ЛЕЧИТЕЛСКАТА ШКОЛА
НА УЧИТЕЛЯ
Лечебник или лечителя
в наши дни
ЛЕЧИТЕЛСКО ИЗКУСТВО И
ПРОФИЛАКТИКА
МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ
(събрал и подредил Д. Звездински)

ХЕЛИОПОЛ
2007


Книги с подобна тематика от същия съставител
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хранене, дишане и сексуална култура
Паневритмия, Културна Асоциация Беинса Дуно, 1996
Българският Чикунг или яйцевидното стопляне
Стрес и изход в Учението на Петър Дънов
Емоционална воля и секс
Секс, даване, вода и благодарност

Посвещава се на всички искрени и честни души, дръзнали да кажат
твърдо „не“ срещу методите с които Старата култура се опитва да се увековечи. Време е за преход!
Преход към Новото! Новите ценностни модели сега се коват и така
се полагат основите на следващата Шеста основна раса!
Посвещава се на всички, които работят за Изгрева на Новата култура.
Посвещава се на Пионерите на Новата култура, които под водачеството на Свети Иван Рилски и Учителя – Беинса Дуно като цяло, ще
изградят рано или късно основите на Новата лечителска наука и ще поставят началото на Новите природолечителски комплекси.
Да бъдеш Пионер в епохата на Преход към Новата Култура, това е
призвание, това е въпрос на чест и специален вътрешен избор.

© Хелиопол, 2007
© Стефан Калайджиев, съставител
Второ преработено издание
ISBN 978-954-578-155-6



С

пожелание българите да се научат на уважение помежду си,
взаимно изслушване и взаимно зачитане, защото каква полза, ако
всеки българин в Родината и по света, биейки се в гърдите, колко е
велик, изпълнява амбициозно личната си мисия и предначертание,
но не може да се впише в настоящия общ План на Създателя, Първоосновата на всички успешни мисии и предначертания. А общият
План на Създателя предполага паралелни линии, предначертания,
проекти и координация и толерантност между тях, отсъствие на
монополизъм и мания за единственост – амбиции за първата скамейка, свръхмерно желание за управление на богатства, вируса на
болестта наречена Власт и Контрол.
Богатството идва единствено от Бога. Богат е само този, който е в пътя на Бога, който се вписва в Плановете Му. Другото богатство, онова, от предаването „Стани богат“, или пък славата
и амбицията от телевизионните шоу в стил „Сървайвър“, те са
като снежинките, играят си във въздуха с погледите на хората, но
рано или късно се стопяват и изчезват, превръщайки се във вода.
С пожелание българите да се научат навременно да се отърсват
от всички вредоносни лъжеводачи и авторитети, псевдоинтелектуалци и псевдодуховни-псевдорелигиозни лидери. Трагедията на
този народ е, че е много добродушен, простосърдечен, наивен до болка
и прекалено много лъган от своите привнесени отвън политически
водачи, вълци в овчи кожи. Безспорно, както е казано, този народ си
заслужава водачите, но рано или късно, той се осъзнава от болката,
събужда и поема собствената си съдба в ръцете. На този народ му се
дават такива калпави и затънали в беззаконие водачи за да се изпита вярата Му в Господа и за да се създаде нещо ново, след разрухата,
на мястото на унищожаващото се, безвъзвратно остарялото минало, свързано с робство и васалщина. Каузата за непременно физическото оцеляване на този народ е било онова, което го е вкарвало
в невярната посока на поединично спасение и забравата, че човек е


тука на тази земя за да еволюира, и изпълни своето предначертание, а не просто да оцелява физически и да трупа материално богатство. Според изкуствено привнесената, станала понастоящем
традиционна „линия на преклонената глава“, оцелял роб е по-добре
отколкото свободен и разпънат на кръста. В резултат на провежданата акция на поробителя: Ятаганът и отсичане на главата
или приемането на феса в продължение на няколко века.
А може би е било достатъчно няколко човека да кажат твърдо „не“ на феса! Да, но страхът, който е общоизвестен съветник.
И оттогава е тръгнало така. И така, до наши дни, когато апатията и преклонената глава съжителстват със философията на
сървайвъра ! „Да побеждавам, да бъда пръв, да оцелея и то на всяка
цена!“ А това, че човекът като душа идва на земята според Древните и според Мъдрите, за да направи еволюционно развитие, това
е забравено.
С пожелание да се научат да избират за координатори и организатори на обществения си живот, честни люде, които носят
неподкупност и безкористие в работата за другите.
С пожелание да се научат да анализират ситуациите, които
сам Бог им поставя по пътя, и преодолявайки ги, изпадайки в погрешки и заблуди, да съумеят да задават въпрос към себе си: Боже
Господи, защо ни го пращаш това изпитание, защо това така ни се
случи! Защо ни изпращаш точно сега изпитанията? В какво съгрешихме и как да се изправим?И само когато човек престане да повтаря сляпо старите си погрешки, той излиза на правия път към
Бога. Иначе се получава зацикляне, което е и името на настоящото
положение в България. Никой не иска да попита –защо работите
ни в България не вървят? И докато този въпрос не бъде поставен и
публично обсъден, не ще може да се излезе от днешната ситуация!
С пожелание да се научат на Прошка и Благодарност, помежду си най-вече и пред Бога, на покаяние помежду си и пред Бога,
защото Бог не е нито гневлив, нито осъждащ, Той е всемилостив и


всеопрощаващ, но Законът Му е строг и неизменяем и в този Закон
е позволено, когато човек осъзнае греховете си, да се покае, разкае,
и потърси причината за стореното, анализирайки я, осъзнавайки
я, недопускайки я повече, искрено да помоли за нов път в живота.
Прошката, покаянието, между хората, ако го извършваха всичко това осъзнато днешните българи, не би имало вероятно повече
болести в тази свещена земя на име България с нейните святи и
лечебни места.
И най-вече, самата Благодарност към ситуациите, които ни се
случат, тоест детерминирани от нас самите по пътя на живота.
Защото Бог никога не праща по-големи изпитания от тези, които
са поносими за човека. И всеки един товар е предварително избран
от нас, всяка една ситуация е най-доброто в момента в който ни се
изпречва на пътя. Защото тази ситуация, и ли това изпитание,
не са прашинка в измисленото от невежите понятие за Оцеляване,
а просто една малка отсечка, златоносна възможност за по-добро
еволюционно развитие на човешката същност.





Съдържание
1. „ За лечението“ от Учителя (Петър Дънов – Беинса Дуно).......................
2. Медицина на Шестата раса..................................................................................
3. Духовна терапевтична наука – Шест правила................................................
4. З
 а здравето, лечението и болестите – из опита на
Тиберкул....................................................................................................................
5. Храни, емулгатори, фармацевтични продукти, ваксини,
електромагнитни вълни........................................................................................
6. Геноцид срещу населението – безотговорност
или планиран заговор!..........................................................................................
7. В Заключение!..........................................................................................................





Първа глава
ЗА ЛЕЧЕНИЕТО
От Учителя
Човек, който изпълнява волята Божия,
Нито вълци го ядат
Нито раэбойници го крадат.
Няма болест в света,
Която да не може да се лекува.
Учителя
„Всичко, което става в живота ви, то е определено, то е наредено, създадено за вас.
Ще кажете: Такава е волята Божия, всичко
мога да понеса. При това, въпросът веднага
се разрешава.“
Учителя
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Бъдете постоянно в молитва, за да пребъдва Бог във вас и да
ви освободи от всички прегрешения и болести.
Болният не може да се излекува, докато не изповяда греховете си пред Бога в душата си.
Ако се изповядаме пред Бога и вложим цел в живота, ние
ще оздравеем и ще се освободим от всички болести.
Който отправи мисълта си към Бога, той ще бъде свободен
от всички болести.
Когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се разговаряйте с болестта. Питайте я, защо е дошла, докога мисли
да остане при вас. Като й попейте „Мога да постигна що желая“, тя ще се задоволи и ще ви напусне.
Нищо не се върши без предварителна връзка с Бога.


7.

8.
9.
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13.
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Чрез мисълта си човек може да забрани на микробите да се
размножават в него и да ги изпъди навън. Светлата мисъл
може да преобрази човека, да го освободи от всички мъчнотии.
С мисълта си човек може да се освободи от всички израстъци в тялото – Как? – Като ги мести от едно място на друго.
С помощта на мисълта си, човек може да събере излишната
материя на едно място и да я извади навън чрез някакъв цирей. Щом в организма се е образувала нечиста материя, по
какъвто и начин да е, тя трябва да излезе навън чрез порите,
чрез изпотяването или поне чрез някакъв цирей.
Светли духове помагат на хората. Достатъчно е да ги призовем в името на Любовта Божия, за да ни се открият. Те са
постоянно между нас.
Ще се свържеш с всички добри хора по лицето на земята и
горе на небето, и ще оздравееш.
Ще се свържеш с всички добри хора, които желаят доброто
на човечеството, с разумните същества Херувими, Серафими, Престоли, с Ангелите на смирението и с всички Ангели
и приятели на Небето и земята.
На недъзите, на болестите и злото ще говорите, ще правим
добро. Така ще дойде любовта в нас.
Лекувайте всички болести чрез внушение. В тялото на човека има специфични клетки – лекари, по-добри от най-отличните лекари на земята. Те седят около човека и казват:
Господарю, ти само ни давай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще направим. Те могат отлично да
ни излекуват. Помоли им се и кажи: „Моля ви се, съберете
всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте
всички условия за работа.“ (един път). Без да се бъркаш в тяхната работа. Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро
разположение, иначе Законът не действува.
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15. Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето
здраве, за развиване на своите способности, за усилване на
паметта си и т.н.
16. Най-първо, употребявайте Закона на внушението върху себе
си. Внушавайте си и работете! Когато научите да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.
17. Оздравяването ви ще зависи от концентрирането на вашия
ум. За всичси идеи, които искате да прокарате в света, трябва
да имате една огромна интензивност.
18. Когато ставате сутрин, мислете върху това, че сте душа, съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето повдигане. Извикайте тия същества и
съзнателно се свързвайте с тях. Като мислите за тях, вие ще
можете да ралотите успешно. Мислете за тях без никакво
съмнение, без никакво колебание и ще оздравеете.
19. Учителят ни иде на помощ. Намери Христа и кажи: Учителю, да оздравея! Когато ти отиваш в провинцията, живо си
представи Моето лице и аз ще дойда и ще ти помогна. Също
Учителя е казал на един брат: „Вечер, когато ти спиш, ще те
посетя и ще те излекувам.“
20. ДОКАТО СИ С БОГА, ТИ НЕ МОЖЕШ ДА БОЛЕДУВАШ.
21. Веднаж аз лично се оплаках на Учителя като му казах, че животът ми се намира в опасност. В отговор Учителя ми каза:
„Поглеждай Небето и не бой се!“
22. Силната мисъл лекува всички болести.
23. Обърни се към Бога и кажи: „Господи, ние можем да жертваме всичко за Теб!“ „Каквото кажеш, ще направим.“ Така ще
разрешите вашите трудни задачи.
24. „Едно с Божията Любов и сила!“ Ако вярваш в тия думи,
като поставиш ръката си върху главата на болния, последни11
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ят ще стане от леглото.
Ако в желанието си вложиш цялата си душа, без всякакво неверие, колебание и съмнение, ще стане, ще го постигнеш!
Обърни се към Бога с всичкото си упование и надежда и
кажи: „Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си.“
Направете опит с думите: „Бог е Любов“, и ще видите каква
сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във
волята, и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете.
Аз съм готов да служа на Бога, аз служа на Бога, аз работя за
Бога и затова трябва да бъда здрав и съм здрав!
Ще кажеш на болестта: „Бог на Когото служа ви заповядва да
ме развържете! Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!“
Скръбта, болестта и всичко, с което не можете да се справите, възложете на Господса и кажете: Аз не мога да те храня,
ще идеш при Господа! И болката ще си иде, а на тебе ще ти
олекне.
Направете опит с вас или с друг болен на смъртно легло. Кажете: „Господи, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе!
Ще работя заради Тебе. Остави ме на земята!“ И направи изровед пред Бога в душата си.
Ако си болен кажи: „Господи, отсега нататък ще ти служа
с всичкия си ум, с вичкото си сърце, с всичката си душа и с
всичката си сила. Където и да съм, при каквито и условия
да съм – като работници на нивата, на лозето, на фабриката, навсякъде ще служа с любов, безкористно, без никакви пари!
Някой заболее до смърт, нека се обърне тогава към бога с
думите: „Господи, ако това, което ни се проповядва в Твое
име е истинно, помогни ми да оздравея! Обещавам, че ще
Ти служа.“ Направете опита искренно, за да се убедите, че
12
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35.
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37.
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39.
40.
41.

проповядвам велика, жива Истина, която пръв съм проверил. Който направи опита искренно, чистосърдечно сам ще
се увери, че Господ е жив. Аз искам да познаете този Господ и
да се убедите в думите ми.
Ако някой заболее сериозно, да се обърне към Бога с гореща
искрена молитва, да каже: „Господи, помогни ми в този тежък час, да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост.
Искам да посветя живота си в служене на Любовта, в изпълнение на Твоята воля.
Господи, в Тебе е всичкото ми упование, помогни, прати ми
своята помощ, да позная, че съществуваш, че си Бог на живите и на всички помагаш. Обещавам да Ти служа, да посветя
живота си на Тебе.
Болен си, тогава кажи: „Господи, помогни ми да изпълня
Твоята воля, за да Ти служа!“ Кажеш ли така, ще видиш какъв преврат ще стане с тебе. Онзи, Който е без Бога, той да
му мисли.
Бог е влязъл в хляба, в плодовете, във водата, във въздуха,
в светлината. Който обича Бога, възприема Го чрез тях.
Такъв човек се лекува.
Казват, че Светото Писание е живо слово. Ако е така, турете
го на главата на болния и вижте, ще оздравее ли. Постави
ръката си върху главата на болния ивиж как ще се отрази на
здравето му. Твоята любов и добро желание към болния ще
се превърнат в мощна жизнена сила.
Като пиеш вода и се разхлаждаш, кажи в себе си:“Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“
Ако си болен, кажи: „Обичам те Господи!“ Кажеш ли така,
ще оздравееш.
Ако ви заболи сърцето, духнете и кажете: Хууу!Няма да мине
дълго време и болката на сърцето ще престане.
13

42. Ако някой е болен, нека си представи, че болестта постепенно слиза надолу, докато излезе навън. Щом се освободиш от
нея, поддържайте мисълта, че сте здрав и бодър. Както мислиш, така става.
43. Да вдигне човек ръката си нагоре, това означава призоваване
на разумните сили на помощ.
44. Вдигни главата и ръцете си нагоре, да се насърчите. В ръцете на човека са вложени ред сили, чрез които той влиза във
връзка със същества, които му се притичват на помощ.
45. Тури ръцете на болното място, съсредоточи ума си за 5-10
минути.
46. Заболее ли някой ваш близък, турете ръката си на гърдите му
и кажи: „От мен да замине!“
47. Няма по-велико благо от това, простиране на ръцете върху
главата на някого. Ръцете се държат хоризонтално.
48. Щом усетиш тежест в стомаха си, стани прав, тури ръцете си
на корема, дясната ръка върху лявата, с палците един срещу
друг. Кажи си: „Всичките ми работи са уредени.“
49. На всяко ваше желание, което ви спъва, ще кажете: „Ще коленичиш и ще се молиш.“
50. Като дойде някоя болест, опълчи се против нея, кажи: Знаеш
ли кой съм аз? Скоро да си вървиш! Аз съм свободен човек.
Заповядвам ти, да ме напуснеш.
51. Служенето на Бога трябва да бъде за вас свещена идея, която
да ви причинява най-голяма радост в живота. Който служи е
здрав и на него съдействува цялата Природа.
52. Кажете: „Господи, сгрешихме! Ние не опазихме твоите
велики закони на Любовта, на Мъдростта и на Истината.
Ще ги опазим сега.“
53. Помни, който обича Бога, той има имунитет към болестите.
54. Щом те заболи крак, помилвай го, разговори се с него, кажи
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55.

56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.

му: Извини ме за моята невнимателност, сгреших към тебе,
но ще изправя грешката си. Само така ще се примириш и ще
оздравееш.
Съберете две радости на едно място и ще се уверите в действието и силата на този закон. В няколко минути, или наймного в два, три часа, раната ви ще оздравее. Събереш ли две
радости на едно място – твоята и на твоя ближен, ти си в
Царството на хармонията и областта на щастието. Това е закон.
Ти си болен защото не обичаш.
Заболееш ли, движи палеца си! Изнеси дясната ръка напред,
с дланите надолу. Допирай последователно палеца си до
всички пръсти на ръката: до малкия, безименния и т.н. След
това обърни същата ръка с дланта нагоре и направи същото упражнение. После направи двете упражнения с лявата
ръка, първо с дланта надолу, после с дланта нагоре. Ако си
търговец и не ти върви, седни на един стол и започни упражнението.
Каквато болест и да имаш, хвани болното място и кажи: „Ще
служиш на Господа!“ Зарадвай се за всичко, защото определеното е това да стане.
Болен си, когато ставаш сутрин, пий по една чаша гореща
вода на глътки. Прави това 40 дни наред и ще оздравееш.
Когато заболеете от нещо, приложете следния метод: Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете: „Аз
живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести.“ Ако
вярата ви в Бога е силна, няма да се мине половин час и болката ви ще изчезне.
Да се измисли песен за думите: „Божествената Любов ме озари!“
Формула с която човек може да се лекува: „Стани и ходи!“ С
тези думи Христос излекува болния при къпалнята.
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63. Разболееш ли се, кажи: „Благ е Господ!“ Изгубиш ли силата
си, кажи: „Бог е всесилен! Аз искам да стана силен.“ Изгубиш
ли знанието, разумността си, кажи: „Бог е всемъдър. Аз искам да бъда мъдър.“
64. Произнесете думата „любов“ правилно и така вие можете да
се лекувате. Например, ако страдате от ревматизъм в краката
си, кажете дълбоко в себе си, с вяра и упование във Великото:
„Бог е любов, и в Любовта болести не съществуват.“ Кажете
ли тия думи 2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на крака, здрав както някога сти били.
65. Колцина от вас четат Господнята молитва, когато са болни?
Рядко ще срещнете човек, който при най-трудни условия на
своя живот да отправи чиста благодарствена молитва към
Бога.
66. Ако болният човек вземе в ръката си една свещена книга, ще
оздравее. – Защо? – Тази книга съдържа в себе си енергия,
която лекува. Ако гладният вземе в ръката си тази книга, той
веднага ще се нахрани. Голяма сила крие в себе си тази свещена книга. В тази книга се крие здравето, силата, знанието
и богатството, което човек търси.
67. Обърнете се към Бога с благодарност, че е изпратил този ревматизъм. Пейте на ревматизма и го благославяйте! Благославяйте бога, светиите, ангелите, добрите хора по света и като
се свържете с тях, няма да забележите как ще оздравеете.
68. Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да
пожертвува нещо от себе си. И каквото обещае, трябва да го
изпълни. Каквато жертва намисли да направи, той трябва да
я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието
си, което е дал пред Бога и да не е получил отговор на молитвата си.
69. Човек може мислено да приема гореща вода и така да се лекува от разни болести.
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70. Ако някой от вас заболее, нека съсредеточи мисълта си към
болестта си и да я изпъди вън от себе си.
71. Като окултен ученик отивате при един болен: Направете му
няколко паси, духнете един, два пъти над него и той ще оздравее.
72. Ще кажеш на микробите на треската: Заповядвам ви, в продължение на 25 м5нути да излезете навън от моя организъм,
защото съм зает, отивам на работа.
73. Музиката ще ви продължи живота. Тя е едно средство за лекуване.
74. Песента „Бог е Любов!“, като я изпеете веднаж, каквито болки имате, те ще изчезнат. Песента „Фир, фюр, фен“ е също и
за лекуване и тониране на сърцето.
75. Ще кажеш на своята душа: „С теб е Бог. Ти ще победиш! Твоята победа е и моя победа. Аз вярвам в един Бог на Любовта,
в един Учител на Мъдростта и в един Дух на Истината.“
76. Серафими – нервна система, херувими – бели дробове,
престоли – сърцето, същества на благородствотот – стомах,
нласти – черен дроб, същества на доброто – жлъчка, началства – далак, архангели – бъбреци (ръководят народите), ангели – възвишени мисли
77. От каквато болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да вдигнете от леглото
си здрав и бодър. (единство на съзнанието-това е хармония
между ума и сърцето)
78. Когато слънчевият възел е в неизправност, тури дясната си
ръка на слънчевия възел, а лявата ръка на кръста с дланта навън. Така ще се успокои нервната система.
79. Някой страда от стомах, гърчи се, тури ръцете си на слънчевия възел или на мястото където е болката и ще се подобри
положението.
80. Мозъкът е голямо динамо на сили, на електрическа енергия,
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.

90.

която изпраща по целия организъм. Ако човек знае как да се
ползва от тази енергия, той би могъл да се лекува.
Изобщо, боледуват тези удове, които са демагнетизирани и
за да се излекуват мислено, трябва да им се предаде необходимата енергия.
Който има в запас прана, жизнена сила на природата, достатъчно е да концентрира мисълта си към болното място, да го
докосне с ръката си и ще оздравее.
Болен си, кажи: „Такава е волята Божия, добър е Господ!“
Щом болният възстанови връзката си с Любовта, животът в
него почва да тече и оздравява съвършено.
Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка
болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.
Боже, сътвори в мене сърце чисто и свято!
Ако у вас не се събуди основната идея за Бога, всичко друго е
безпредметно.
Всички болести на физическия свят са се явили първо в духовния свят, а после са слезли на физическия свят. И ако човек успее да създаде антипод на идеята, която е причинила болестта в него, няма да мине много време, два или три
месеца и болестта ще изчезне. Ако знаете как да посадите
някоя велика идея в духовния свят, тя в скоро време ще даде
резултат и на физическия свят.
Направете опит с думите: „Бог е Любов“, да видите каква
сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във
волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете. Ако
досега само сте гледали, отсега нататък ще виждате, ако само
сте чувствували, отсега нататък ще любите. Велика, мощна
сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите.
Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той
нищо няма да постигне.
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91. Като разберете, че Любовта не е нито свята, нито грешна,
нито глупава, нито разумна и ако приемете това, каквато и
болест да имате, тя ще изчезне.
92. „Едно сме с Божията Любов и сила!“ Ако кажете така и повярвате на тия думи, с едно поставяне на ръката върху главата на болния, последният ще стане от леглото и ще оздравее.
Ако болният вярва в тия думи, ще оздравее веднага.
93. Човек трябва да вярва в Бога и като се хване веднаж за него,
болестта му ще изчезне.
94. Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от
друга страна събужда жизнените сили. Престане ли да пее,
човек е осъден на мъчнотии, страдания и смърт.
95. Хване ли ревматизъм, вие ще му кажете: „Аз ще ти дам едно
угощение за добродетел, но след това ще бъдеш тъй добър да
напуснеш тялото ми, тук не ти е мястото.“ Кажете ли на ревматизма така, ще видите, че в скоро време ще излезе навън от
организма ви.
96. Болен сте, опитайте вярата си. Кажете тъй: „В името на моето верую, в името на моя Господ, в който вярвам, заповядвам
на тази болест да излезе.“
97. Ако търсите причините на болестта, продължаваме я по-дълго време.
98. Болният като пече гърба си на слънце и съсредоточи ума си
към всички добри хора на земята, да изпълни мисълта си
само с добри и благородни мисли, тогава няма да минат и
двадесет дни, той ще получи един добър резултат. Добрите
хора на земята, те ще му помогнат.
99. Излизайте всяка сутрин на слънце, като излагате гърба си
най-напред на юг, после малко на север, малко на изток и
постой така един час, от 7-8 часа сутринта. Отправете ума
си към Господа и кажете: „Господи, просвети моя ум! Дай
здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен.“ След това за19

почнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете.
Направете този опит, ще видите, че в 99 процента вашият
опит ще бъде сполучлив.
100.Вярвай в душата си, ако искаш да разрешиш всички въпроси,
ако искаш да се справиш с всички болести. Душата е майка
на човека.
101.Аз турям съботата като емблема на Любовта. Ако правите добро в този ден, всички болести, всички нещастия ще изчезнат от вас. Това може да познаете като нещо положително.
102. Лекар, който вярва в Бога и има Любов към Него, ще вземе
една чиста хартия и ще напише на нея една дума. След това
изгаря книжката, събира пепелта, туря я във вода, за да се
разтвори и дава от този разтвор на болния да пие по няколко лъжички на ден. Не минава и ден или два, положението на
болния се подобрява.
103. Всяка болест, всяко обезсърчение, може да се лекува, ако болният започне да произнася много пъти на ден думите „ще
оздравея“, като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000
пъти на ден. Първият ден ще произнесе тия думи 100 пъти,
вторият – 120 пъти, третият ден – 150 пъти и т.н., докато
дойде до 1000 или 2000 пъти.
104. Когато Божията мисъл е насочена към вас, всичко каквото
желаете ще се реализира. И за да бъде Божията мисъл насочена към вас, вие трябва да бъдете като малките деца,
да имате желание да изпълните Волята Божия тъй както
никой в България не я изпълнил. Ще имате следното желание: Ще изпълня Волята Божия, както я изпълняват
малките деца.
105. Никой няма право да яде без любов. Гневен ли си малко, не
яж! Ако пазите това правило ще видите как законът работи,
ще видите дали ще има болести.
106. Щом гледате на тревичките и на малките растения като про20

107.
108.

109.

110.
111.
112.

113.
114.

ява на Великата Любов, с тях може да лекувате и най-страшните болести. И на смъртно легло да е човек, тази тревичка
може да го излекува. Любовта се превръща еднакво и чрез
малки и чрез големи същества.
Ако сте неразположени, погледнете малко безименния си
пръст. Няма да мине много време и вие ще усетите, че ставате весел и разположен по дух.
Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които
изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви
ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият
в самия човек.
Щом ви заболи глава, ще се стремите да изправите отношенията към Божествения свят. Ако страдате от гръдобол, ще
изправите отношенията си към духовния свят, ще изправите
чувствата си. Ако страдате от корема, ще изправите отношенията си към физическия свят.
При пиене на вода, съзнанието ви трябва да бъде будно, за да
може всяка глътка да отиде на болното място, а не в стомаха.
Който има любов, той не може да боледува. Искате ли да се
освободите от болестите си, трябва да обичате всички хора и
да сте готови на всякакви услуги.
Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните
слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир,
излагайте гърба си на залязващото слънце, а лицето си отправете на изток.
Черешите се препоръчват против малокръвие и неврастения.
Ше ги ядете колкото искате, но с любов.
Нека болният се обърне към Бога и мислено или гласно да
изпее песента: „Обичам Те, Господи, обичам Твоите дръвчета, тревички, Твоите извори, реки, Твоите долини, планини!
Обичам Господи всичко, всичко, което си създал.“
21

115. Най-силно и сигурно лекарство срещу всички болести е
Любовта. Направете опит с любовта да се уверите в нейната сила. Като заболее някой, нека напълни една чаша с чиста
планинска вода и накара един любящ човек да потопи пръстите си във водата два три пъти и след това нека изпие водата и следи какъв резултат ще има.
116. Как може да се въздействува на нервността. – Чрез горещата
вода. Вземете чаша гореща вряла вода, пийте лъжичка по лъжичка. Ако няма гореща вода, може да направите опита и със
студена вода.
117. Ако ви боли ръка, крак, не търсете лекар, но започнете да
пеете на болката тона „си“. Можете ли да вземете тона „до“
правилно, болката ще мине.
118. И тъй като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си
на болното място и кажете: „Това е живот вечен, да позная
Тебе, Единаго, Истинаго Бога и Христа, Когото си изпратил.
Това е живот вечен да позная Любов, мъдрост и Истина.
Това е живот вечен да позная, че Бог е Дух, Който царува
навсякъде.
119. Който иска да усили дихателната си система, трябва да мисли за славея като петел.
120. Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на
слънцето и луната. Ако не може да се свърже направо с тях,
нека се ползва от онези растения и минерали, които са свързани с енергиите на слънцето и луната и ги трансформира.
121. Ако не може да разрешите някой мъчен въпрос, турете дясната си ръка на пъпа. Ако болката на стомаха още продължава, турете дясната си ръка на стомаха, а лявата – на кръста.
122. Идете при някой тежко болен и в името на Исуса Христа,
пожелайте да оздравее.
123. Достатъчно е да мислиш за къртицата, за да подобриш състоянието на стомаха си.
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124. Заболеете ли, концентрирайте мисълта си към болката и
няколко пъти си кажете: „Ще оздравея“ и така ще стане. А
понякога е необходимо до 1000 пъти да си кажете, че ще оздравеете. Постоянствайте и ще получите добър резултат.
125. Ще ви дам едно правило за вътрешно тониране. Слаб си,
искаш да станеш силен, започни да изправяш грешките си.
Боли те глава, тонирай главата си с любов към Бога. Болят
те гърдите, тонирай гърдите си с любов към Бога (ангелите).
Боли те стомаха, тонирай стомаха си с любов към хората.
126. Обичай Бога, благодари за всичко и никога няма да боледуваш.
127. Достатъчно е да споменеш името на Христа за да се освободиш от всякаква болка.
128. Пийте гореща вода, яжте варени картофи и не се бойте!
129. Ако някой човек е в последния час на живота си, той може
да се възвърне отново към живот, като повярва в Бога и се
предаде в ръцете Му, той да работи върху него. Остави ли се
напълно в ръцете на Бога, без никакъв страх, без съмнение,
без всякакви лекарства, но с абсолютна вяра, той ще види силата на Бога.
130. Ако имате пълна вяра и любов към Бога, без никакви колебания и съмнения, каквито болки и стадания и противоречия да имате в живота си, те моментално ще изчезнат. Велика
сила се крие в човека, който има любов към Бога! Този човек
е в сила сам да се лекува с поставяне на ръката си върху болното или парализираното място.
131. Аз лекувам холерата с гореща вода. Дайте на болния от холера 4-5 чаши вряла вода и на другия ден, той ще бъде здрав.
Врялата вода разрежда серума в който бацилите на холерата
се хранят и в 24 часа те намаляват и умират.
132. Никакви лекарства не са нужни. Ще си кажете: „Искам да
порастне косата ми.“ Кажеш ли така, ще си вярваш на думите
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133.
134.

135.
136.

137.
138.

139.
140.

си. Ще пожелаеш да се подмладиш и ще се подмладиш.
Който пее, той е здрав човек. Който иска да бъде здрав, той
трябва да пее.
Ако страдаш от ревматизъм, стопли вода, измий краката си,
слабините си и кажи: „В името на Божията Любов, ревматизмът ще ме напусне.“ Следователно, като призовеш любовта,
всяка една болест, всяко едно страдание изчезват.
Болестта се подчинява само на търпеливия и свободния човек.
Основният природен тон освобождава човека от всички недъзи. Изпееш ли основния природен тон правилно, какъвто
недъг и да имаш, той ще изчезне. Тук полутонове няма, всички тонове са цели.
Като заболееш, потърси човек, който те обича. Хвани го за
двете ръце, погледни го в очите и му благодари за енергията,
която си получил от него.
Упражнение: Добре изправен. Ръцете напред, над главата, надолу. Постепенно свиване ръцете в юмруци, като се поставят
пред лицето под брадата. Бавно изнасяне ръцете напред с разтваряне на юмруци, като че се отърсвате от нещо. Това упражнение има за цел да ви освободи от грешките, които правите.
Виждаш един болен, запей му: „Братко мой, ти днес си болен,
но след три дни ще оздравееш.“ Пей така, че да предизвикаш
жизнените сили у човека.
Ако си болен, не се занимавай с бедни хора. Потърси някой банкер, свържи се с него и работите постепенно ще се
уреждат. Ако си студент и не успяваш в уроците, свържи се
с мисълта на професора си. Ако в продължение на една година държи те в ума си някой щастлив човек, някой банкер,
или някой професор, силите, които работят в тях, ще потекат към вас. Вие можете да черпите сила от подсъзнанието с
хора, дето се крие истинско богатство.
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141. Щом се разгневите, хванете палеца си и помислете за Божествения свят, с който сте свързани. Там ще се регулирате.
Ако по тоя начин не успеете, турете дясната ръка на слънчевия възел и започнете бавно, съсредоточено да броите от
1 до 10. Ако не ви мине, бройте от 1 до 100. Всяко число
съдържа известен род сили, които се отразяват благоприятно върху човека. Като изговорите или напишете числото 1,
мислете за Бога и си кажете: Има само един Бог в света, само
една Мъдрост. Като изговорите числото 2, кажете: Има само
една Божествена майка, само една любов. При 3: Има само
един син на Истината. При 4 – там са Силите, които са родили човечеството. При 5, е свързано с човешкия ум. При
6 – свързано със законите на развитието. При 7 – работят
силите на човечеството. ( – това е голямата майка на света. 9
– е резултат на завършен кръг. При 10 спирайте и се запитайте – разбирам ли нещо от тия числа. Ако състоянието ви се
промени, бройте от 10 до 100
142. Свещеният огън, който е вече запален във всяко човешко
сърце, той е лекарят, който лекува в човека. Човек трябва
само да знае как да се грее на неговите лъчи.
143. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез
храната, но и чрез мислите и чувствата на човека.
144. Ако има повреда в дихателната система, болният ще пее или
свири повече такива песни в които се повтаря тона „до“.
Жлъчката например се рекува с тона „ла“.
145. Кажете ли думата: „Бог е любов“, веднага станете от леглото
си.
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Притурка
Съвременният човек изпада в безпътица поради липсата на
адекватни емоционално чувствени репери, с които да изпълни
смисъла на своя живот. Хората пият алкохол и вземат наркотици поради констатираната тотална безпътица на съвремието и
затъналото в лицемерие и мамоническа комерсия човечество.
Днешното човечество с неговата изследователска-интелектуална част представлява щраус, който отказва да разбере дълбината
на проблема. Поради което, проблемът остава и се задълбочава.
Проблемът на непознаване на потребността от истински емоционално-чувствени ценности! Тоест проблемът на непознаване на
истинската потребност на душата.
Когато на хората им се предостави възможност да работят за
Бога, по Бога, тоест – например, да правят бизнес, който не е само
за пари, а е и по Бога, само тогава те ще вършат това с огромно желание и енергия. Най-голямото изпитание на днешния човек е извършването на работа, която е абсурдна и безсмислена от позицията на големите задачи на времето.Да отива човек на работа всяка
сутрин при положение, че не обича онова, което там извършва и
при положение, че тази работа го отвращава, ето това е част от
болестта на човечеството. Милиони хора са принудени да работят
онова, което замърсява околната среда, убива техните сърца, все в
името на оцеляването, на материалната издръжка, плащането на
наемите и пр.. А задачата на човека не е да оцелява, Целта на пребиваването му тук на земята е, да еволюира и от осъзнаването на
това, от осъзнаването на безсмислието на другото, онова в името
само на тялото, материята и догмата, произтича и констатацията
за безизходица и безсмислица на днешния живот. Днешната църква във външния си облик е загубила окончателно възможност да
предлага съобразени с духа на времето ценности. Новите ценности не могат да бъдат дадени и от затворените окултни и мистични
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общности от източен и западен тип. Не могат да бъдат предложени и от затворените ротариански и подобни общества и елитарни
клубове!
А тогава накъде.
От къде ще се появят новите ценностни модели? Може би от
научно практическата школа на Великото Училище на живота!
От Културата на сърцето, която е обаче понастоящем практически неделима с понятията сексуално-емоционално-чувствен
комплекс! Затова е и настоящето изследване! Само елитарни медитации и молитвени събрания, мантри и братски песни, съвсем
не е достатъчно. Не е ли по-добре да се замислят духовно и интелектуално търсещите хора върху проблема за повдигане съзнанието на човечеството в сферата на най-често извършваните неща!
Хелиопол
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Втора глава
МЕДИЦИНА НА ШЕСТАТА РАСА
Болестта, това е нарушение на част от организма и сигнал за
нарушаване на закона на някое от телата, и то най-вече закона на
душата.
Основни методи на медицината на бъдещето – холистичен,
хомеопатия, човекът като част от социума – клетка от общия организъм на обществото, болестта е проекция във времето и пространството на дадено допуснато нарушение на закона, болестта и
причина на нарушаване на закона и създаване на карма, локална
или дългосрочна.
Появяващите се всевъзможни лечители предизвикват у някои
оживление и надежда, у други – насмешка, у трети – опасение, истина ви казвам: тези огънчета за лекуване се запалват между хората
за да се обучават всички на това изкуство, което ще бъде обичайно
за в бъдеще.
Има три закона: закон за наследствеността, закон за прераждането, закон за карма (причина и следствие) и в тази връзка болестите се разделят на наследствени болести, болести от минали животи, болести които са в резултат на грешки от сегашния живот.
ИМА САМО ЕДНО ЛЕЧЕНИЕ – ДА СЕ ТРЕТИРА ЧОВЕКА КАТО ЦЯЛОСТ, А НЕ КАТО ОТДЕЛНА ОПАКОВКА.
В ЛЕЧЕНИЕТО ИМА ДВА ОСНОВНИ ОПИТА – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПОГРЕШКИ, ПРИЧИ28

НЕНИ В СЕГАШНИЯ ЖИВОТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
КАРМИЧНИТЕ ПОГРЕШКИ
КАРМИЧНИТЕ ПОГРЕШКИ СЕ ОТСТРАНЯВАТ НАЙВЕЧЕ ЧРЕЗ НЕУМОРНА РАБОТА И ПОЛАГАНЕ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ, КАКТО И ОСОБЕНО ЧРЕЗ ПРОЩАВАНЕ.
Болестите и лековете, които се прилагат спрямо тях, са свързани с неговия ЕМОЦИОНАЛНО-ЧУВСТВЕН КОМПЛЕКС,
както най-вече с неговата духовна тъкан и нарущаване законите
на нейното изграждане. Болестите не са свързани с нарущаване
законите на механичния комплекс от тяло и разум. В действителност болестите се причиняват тук на земята, на нашата планета, в
резултат на нарушаване отношенията в емоционално чувствения
комплекс на човека, познат на мнозина като понятието за душа.
От душата и развитието на духовната тъкан се управляват и болестите и лековете за тях. Затова и се казва, че истинските лекове
са произтичащи от душата. Лекувайки душата, се лекува и тялото,
и болестта се управлява от дълбочина. Другото, е чисто и просто
лекуване- козметика.
Лекуването е прилагане на хомеопатична доза любов и милосърдие или пък състрадание. Без желание да се помогне, няма лечение.
Истинското лекуване е лекуване с Вяра, Молитва и в тишина.
Лечението, което са извършвали апостолите на Христа, лечението на богомилите,, ето това е лечителската наука, лечителството на шестата раса.
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Биоенергийното лечение е вредно от определен аспект. То
може да поеме временно болестта, но рано или късно, кармичният дълг си казва думата.
По-добре десет човека, истински излекувани, отколкото десет
хиляди, които обаче по-късно се свличат в пропастта.
Лекуването е отстраняване на недоверието и безверието у човека, лекуването, това е справяне със собственото му недоверие и
скептицизъм, както и с повторяемостта на грешките.
НОВАТА ЛЕЧИТЕЛСКА ШКОЛА СЪС СТАРИТЕ АВТОРИТЕТИ И ОПЕРАТОРИ, НАДЯНАЛИ НОВИ ПРЕСТИЛКИ, Е НЕВЪЗМОЖНА.
ЛЕКАРЯТ НЕ ТРЯБВА ДА ЛЕКУВА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.
МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ОТ ЧОВЕКА ЗА ЛЕКУВАНЕ И ДУХОВНАТА СИЛА, ТОВА СА ДВЕ
РАЗЛИЧНИ НЕЩА.
ЛЕЧИТЕЛСКАТА НАУКА, ТОВА Е ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ.
Лечител Пациент Казус
Пространствено – временен континуум
Пространство – физическо и енергийно. тяло
Време – прераждания, причина и следствие
Социално психоаналитичен портрет
Диагноза
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Болестта като жив организъм
Диалог с болестта
Промяна на отношението към реалността
Ненамеса във вътрешния диалог „пациент-болест“
Самолечение и подпомагане на диалога
Профилакториум и профилактика – предверие към лечителската наука

ДУХОВНА ТЕРАПЕВТИЧНА НАУКА
ШЕСТ ПРАВИЛА
ПЪРВО ПРАВИЛО
Трябва терапевтът да търси как да съедини своята душа, сърце,
разум и ръце. Това ще му позволи да проектира върху своя пациент лечителската креативна сила.Такова е магнетичното въздействие, което би могло да позволи изцелението от дадена болест или
пък обратно, да влоши тежкото състояние на болния, всичко това
съобразно знанието и таланта на терапевта.
Трябва терапевтът да създаде коопериране между своите душа,
разум, сърце и еманация на аурата. Тогава едва той би могъл да
подхрани живота на душата на своя пациент. Това е радиираща
дейност – дейност по духовна радиация. В случая ръцете вече не
са необходими. Душата разгръща своята сила. Душата на пациента
отговаря чрез реакцията на неговата аура към радииращата деятелност на аурата на терапевта, преливаща от първична енергия.
ВТОРО ПРАВИЛО
Трябва терапевтът да достигне до магнетична чистота чрез
чистотата на своя живот. Трябва той да стане способен да излъчва
радииращо въздействие върху хората като е съединил преди това
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техните мозъчни центрове. Когато магнетичното поле е създадено, радииращото въздействие се осъществява.
Коментар: Магнетичното поле за което става въпрос се осъществява когато вибрациите на центъра разположен пред хипофизата и вибрациите на центъра намиращ се над и около пинеалната жлеза – епифизата, образуват поотделно свои орбити, които
се взаимно наслагват и взаимно проникват чрез дейността на шестата чакра.
ТРЕТО ПРАВИЛО
Терапевтът се опитва да се запознае с вътрешното състояние на
мислите, желанията и чувствата на този, който търси неговата помощ. Той би могъл по този начин да открие източника на безпокойството и проблема. След което да свърже причината с резултата при което да открие точката в която трябва да се въздействува.
ЧЕТВЪРТО ПРАВИЛО
Терапевтът и терапевтичният екип трябва да се дистанцират от
употреба на сила и активно въздействащи методи. Не чрез използване на волята и силово отстраняване, а чрез любовта трябва да се
започне.
ПЕТО ПРАВИЛО
Терапевтът трябва да концентрира своята енергия в набелязания център. Центърът трябва да отговаря на на центъра, който
изпитва нуждата. И когато те съвпаднат и се постигне синхрон, се
увеличава силата на въздействие. Така се намира уравновесяване в
очаквания ефект. Така по този начин с точен подход, двете страни
на цялото и едното само разгледано, оздравяват.
ШЕСТО ПРАВИЛО
Терапевтът диагностицира внимателно болестта основавайки
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се на проверката на външните симптоми. Това му позволява да се
запознае и да изолира нужния орган. Той свежда диагностиката
до прилагането й върху енергийния център най-тясно свързан
със заболелия орган. След което той подчинява този център на
методите на окултно лечение, без ни най-малко да подценява палиативните методи и лекарствени средства на официалната медицина.
За здравето, лечението на болестите и как да се помага
из опита на Тибекулската община
„38. Обменът на светлина и топлина може да стане както с думи,
така и чрез делата на вашите ръце.
39. Не само чрез произведенията на изкуството, но и чрез всяка
вещ, сътворена за друг човек.
40. Това трябва да става само с цел да доставите радост на човека, а не да получите печалба от него.
41. Вещ, направена с любов, придобива лечебни свойства:
42. Същността на човека, получил такава вещ, се захранва с допълнителна блага сила.
43. А всяка вещ, направена за печалба, действа като вакуум за
светлината на човешката душа.1
...
20. Много може да се говори и в защита на медицината.
21. Но и тя, в по-голямата си част, е приемлива само за съвременното недоразвито общество.
22. Само малка част от нея е способна да носи истинска помощ.
23. Опирайки се във всичко на развитието на науката и техниката, човек в много отношения е започнал да деградира
24. В частност и в областта на медицината.
25. Но сега с помощта на многобройните лечители хората ще
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тръгнат по пътя на развитие на своите способности в тази
област.
Появяващите се всевъзможни лечители предизвикват у някои оживление и надежда, у други – насмешка, у трети – опасение.
Истината ви казвам: тези огънчета на лекуващи, се запалват между хората, за да обучават всички на това изкуство.
Но ниската степен на разумност при много от тях е поставила техните способности само в служба на материалното им
осигуряване.
Знайте: лекарят не трябва да лекува за възнаграждение.
Сега плътта трябва да се лекува сама.
Защото болестта, в болшинството случаи, е наказание за неспособността да поддържаш тялото си в хармония с Природата.
И неразумно е да търсиш чужда помощ.
Надяващият се във всичко на външна помощ, става зависим
от нея.
Този, който притежава способност да въздейства на повече хора, може даже и без да знае, да направи голямо зло,
Защото способностите на човека се намират в крайно примитивно състояние и лесно могат да бъдат използвани от силите на тъмнината.
Материалната енергия, използвана от човека за лекуване,
и духовната сила не са едно и също,
Затова и пътищата за тяхното развитие и използване са различни.
Човек с развита материална енергия може и да не бъде развит духовно.
И това ще го превърне в голям носител на злото.
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40. Само по пътя на самолечението тъмнината е безсилна.
...
3. Истината ви казвам: да оказваш блага помощ е велико изкуство, на което тепърва предстои да се учи човешкият род.
4. Тъй като в същността си, помощта не винаги носи опора на ставащия, но може да способства и за падение.
Това е възможно, въпреки доброто желание да се помогне.
5. Помнете! От благодеянието, излязло от вас, и неохранявано
от вашия разум, може да се възползва дяволът.
6. И тогава вашата постъпка ще повлече страдания – страдания, които понякога и злоумишленикът не може да причини.
7. Ето защо Пътят на Светлината предполага създаването на
определени благи условия, на основата на които Божието
чедо да бъде способно да се движи към Съвършенство.
8. Прозрялото и наистина устремило се към Светлината чедо е
придобило криле.
9. То ще се издигне над лепкавата гъста маса, в която продължават да остават събратята му, някои от които изцяло са се устремили да се изтръгнат от тази гъста маса, но не им достига
подкрепа;
10. Други жадуват за спасение, но не са се решили да скъсат с
тежестите, които ги задържат на дъното;
11. А трети смятат, че освен тази среда няма друго съществуване
и трябва да вземат от нея всичко, което е възможно,
12. Продължавайки да хвърлят един върху друг купчини кал,
като изпитват определено удоволствие от това.
13. Безсмислено е да се опитваш да изведеш този, който вярва в
твърдостта на своя път.
14. Но също така е невъзможно да бъде спасен и онзи, който се
страхува да скъса връзките си с небитието. Защото той е за 
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почнал да чува, но още не е придобил очи.
15. Всеки, който е полетял, му предстои да разбере, че преди
всичко трябва да се намира там, където устремилите се към
Светлината не се обръщат назад.
16. А онзи, който жадува за Слънчевите лъчи, но често обръща
взора си към своето подножие, се нуждае само от молитвена
помощ, насочена към неговата душа.
17. Защото молитвата е най-добрата помощ, от която всички се
нуждаят и която не вреди на никого.
18. Тя укрепва душата на човека, отминавайки неговото съзнание, което заради болестта си възприема заобикалящите го
явления в значително изкривени образи.
...
		 Медитацията... Тя е основа на всички източни пътища за
духовно развитие. Но какво представлява медитацията?
2. Истината ви казвам: медитацията е изкуство да пребиваваш
извън обществото, като едновременно се намираш в него;
3. Това е способност да се разтвориш в Духа на Живота така,
сякаш придобиваш истинска възможност да общуваш с Всевишния.
4. Но протича ли развитие на духовната тъкан при медитация?
5. Човешката душа се развива само чрез действията на плътта.
6. Кога човек придобива по-голяма сила: когато преодолява
едно препятствие или когато го заобикаля?
7. Истината ви казвам: само в непосредствено преодоляване на
всяка съблазън става пречистване на душата и увеличаване
на духовната сила.
8. В състояние на медитация се уравновесява материалната
енергия, чиито токове протичат в човешкото тяло по различни канали, което предизвиква уравновесяване и на психическата енергия.
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Това позволява човек да пребивава в своеобразно неутрално
състояние, без да възприема никакви вредни въздействия.
Но знайте: в това състоя-ние от човека не се излъчва и топлина.
Нима смятате, че вашият Отец ви е дал живот в плът, за да се
стремите през цялото време да се откъснете от взаимовръзката си с тялото и заобикалящия ви материален свят?
Плътта ви е дадена, за да можете да развивате душата си.
Защото напускайки тялото, душата прекратява своето развитие, въпреки че запазва някои свои качества и способността
си да натрупва нови познания.
Медитативното състоя-ние, в което човек отначало се опитва да влиза от време на вре-ме, постепенно става постоянна
форма на пребиваване.
Такъв човек винаги ще бъде уравновесен, защото движението на Духа на Живота в него ще протича безупречно.
Такъв човек все повече ще се отдалечава от чувството на страдание, което уж представлява важна основа за развитието.
Но на кое развитие?
Страданието има две лица: страдание за себе си и страдание
за хората.
Едното лице води до падение, а другото – до Възход.
От страданията човек може да се отдалечи или в състояние
на най-дълбоко равнодушие, или целенасочено губейки всякаква вътрешна връзка както със заобикалящите го хора,
така и със своята плът и нейните ценности, за което прекрасно помага медитацията.
Тя позволява да се намираш сред хората и едновременно с
това да отсъстваш.
Но как тогава ще помогнеш на ближния си? И възможно ли
е това, ако липсва способност за състрадание?
Когато ваш близък се е превил под тежестта на непо-силен
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товар и потърси подкрепа, разкривайки душата си пред вас,
то, истината ви казвам, помощ може да му окаже само онзи,
който поеме част от мъката му върху себе си.
А тя вече трябва да се очис-ти с благодатната Влага, не само за
да не навреди на вашата душа, но и да не се разплиска навън.
С това ще съумее да се справи само онзи, който притежава
необходимата връзка с Небесния Отец.
Отсъствието на връзка с Бога прави човек слаб пред силата
на мрака и на него му е крайно трудно да поеме чужда болка
върху себе си.
Защото натрупващите се в душата рани носят физически
болести и чрез тях тъмнината при-нуждава човек да спре да
прави добро.
За да очистиш и развиеш душата си преди всичко е необходимо да я разтвориш.
Но колкото по-широко разтваряш душата си, толкова по-остро ще изпитваш болка за заобикалящите те.
Отначало – за близките, след това за по-малко близките, след
това за по-далечните, а накрая ще започнеш да преживяваш
болката на счупеното клонче и безсмислено разрушения камък.
Движейки се по Пътя на Духовното Възхождение, е невъзможно да избегнеш тези страдания, но тях може да ги преодолее само вярващият човек.
Съвременният човек не е осъзнал вярно понятието вярващ.
В обществото дори се появи деление на „вярващи“ и на „истински вярващи“. Това не е правилно.
Истината ви казвам, вярващ е този, който не отстъпва от вярата нито крачка, вършейки своите деяния.
Другите „вярващи“, които въпреки вярата си правят и по
нещо неблагопристойно, са лицемери и най-големи носители на злото, тъй като именно те укрепват безверието.
38

35. Благодатта, идваща от Небесния Отец, неутрализира поетата от вярващия човек тежест и го прави способен да преодолява съблазните, като набира все по-голяма духовна мощ.
36. Да избегнеш удара – не значи да го преодолееш.
37. Който избягва преодоляването на съблазните, не може да
придобие по-голяма духовна сила.
38. Пребивавайки в медитативно състояние в психическа уравновесеност човек запазва слабостта на душата си и нейната
лесна уязвимост от камъните на мрака.
39. Даже ако човек е установил и запазва прекрасна циркулацията на материалната енергия в тялото си и благодарение на
това е разкрил свои допълнителни възможности, слабата му
душа винаги ще излъчва слаба прохладна вълна.
40. И ако отчетем истината, че у човек душата винаги властва
над разума, разумът ще бъде подвлас-тен на една слаба прохладна душа.
...
изнесено на 10.10.42 (2002)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ КЪМ
ХРАНИТЕ И ЛЕКАРСТВАТА
WARNING
Attention.org
Alert.org
Хранене Фармацевтика Ваксини Електромагнитни вълни
В хранителните добавки
Съмнителни продукти
(смущения)
E125, E141, E150, E153, E171, E172, E173, E240, E241, E477
Черва
(смушения)
E221, E222, E223,E224,E226
Храносмилане
(Смущения)
E338, E339, E340, E341, E450, E460, E461, E462, E463, E465
Опасни продукти
E102, E110, E120, E121, E127
Разрушаване на витамив В12
E220
Accident vasculaire (в колбасите)
E250, E251, E252
Холестерол:
E320, E321
40

Храносмилане (crème glacée):
E407
Дерматит
E230, E231, E233, E238
Sensibilité cutanée:
E311, E321
Афти:
E330
Канцерогенни продукти:
E142, E210, E211, E212, E213, E214, E215, E216, E217, E239,
E431
E123:
Много канцерогенно, забранено в Съединените щати и Русия
Tous ces additifs sont actuellement autorisés en France, mais
doivent être indiqué.
Freinez l’utilisation abusive de ces additifs en sélectionnant les
produits que vous achetez.
Мислете за вашето здраве, както и за здравето на вашите деца
Безвредни продукти:
E100, E101, E103, E104, E105, E111, E122, E126, E130, E132,
E140, E151, E152, E160, E161, E162, E163, E170, E174, E175, E180,
E181, E200, E201, E202, E203, E236, E237, E238, E260, E261, E262,
41

E271, E280, E281, E282, E290, E300, E301, E302, E303, E304, E305,
E306, E307, E308, E309, E322, E325, E326, E327, E331, E332, E333,
E334, E335, E336, E337, E400, E401, E402, E403, E405, E408, E410,
E411, E413, E414, E420, E421, E422, E440, E471, E472, E473, E474,
E475, E480.
Синтетични хранителни продукти
Синтетични перилни препарати
Синтетични напитки
Медицината и нейните химически методи
Хапчета
Ваксини
Контрацепция
Микровълнови уреди
Наторяване на земята
Генетично манипулирани храни
Обгазяване

Третата световна война и ловът на вещици в полето на Алтернативната медицина
В средата на 70-те, президентът Джеймс Картър подписва един
документ предоставен му от Рокфелер, наречен „Глобален Доклад
2000“. Главното намерение на този доклад е да се намали американското население с 10% и Съветът за Чуждестранни Връзки
участва също в него като предлага свои мерки за този процес и
свеждането му вече до 45%. (Става въпрос за редуциране население42

то на земята до планираните само 45 процента! Забележете!-Бел
от ред.)
Планът предвижда използването на ваксини за имунизиране,
които се инжектират в децата.
Медиите постоянно говорят за опасността от Трета световна
война, но те нищо не казват за това, че всъщност Третата Световна
Война е започнала. Хората всъщност очакват за начало на войната
нещо като BIG BANG, но не това е може би единствения начин за
подобно начало.
Третата Световна Война е преди всичко безшумна война – война която се води в тишина, без използването на класическите оръжия. Но това е война, която е не по-малко унищожителна.
Това е война на безшумен и невидим контрол върху мисленето, включваща имплантиране на вируси, както и други смъртоносни болести сред населението, предавани с помощта на многообещаващи ваксини, несъдържащи онова което в действителност
носят като име. Точно по този начин беше имплантиран т.нар.
СПИН.
СПИН беше разпространен в началото сред черното население и хомосексуалистите посредством ваксината срещу Хепатит
Б, използвана редом с вируса за СПИН. И така вирусът беше имплантиран със съдействието на Световната Здравна Организация
и именно от там започна неговото разпространение.
Ужасно е нали, че Управляващият Елит крои планове за геноцид на милиони американци чрез зараза от полио-ваксини, които
засяват цяло едно поколение с вируса на рака. Така както фактите
говорят, нашата имунна система не за дълго ще издържи на създадените в лаборатории вируси, представляващи нещо като биологически бомби във времето, активиращи се една след друга.
Наистина едно от първите неща, които президента Клинтън
направи след Изборите, беше да следва директивите на Рокфелер
43

за социализация на повече от една пета от икономиката, касаеща
здравето на населението – нещо което означава, че Рокфелеровата Олигархия монополизира този дял повече от една пета.
Изследванията показват, че 97,5% от онова, което наричаме
„грижи за здравето“ е всъщност грижи за болест.
От люлката до гроба се осъществява контрол върху всеки един
гражданин на Америка, като се започне от Масмедиите Контрола,
Контрола върху съзнанието, Контрола чрез храните и лекарствата, както и чрез тези синтетични храни, изградени на база химични добавки.
Всичко това се развива устремно през последните години и узнаването му ще ви накара да осъзнаете колко е невероятно сериозно положението на Планетата ни.
И така нека се вгледаме в дълбочина, проследявайки историята. Още в началото на века Рокфелер и Карнеги създават Медицинския монопол, финансирайки 1640 медицински училища
със средства отпуснати за фармакология, неизбежно водещи до
стимулиране на употребата на лекарства, отначало само на етическа основа, тъй като тези фамилии притежават или по индиректен
път контролират почти всички компании за лекарства.
Джон Рокфелер също така финансира законодателството в
това поле, за да може то да разруши естествено съществуващите
модели от типа на билколечение, хомеопатия. По-късно същият
този Рокфелер пуска пипалата на своя картел в изброените полета
– нефт, химикали, лекарства, банково дело и комуникации, заедно
с И. Г. Фарбен картел от монополи в Европа, който издига Хитлер
на власт.
Нека припомним, че в действителност И. Г. Фарбен в последствие след войната се разделя на три водещи фирми: Байер, Хьохст
и BASF.
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Неотдавна стана известно, че Фарбен е продължил своето съществуване след Втората Световна Война в Западна Германия
под същото име. Сега след падането на Желязната завеса, Хелмут
Кол и другите представители – слуги на Елита, още веднъж искат да предложат И. Г. Фарбен на германските граждани като още
веднъж им забранят достъпа до алтернативната медицина.
В Средновековието е имало лов на вещици, главно жени са
били преследвани, които били изгаряни на клада поради практикуването на алтернативни форми на лечение – треви и древна
мъдрост. И в наше време, този лов все още съществува, само че
под флага на преследване на хомеопатията, алтернативната медицина, естественото лечение. И защо се върши това, сякаш ние живеем в тъмното Средновековие? Защо?
Може би защото от тези методи на лечение могат да се появят
истинските лекарства. Ако вие считате, тъй както Рокфелер, тези
методи за свой противник, вие бихте разбрали защо всъщност те
се явяват като спирачка за планирания геноцид върху световното
население. Всъщност ако се направи една справка, ще се види, че
най-печелившите компании в момента са с лекарствата, т.нар.фармацевтика.
Захранвайки населението с отровни ваксини, с ваксини които неутрализират работата на имунната система, хората започват да боледуват.
А когато започнат да боледуват, тогава търсят лекар, който им
предписва лекарства, в които преобладава химията от същите тези
– произведени от Рокфелер. Осъзнавайки всичко това, ние бихме
могли да разберем защо естествената и алтернативната медицина са осмивани, поставени на заден план чрез законодателната
система и даже понякога преследвани.
Забавен факт се явява случая, че когато стария Джон Рокфелер
разбива активно природосъобразната медицина в Америка и по45

мага за установяването на Хитлер чрез своите „Фарбен“ – картели,
той самият използва методите хомеопатична и натуропатична медицина, които го поддържат да изглежда добре, жизнен до края на
живота му, прехвърлил 90-те години.
И така, когато нивото на допустимата радиация бива прехвърлено като защита от страна на имунната ни система, тогава ние
виждаме да се появява масова епидемия от ракови заболявания.
И точно в този момент в името на непосредствените мерки и грижи за здравето на децата, Бил Клинтън започва кампания за ваксиниране на всяко едно дете срещу хепатит Б. Също така с лоши
новини спомагащи деактивирането на имунната им система още
повече, хората биват депресирани и чрез т.нар. Глобален доклад
2000.
И това е само защото Елитът е решил да разгърне Третата Световна Война като „тиха и безшумна война“.
Няма никакво значение за същността на прицела, че старите
оръжия на войната не се използват.
Това е много по-сигурно от гледна точка на плана във времето,
защото Третата Световна Война не е война в традиционния смисъл на думата.

Борба с рака (грижа за болните от рак)
През 30-40-те години, лекар на име Райф открива машина, която може да унищожава микроорганизми чрез звук. Веднага по
този повод фармацевтите в САЩ, Канада и Великобритания бързо гласуват закон против тази технология. В същото време около
5000 образци от тази машина са произведени. А фактите сочат, че
само от три до пет са тези образци, които са станали достояние
т.е. били са приведени в действие. Вероятно съответните правителства знаят къде са отишли останалите произведени хиляди об46

разци от тази машина. Не един са лекарите и собствениците на
такива машини, които просто са изчезнали, намират смъртта си, а
с тях изчезват и самите машини.
Всъщност технологията е била много проста и евтина, и би могла да сложи край на безкрайните безплодни приказки за борба с
рака.
За по-малко от 20 минути на ден в продължение на 2 седмици,
без всякакво вмешателство в тялото, чрез тази машина се облъчват
заболелите ракови клетки. Като се има в предвид, че самият Райф е
развил метода така, че точното използване на съответната честота
поощрява имунната система да заработи сама и поеме вече самостоятелно лечителната функция. Той определя, че цялата болест е
резултат на микроорганизми, с които имунната система не може
да се справи като ги отхвърли и те биха могли да бъдат унищожени
чрез умелото използване на звукова честота.
Впрочем защо не зададем въпрос по какви причини хората от
т.нар. Елит почти не боледуват от рак и защо всъщност техните
физически тела запазват жизненост до дълбока старост. Те също
ли като обикновените хора се разболяват от същите болести?
Може би с цената на натрупаните парични средства, те се
оказват пациенти на известни майстори-лечители, които впрочем допускат огромна грешка като им продават уменията си, нарушавайки принципа на ненамеса. (Бел. от ред.)

Флуорит и грижата за зъбите чрез зъбните пасти и
флуорираната вода
Според множество изследвания, в повече от 40 000 училища с
деца в САЩ, е доказано, че използването на флуорит не дава поло47

жителен резултат за профилактиката на зъбите. Фактите показват,
че повдигнатия шум за снабдяването с флуорит спрямо зъбната
профилактика не само, че е бил мит, а в действителност вече се
превръща в огромен скандал. Кампанията за обогатяване с флуорит на водата в САЩ, започна с развитието на т.нар. алуминиева
индустрия в резултат на която се получава огромно излишество
от натриев флуорит. Няколко десетилетия в миналото малките
градове в САЩ са били населени с хора с отлични здрави зъби.
Всички те смятат, че питейната вода съдържа достатъчно флуорит,
но този флуорит е т.нар. калциев флуорит.
Алуминиевата индустрия не се интересува очевидно от разликата в двата вида флуорит, защото проблемът й е какво да прави
с излишъка от натриев флуорит. По настоящем този натриев флуорит се продава за 3 цента на килограм и носи приход от 15 млн.
долара годишно. Този вид флуорит в същото време се използва и
като ингредиент в мишата отрова, разрушава метаболизма и се
явява много токсичен за хората.
Всичко това се знае още от Втората Световна Война, когато нацистките изследователи откриват, че когато се дава натриев флуорит на затворниците те стават пасивни, лесно поддаващи се на
контрол.
А сега за сведение нека да отбележим, че този натриев флуорит се явява ингредиент във всички зъбни пасти произвеждани в
САЩ и даже бива добавян в питейната вода.
По този начин алуминиевата индустрия става още по-богата, а
в същото време хората се поддават още по-лесно на контрол (така
вие ще може ли въобще да разпознаете за какво става дума в случая.)
Сигурно е, че състоянието на нашите зъби не се подобрява. Натриевият флуорит разклаща здравината на зъбите, увеличава броя
на заболелите от болестта на Алцхаймер и така не пийте вода в
която знаете, че има флуорит, най-малкото използвайте филтър.
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МАТРИЦАТА
Човечеството живее в ниските честоти.
Някой поддържа старателно това състояние на енергийно
затворничество на съвременния човек и не позволява излизането му от коловозите на Матрицата.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

За обясняване състоянието на съвременното човечество
Disconnected servitude (Панелно или посегментарно впрягане в ярема на обслужване на Матрицата) Първо накъсваш
веригата от глобалната мрежа на сегменти и след това всяка
една брънка, всеки един сегмент, всеки един панел се впряга
в служба)
Илюзорно чувство на откъснатост от Цялото, това е мисловния затвор на Матрицата.
Пет сетивен свят – светът е това, което виждам, усещам-осезавам, чувам, обонявам, вкусвам. След това идва преработката в мисловната лаборатория. Светът всъщност, който е извън сетивата е светът в който вярваме и който чувствуваме.
Три измерен свят
Манипулаторите също са манипулирани.
Езикът и думите – средство на петсетивния свят.
Вибрационно равнище
Страхови установки – войни, конфликти, стрес, чувство
за вина, агресия, страх от неизвестността, производство на
страхови излъчватели чрез огнища на постоянен стрес
Сексуална активност – натоварване на сексуалния център
по изкуствен начин
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10. Холографски мисловни проекции в областта на манипулируеми полета
11. Ниски вибрационни честоти – състояния на съществуване в
тези ниски полета на страх и секс, първа и втора чакра, секс и
порно индустрия, еротика и порно, сексуални артикули
12. Повдигане на Вибрационното равнище
13. Разширяване на съзнанието
14. Изваждане на жените-хетери и жените-революционери от
паричната зависимост чрез бартерната форма
15. Само това, което вярваш че е, може да бъде видяно и преживяно. Вярата в нещо е първото условия за да е реално то.
16. Затворът на Възела на Времето ( Loop of Time) ни развързва от разбирането за Единството.
17. Повдигането на сексуалните честоти и тяхното трансформиране нагоре към Сърдечната чакра – само когато сексът се
прави самоотвержено не за пари и изгода. Само когато се научат да служат на другия в това свещено поле на отдаване. Сексът не е вземане. Сексът е взаимно обменяне. Изваждането
му от системата на парите е необходима заради самия него
и заради оцеляването на човешкия род. Защото сега мъжете
са притиснати от страхови установки и изкривени сексуални
желания.
18. Лечение на този сектор е възможно само чрез дълбоко вникване в дълбочината на проблематиката.
19. Секс и служене – идеята за свещените проститутки
20. Трансформиране на жреците на любовта, затънали в пари,
изгода и такси в жреци на свещения секс, обслужващи своите
братя от човешкото семейство.
21. Компаньонките и проститутките – свещени жрици на любовта – идеята за служене
22. Трансформиране първопредставата за секса като вземане и
удоволстване в идея за отдаване на другия
50

23. Изход първи: Изваждане от Матрицата на двата основни
излъчвателя на ниски честотни излъчвания
–
страхът и сексът.
Много трудно, тъй като животът обхваща океана от астрални излъчватели, в който те присъстват, въпросът е как да се трансформират в посока за нагоре
24. Изход втори – Бартер: В бартерът всеки един предлага
нещо, което има и го заменя. Точно в него става
невъзможно манипулирането с остарелите митове – че дава този,
който преди това е натрупал.
25. Никакво натрупване, а бартерът ще направи излишно подобно мислене, че първо било необходимо акумулиране или
натрупване.
26. Бартерът не означава: първо непременно производство и
второ дистрибуция. Бартерът означава равнопоставеност
пред възможността за взаимна обмяна.
27. Модели на бартерна обмяна
28. Изход трети – създаване на Единни групи от сродни души
и съмишленици, подготовка на модел за Единно семейство
– Единение – отработване на вътрешното пространство, излизане в икономически независим модел на съществуване
–
–
–
–
–

Рекапитулация

страх, секс и стрес – канализиране на енергиите към сърцето и ентусиазма (има надежда)
независимо бартерно стопанство – чувство на реална сигурност извън тази от Матрицата
Единен модел – родови имения, отработване на отделни
психологически установки и създаване на Вътрешното
пространство
Вътрешното пространство – основа за
създаване на нови реалности
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–
–
–
–
–

–

–

Стратегия

излизане в състояние на икономическа независимост вън
от Матрицата в среда от съмишленици или сродни души с
които се преодоляват проблемите на социума
Първо се създава работна площадка за селекция на хората и тяхното взаимно опознаване и сработване
Второ, впряга се човешката енергия в съзидателна дейност чрез лекции и строителство в новата конструкция
Трето, прави се опит за излизане от сегашната Матрица,
като се създават новите форми на Новата парадигма на
Новото човечество
Съществуват два типа методи – стари – инволюционни и
нови – еволюционни методи, съществуват два типа наставници – от стария тип и от новия тип според това кой с
какви методи работи във възпитанието на човека.
Съществуват два типа конструкция: конструкция, която
сега се изгражда, обслужваща старото, за временно ползване плод на сегашната система да се увековечи и НОВА
КОНСРУКЦИЯ КОЯТО СЕ ИЗПЪЛВА С ИСТИНСКИ НОВО СЪДЪРЖАНИЕ
В новите съдове се налива ново вино!
ЕТО ВИ ИЗХОДА!
Вместо „няма пари“ – „не се нуждаем от пари“!
НЕ НИ ТРЯБВАТ ПАРИ! Има други енергии!
СОЦИАЛЕН РАЗ-БУДИТЕЛ
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БИТКАТА ЗА ЕНЕРГИИТЕ В ГРАДОВЕТЕ
Или за това как хората пушат пред магазините нервно и как
мушкат от време на време ръцете си в джобовете!
Кой да държи енергийните лостове, кой да разполага с парите,
кой да направлява финансовите потоци, кой да държи хранителните и водни запаси, кой да управлява човешкия ресурс, кой да се
зареди с повече енергия, чрез жени, прана, курсове по чикунг, кой
да поеме повече удоволствия със самото зареждане, кой да извлече
повече енергия по време на медитацията – медитация зареждане
на паразититите.
Кои са енергийните депа!
Колко са видовете енергии!
Колко са енергийните потоци!
Може ли да се управлява всичко това!
ПОСОКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНАТА ПИРАМИДА
ОТГОРЕ НАДОЛУ! ОТГОРЕ – НАДОЛУ! Сега се работи
отдолу нагоре като се опитваме да се покатерим по етажите под
престрелката на охраната като се опитваме да я излъжем.
„Не щурмувайте пирамидата като червеи, вие сте Божии синове!“
ЕНЕРГИЙНАТА ПИРАМИДА!
Духовна енергия (Бог-Святи Дух)
Ментална енергия (психика)
Лечителска енергия-прана
Сексуална енергия (жени, майката земя)
Слънчева енергия (слънце)
Водна енергия (вода, въздух)
Хранителна енергия (хранителни вериги – растения и живот53

ни)
Енергия на запасите (петрол, газ, злато)
Парична финансова енергия (пари)
Енергийният двигател – „вис виталис“
Енергиите на материален план се командват от парите, те са сведени до мястото, от което чрез пари да бъдат лесно управлявани
Затова и трябва да се излезе от материалния план, тоест от коловозите на материалния лабиринт, и отгоре да се въздействува
върху пулта на материалното управление
МЯСТО В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА В КОЕТО ЩЕ СЕ РАЗБУЖДАТ ПОЛУСЪБУДЕНИТЕ ДУШИ – КООРДИНАЦИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛСКА РАБОТА
1.

ОТРИЦАТЕЛНАТА ЛИХВА СРЕЩУ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА
		 ЛЕКЦИИ ЗА СИЛАТА НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА КАТО ПОРОБИТЕЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО
(НОВИТЕ ФИНАНСИ СРЕЩУ РОБСТВОТО И МАНИПУЛАЦИЯТА)
2.

СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГЕТИКА – БЕЗПЛАТНА ПРИРОДНА ЕНЕРГИЯ СРЕЩУ ДИКТАТА НА ПЕТРОЛА
И ГАЗТА
		 ЛЕКЦИИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ – РОДОВОТО
ИМЕНИЕ – КУРС НА АНАСТАСИЯ
3.

ПСИХОТРОННОТО ОРЪДИЕ НА АДЖНА СРЕЩУ
АСТРАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА С ЕНЕРГИИТЕ ОТ
СВАДХИСТАНА
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		 АДЖНА И СВАДХИСТАНА – ОРЪДИЕТО И УСТОЙЧИВАТА ТОЧКА
		 Менталът по-висок от Астрала
ПАРИЧНА ИЛИ ФИНАНСОВА ЕНЕРГИЯ (ЛИХВА) –
ПРИРОДНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ – СЕКСУАЛНА ЖЕНСКА ЕНЕРГИЯ – МИСЛОВНА ЕНЕРГИЯ – ДУХОВНА
ЕНЕРГИЯ
1.
2.
4.

ИЗХОДЪТ Е ВЪН ОТ КОЛОВОЗИТЕ И УСЛОВИЯТА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ В ЗАДАЧАТА
ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ С ТЕЗИ ОТ НИСШИЯ
АСТРАЛ
БОМБАРДИРОВКА ОТГОРЕ ОТ СТРАНА НА МЕНТАЛА

ГРЕШКИ КОИТО СЕ ДОПУСКАТ НА ТОЗИ ЕТАП
РАЗЧИТА СЕ НА СЛУЧАЙНА ПОМОЩ ИЗНЕВИДЕЛИЦА СЯКАШ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЪЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪЗДАДЕНИЯ МЕХАНИЗЪМ – РАЗЧИТА
СЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ, НЯКОЙ
ДА ПОДПОМОГНЕ НЕЩО ДА СЕ ПОЯВИ КАТО
ЧУДО ОТГОРЕ
2. НЕ СЕ ИЗЛИЗА ОТ КОЛОВОЗИТЕ НА УСЛОВИЯТА
– ЛАБИРИНТА НА МИНОТАВЪРА
3. НЕ СЕ ОТЧИТА НЕВИДИМОТО ВЛИЯНИЕ НА
ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАРАЗИТИ
4. НЕ СЕ ОСЪЗНАВА ЧЕ СИЛАТА КОЯТО УПРАВЛЯВА
Е ТАЗИ НА ОТЕЦЪТ ДОПУСКАЩ ВСИЧКО ТОВА
В ИМЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА – НЕ СЕ ОСЪЗНАВА,
ЧЕ БИТКАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА И РЕ1.
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5.
6.

ШЕНА КАТО ИЗХОД ОТ ОТЕЦЪТ!
НЕ СЕ РАБОТИ С ВЯРА, А СЕ УМУВА И СЕ ЗАТЪВА В
ПЛЕН НА СТРАХОВЕ
НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СИЛАТА НА МИСЪЛТА – МЕНТАЛА

НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА, това е твърдението, че нищо
не може да се направи!
Системата създава имидж на самата себе като за нещо непоклатимо и свръхважно, като че от нея зависи живота на земята.
Десетки системи са се сменяли, а животът е продължавал. Расите и
културите са били подменяни с по-нови – идващите от бъдещето.
Главният момент е в разбирането, че една система, когато започне да се увековечава, тя става вредна за еволюцията в името на
която е създадена.
Сегашната система, обяздена от Англосаксонската – всъщност
еврейска старозаветна култура, с главен бастион Американския
континент и съответно Холивуд, Лас Вегас, Ню Йорк и пр., е отдавна изиграла своята роля. Вместо да сътрудничи на идването на
новите ценности и да им спомага, тази култура в момента възпрепятствува появата на новото.
Създава се прототип на изграждане на Нова империя, която
очевидно ще бъде апогеят на цялата Пета коренна раса.

Пълна информация по въпросите за злоупотребите в човешкото
здраве може да намерите в специалния сайт:
www.imadrugpat.org
Откъси от книгата на Атанас Гълъбов „Конспирация в човешкото здраве“
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Книги с подобна тематика
Книгите на Димитрий Верещагин
Бил Купър, „Тихи оръжия за безшумни войни“
Ани Аверуни, „Космическата матрица на човека“
Тошко Тодоров „ Фаталните заблуди – нетрадиционната медицина“
Българският Чикунг или яйцевидното стопляне
Интернет сайтове с подобна тематика:
www.imadrugpat.org
www.heliopol.com
www.7rilskiezera.com
www.beinsa.com
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В заключение
Защо тази книга е необходима днес?
Първо, защото неотложните проблеми сега са два:
Повдигане на честотите на всяко едно живо същество в синхрон с повдигане честотите на майката земя и разширяване съзнанието на обществото, като съвкупност от разширеното съзнание
на всеки един отделен човек.
Повдигането на честотите и разширяването на съзнанието, се
извършват най-лесно в сферите на най-често извършваната от хората дейност, а това са пиенето на вода и правенето на секс.
Иначе е добре да се развиват новите технологии, добре е също
да се насочва вниманието на отделните народи към тяхното древно минало и узнаване на корените, добре е да се мисли за бъдещето в което ще има чудесни родови имения, никакви мегаполиси от
днешния бетонен тип и най-вече когато ще има нов тип човешки
взаимоотношения, експериментирани днес в редица комуни и
екологични селища.
… … … … … … … … … … … … … … С х е м а
…………………………………………………..
4 етаж Нови технологии за енергийна независимост – нови
енергийни източници
3 етаж Социални експерименти
2 етаж Историческа и родова памет, национално съзнание
1 етаж Разширяване на съзнанието
От първият етаж или основата зависят останалите
От промяната на схемите в мисленето на хората зависи
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всичкоостанало,т.е. схемите на мисленето се изменят, когато се
разшири съзнанието
………………………………………………………………………………………..
От една страна вървят новите технологии и социални експерименти, но от другата – генералният процес очевидно се извършва
повсеместно и той е свързан с мощно повдигане честотите и разширяването на съзнанието.
От генералният процес се определя и скоростта на въвеждането на новите технологии и пускане в действие на новите социални
експерименти. Последната констатация е много важна.
Но няма ли го осъзнаването на значимостта на базата, а тя е
„съзнанието на народа да се повдигне“, не може да има развитие и
на новите технологии и социални експерименти. А как да стане
това повдигане на съзнанието, след като всички се оправдават
с ниското съзнание и не се работи достатъчно стъпка по стъпка
за този изключително важен процес. От общото съзнание на обществеността по наболелите жизнено важни въпроси зависи тяхното разрешение. И когато обществеността мълчи, и наблюдава
безучастно горските пожари или примерно извършваните престъпления и ненаказуемост от страна на уж правовата държава,
това означава много ниско равнище на обществено съзнание. И
при това положение, да се засилват социалните експерименти, и
да се изпращат какви ли европейски помощи, и да се говори за
какви ли не древни и най-древни корени на нацията, всичко това
е безполезно, ако го няма строгото замисляне за Главният въпрос:
Как всеки един българин може да спомогне за повдигане на общото съзнание!
Очевидно, отговорът е: „не като всеки си седи в дупката и очаква някой отвън или отгоре да оправи положението, а като всеки
се замисли дълбоко и започна да се пита – „защо това се случва и
какъв е моят принос в общите катаклизми над нацията?“
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Защото тепърва предстоят тези катаклизми и природни изпитания над българите, за да могат те да се осъзнаят и проумеят своята мисия като народ.
Време е да се сложи край на това безхаберие и погрешно мислене за поединично спасение и оцеляване. „Не било важно на шопа
да му е добре, важното било, на Вуте да ми е зле, а той в сравнение
с него, да е малко по-добре.“ Ето поради тази шопска философия
на Вуте, сработват перфектно и разрушителните планове върху
тази свещена земя.
Трагедията на тази нация, която ако така продължава ще й бъде
тежко, е че в съзнанието й е набито погрешното съждение – спасяването на давещите се е грижа на самите давещи се. Никаква
колективна нагласа за общи действия, и така всички върху кораба
неминуемо са обречени да загинат, тъй като само колективното
усилие може да предотврати потъването.
Да повторим, в резюме, че само повдигането на съзнанието на много голяма група или общност от хора се явява като
спасителен изход за настоящия момент. Под голяма група се
разбира народът, един или два народа, но не отделни окултни общности или елитарни общества. Повдигането на съзнанието може
да стане чрез малки стъпки, чрез вграждане на репери в мрежата
на общественото съзнание, и така вътрешния личен пример на
отделните репери, може да стане разпръскването на модела върху цялата мрежа. Новите ценности не могат да се посадят чрез
създаване на външни църкви, обединения, външни организации,
затворени общности, елитарни общества.
Трябва да се работи с общата мрежа на народа като цяло, защото само народът може да бъде оплоден. Методът на старите
окултни общности е безвъзвратно изчерпан.
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Резултатът от него бе създаване на поредни елитарни стилове, които още повече съдействаха за създаването на атмосфера за
контрол, лични амбиции и власт върху социума. Повдигането на
съзнанието трябва да започне от народа чрез създаване на нови
образователни площадки в него, а не като се изграждат нови елитарни училища, от стил „валдорфови“, и пр.
В самият народ трябва да се слезе и да се започне с обучението
на младото поколение като му се преподават строго научно новите неща. В подготвянето на съзнанието на хората е абсолютно
противопоказно да се използват понятия за братство и всякакви
подобни напъни за илюзорна светеща някъде в бъдещето като комунизма псевдореалност. Братството трябва да се създава не с говорене и обрисуване на незримо бъдеще, а чрез личния пример и
конкретна практическа дейност.
Един велик Учител и Мъдрец го е казал: „Ако ми направите
църква, ще я разруша.“
Спасителят, какво е казал: „Правете добро помагайте на наймалките си братя и сестри – и каквото направите на най-малките
и най-слабите, това е за мене радост.“ Никога Христос не е говорил да се изграждат църкви като днешните, нито пък затворени
църковни общности – паства от послушни овце. Църквата е вътрешната организация, която трябва да се изгради между сърцата
на хората.
Ако някой сега се е окичил в наши дни с табелата на „Бяло
Братство“, то това не е със сигурност истински следовник или изследовател на Духа на Учителя. В нашия триизмерен свят, Бялото
братство може да има проекция, но проекцията е реална, когато
има реален проектор между Горе и долу. Когато няма реален проектор, традицията, остава мъртва. Следването на буквата, а не на
Духа, това възпрепятства развитието на еволюционния план.
Еволюционният план иска от хората днес да вършат най-прос61

тите неща съзнателно и с любов.
КАК ДА СЕ ПРАВИ повдигането на съзнанието на хората!
Отговорът е:
ЧРЕЗ НАЙ-ПРОСТИТЕ НЕЩА!
Дишането, храненето, пиенето на вода, правенето на секс,
целувката, милувките, песните, танците, и т.н. Най-простите дейности, които в ежедневието изпълнява всеки.
И също така, чрез създаването на мрежа от мостови връзки
между светлинните източници породили се вече на земята и оформянето по този начин на Новата светлинна решетка.
„Запалете мрежата от светлинки, решетката от светлинки!“ Известният японски професор Емото Масару, посещавайки България заяви, че идеята му да извърши молитвена церемония от Седемте Рилски езера е произлязла от канадската инициатива Fire
the grid, в превод „Запалете решетката, за справка сайта:
www.firethegrid.com
Ето какво казва основателят на гореспоменатата инициатива:
„В посланията, които получавам, ми се обяснява, че всички ние
можем да участваме в процеса на оздравяването на нашата планета и в преодоляването на кризисния период за майката земя, в
стъпването към новата ера на промени чрез положително мислене. За всичко това е необходимо, просто за един час от нашия живот да седнем и да излъчим нашите мисли на положителна нагласа
и хармония към Земята.“
И тогава по тази Светлинна решетка ще протече енергия, отделните нейни участъци ще започнат да светят и съединяват помежду
си. А българският и мирови духовен учител Беинса Дуно говори в
своето Учение за изграждане на Единна мисловна централа.
„Време е вече да се образува една мисловна централа, светлината на която да се изпраща по целия свят, тъй както слънцето
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– своята светлина. Слънцето е централа, чрез която се пренася
светлината и топлината на земята. Така и човешката мисъл е
ЦЕНТРАЛА за предаване на друг род светлина на земята. Когато
тази енергия проникне в мозъците на хората, от тях започват да
се излъчват способни люде за работа. Ако духовните хора придобият силната мисъл, Царството Божие ще дойде бързо на земята.“
Учителя-Беинса Дуно, из беседа „Трите посоки“
„Ако няколко добри хора (разбирайте братя и сестри) съсредоточат мисълта си към Доброто на своя народ, те биха постигнали
големи резултати. Доброто твори чудеса.“
Учителя-Беинса Дуно
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Препоръчителна литература
Езотерични записки, Радея
Пътят на човека, Радея
Психология на човешките еволюционни възможности, Пьотър Успенски
Посланията на водата, Емото Масару
Екстаз чрез Тантра, Джон Мъмфорд
Чакрите, колелата на живота, Енодиа Джудит
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ПРОГРАМА „РАЗ-БУДИТЕЛ“ В ОБЩЕСТВОТО
(Хората се управляват лесно и удобно, когато се поддържат в
състояние на буден сън, когато им се дават регулярно на мънички
порции илюзорни бонбони и пъстри играчки – из Кодекса на илюминатите)
Филми за събуждане на намиращите се в състояние на „буден
сън”
1. Барака
2. Селестинското пророчество
3. Посланията на водата
4. Какво всъщност не знаем (What the bleep we do not know)
5. Тайната
6. Зелената планета
7. Те са сред нас
8. В какво се превръщат мечтите
9. Полет над кукувиче гнездо
10. Островът
11. Градът на мрака
12. Матрицата
13. Брат слънце, сестра луна
14. Приказка без край
15. Инстинкт
16. Гладиатор
17. Властелинът на пръстените
18. Междузвездни войни
19. Последното изкушение на Христос
20. Юда
21. Атила
22. Ганди
23. Спартак
24. Кукушка
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Сибириада
Россия с ножом
Тайно и явно
Вангелис – Mythodea
Трасе 60
Американска история Х
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