира. Тези, които днес са
впрегнали в порноиндустрията и рекламата с еротика, цялата
армия от певачици, фолк певици, манекенки и топ модели, в
следващия си живот ще изпитат същото каквото е, за един богаташ, изгубил богатството си, и принуден да рови из кофите
за смет, или пък по-вероятното за шоумените, злоупотребяващи с женска плът заради парите, те ще се преродят в съответната форма, която ще ги принуди да осъзнаят греха си. Чалга
певиците, разголените фолк певици, потънали в разкош, топ
моделите от подиумите, всички те намъкнати в индустрията
на покупко-продажба на женска плът, би трябвало да осъзна60

ят отговорността си от изпяването на само една песен в която
се петни женското начало и богинята в жената. Евтините шоу
спектакли в които жената е сведена до гювендия, без всякакво достойнство на жена, скоро ще бъдат анахронизъм, след
като техните организатори понесат плодовете на своята велика организация да печелят пари на гърба на богинята майка.
Женската енергия не може да се купува и продава, тя
трябва да се уважава, защото е енергия на майката и сестрата, на мекотата и женското милосърдие. Женското
начало е крайно време да покаже достойнство, като каже
„стоп“ на джуджетата евнуси с огромни портофейли и
комплекси за мъжественост из империята на Холивуд,
Плейбой, Хъстлър и пр. Многобройните хитреци в стил
„Сто манекенки“ скоро ще дават отчет пред Богинята
майка за злоупотребите, които са нанесли върху женското начало, с евтиното си отношение към жената, превръщаши я в кукла, манекенка и играчка. Училищата за
манекени и топ модели скоро ще трябва да се замислят
какво да възпитават в младото поколение от женски
род.. Походка на гювендия, външни обноски на куртизанка
или етика! Телевизионно предаване „Огледала“ и понятието за „Калдаръм кокона“ тоест манекенка, вече почват
да се сливат.
Отношенията към едноименния пол в секса днес, са под
същото знаме, под което са се намирали по времето на Содом
и Гомор, и ако не изчезнат подобни аномалии, ще се повтори
и поредната сцена. За справка виж главата от Стария Завет в
която се споменава за Содом и Гомор.
Относно дълготърпението и богобоязливостта дали
са божии качества:
Хората, които търпят днешните безобразия, всъщност се
61

оказват като съучастници в престъпленията чрез своето безучастие в исконната реакция срещу тях. Когато човек усеща,
че не трябва да мълчи, а поради страх се принуждава да мълчи, той участва в престъпление.
Относно свещеното право на избор:
Право на избор имат само людете, които са в съзнание и
будност. Спящият никога няма избор. Него го водят за носа.
Зомбираният има избор преди да бъде превърнат в зомби.
Наркоманът има избор в началото, докато не бъде уловев с
нишката на наркозависимостта. Да се говори за Право на Избор, е част от стратегията на Лова на мишки, която се осъществява в наши дни чрез манипулацията по телевизионните
канали. Будните хора знаят това. И правят всичко възможно
за информиране на своите братя и сестри.
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Книги с подобна тематика
от същия съставител
1. Хранене, дишане и сексуална култура
2. Паневритмия, Културна Асоциация Беинса Дуно, 1996
3. Българският Чикунг или яйцевидното стопляне
4. Стрес и изход в Учението на Петър Дънов
5. Лечителската школа на Учителя
6. Емоционална воля и секс
7. Секс, даване, вода и благодарност

Много – препоръчителна литература
Езотерични записки, Радея
Пътят на човека, Радея
Посланията на добродетелите, Радея
Посланията на водата, Емото Масару

Препоръчителна литература
Психология на човешките еволюционни възможности,
Пьотър Успенски
Екстаз чрез Тантра, Джон Мъмфорд
Чакрите, колелата на живота, Енодиа Джудит
Лечение с чакрите, Синди Дейл
Енергийна медицина, Дона Идън
Вътрешни даоски упражнения, Стивън Чанг
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