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СЕКС-МАСАЖ ИЛИ СЕКСЪТ КАТО МАСАЖ
СЕКС – МАСАЖ ИЛИ ЗАД ФАСАДАТА НА
ЛИЦЕМЕРИЕТО
РАЗМИСЛИ ЗА СЕКСА, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ МАСАЖ
И КОЙТО МОЖЕ ДА ЛЕКУВА
Има две области в които е задължително въвеждането на порядък, за да може човечеството да продължи да съществува нормално.
Първата е свързана с изправяне на отношението на хората към секса, в чиято зона в момента цари абсолютен безпорядък, по голям от
този на Содом и Гомор, тъй като е свързан с психологията на човека. Втората област, това е паричната система или банковия сектор,
в който парите като движеща сила са се превърнали в своя антипод.
Вместо капиталът да обслужва човечеството, човечеството днес го
обслужва, като при това е изградило религия наречена мамонизъм и
в нея се кланя на идол, който го поробва. Сексуалната и паричната
енергия трябва да обслужват еволюцията на това човечество. Сексът
не бива да служи в днешната си изкривена форма, на егоизма на човека и стремежа му към удоволстване, лакомия и алчност, безмерен
егоизъм. Напротив, той трябва да бъде условие за възникване на Божествената любов, средство за поява на живот в атмосфера на пълно свещенодействие, тъй като самият той е създаден да бъде такова
свещенодействие и уважение към Майката Природа. Парите също
трябва да обслужват като обикновени финикийски знаци, разменни
условни единици обръщението на материалните ценности на тази
земя и никой няма право да поставя лихва върху тях. Напротив! Този
който задържа в банките тяхното обръщение, е длъжен да плаща на
обществото за това тяхно обездвижване.
Проблемът на днешните хора е, че те приемат сегашните условия на извратен начин на живот в тези две тъй важни области,
като нещо, дадено им от Бога. Бог няма нищо общо с тая глупост
и натрупана мръсотия. Всичко трябва рано или късно да бъде почистено и освободено от товара на авгиевите обори и това могат да
го направят самите хора като осъзнаят своите проблеми. Вместо
да чакат Господа да слезе и да им очисти земята от натрупаните
шлаки и човешки глупости.
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Забележка от автора:
Заглавието няма нищо общо с неправилно разпространената представа за секса, нито с неправилното разбиране
на масажа, битуващи в днешното болно общество, болно
от духовна слепота и свръхдоза наставничество от страна на чугунените ръководители и управници, кукли върху
сцената на изпадналата в криза цивилизация. Секс, това е
според автора връзка с енергията на Майката земя и Бога
Създателя. Сексът не е животинска дейност, както го е заклеймила църквата, а е бил превърнат в такава от неканените нашественици на тази земя в лицето на рептилоидите. Сексът е бил в началото средството за продължението
на рода, което е ставало в любов и свещенодействие. В
оригиналния си вид, сексът, това е бил свещен акт. Нещо
явно се е случило впоследствие за да изпадне в днешното
окаяно състояние на дейност, свързваща човека с животинския вид. Тъй както и човечеството е било натикано
в коловоза да мисли, че е произлязло от маймуната.Произход от маймуната и в същото време, сексът е бил третиран като нещо животинско и греховно. Кой е извършил
това заблуждение! Сексът е свързван понастоящем с животинското състояние у човека, с работата на сексуалния
център, който е трудно контролируем и поради това силно
експлоатиран. Защо да е греховно това действие!И защо
самото действие да е ниско и животинско след като чрез
него се ражда физическото тяло у човека! Точно това е и
въпросът на който е крайно време да се отговори. И да се
разбере, кой е имал интерес от това изкривяване на истината за изначалния секс. Сексът зачеване и сексът като
връзка с майката земя! Какво се е случило за да се стигне
до днешната заблуда. Сексът е достигнал до днешното си
жално състояние и поради упадъка на морала на човечест4

вото и неизпълнението на правилата от Морално етичния
кодекс на Вселената. Състоянието на секса в наши дни на
тази земя, най-добре характеризира запустялото й състояние и е признак на изоставеността й от мъдро ръководство на посветени наставници. Липсата на мъдри правила
в тази област! Като се изключи едностранно звучащото
– не прелюбодействай, в тази област няма много въведени
правила за мъдър начин на живот. Колкото до тия, които
са смятали , че нещо управляват, в лицето на наричащите
себе си духовни наставници-учители, то те също са допринасяли с невежеството си относно човешката цивилизация, за днешното състояние. /Изключват се представителите/пратениците/ от Божествения план, посещавали
земята, тъй като те в краткото си време, не са могли да
разберат практическата важност на проблема за човешката цивилизация./Сексът, това е условие за възникване
на Любов на основата на физическите действия, но той в
своята същност е енергийна дейност, която може да лекува, и в същото време е и свещена дейност на физически
план, която дава живот, зачева живот. Изкарването на секса от тъмния килер и неудобното пространство на забраненото и неморалното, ето, чрез образование и култура,
какво ще бъде необходимо да се извърши в следващите
години на преход. Колкото до масажа, той не е само лечителски, нито само профилактичен, нито само еротичен и
още стотици негови едностранни приложения. Масажът,
това е вид хармонизиране – въвеждане на човека в хармония със самия себе си.
СЕКСЪТ КАТО МАСАЖ,
Е НАЙ-ТОЧНОТО НАИМЕНОВАНИЕ
НА НАСТОЯЩАТА КНИГА.
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ПРЕДГОВОР
В предишната книга с подобна тематика, „Фризура масаж“
бяха показани възможностите за въздействие върху горните три
чакри, които заедно с масажа, енергиен и физически върху шийните прешлени, могат да рефлектират върху правилната работа на
централната или намираща се по средата сърдечна чакра. И докато
при фризурата масаж се стимулират горните три чакри с тенденция, тяхната работа да се ориентира към сърдечната чакра, при
т.нар. секс масаж, предлаган в настоящата книга, се стимулира работата на долните три чакри с тенденция – ориентация към отново
сърдечната централна чакра.
Фризура масажът и секс масажът, биха могли взаимно допълващо се, да спомогнат за хармонизирането на енергийната
структура у човека. В повечето случаи, тази енергийна структура
е дисбалансирана, хората живеят в постоянен стрес, не толкова поради локалните стрес ситуации, колкото поради самата своя енергийна конструкция или слаба енергийна култура.
За да се спомогне работата на тази енергийна култура двата
вида масаж, всеки един от тях, въздействащ на съответните групи
чакри, горни или долни, се явяват понастоящем като добри стимулатори на процесите по въвеждане на енергиен ред в тялото на
човека. Иначе стресът не би могъл да бъде преборен, само с козметични средства от типа на масаж с мед или шоколад, които като вид
масаж са не лоши, но по-скоро те въздействуват кожно, повърхностно, козметично, вкусово и тактилно. А колкото до класическия
лечебен или профилактичен масаж, понякога твърде тежкотоварен
с не приятните усещания мачкания и чувство на натиск, които възбужда, то нека оставим времето да прецени . Очевидна е нуждата
от новите форми на енергиен и ефирен масаж, но те трябва да се
комбинират с новия начин на стимулиране на двете основни групи
от чакри, долните три и горните три. За да може и двете тройки от
чакри – горните три чакри и долните три чакри, да се съединят в
централната сърдечна чакра!
Настоящия метод на секс-масаж няма нищо общо с наименованието тантра масаж, или пък тайландски масаж, но той ги
включва в работата си, като взема от тях отделни елементи, водещи
до връзката със сърдечната чакра. В този смисъл тайландският ма7

саж е идеалното средство за раздвижване на енергийните потоци,
но това раздвижване трябва да се фокусира върху съсредоточаване
на енергията в сърдечна чакра, която досега е била оставяна винаги във вакуум, от тука и част от причината за безлюбието в което е
потънало цялото човечество. /Бележка от автора: Само част от причината естествено е на енергиен план, но този план не бива да се
подценява, другата причина за безлюбието, това е липсата на прилагане на морално етичния кодекс на Вселената./ Тантра масажът
също може да се впрегне в работа за сърдечната чакра, стига той да
не остане в източната терминология и отшелнически практики на
самовглъбяване в егото. Или другата крайност, люто комерсиализиране и превръщане в слуга на мамона.
Секс-масажът е нов метод, който прави искрено отношението
към секса като практика и техника и го отделя изцяло от понятието за възвишена любов, което означава, че ако доведе до любов,
означава че самият метод е бил приложен правилно, но в никакъв
случай, самият секс не бива да се отъждествява със самата любов,
тъй както и коренът на дървото не е самото дърво. Той може да
прерасне, но само като условие и възможности. Когато има дефиниране в точност на нещата, тогава те по-добре се случват и водят
до реални плодове.
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Глава първа
История на явлението
Човечеството е затъвало в лицемерие и лъжа няколко хилядолетия, още от времето на древноегипетските жрици на любовта,
които когато правели секс, са свещенодействали пред Бога. Обслужвайки клиента, те са свещенодействали пред Божествата. В
по-нататъшния период, сексът е станал табу, поради един фалшив
и абсурден морал, който се е внедрил в съзнанието на хората, от
неправилното разбиране на морала в религиозните форми. Според морала на Исляма, се е позволявало да се прави секс, всеки
път мъжът с една от жените в харема. Тоест за мъжа е била позволена полигамията. За жената и дума не можело да става, тя да
има избор в самия секс. Абсурдът тука бил велик, тя просто е била
робиня според морала внедрен от Мохамед – пророка. При Мойсей също като пророк, темата за секса отново е недоизказана, накратко в затъмнение: Само в състояние на законен брак мъжът и
жената правят секс, и ако го няма свещения брак, и не се прави
съответния секс, следват т.нар. бракоразводни писма. Тоест позволен е разводът по необходимост, поради нуждата от партньор.
С появата на християнството особено по времето на католицизма,
чрез фалшивия морал на някои свещенослужители, /за които било
непристъпно изпълнението му, което всъщност никога не е било
заповед, е отново абсурдно/, започва едно огромно нарушаване на
т.нар заповед или напътствие дадена от самия Мойсей , а именно
„Не прелюбодействай!“ А какво е означавала тази заповед освен
да не се влиза в свръхизлишество с практикуването на секс с повече от един партньор, и ако този партньор е бил самия съпруг или
съпруга, проблемът е идвал естествено от тези, които са нямали
никакъв партньор и затуй им се е налагало да практикуват секс
извън режима на семейството. В този смисъл католическата църква
поради догматизма си, води шествието с отприщването на абсурда
в полето на секса и проституцията. С разрушаването на семейната
клетка чрез фалшивите правила и закономерното им неизпълне9

ние, нуждата от правене на секс извън брака нараствала, и в този
смисъл все повече и повече се нарушавала заповедта „не прелюбодействай“. Но какъв абсурд, какво тогава правели онези свещенослужители, които без да имат брачна връзка, или пък онези люде,
които без да са оженени,или омъжени са практикували секс. Нима
това можело да се нарече прелюбодейство! И досега колко хора
са осъзнали какво всъщност е, и не е, самото прелюбодействие. И
в крайна сметка се получило, че от цялата неразбория, очевидно
са се възползвали импотентните банкери, които поставяли за свой
върховен вожд царят на парите, или мамона. Мамонът скоро станал главен законодател в полето на прелюбодеянието. Било разрешено всичко, което се заплаща! Заради Златният телец били готови
на всякаква проституция. И всъщност, какво е това проституция?
Нима една секретарка, която преспива със своят шеф по служба,
не проституира еднакво заедно с момичето, което за да нахрани
своите деца, седи на площада или улицата, в очакване на поредния
клиент. Лесните пари и правенето на кариера, станали в основата
на разглежданото под сурдинка превърнато в срамно явление, но
всъщност срамно само за изповядващите т.нар. морал или закон.
/А доколко този морал и закон са истински, и доколко Големият
Закон ги е създал./ А за другите, които не вярвали, какво пък толкова! Всичко било позволено на този свят, в името на оцеляването и
удобствата на тялото. Материализацията на света допринесла още
повече за вдълбочаване на проблема и човечеството като щраус
не искало да го изследва или осъзнае, защото самите тия, които
ковяли законите, имали поне по няколко държанки и наложници. А
последните за разлика от благопристойните им съпруги им дарявали свобода и комфорт на тялото. Но пак в основата седял „негово
величество мамона“. И снабдяването с пари-финикийските знаци,
около които се завъртала за в бъдеще цялата история на човечеството. Защото никой депутат не би поддържал такава връзка, ако
той самият не разполагал с широк портфейл. И така, зад нерешаването за приемане на ясен и точен регламент с проституирането
или продажбата на секса срещу пари, седял единствено само един,
този който най-много печелел от цялата тази неразбория, и това
бил негово величество Царят на парите и техният господар, мамона. Когото всички не признавали, но всички уважавали и му се
кланяли до земята в името на удобствата на тялото. А най-много
му се кланяли пък тия, които говорели, че парите били един
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вид енергия, и тя винаги течала към тези, у които имало положително мислене към тях, тоест към парите. Свещена простота!
Наречена от движението „Нова епоха“ или Ню Ейдж – как? Положително мислене! Само че това положително мислене, за да идват
парите към съответното същество, трябвало да бъде придружено с
дълбокия поклон и единствено признаване властта на Господаря на парите. И само тогава, парите течали пълнокръвно към
лицето, ощастливено от своя велик контакт с егрегора на парите
– мамона. Мамонът ставал все по-могъщ, и той вече бил възседнал
изцяло проституцията. Нямало проституция, която да не е за пари.
Секс за пари. Даже и обявите гласели: „Правенето на секс не струва нищо, ако не е подплътено с пари.“ Санкта симплицитас! Свещета простота и наивност на човешкия род! Проститутките продавали телата си за пари, а луксозните проститутки вършели това за
да водят луксозен и охолен живот. Имало и студентки, които пък
продавали телата си за да се изучат, о, времена и нрави през 20 век!
Да се изучат чрез продажбата на нещо, което не притежават, тоест
своята способност да правят секс. Защото тази способност била
отначалото до края на човешкия род, собственост, и единствено
притежание на Богинята майка, и на майката земя. Жените се продавали по време на проституцията на мъжете, които купували стоката на техните тела, а всъщност самата стока на секса, обменяна
срещу пари, била чужда. Хората я владеели докато са живи, защото сексът и любовта винаги си оставали – дар на човечеството, а
самият секс, това всъщност не се осъзнавало, че е свещенодействие и пораждане на нов живот на планетата. Но превърнат в стока,
той вече придобивал съвсем различни измерения и се превръщал в
нещо срамно и мръсно.
Липсата на адекватни ценности в полето на секса, изтърбушването на институцията на семейството от безбройния брой бракове по сметка заради пари и изгода, всичко това допринесло за
разпасаното състояние на човешките отношения в наши дни. А
именно, че силните на деня имали всичко което пожелаят в полето на секса, сексуалната енергия се използвала за утвърждаването
на самата власт, и най-вече самият секс – приравнен като стока с
еквивалента на финикийските знаци. Секс-пари или пари–секс. За
мнозина куртизанки на днешното време е привилегия да имат по
няколко любовници и поне единият от тях да е с голям портфейл,
за да могат по този начин да живеят един сравнително луксозен
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живот. Те се осигуряват с помощта на свещения дар, който им е
даден от майката земя. Затуй че притежават хубаво тяло и имат
способността да правят секс. Но всъщност, кой е този, който ги е
въвлякъл в този занаят, нима самото лесно печелене на пари се е
появило изневиделица. Или може би, самата битка за душите на
хората е превърнала всяко едно нещо от ежедневието в покупкопродажба, за да може над всичко това да властва господарят на
парите или мамона.
И така, с бавни стъпки, читателите на тези редове се приближават до потресаващия краен извод, който е абсурден нали? А
именно, че: Проституцията е изцяло обслужване на мамона, и е
част от самото явление мамонизъм. Мамонизмът е в основата на
днешната проституция. Проституцията е резултат на безизходицата в която е поставен днешния човек, за да оцелява. И в този
смисъл, 90 процента от случаите на проституция, са в резултат на
липса на средства за оцеляване и едва 10 процента се дължат на
охолство и стремеж да се изкарат с удоволствие лесните пари. В
повечето случаи по всички точки на планетата, най-древната професия днес, съществува, но защо! Липсата на работа, липсата на
право да се трудиш и изкарваш прехраната си по почтен начин, а
не просто като мизерстваш и получаваш къшей хляб – минимална
заплата, допринася за това явление, както и липсата на нормални
условия хората на тази земя да имат право на равен старт. Тоест,
липсата на права на човека в наши дни също допринася за т.нар.
проституция. За ужас на тези, които са създали невярната песен,
че това било най-древната професия на света, е добре да се поясни,
че всъщност в основата не седи най-древната професия, защото
такова нещо няма освен в болните мозъци на банкерите евнуси, а
че в основата на самата проституция седи самият мамонизъм в неговия най-изроден вид, да иска да превърне самата земя и нейните
дарове в стоки.
Питаме, кой друг освен някой извънземен болен мозък би могъл да породи подобна диващина в Космоса. Да се търгува нещо,
което е от Природата. И така, за сведение на защитниците на изчезващите видове животни и растения, би трябвало те да се борят
като еколози не само за нарушените права, че биват избивани някои редки видове и превръщани в пари, а също така и за превръщането на женската плът в стока. Така нареченото явление – робини
проститутки. Като редки видове множество жени биват транспор12

тирани и пренасяни в съседни страни и континенти, където са принуждавани да продават телата си. А какво е именно това явление
ако не част от чудовищният мамонизъм. Съвсем не е верен, господа, довода, че това било най-древната професия! И че така щяло да
продължава и занапред! Хитрият лихвар евнух се и изхитрил като
е пуснал някакъв неверен слух, че децата на по-нисшите от неговото почетено семейство се продават, но защо, ако ли не поради
простата причина, че той самият е заграбил с хитрост целия имот
на това семейство и това семейство няма как да преживяват. Е, точно това , приятели скъпи, е онова, което не може да бъде скрито от
очите на нашият Господ, защото Той вижда в дълбочина хитростта
на едните и наивността на другите и отсъжда на всекиму по дела,
помисли, намерения и заслуги.
Относно продажбата на плът – т.нар. проституция, казваме,
че е крайно време да се спре това явление „секс-пари“ и „парисекс“, само заради това, че някой си или някоя си, се е осмелила
да постави знак на равенство, пред лицето на майката земя, между
секса, който е неин дар и парата, финикийските знаци, гениалното
изобретение на рептилоидите. Чудовищна дивотия! Но в същото
време, това не може да бъде спряно просто ей така. Защото самите
условия на живот сега го пораждат. Затуй за да стане възможно
това инерционно спиране на създадените от миналото на мамонизма условия, е нужно следното:
Първо, да се превърне сексуалната днес услуга в един вид масаж и в хода на този масаж, хората да преодоляват своите желания
абсолютно искрено може би като игра между деца. И да се сложи
край на зависимостта, от която печелят луксозните проститутки и
техните негласни поддръжници в лицето на депутати или банкери евнуси. Зависимост от това, че нямаш къде да се запознаеш с
подходящия човек, и го търсиш къде ли не, зависимост от това, че
нямаш партньор в живота подходящ за твоето тяло.
Сексът като масаж ще се превърне в евтина стока, от която няма да могат да печелят големите търговци на плът, тъй
като това ще се предлага на път и през път. Тъй както е днес
самата фризура масаж. Ето защо предложението да се практикува
фризура масаж и следващото: секс-масаж се явява едно сполучливо разрешение на наболелия проблем с лицемерието, натрупано н тази област. Само за справка: 50 процента от заболяванията се дължат не неправилно отношение в полето на секса и този
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вид енергия, свързани са с подтискане на енергиите в този сектор.
Защо не, например следното: отиването на фризьор да бъде паралелно явление като това да се отиде на секс-масаж. И обратното!
От цялата тази проста работа ще паднат акциите на религията на
мамона, както и цялото поле на проституцията ще бъде освободено от рестрикции и неправилни разпоредби. Ще има заведения
за секс-масажи и в тях ще може свободно да се практикува онова,
което досега се е практикувало в масажните салони. Под сурдинка може би се е практикувало в някои прикрити публични домове. Под зоркото око на властта, която си е затваряла очите в един
случаи, а в други – не. И така се е налагал прословутия „двоен
морал“. В днешно време всяка трета жена очевидно проституира
под някаква форма, ако трябва да бъдем точни според смисъла на
това понятие, да се продава тялото за някаква облага. И въобще
има ли жени, които са останали неизкушени откъм мамонизма и
онова, което той им е предоставял: коли, апартаменти, условия за
отглеждане на децата, подходящ съпруг, власт, образование и какво
ли не, което лежи в света на материята, само не и щастие. Няма
ни една жена, която практикуваща секса като стока да е била
ощастливена от това. И ни една жена, която да си признае това,
защото не се признава лесно зависимостта от самия мамон, който в момента е всевластен в днешното време. Който кара хората
да му се покланят и тогава им предоставя материалните благинки.
Истинският господар на проституцията и нейните печалби, както и на самия наркотрафик и неговите печалби, е самият мамон,
който никой не смее да назове. Уж го нямало, пък уж това било
свещена енергия! Върховно лицемерие! Допускано от наивници,
на които парите текат от изпълнението на нечестни сделки с оръжие, от проституция, от трафик на хора, робини, от обслужване на
незаконни сделки и какво ли не още! На които парите им текат от
незаконна търговия със стоки, унищожаващи родната икономика.
И да продължаваме ли въобще с разкритията. Някакъв чугунен облак е сякаш легнал в главите на хората и те отказват да мислят, и
даже отказват да виждат, защото какво друго е виждането с очите,
ако не осъзнаване на проблема преди това. И трябва явно някой
буден мозък да се гмурне в дълбините на лъжата и лицемерието
на днешното общество за да може да извади от там тези прости и
недвусмислени изводи. Че проституцията е в момента слугиня на
мамонизма и с нерешаването на нейния проблем, всъщност още
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повече се подхранва империята на мамона. Смъртоносният удар
върху този мамон ще дойде, когато жените проститутки откажат да
работят за него и продължат по древното правило, да свещенодействат пред Бога в правенето на секса. Какво ще ги храни ли! Ами
то е ясно, че този, който ги е създал като човешки същества, не ги е
създал за да бъдат робини и проститутки на силните на деня, а им е
дал правото да бъдат свободни единици пред създателя, и по-добре
е свободна свещенослужителка пред създателя, отколкото държанка или наложница, разчитаща на кесията на лихваря евнух. В първия случай жената която предоставя своята плът, я предоставя на
своя ближен, който и да е от минаващите през храма, а във втория
случай, тя я предоставя срещу пари, и това последното се нарича
реална проституция, и обслужване на мамона.
На практика, хитростта на мамона се изразява в това, че е възседнал изначалните нужди на човека на тази планета: нужда – потребност от храна, материален подслон, т.нар.покрив, и потребност
от секс, енергия на противния пол. Ще каже някоя госпожица или
господин от тези, които са израслите в будуарите на обществото на
мамона, че те самите, никога не са имали проблем с тези три неща:
Ами, да, те са били през цялото време храненици на мамона, за да
може той да ги използва като примамки и чрез тях да увековечава
себе си. Това са днешните поп певици и чалги певачици, днешните
телевизионни водещи, кукли на конци. Шутовете на властта. Футболни и фолк звезди, които се мъдрят по кориците на скъпите списания, издавани като перачници на пари. Те просто захранват будуарите на мамонизма. И като такива нямат способността да виждат
проблемите за които става реч сега. И като такива следователно,
могат да бъдат именувани зомбита. Капсулирани слуги на мамона и увековечения социален ред. Самите луксозни проститутки,
или куртизанки или скъпо платени държанки, обслужващи ВИП
персоните, с право могат да бъдат отнесени в тази категория.
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Глава втора
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРОСТИТУЦИЯТА
И БЪДЕЩИЯ МОДЕЛ НА СЕКСУАЛНИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
За или против най-древната професия, която впрочем се
оказва, че не била толкова древна, колкото лъжлива
СТАРАТА ИЛИ НОВАТА КУЛТУРА
ИЗБОРЪТ ПРЕД ЛЪЖАТА И ЛИЦЕМЕРИЕТО ПОДХРАНВАЩИ ПАРИТЕ И МЪРЗЕЛА НА ТЪРТЕИТЕ ИЛИ ПРЕД ОТКРИТИТЕ ИСКРЕНИ ЧОВЕШКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ПРИКЛЮЧВАНЕ С ЕГРЕГОРА НА СЕКСУАЛНОСТТА
НАЙ-МОЩНИЯ ЕГРЕГОР ДО ТОЗИ НА ПАРИТЕ И ЛЪЖАТА
ВЕРНИТЕ МУ ПОСЛУШНИЦИ – ЖЕНИТЕ ЖЕРТВИ НА
СВОЯТА ГЛУПОСТ И СЛАБОСТ
Приключване с лъжата!
С лъжата в областта на най-свещеното действие, любовта водеща до продължение на живота.
Майката земя няма нищо общо с покупко-продажбата в тази
област на секс и пари.
В основата на сексуалността стои лъжата чрез манипулирането
на ума и самото манипулиране в областта на човешкото съзнание.
Лъжата и манипулирането, това са двете области с които се
поддържа изкуствено човека в състояние на невежество.
Лъжа, лицемерие, митове, дезинформиране, изкуствено поддържане в състояние на невежество, програмиране и зомбиране,
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това е богатата палитра от методи с които човечеството седи в състояние на робство, и постоянни избори на своите управници изедници.
Салоните за масаж и клубовете за компаньонки – състояние на
настоящия момент
Условия – наличие на маса от мързеливи и безинициативни
същества, склонни да получават прехраната си по лекия начин зад
претекста, че няма друга работа. За един месец те наистина изкарват колкото официалната заплатата на другата мързелива и търтейска професия – банкерите. Разбира се при тях, рискът е очевиден,
залагат здравето си и комфорта на тялото и душата си. За да се
сдобият със скъпоценното количество независимост под флага на
парите, които уж като ги имат, вече ставали свободни.
Съществува мнение, което е разпространено сред работничките в тези клубове, че всъщност те го вършат само с телата си и
после се измиват и пречистват, при това се върши всичко с предпазни средства.
Вторият мит е, че т.нар.свирка или орална любов, е безопасна
повече от самия акт, и че е безвредна. Не се отчита енергийния
трансфер, който се извършва в обратната посока. Което пък, може
рано или късно да обърне хетеросексуалния човек в хомосексуален. Не се отчита и кармичното затъване след всеки един акт.
Третият мит е, че в тази професия, първо се дават парите, и
после се извършва обслужването. Точно в това е и самата лъжа,
изтъкана върху незнанието на властта на егрегора на сексуалността. Обикновено клиентът или жертвата е подвластна на своята
нужда от противоположна енергия, тоест секс, и като нуждаеща
се от този секс, клиентът-жертвата прибягва до използване на съответния сектор на проституиращите момичета. Те от своя страна
използвайки слабостта на клиента, се обогатяват, и му предоставят
необходимата услуга, която впрочем в повечето случаи, е съвсем
малката нужда от малко енергия от противния пол.
Митовете за голямото чукане, пъшкане и многобройни подвизи
в различни пози, всичко това идва от порно индустрията, кореняща се в болния мозък на някой секс манияк, който впрочем избива
по този начин комплекса си за сексуална малоценност. Проверете
потентността на повечето режисьори на подобни порноиндустриални конвейри и ще забележите, че въпреки богатото обкръжение
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от жени, те са като евнуси. И се задоволяват единствено от самото
си щеславие и богато обкръжение в харема си.
Познанието за нуждата от балансиране на енергиите, от т.нар.
ендорфини, от малко погалване и докосване все в името на този
обмен и баланс на енергийните потоци, всичко това прави секса
невъзможен да бъде превърнат в експлоатационен инструмент на
егрегора на проституцията.
Горките жертви, които в повечето случаи, биват командвани,
съблечи се, и т.н.
А преди това, от портфейла им се изваждат с най-финната принуда, полагащите се пари за услугата. А самата услуга е след самото заплащане, къде ли го има това, ако не само във филмите на
наивниците под властта на егрегорите.
Парите преди услугата – ето това е абсурдът на егрегора на
проституцията! Дай първо парите, а после ще ти дам и месото!
Колко комично е това! Също като в театъра, първо си купуваш билет, а после се уверяваш в качеството на играта на актьора.
Парите се вземат заради това, жената да бъде изчукана, а какво
е това изчукването, ако не просто една възможност на партньорите
да обменят своите енергии.
Самият сексуален акт, всъщност се разглежда като медицинска процедура, а самата жрица на любовта се изживява понякога
като медицинска сестра. Садо-мазо, строга господарка и какво ли
не още – всичко това е от репертоара на нашето време! /Вижте
секс обявите за справка!/ А не от времето на Древен Египет! А
може би днешните проститутки са като актриси, които си играят
с мъжа клиент отсреща. Пари за изживяване, което е нестандартно, придружено от нуждата за противоположна енергия или плът!
Игра с онова, което е свещено у човека, нуждата му от противоположен партньор! И трите програми, заложени у всеки, който е
тука на земята: Нужда от сигурност и защита, инстинкт за себесъхранение. Нужда от себеобезпечение, подслон, облекло, храна.
И нужда от партньор в живота, от другия пол. И трите програми
са били впрегнати в служба на мамона. И това е белега за степента на развитие на тази човешка раса. За степента на цивилизованост! А не някакви си там високи технологии и оплождане „ин
витро“! Очевидно представителите на тази раса са все още роби,
ако те допускат с тях да се извършва тази гавра чрез злоупотребата в полето на Трите основни програми, заложени у всяко човеш18

ко същество. Себесъхранение, себеобезпечение и продължение
на рода-партньорство!
Всяко човешко същество на тази земя, което я обитава,
има право на тези три неща, заложени у него като дълбочинна
програма!
Изходът от настоящата ситуация включваща свръхмощна
експлоатация на сексуалната потребност у човека – какъв е
Изходът!
1. Премахване на местата, в които се експлоатира чрез парите, сексуалната потребност у човека.
2. Тоест местата за запознанства остават да съществуват като
възможност за решение на проблема за сексуалната потребност.
Но в тези места не съществува отношението „секс – пари“. Може
да има салони за масаж, салони за запознанства, но там където се
заменя нуждата от сексуалната потребност със заплащане в пари,
се създават условия на зависимост от паричния егрегор. Порно индустрията е индустрия, за сметка на секса, поставен под контрола
на парите. Когато парите почнат да управляват секса, тогава става
израждане на нацията. Изходът е в разкъсване на връзката между
егрегора на парите и този на сексуалната потребност. Може да има
места за запознанства в които да се решава проблема със сексуалната потребност.
3. Отношението „пари –стока – секс“ се оказва в основата на
създаване на свръхмощен егрегор на порноиндустрия, развращаване на населението все в името на златния телец и потребностите
от лесна печалба за сметка на обикновената сексуална потребност
у човека.
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Глава трета
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СЕКСА КАТО МЕХАНИКА И
ПСИХОЛОГИЯ
Няколко различни мнения:
1. Има два триъгълника: Първият – секс, емоции и пари,
който е като театър, и втори триъгълник – секс, емоции и сърце – който пък може да се превърне в драма и обвързване.
Но по принцип, истинският секс е само този в който участва т.нар.
душа, тоест има отдаване. И не се участва в него с ума, а просто се
впускаш в нещото. При него също може да няма обвързване ако душите са достигнали мъдрост. Най-лошият секс е този при който има
театралничене, имитация, и при който това се прави само за пари. Той
е лош и за двете страни, и за тази, която ги получава с лъжа, и после
ги изхарчва за глупости, и за този който ги дава и бива експлоатиран.
На мен ми е необходим секс с хора, които са си просто искрени и
играят себе си. Казват какво им трябва, и се разбират помежду си.
Ако ще и пари да е, но да бъде връзката искрена. Без имитации! Да
има горене и да има експеримент!
2. Сексът, това е преживяване – изследване, това е движение
напред – преди всичко движение и не застой.
3. Сексът, това е предаване на информация, споделяне на
опит, това е отдаване на нещо от себе си към партньора, когото
можеш да заобичаш, ако не го обичаш все още в началото.

ВИРТУАЛЕН СЕКС
Откъс от книгата Духовни връзки, Деляна, в която ИК – източникът на информациите заявява:
„Сексуалното общуване при виртуалния секс се осъществява
преди всичко със силата на мисълта, която ако е достатъчно развита, може да доведе до „истинско сексуално общуване“, което да се
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осъществи по начин, който е съвършен и не зависи от това, къде се
намират хората в момента.“
„Процесът на „галенето и милувките“ е нещо, което присъства непрекъснато и което е неотменима част от цялостния сеанс.
През цялото време едната душа /човек/ излъчва любов към другата
душа. /човек/. Излъчваните чувства са толкова силни и истински,
че понякога чисто физически могат да бъдат усетени.“
Как се възприема секса през призмата на един извънземен!
„Гледам аз, че се опитват да направят нещо две същества, едното да вкара нещо у другото. Едното го сграбчва, натиска, а другото
започва да се извива. Връзката между тях протича на принципа на
копулацията или скачване.“
А как ли би трябвало да се възприеме излъченото от порно
каналите, като секс по човешки или като секс по рептилоидному?
Човешки и рептилоиден секс. Първият е секс на зачеването и енергийното хармонизиране. Вторият е, секс на свръхстимулиране на
втора и шеста чакра с цел поробването на човека и неговото зомбиране. – „Ама какви ги приказвате?“ – „Дайте доказателства!“
Окей! Ще ви бъдат дадени. В следващата книга – Тайната на
рептилоидния секс“
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Глава четвърта
СЕКСУАЛНО-ЕНЕРГИЙНИ ОТНОШЕНИЯ
Как да се преподава: нова култура на хранене, дишане и сексуални отношения, нова етика
1. Хранене, 2. дишане, 3. изчистване – черен дроб и бъбреци, 4. нова етика и сексуално-енергийни отношения
ПРОГРАМА ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА НОВИТЕ СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОВИ СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, НОВА КУЛТУРА
НА ХРАНЕНЕ, НОВА КУЛТУРА НА ДИШАНЕ, НОВА ДВИГАТЕЛНА КУЛТУРА
Първо 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.
Второ правило, това е, че в самия сексуален акт, биоконструкцията, а именно тялото, физическо и енергийно заедно с конструкцията на ума, който иска да се наслаждава, участват ведно с „вътрешния“ човек, който присъства както главно действуващо лице
в сексуалния акт и го ръководи. Участникът в сексуалния акт, това
е преди всичко „вътрешния“ човек, или както е възприето в ежедневието – душата на човека, която е избрала другата душа, облечена в съответната биоструктура, скафандъра или физическото и
енергийно тяло, не случайно, а като една велика комуникация или
връзка, за да извършат едно сливане и взаимно обогатяване.
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Всичко е една комуникация в името на взаимното обогатяване
и натрупване на опитности, всеки да даде на другия, онова от което
той се нуждае. А всеки един, всяко едно човешко същество, както
здравите, така и слепи, хроми и пр. според душата, която обитава в
него, е в състояние нещо да даде, с нещо да допринесе за комуникацията. Но когато това не се знае, всеки влиза в контакта, с очакването само да получава, без да дава. А именно в даването е силата
на всеки. Биоструктурата и ехоструктурата, тоест „вътрешния човек“- и двете структури, външна и вътрешна, участват съвместно
в сексуалния акт, като направляващата трябва да бъде вътрешният
човек, или накратко Душата определя и контролира протичането
на сексуалния акт.
Трето правило, това е, енергийната култура по време на сексуалния акт. Сексът, това е обмяна на енергии, това е заздравяване
на енергийното тяло на човека, сбалансиране на енергийните потоци.
Четвърто правило, по време на сексуалния акт, всеки предоставя своето тяло, своята биоструктура на другия партньор, и в този
смисъл, самият акт, това е размяна на двете биоструктури от страна на двете вътрешни конструкции, двата „вътрешни“ обитателя на
тялото, двата вътрешни човека. Всъщност, всеки вътрешен човек
предоставя на другия своята опаковка. И става по този начин едно
обогатяване на енергийното съдържание, всеки взема от чуждата
опаковка онази енергия, от която има нужда. Мъжката и женската
биоструктури, мъжкото и женското тяло, имат нуждата от взаимно
обогатяване и енергийно балансиране. Биоструктурата от позицията
на ехоструктурата, тоест вътрешния човек, включващ душата, представлява външна дреха, облекло на вътрешността, и тази специално
скроена, подготвена дреха, съвсем не е човекът, а просто неговата
обвивка. Когато сексуалният акт протича само между обвивките, тогава всъщност всички се превръща в механика и режисура в името
на парите и материалната изгода от сделката по покупко-продажба
на чужда дреха. А какво е сегашният секс, рекламиран от киноиндустрията в името на парите, охкане и пъшкане, и хипотетично очакване за неземно удоволствие-тръпка. И тази тръпка се симулира
многократно, без да се осъзнава, че тя минава през мозъка, само
когато участва в нея, вътрешният човек.
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Пето правило, по време на новите сексуални отношения се
поддържа прозрачност и откровеност. Искрените междучовешки
отношения изискват да има такава прозрачност. Всеки да се старае
да не създава на другия онова, което не желае за него да се случи.
Всеки да прави за другия, онова, което би искал да му се случи.
Взаимоотдаването като принцип, точно в този аспект на сексуалните отношения, е в най-пълна сила. „Даваш ли, ще ти се дава“,
„ако не излъчваш и не раздаваш, не можеш и да получаваш“, „ако
искаш да получиш, ще трябва да даваш първо“.
Сексуалният акт си остава изцяло интимна зона, и никой не
може да превръща в прозрачна точно тази зона, когато притежателят й не допуска това. Интимността си остава като основно
правило, и засега това е изцяло затворено пространство за двойката партньори, в този смисъл и принципът на пълната прозрачност
е само едно пожелание. Но самата откритост като пожелание за
искреност в тези отношения, рано или късно прави човека способен да бъде това, което е всъщност. Срам и скрупули, комплекси
и предположения, всичко това говори само за неизчистеност на
душата и неизясненост на посоката и пътя, неопределеност на душата. И в тази сфера, както и в другите сфери от всекидневието на
земята, двойният стандарт е завръщане в миналото. Към бъдещето
води само пътят на откритите осъзнати отношения.
Всичко е обмяна на енергии и обмяна на човешки отношения. Комуникацията, това е емоционално-чувствено информационно общуване и трупане на опитности.
Свещената проституция в Древен Египет, много по-етична от
днешните изпълнени с лицемерие отношения между мъжа и жената, в семейството и обществото. Сегашните отношения, под флага
на мамона и лицемерието. Пари и интереси. Днешната изкривена
система на светоглед е набила в главите на женската половина на
човечеството, куп неверни установки, с които им се втълпява, че за
да родят и имат щастлив брак, трябва да бъдат омъжени за преуспял бизнесмен и финансово силен партньор. Другата част от женската половина изповядва феминистичната позиция, според която
те трябва да бъдат независими, тоест превърнали се в мъж като
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мислене, те да устояват напорите на живота и да разполагат със
свобода на действията чрез финансова сила. Едната крайност е да
се продадеш изгодно в името на детето и уютното семейно огнище,
другата, това е, да станеш слуга на припечелването на пари, чрез
красота, модни конкурси, продажба на плът и пр.
В единият случай, жената е метреса-готвачка и детегледачка,
в другия – метреса – проститутка за пари. Между затвора на дома
и паркетния социум, жената се гърчи за да намери себе си и търси начин да достигне до момичето, събудило се някога в нея, но
след това приспано с моделите на независими жени от списанията. Независимите жени, са всъщност мутреси или проститутки
в днешния мъжки свят, управляван от силните на деня, държащи
портфейла.
Секс с жена, която е всеотдайна или славянска душа, която се
отдава и която търси начин да ти достави удоволствие, да ти даде
нещо на тебе.
Секс с жена, която е получила нещо от тебе, и която мисли за
себе си, която е пълен егоист, която стои като дърво, и нищо не
дава, а само търси начин да получи.
Първата жена е жената, която мъжът търси винаги, която е готова да му служи, да му помага, да му бъде спътница в трудностите, която е 100 процента жена, мека и възприемаща информацията
от него, духа от него.
Втората жена е жената от която мъжът бяга постоянно, това е
жената която иска да го измести подсъзнателно от активния мъжки
принцип, и когато духът минава през мъжкото начало, тя всъщност
не само че не го възприема, а го отхвърля, налагайки му, собственото си изкривено съзнание, което е по форма мъжко, но по съдържание, празно от духа. Жената възприема духа през мъжкото начало, а когато направи контакт с вътрешния си мъж и през него, но
докато няма изградена връзка между жената и вътрешния й мъж,
духът може да слезе у нея само през жив физически мъжки партньор. Същото се отнася и до мъжа, когато той не е изградил у себе
си вътрешната жена, тогава и неговата връзка с майката земя, и
природното начало, може да преминава само единствено през физическия женски партньор.
В този смисъл, за правилните енергийно-сексуални отноше25

ния важи генералното правило, че мъжът и жената търсят всеки
у другия, покритие на истинския си вътрешен партньор, когото
изграждат и който се явява крайна цел на партнирането. В този
смисъл, сексът в даден момент, достига до своето физическо изчерпване, тъй като всеки е намерил постоянния извор във обединяването на мъжкото и женското начало у себе. В дълбочина и мъжът
и жената, всъщност носят двойнствената природа у себе, мъжът
е едновременно и мъж и жена, и жената е едновременно и жена и
мъж. Половете се появяват на духовен план, а на Божествен план,
няма раздвояване, там е духа, и семенния атом. В духовен план,
има слизане на духа в ехоструктурата, която като капсула съединява душата, духа и семенния атом. В семенния атом са натрупани
опитностите от връзките в миналите прераждания между духа, душата и съзнанието в лицето на семенния атом.
Въвеждането на порядък в тази сфера, толкова важна от ежедневието на човека, сферата на енергийно-сексуалните взаимоотношения, тясно преплетена с етичните норми и финни междучовешки взаимоотношения, е особено важно сега. Защото човекът
едновременно и мъж и жена, но той е брат и сестра, помежду си.
Хората са мъже и жени, но всъщност вътрешно те всички са братя
и сестри. Това е Учението на Христос. Ние всички сме едно голямо семейство. И нашият враг, който може да бъде даже влязъл
у нашия роден брат, и той също носи душа с предначертание от
Създателя, и той също е творение на Създателя. И каква полза да
обичаме само своите приятели, когато е казано – обичай братята и
сестрите си, защото всички вие сте родени в едно семейство. Да,
така е станало, че противникът – „врагът“ е влязъл у брата, и това
е било допуснато от Създателя, Каин се изправя срещу Авел и от
този момент, първото братоубийство дава началото на поредица от
братски противопоставяния, и враговете се множат и сред родните
и вече сред чуждите. Появява се понятието – „чужд“. А кой е чужд,
ако не този, който е роден от семейството на другия, противника. И
така, се стига до днешното отчуждение, алиенация, когато богоизбрания народ смята, че трябва да се процедира по методи, тези са
наши, а другите са чужди. Тези са свои, а другите са противници.
Появяват се затворените окултни общности, затворени кръгове, по
първи да бъдеш от другите, ето къде е разковничето на дълбокото
зло. Кой от двамата братя, да бъдел по-първи до Отеца си! И от
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там има само една крачка до битката за Властта. Първенството и
борбата за властта, това е което ни убива всички, преди да сме осъзнали дълбоката истина, че всички сме едно семейство.
Има само един изход, и това е Културата на Взаимоотдаването
и въвеждането в човешкото съзнание на програмата „Да служиш“,
тоест – програмата „слуга“. Човекът да осъзнае, че само като служи и работи за другите , може да се усъвършенствува и развива, и
да бъде по този начин физически и духовно здрав.
Всички ние сме едно семейство! Но в това семейство е станало
веднаж братоубийство и оттогава е станало разделението. Единият
брат е тръгнал в едната посока, а другият в – в другата. Но те рано
или късно ще се съединят, тъй като източникът им е Един.
Програмата „ Да служиш“
Програмата „Единно семейство“
Програмата „Скачени съдове“
Иначе само с призовавания „Обичайте се“, „Не се конфронтирайте“, „Мислете положително“, „Правете любов“, само с тези
призиви, без да мине през дълбокото осъзнаване, не се получава
резултат, защото енергийните честоти все още са ниски и любовта
минава само през долните чакри. Не е лесно да се качи в условията на днешния социум, манипулиран чрез медиите, енергийната
честота до равнището на сърдечния център. Получава се нещо комично, човекът се насилва да обича, но всъщност енергията му е
позиционирана на равнището на Слънчевия възел, и равнището на
Третото око. А всъщност е необходим Сърдечния център, в който
да се балансират и двата потока, този отгоре и този, отдолу. Трите
горни чакри се натоварват, когато енергията отгоре преобладава, а
трите долни чакри, когато енергията отдолу преобладава.
Понастоящем част от заболяванията на долните и горните прешлени са резултат от неправилното функциониране на енергията
по гръбначния стълб. Получават се свръхнатрупвания около кръста, и от там и болките, видовете ишиас, а що се касае до свръхнатрупването на енергия в областта на тила, нещо като изпъкналост,
то това е резултат на блокажи, които не позволяват на енергията
да циркулира плавно към главата и оставането й на равнище пета
чакра, областта на врата или шията.
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Глава пета
ОТВЪД ДЕКОРИТЕ НА СЕКСА
Енерго-информационни аспекти на сексуалното
общуване
И нещо повече отвъд лицемерието
Как да се впрегне сексуалното желание в градивна работа!
Мото:
„Светлината в ума идва от сърцето.“
Задача:
Преодоляване на старата декоративна заблуда, че сексът,
това е физическа дейност. Съвокупляване или онова, което
порноиндустрията набива в главите на хората заради печалбата на пари. Напротив, сексът, това е въпрос на енерго-информационика и психология. Може да няма никакъв физически
контакт, и пак да се прави секс. Сексът, това е обмяна на енергии и взаимно общуване между мъжкото и женското начало у
човека. Сексът, това е общуване на душите, между полюсите
заложени в мъжкото и женското начало, в мъжа и жената.
Откъс от книгата „Посланието на добродетелите“, Радея
„Без желание нищо, абсолютно нищо не може да се постигне, не може да се създаде, не може да се промени.“
„Желанието е носителят на искрицата светлина, която
разпалва огъня на чувствата и страстите.“
„Щом сърцето няма в себе си искрицата желание, с която
да съпроводи мисълта, умът не може да постигне нищо.“
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Проблемът на днешното човечество е, че му липсва будност.
Не е важно колко интелигентни и артистични ще са хората, какви
ще са те, певци, актьори, писатели, художници или строители и
пр., важното е, те да са будни, автентични, извън контрола на т.нар.
„Нисш астрал“.
И когато човек разбере, че да си буден, това означава да си
устремен за добродетели, защото знаеш за отговорността пред
Създателя, тогава той започва своето истинско вътрешно развитие.
Стремеж към будност и нейното постигане, и стремеж за добродетели, тяхното придобиване и поддържане като присъща част на
човека.
Познанието за добродетелите, посланието на добродетелите, и познанието за будността, ето това е нужно на днешното
образование и днешната педагогика.
Нисш Астрал в бъдеще няма да има. Няма да ги има и днешните битки за Енергия, изразяващи се във войни за петрол, пари,
краденето и вампирстването на енергията на съседа.
Предстои ликвидиране на карма, а оттам и на Нисшия астрал, на целия надвиснал над земята Егрегориален пласт, който
като люспи на едно чудовище е обхванал Майката земя и тя едвам диша. Всяка една люспа, това е поредния егрегор, създаден
от мислите на хората, намиращи се под него и подхранващи го в
изобилие. Населението е впримчено в предоставяне на своята
енергия на гореспоменатите енерго-информационни паразити.
Те дават сигурност на съответния човек, но в същото време и изискват от него да бъде зависим от тях. Всяка голяма фирма, бизнес
предприятие, институция има съответния егрегор, който участва
в безмилостната битка за енергии. И така, хората се надпреварват
в участието си, всеки в по-мощен и даващ сигурност егрегор паразит. Дотук добре, ще каже някой, но проблемът идва от там, че
самите егрегори, превръщайки се в хищници, борейки се за енергията на своите подопечни захранващи ги човеци, престават да
служат на общоеволюционните хуманни цели, обслужващи Каузата на Еволюцията на човечеството. Битката за енергиите измества
еволюционния критерий, и когато някой тръгне да въвежда нещо
ново, което влиза в разрез с установеното статукво на властващите
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егрегори от най-мощен разряд, то бива безмилостно препречвано
и отстранявано. Егрегорът на държавата отдавна е престанал да
обслужва великата идея на държавността и сигурността, в името
на колектива. Всъщност управлението на държавата се поръчва от
имащите властта и парите. Те си поръчват изборите и ги наричат
при това демократични. При това положение, то е естествено, че
държавата ще се управлява от копия на тези по нечестен начин
забогатели люде. И техните избраници, които трябва да влезнат в
съответните правителства, се оказват един от най-големите „тъпанари“ /бел. от ред. идва от тъп като прилагателно, а не от инструмента тъпан/. Вместо експерти и специалисти, начело на държавата застават андрешковци хитреци на дребно и посредствени люде.
Президентът търси своите експерти – уж да бъдели хора с идеи,
там, където се отглеждат послушници, а пък тези, които са родени да пораждат идеи, те напускат държавата и отказват да й
сътрудничат, прокудени от нея. Егрегорът на администрацията
на държавата, се сраства с този на организираната престъпност.
Егрегорът на банковото съсловие пък се е свързал с егрегора на
борсата, с този на хазарта и до тях се е разположил егрегора на
прането на пари, егрегора на застраховането, егрегора на здравните осигуровки, данъците и пр. Сраснали са се така, че не може да
се разбере, кой откъде започва и къде завършва. Наблюдаващите
това срастване са категорични, че е нужно тотално унищожение
на цялата броня, която егрегорите люспи са оформили, задушаваща дишането на майката земя. Въпросът е, че под бронята
са се скрили и адаптирали в своето мизерно съществуване на роби
и самите човеци. Те седят отдолу и премахвайки бронята, ще бъдат
потърпевши и самите те. Всъщност егрегорите паразити и на това
разчитат. Те обещават все по-големи дивиденти на своите подопечни овце, само и само да вържат повече енергиен поток под своя
егрегориален купол. Мрежата от люспи се разраства, от време на
време някоя и друга люспа се заменя с поредната друга, по-мощна
като акула от нея, поглъщаща в своята паст, предишната. Извършва
се окрупняване на люспите, все по-мощните и енергийно захранени люспи егрегори, окупират пространството над градовете.
Когато се ликвидира този егрегориален слой, тогава ще се види
и откъсването на част от хората от зомбиращата действителност,
тоест ще престане да съществува днешното човечество в състояние на зомби.
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Как да стане ликвидирането на тази броня, на този егрегориален слой, изтъкан от действащи паразитни форми?
Все по-неделима и единна става бронята надвиснала над градовете, будните хора в тях вече трудно дишат от монолитния й енергиен строеж. Под нея са застанали хората. Свили са се в черупките,
всеки в своите грижи за оцеляване, за плащане или подхранване на
поредния егрегориален участък с поредната вноска, осигурителна
или здравна. Чудесно се чувстват само слугите, използваните като
куратори човешки екземпляри, които установяват, че материалното
им благосъстояние под действащия егрегор, изведнаж е нараснало.
А откъде е дошла всъщност енергията, финансова или друга. Ами,
да, около тях са нараснали просяците, които те вече виждат като
безинициативни люде. А ако питате пък просяците, то между тях
се оказва, че има и бивши преподаватели, които не умеят другояче
да изкарват прехраната. Отчаяни от ситуацията на монополизма на
свръхмощните „власт имащи“ и „пари имащи“ на деня.
Битката за енергии, е превърната в нещо, което се констатира и
на всеослушание обществено признава. Това се нарича в днешното общество бизнес инициатива или предприемчивост. Хитросттабезскрупулност е превърната в предприемчивост. Битката с лакти
– инициативност. Егрегориално мислене на хората, които искат
да оцелеят, това е проблемът на човечеството.
Предстои обаче някаква промяна, щото еволюцията не
присъства в тази битка на егрегорите. Егрегорите са се превърнали в паразити, които вампирстват от населението на земята, както и от самата земя. Оцеляване на физическите тела като материални конструкции и еволюция на човешката душа, това не съвпада
като посока в настоящата действителност. Защото физическите
тела могат да се запазят, те даже и могат да бъдат клонирани, но в
това отсъства еволюцията на човешката същност.
Егрегорите паразити са се разположили самодоволно в общественото пространство над градовете, те се захранват в изобилие от човешката енергия, а самите хора пък се надпреварват да
им я доставят. Това се отнася особено за егрегора на мамона, който
е познат като банков, лихварски и въобще паричен. Множеството
се надпреварва да се качи с него, и така да обменя енергия, като
винаги получава по-малко от предоставеното количество енергия.
На тази основа най-могъщите егрегори са свързани с масовата консумация, нуждата на хората от пари, комуникации, подслон, мате31

риално обезпечаване и секс. По-голямо робство от това никога не е
било измисляно. Енергийно, егрегориално робство!
Нужна е безспорно промяна. Светът крещи за промяна! Радикална, а не козметична.
Сексът в настоящия му животински и проституиращ аспект,
ще изчезне. Сексът като чукане и порнография, като покупко-продажба на плът, тоест снабдяване с енергия, също ще изчезне. Ще
остане секса като акт на обмяна на енергии, прочистване на енергийните канали, релакс и зачеване на живот.
С идването на Новото човечество ще се решат проблемите на
днешната безизходна ситуация. Сегашните проблеми на човечеството могат само да бъдат смекчени.
Докато има „карма“, „нисш астрал“, „егрегориално формирование“, явления като „зомбиране на населението“, „манипулация
на това население“, старото човечество ще има да се гърчи в своите неразрешими проблеми, породени от съществуването на язви,
които не могат да се лекуват освен чрез хирургия.
Когато човек докосва настоящите проблеми, свързани с подобна диагностика, той осъзнава, че Карма, т.нар. Нисш астрал, водят
неизбежно до битката за енергии, а това пък води до настаняването
на явления като борба за Власт и Контрол над човечеството.
Когато човек има енергия и най-вече начини да се зарежда
свободно с нея, той е относително свободен от състоянието на
постоянна битка за енергия, и така, той се отвързва от енергийната зависимост. Освободените хора от енергийната зависимост,
посредством правилна изградена връзка с Природното начало, са
хора наистина свободни, хора които не точат енергия от другите,
които не се борят за власт и контрол над другите. Властолюбците и
контрол имащите над населението, люде, т.нар. кандидати за властта на земята имат това общо помежду си, че всичките са енергийно зависими и борещи се за енергийна власт и надмощия, контрол.
Битката за енергиите е под тяхното управление. Съсухрени старци,
изпускащи руля на властта, страхуващи се от участта, която им е
отредена, да се оттеглят от узурпираната власт над събитията на
тази земя, те са се вкопчили в енергиите на майката земя и яростно
ги източват през последните няколко века. Майката земя стене от
техните властолюбиви и маниакални действия за опит за контро32

лиране над човечеството. Те държат банковия контрол, техни са и
медиите, техни са и политиците, техни са и пионките от театралните зали, техен е административния апарат на държавите. Те назначават държавните глави, президентите, те са т.нар „синедрион“,
който смята себе си за богопомазан да управлява това човечество.
Да, но вече не! НЕ!
Тяхното време отдавна изтече. И сега те управляват казано
на „ишлеме“, тоест ако мине, ако се съгласят овцете да бъдат още
малко издоени, т.е „ако ни оставят да поизточим още малко от
енергиите на земята.“

33

Глава шеста
ОТВЪД ПРЕДСТАВАТА ЗА СЕКСА В НАШИ ДНИ

Сексът е превърнат в декорация на истинската същност, наречена битка за енергии в градовете, или процес на зомбиране на
населението.
Накратко, гледаш явлението, че СЕКС го наричат, а всъщност
отдолу се крие битка за енергии, или още по-лошото, начин на зомбиране на човека чрез самия сексуален акт.
„Ама, защо така, отрицателно и в тъмни краски виждате нещата, това е едно от най-хубавите неща на земята.“ – Да, така е, но е
превърната тази дейност в захранване с енергия и зомбиране.
Секс кукли, секс удоволствия, секс сваляне на напрежение,
секс експлоатация
Защо богатите мъже държат млади любовници и държанки?
Заради енергията, тъй като контактите служат за зареждане с
енергия
Единият партньор дава на другия от своята енергия, а в замяна
получава красиви подаръци или пари.
А къде остава тука енерго-информационната същност на сексуалното общуване!
Обектът в лицето на продаващия своята енергия, въобще и не
подозира за енерго-информационната същност на самата комуникация. След общуването обикновено жената се чувства изморена.
В замяна на това тя е държанка и получаваща материални облаги.
Богатството, парите, вървят ръка за ръка с държанките, платените любовници, метресите.
Това се нарича скрита проституция!
И така – ОТВЪД СЕКСУАЛНОТО ПРИВЛИЧАНЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРИМАМКИ
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Секс = Пари
Това е разпространеното днешно отношение към сексуалното
общуване.
Проблемът е, че днес сексът освен че е приравнен към парите, се явява като портал за създаване на една ненормална форма
на общуване каквато е унисексът или формата на т.нар. геьове и
лесбийки. Нещо, повече, чрез секса, тези същества започват да забравят епизода със Содом и Гомор и днес те се борят за свое законодателство.
Стига се до деволюция на човечеството в периода на преход от
старата към новата човешка раса.
Сексът както и Умът, рано или късно трябва да водят отвъд
секса и ума.
Умът, както и секса са само средства в човешката еволюция.
Умът е средство за въвеждане на порядък в света на сърцето,
докато то стане мъдро сърце.
Сексът е средство, за облагородяване на връзката между материята и духа.
Духът слиза в материята и я облагородява, като се диполизира.
Сексът не е вечен атрибут на човечеството. Както и умът не е
вечен атрибут на човечеството.
В най-първичната форма е нямало нито ум, нито секс. Имало е
само Дух. Имало е и материя в лицето на майката земя. Днешната
форма на развитие на човечеството е само част от дългата верига
на неговата еволюция. И като част, тя с нейните атрибути, било
то секс или ум, не бива да се увековечава. Същността на човека е
тази, която е константа и която еволюира, а в името на тази еволюция се появяват и спомагателните елементи като ума и секса. И
всяко едно издигане в култ на някой от елементите, забравяйки, че
същността е фокуса на явлението, води до изкривяване на резултатите, а понякога и до деволюция.
И така, тези размисли са за тези, които тържествуват, че чрез
секса и сляпото инстинктивно отношение на човека, ще се поддържа човечеството в състояние на водене за носа.
Човечеството не трябва да бъде водено за носа, а чрез ума, и
съзнанието, тоест процеса на осъзнаването, трябва да се остави
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само на себе си, да достигне до състояние само да се води. Да се
води само без водачи, наставници, бавачки, пастори и пр.
Сексът ще стане рано или късно съзнателна дейност. Час поскоро трябва да се извади човечеството от днешното състояние на
сляпо прилагане на сексуалната активност.
Сексът като зомби деятелност, като едно затъване в удоволствие, или сексът като осъзната дейност, част от еволюционното израстване на човека.
Сексът като потъване и издивяване, връщане назад към пещерите, или сексът като избистряне, уясняване, осъзнаване. Това са
два различни подхода към секса и проблемите, произтичащи от
неговото практикуване. Да го правим както досега и да продължи
църквата да го остава на тъмно като нещо недостойно и ниско, или
да го изкараме на светло, анализираме и вмъкнем в процеса на еволюиране на човечеството.
Сексът при това е време да се преподаде на хората като енергийно-информационна деятелност. Да припомним странната реклама, която е истинна по своето съдържание: „Сърцето на всяка
филия – Томи ще остави автограф върху всяка от тях.“
СЕКСЪТ КАТО ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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Глава седма
ИЗХОДЪТ
Изходът от днешната ситуация при която сексът е впримчен в заработване на пари от страна на мамона
1. Превръщане на сегашните секс салоните и заведения за
скрита продажба на плът в обикновени салони за извършване
на масаж-секс услуги. Вместо да се забранява самата дейност
и да се преследват сутеньори и проститутки. Само едно ниско
еволюирало общество може да се извинява за хаоса в тази област с аргументи от рода на този, че това било най-древната
професия и тя като такава щяла да продължи да си съществува. А в същото време износа на робини и търговията с плът и
деца, процъфтяват и пълнят джобовете на мамона и неговите
служители.
2. Строго регламентиране на тези отношения от страна на
обществени институции, тоест чрез превръщането им в услуги, те стават легализирани и излизат от безконтролието.
3. Заплащането на услугата секс-масаж ще става тъй както е заплащането за една обикновена фризура-масаж.
4. Злоупотребата ще престане в момента в който се премахне връзката зависимост секс-пари и пари-секс.
5. Отношенията в секса трябва да се ръководят от правилото: „Бъдете като децата!“ И самият секс би могъл да бъде
впрегнат в игрови ситуации, като вид игра за задоволяване на
желанията, а желанията да се осъзнаят, кога са разумни и водещи към еволюционно развитие, и кога – към затъване в блатото.
Прозрачност и искреност в тези отношения, които се намират в
съседство с емоционално-чувствените отношения, тоест културата
на секс-масажа съжителства с културата на сърцето и любовта.
ВМЕСТО ЗАКОН ЗА ПРОСТИТУЦИЯТА СЕ МИНАВА
В ПОЛЕТО НА РАЗШИРЕНОТО СЪЗНАНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕКС-МАСАЖНИ ОТНОШЕНИЯ И СЪОТ37

ВЕТНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЯЩИ ПОДОБНИ ЗАКОНОМЕРНИ ЛЕГАЛНИ УСЛУГИ
ВМЕСТО РЕСТРИКЦИИ И ДВОЕН МОРАЛ, ВМЕСТО ПОДДЪРЖАНЕ НА НОВИ НАЛОЖНИЦИ И ДЪРЖАНКИ ОТ КУРТИЗАНСКИ ТИП, ОТ СТРАНА НА ЗАКОНОДАТЕЛИТЕ ДЕПУТАТИ,
ВМЕСТО ДВОЕН МОРАЛ И ЛИЦЕМЕРИЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СЕКС-МАСАЖНИ УСЛУГИ В
КОИТО ВСЕКИ Е ДОБРЕ ДОШЪЛ СПОРЕД КАТЕГОРИЯТА НА
ЗАВЕДЕНИЕТО
ЗАПЛАЩАНЕТО ЩЕ БЪДЕ РЕГЛАМЕНТИРАНО СПОРЕД
КАТЕГОРИЯТА И ДЪРЖАВАТА ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА
СЕКС-МАСАЖНИТЕ САЛОНИ ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕСТИТЕЛ
НА ПРИКРЛИТИТЕ ПУБЛИЧНИ ДОМОВЕ И ТАКА НАРЕЧЕНАТА НЕДОСТОЙНА ЗА ЧОВЕШКИЯ ВИД ОТРКИРАТ ПРОДАЖБА НА ПЛЪТ В СЕКС МАГАЗИНИТЕ С ВИТРИНИ НА КОИТО
СЕДЯТ САМИТЕ ЖЕНИ СТОКА
Решението на проблема чрез легализираните услуги за сексмасаж се явява отговор на опита да се измайстори нов закон за
проституцията със старите методи на болшевишката законодателна машина – рестрикции и двоен морал.
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Глава осма
ТЕХНИКИ И ПРАВИЛА ЗА РЕАЛЕН СЕКСМАСАЖ, КОЕТО НЕ Е НИТО СЕКС, НИТО ЧИСТ
МАСАЖ, А ВИД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
СЕКС-МАСАЖ НА ПАРТНЬОРА
ТОВА НЕ Е СЪЩО И ЕРОТИЧЕН МАСАЖ, КОЙТО ДА ПРЕДИЗВИКВА ВЪЗБУЖДАНЕ ИЛИ ПРОСТО ДА БЪДЕ ПРЕДВЕРИЕ НА ПО-НАТАТЪШНА СЕКСУАЛНА ИГРА
ТОВА Е МАСАЖ, КОЙТО ДОКОСВА СЕКСУАЛНИЯ ЦЕНТЪР, НО ВЪВЕЖДА ЧОВЕКА В ХАРМОНИЗАЦИЯ, УСПОКОЯВАЙКИ И БАЛАНСИРАЙКИ ПОТОКА НА ДВАТА ТИПА ЕНЕРГИИ В ЧОВЕКА
Мнозина масажисти и лекари смятат, че класическият масаж
би трябвало да успокоява, а еротичният масаж – да възбужда човека. Всъщност това е неправилна позиция от аспекта, че всяко едно
докосване до тялото на човека цели хармонизация на двата основни потока от енергии – мъжки и женски, които текат в спираловидните „ида“ и „пингала“, които се извиват спираловидно около
централния канал, тоест в гръбначния стълб. Единият го наричат
условно ляв канал, а другият спрямо него, пак условно, е десен.
Единият е с мъжка енергия, янг енергия, а другият с женска – ин
енергия. Виж схема!
Каналът „пингала“ минава от дясната страна на гръбначния
стълб, отдясно относително, слънчевата енергия по него тече надолу, отгоре надолу по задната част на гръбначния стълб. Каналът „ида“минава от лявата страна и в него лунарната, а не соларна
енергия, протича нагоре, в посока отдолу нагоре по предната част
на гръбначния стълб.
Двойната спирала на двата енергийни канали може да се наблюдава както фронтално, така и странично. Соларния канал по
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който енергията слиза от небето към земята, от духа към материята
го наричат заден среден канал. Лунарния канал по който енергията
се качва отдолу нагоре, от земята към небето, го наричат преден
среден канал.

Само че при еротичният масаж, това става като се докосва и
самия сексуален център на човека, и ако трябва да бъдем точни, всеки един масаж в състояние на релакс, рано или късно достига до
въпроса, как най-ефективно и дълбоко да хармонизирам релаксирайки целия организъм. При секс-масажа, неправилно възприеман
като еротичен, това става най-ефикасно. А да се смята, че ролята на
еротичния масаж е просто да се възбуди тялото, това е много детинско. Целта на всяко едно възбуждане е последвалата хармонизация и
изравняване на потенциалите. Както и да се смята, че самият секс се
извършва в името на оргазма и тръпката, това е твърде наивно.
Целта е: Хармонизиране, а с това постигане на еволюционен
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момент. Както и физическо зачеване – продължение на живота..
Също така неправилно се смята, че еротичният масаж представлява масажиране на гениталиите или пък само еротичните зони в човешкото тяло.
Фокусът на т.нар. секс.масаж, това не са само гениталиите, а
цялостното хармонизиране и енергетизиране след еротизиране на
организма.
Самият секс-масаж като наименование по-пълно подхожда на
самото действие вместо понятието „еротичен масаж“.

Ида и Пингала /тестиси и срамни устни/
Посоката при секс-масажа е очевидно в основата на всичко.
А тя е отдолу нагоре, вместо погрешното отгоре надолу. Долу горе
не е същото като горе долу! Само когато се постигне изравняване
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на енергиите в Ида и Пингала, по канала Сушумна – централния
канал, протича така важния процес на издигане на енергията и
повдигане на съзнанието. Ида и Пингала рефлектират в тестисите на мъжа и сравните устни на жената и само при балансиране
на енергиите в тях се създават условия за подкачване на енергията отдолу нагоре. Мъжът издига енергията нагоре под налягане
и при балансирани енергии на ида и пингала, пенисът му се превръща в проводник на самата енергия Кундалини.
Самата посока когато се спазва, това води до т.нар. слънчево
лунен кръговрат за двойки или генитално-сърдечен кръговрат,
който е най-доброто решение на проблемите . При последния
кръговрат жената отдава със сърцето си на мъжа, и колкото повече енергия получава тя през неговия пенис, толкова повече се
отваря сърцето й да отдава през сърдечна чакра, и така докато
мъжът се научи да приема енергия от нейното сърце през своето,
тоест когато се научи да разтопява сърдечната си броня. Когато
приема с благодарност енергия от мъжа през пениса му, тя отдава с двойна благодарност енергията си към неговото сърце.
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Техники
1. Правило номер едно: следвайте собствения си инстинкт и
интуиция, и ръцете ви нека бъдат там, където ви води вашето дълбоко чувство. Обикновено при натуралния сексуален акт, ръцете
отиват първо там, където има най-голяма нужда от изравняване на
потенциалите. А това са обикновено центровете на еротична възбуда-гениталиите, тила, гърдите.
2. Адаптирайте онова, което знаете от класическия масаж, от
типа че движенията трябва да са кръгообразни, по протежение на
целия гръбначен стълб, като енергията се прихваща отвътре навън,
тоест посоката е ръката да изхвърля навън – да разкарва наоколо
навън , набраната в центъра енергия.
3. Ръцете едва докосват кожата и ако е възможно самият масаж от физически се превръща в енергиен. Тоест с помощта на найфините чакри по върховете на пръстите, се извършва масажиране
на енергийното поле около тялото. Масажът в този смисъл е добре
да се трансформира всеки един миг в енергиен масаж. Истинският
масаж е всъщност енергийният, защото крайната цел на всеки един
вид масаж, това е раздвижването на енергиите, и хармонизация на
енергийните потоци. А самото кръвообръщение, което понякога
класическия масаж си поставя за крайна цел, е само една от спирките по пътя за крайната цел-енергийната кондиция на организма.
4. Движенията нагоре-надолу следват главно гръбначния
стълб, движенията са понякога бавни, после забързани, според
чувството, понякога на вълни, кръгове или спирали. Движенията
около гърдите са кръгообразни, в противоположни посоки. Дланополагането е също вид масаж, целящ изравняването на потенциалите както на големите полукълба, така и на двете гърди, така и
на двете полукълба на седалищния мускул.
5. С двете ръце като две полярни клеми, се опитваме да изравняваме напрежението в цялото тяло. Естествено е, че пълно
изравняване не може да става, но под изравняване в случая се разбира процеса на хармонизиране, устойчиво балансово отношение
между мъжките и женските енергии у всеки индивид.
6. С върховете на пръстите на едната ръка се очертават малки
кръгчета около основата на гръбначния стълб, върха на опашната
кост. След това се преминава надолу към гениталиите и обратно. И
отново се правят кръгообразни движения около върха на опашната
кост. С това се цели активиране на базовата чакра и задвижването
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на централния енергиен поток в посока отдолу нагоре към тила
или горната теменна чакра.
7. Докато едната ръка извършва кръгообразните движения в
областта на опашната кост, перинеума, гениталиите, другата ръка
се движи уверено нагоре от гениталиите, между седалищните части, по гръбначния стълб, към тилната част, шийните прешлени,
като се дава превес на масажа на шийните прешлени, директно
рефлектиращ върху сърдечната чакра, достигайки накрая горната
теменна чакра.
8. Докато единият пръст описва кръг около центъра на темето, върхът на пръста на другата ръка изпълнява същото движение
върху перинеума. Място с размер около монета между ректума
и гениталиите. И място с монета на върха на темето, теменната
чакра.
9. За самата вагина масажът е прост. Върховете на двата палеца се поставят върху перинеума, в центъра на монетата, и така двата върха на пръстите се движат в посока от перинеума към върха
на вагиналните вътрешни устни. После палците се разделят наляво
и надясно и се спускат надолу между вътрешните и външни устни
до перинеума и ректума.
10. За пениса, върховете на двата показалеца се срещат върху
перинеума. Следва движение и показалците е разделят, следвайки
посока основата на пениса. Без прекъсване се минава към самия
пенис, като върховете на пръстите се събират върху основата на
долната страна. Показалците се плъзгат нагоре надолу по дължината на пениса, преминават над главата му, и надолу върху противоположната посока. Посоката е от перинеума към скротума и
върха на пениса и обратно, от върха на пениса, към скротума до
перинеума. /Не става въпрос за утвърдената от рептилоидния секс
в ежедневието т.нар. свирка. и т.нар. френска любов/
11. Всички видове на съвокупление, които присъстват в т.нар.
секс масаж, извън нормалното съчетаване на мъж и жена при което
енергиите текат отдолу нагоре, а не отгоре надолу, са неприемливи като действия, останали от създалия се неправилно във времето рептилоиден секс. Истинските нормални съчетания са само в
областта на човешкия секс. Относно разликата рептилоиден и човешки секс, критерият е, че при единия, енергиите служат на еволюционното развитие на човека, а при другия – на задоволяване
на егоистичните му ненормални прищевки. В нормалния човешки
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секс, обмяната на енергиите обслужва покачването на кундалини.
Докато при т.нар. рептилоиден секс, напротив енергиите се обменят като центъра им остава в областта на ниските чакри. Всеки
секс, съчетание на енергиите, би могъл да прераства в секс-масаж,
като при това енергиите трябва да се съчетават в посока хармонизация, а не обратното. Когато човека бива използван като донор на енергия, и това го извършват така наречените рептилоидни
енергийни вампири, тогава той прилага всичко познато като рептилоиден секс. /животински, анален и пр. – за справка виж порно
телевизионните канали!/
Благоприличието на една цивилизация се отразява в днешно
време чрез лицемерието й, установило се в двойния й морал. Хората от една страна са интелектуални и наглед духовни. Някои са
били подлъгани да мислят, че трябва да са: или само духовни, или
само сексуални. Да обичат или Бога, или само плътта! Какво невежество! Кой е имал интерес от тази заблуда! И тези заблудени
хора, когато останат в затвореното скрито пространство, тогава те
извършват действия, понякога неприсъщи на нормалната човешка
раса. /За справка вижте колко порно канала денонощно излъчват
практики, които приканват вие да опитате също какви усещания се
крият зад тях./ Откъде се е случило това! Кой е програмирал тези
люде в такива действия свързани с рептилоидна сексуална практика. Енергийната битка, която се води навсякъде и в която се е превърнал днешния живот. Кой е впрегнал и самия секс в обслужване
на тази енергийна битка! Колко мъже и жени, наглед брагоприлични и изпълнени с морални норми, непрекъснато са разпънати
между двойния морал. От една страна да се представят за такива,
а от друга, да водят скрит живот наложен от зависимостта на тези
изкуствени привнесени потребности.Задаваме тези неудобни за
днешното общество въпроси в тази книга, защото друг начин няма,
освен в подобни четива за секс-масаж, как да се насочи вниманието на хората към тази изключително важна за тяхното психическо
и енергийно здраве тема. Крайно време е хората да престанат да
извършват действия според правилото – така правят всички в обществото. А да започнат да мислят, дали онова, което се върши в
обществото спомага за тяхната собствена еволюция.
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Глава девета
ЛЕЧИТЕЛСКИ АСПЕКТИ НА СЕКСА
Правенето на секс е единствената дейност на тази земя, която е лишена от отрицателни емоции, просто защото в сексуалния
център няма заложена двойната конструкция – положително и отрицателно. В правенето на секса, всичко е положително. И в този
смисъл днешното човечество трябва да е станало много глупаво
напоследък в своята мисловна дейност, за да забрави това, и да
прави секс, без да се възползва от древната функция, че тука в тази
дейност, всичко е с положителни емоции. Правенето на секс изтрива отведнаж натрупаната отрицателна енергия в съседните полета.
Сексуалното лечение обхваща избиването на комплекси, на
стресови състояния, блокажи в ниските чакри, отпушване на някои
енергийни канали. И пр.
Очевидно за да се превърне тази перфектна площадка каквато е сексуалната област, създадена за благо и зачеване на живот,
за да стане като днешната кочина и стремеж на егото да удоволствува, много са се потрудили силите на разрушението и тъмнината! Превърнали са онова, което е създадено за да бъде само
положително, в днешното жалко състояние. Сексуални практики,
порно канали и индустрия, секс за пари, всичко това обслужващо
мамона! Красивите жени вместо да служат на майката земя и
природата, са се превърнали в прислужници на мамона, робини на босове и лихвари, в изтривалки на силните на деня.
Вместо да зачеват живот в името на майката земя, днешните жени
обслужват със своите енергии харемите на силните на деня. Петрола и лихвеният процент предопределят техните съдбини. Обути в джинси, със скъпи обеци на пъповете, някои от тях даже и
с имена като Мадона, си мислят че обслужват Силите в Космоса, уви, напротив, малки рогати същества подскачат край тях и
определят съдържанието на ролите, които трябва да изпълняват
върху естрадния подиум. Чалга певиците от балкански тип пък
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са залитнали да имитират изначалната сърдечна култура, но уви,
тяхната култура н сърцето опира само до портфейла на този, който заплаща изкупуването на бездарните им албуми. Топлите гласове и сърдечни напъни за съжаление, са поробени от единствения стремеж на егото на жената да бъде харесана и задоволена
материално. Колкото до секса, очевидно е станало така, че в това
поле, те просто нямат избор, обслужват егоистичните желания на
своя господар. Свирка или нещо друго като пълна програма, те
го изпълняват безмисловно за пари, и нямат друг изход. Силата
е според тях, в мъжа с портфейла. Нещо повече, те смятат, че по
този начин те справедливо си изкарват прехраната! Нямало друг
изход за тях! Иначе трябвало да бъдат безработни! А така с малко
позьорство и лъжа! Като предоставят онази стока, която притежават и която се търси в разграждащото се общество. Енергията на
майката земя, свещената енергия, която не е ничия!
Вместо сексът да управлява като носител на тази свещена
енергия всичко останало, напротив, той е бил превърнат от тези
сили на разрушението в послушно джудже, което обслужва паричния поток. Империята на мамона! И така докога!
Докато не се пробудят хората за горенаписаното и докато не се
осъзнае източникът, откъдето тази болест е била привнесена. Да,
това е болест, която няма нищо общо със Създателя! Това е много
важно да се подчертае и да се спре с приписването на вината за
днешното състояние на секса на тази земя върху християнството.
Напротив никога учението на Христос не е осквернявало състоянието на физическата любов. Но е време да се поясни откъде е започнало самото изкривяване, което после влезнало в идеологията на
църквата и така, докато се стигне до забраните и фалшивия морал
в това поле. Фалшивият морал, както и блокирането на свещената
енергия от някои идеолози на църквата, това няма нищо общо с
изначалното оригинално Христово послание. Изопачаването произлязло от махалото, което се накланяло в тези векове, ту наляво,
от римските оргии и упадъка на нравите по това време, до другата
крайност, блокирането и забраната на секса от католическите власти. Природата не търпи бентове и блокажи. На всяка една забрана
и подпушване на природните енергии, тя реагира с поредните си
действия. Стигна се до 20 век, когато бе наречена промяната в това
поле, свещено поле на сексуални комуникации и зачеване на живот, като сексуална революция, за да може по този начин да се ком47

пенсира блокажа, наложен от църквата и тесногръдието на някои
сановници с двоен морал.
Но все пак, не е ли дошло времето да се поровим малко по-надълбоко за да видим, откъде идва най-голямата причина за изкривеното
разбиране за секса. И защо сексът е бил винаги свързван с рогатия, с
дяволи, с козли и прочие. Ето, това е въпросът на въпросите.
И така:
Имало е период, когато в живота на тази цивилизация е била допусната, меко казано разрешена, но не и забранена, интервенцията
на една цивилизация, която можем да назовем „рептилоидна“. Плодовете на тази цивилизация и днес ги берем с едри шепи. Но проблемът е, че никой нещо не разяснява и никой не осъзнава, че ако не се
осъзнае първопричината, то никога не ще се справим с оставените
от тази цивилизация авгиеви обори. Ама защо да плашим хората,
ще възкликнат някои дебели глави! Защо да им даваме познания за
неща, които са страшни. Страшно е мълчанието за робството приятели! Страшно е превръщането на човечеството в маса от животни, водени от самозвани майстори, нарекли себе си богоизбраници!
Страшно е невежеството на учителя, който седи пред учебната дъска и не казва онова, което децата трябва да научат в учебните часове.
За какво е тогава сложен този отпред наставник!
Може би за да наблюдава развитието на самото общество и да
се грижи бащински за своето чедо, поверено му като на една бавачка. Вместо да се кичат с щеславие, че са оставени като наставници
на едно човечество, някои от тези наставници се провъзгласиха за
равни на самият Спасител и го уравниха със себе си. Пасивно наблюдаващите гибелта на човечеството носят повече отговорност
от активните фактори, защото първите са тези, оставени да надзирават и възпитават. В този смисъл, да се изяснят тези въпроси е
най-малкото крайно неотложно. И така!
Съответните рогати представители от тази цивилизация, имали смелостта да разберат, че като се съвокупляват със земните
жени, те успяват да се приспособят по-лесно оставяйки след себе
си потомство на тази земя. Колко хибриди са били създадени от
този начин на съвокупление, никой не знае. Но оттогава останали
мита за т.нар. царски фамилии със синя кръв. Които били специални фамилии и с които не трябвало да има размесване – обикновените хора и те, избраниците. Но фактът е, че генетически от
този момент нататък, човешката раса на нашият Отец – създателят
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на човешкия род, била увредена генетично. Кралските фамилии
със синята кръв били считани за свещените, а останалите човешки
същества, напъхани в понятието за стадо. Заложени били в някои
човеци хибридни установки в които и самият секс се изпълнявал
по рептилоиден начин. И от там ли или от другаде , но и днес хората се различават в правенето на този свещен акт. Едните го правят като хора, и покачват енергиите си от долните чакри нагоре
към горните, за да се стигне в усещанията до мозъка, а другите,
като свалят енергиите в долните чакри, зациклят в тях и следва
безкрайно въртене на енергията в ниските чакри, тотално сваляне
на съзнанието на човека от този вид секс. Наричат някои последователи на лъжетеорията за произхода на човека от маймуната, този
момент, резултат на животинското начало у човека. А всъщност не
е проблемът в това, а в инвазията върху човека, от страна на рептилоидните същества и гени. Колко хора има между днешното човечество които са генетично увредени от тези рептилоиди, никой не
може да изчисли, освен Създателя.
Но само когато човечеството узнае истинската картина за
собствения си произход, който е божествен, а не маймунски, само
тогава когато се осъзнаят неминуемите генетични увреждания в
еволюционния му път на това човечество и когато се лекуват тези
увреждания, с осъзнаване и разбиране, а не с лъжи и криене под
сурдинка, само тогава днешното човечество ще може да навлезе в
нов качествен стадий на съществуване без лъжа и лицемерие и от
тука и нов морал в секса.
Старият морал бил породен от поддържането на т.нар. двоен
морал, един морал за избраниците на господа и друг за непосветените. Свещена простота! Господ няма избраници и тука са поставили ябълката на раздора силите на разрушението. От тука се
появила и древната методика да управляваш народа чрез „Разделяй
и владей!“
Рептилоидните представители внесли много свои черти в човешкото общуване, включително и в полето на секса. Обслужването на един мъж от толкова много жени, поддържането на харемите,
експлоатацията на женската енергия, в името на велики дела от
страна на пълководци и мастити манипулатори на човешкия род,
поддържането на наложници, робини.
Колкото до самото правене на секса, убеден съм, че в началния
стадий на развитие на нормалното човечество, сексът е бил норма49

лен, от долу нагоре, и в този смисъл всичките видове днешна любов, като орална, анална, и всякакви измишльотини, са произлезли
от вмешателството от страна на рептилоидите. Нека си припомним
филма измайсторен неслучайно с такава цел да осветли непосветените за тайната на някои церемонии, които почти винаги завършват с публични съвокупления, вакханалии и оргии. Езическите
култове изцяло са били повлияни от това вмешателство и от тука
и исконната реакция на свещеничеството на християнската религия, което забранило и всякаква подобна дейност, изобщо целия
секс. Обаче те като цяло не успяли да се справят със собствените
си подопечни, които рано или късно, в задоволяване на нагона, нарушавали тази забрана и още повече се увеличавал хаоса в полето
на сексуалния морал. Някой си Антон Леви наблюдавал този двоен
морал и с право формулирал видяното като казал. Бях потресен от
двояката същност на някои обществени авторитети, църковни и административни, които в обществото се представят като хрисими, а
на други места затъват в разврат.
Така и сатанизмът, новообразувана секта започнал да допринася своите напътствия в новообразуващия се сексуален морал на
сатанистите. И това било върхът на заблудата. Защото, като се почне от вакханките и оргиите, и се стигне до затлачените енергии у
някои монаси, които се насилвали пред Бога подтискайки у себе си
природното начало. Всичко това работело за новата формация на
църквата на Сатана. В която напротив, се освобождавало отношението към секса. И с право. В природата не се търпи никакво затлачване на енергиите и никакво заприщване на природните сили.
Рано или късно тези енергии се отприщвали.
Така или иначе, днес ако искаме да се освободим от всичките
допуснати погрешки в това свещено поле на Създателя, не бива да
извършваме поредната кръпка и поредното ново отклонение в вече
отклонилото се, а е важно – просто да се огледаме дълбоко назад,
да се върнем назад във времето и да започнем от там, откъдето
е станало изначалното изкривяване. Времето на рептилоидната
цивилизация, която решила че може да пребивава тук на земята.
Времето на някои експерименти с човешкия род. Защо тези рептилоиди са описвани често като козли.
Защо тези рептилоиди досега са оставали в сянка. Не е ли време да оставим маските настрани и да осветлим този участък от
човешката история!
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ДА ОСВЕТЛИМ ТОЗИ УЧАСТЪК ОТ
ЧОВЕШКАТА ЕВОЛЮЦИЯ!
И нека поставим храбро въпроса, толкова актуален в наши дни.
Къде са в днешно време наследниците на тези хибридни същества,
къде са потомците на тези рептилоиди, и не участват ли те активно
в обществения живот на планетата. /Неминуемо участват след като
се уверим, че самата Матрица като манипулационна е изградена от
тях. Виж притурката към тази глава./ Защо участват, защо са толкова
агресивни с кадифените си ръкавици и захаросани усмивки, защо са
толкова хитри в своите домогвания за власт на тази планета! Защо
т.нар синя кръв в кралските фамилии, всъщност досега не е била разкрита, че е в действителност притежание на рептилоидите. И защо
Посланието на Спасителя, че всички човешки същества са равни бе
оставено да тъне в забвение. А бе изкаран начело девиза – да бъдем
в елита на обществото! Защо театралната режисура в наши дни, на
медиите и спектаклите в обществото обслужва винаги стратегията
за домогване на тази малка група властолюбци, считащи себе си за
богоизбрани и най-силни на деня. Защо днешната глобализация е
поставена начело на всички начинания в социума? И защо глобалисткия план, така нареченото обединяване никак не се помества в
Посланието оставено ни от Спасителя преди 2 хиляди години! Нима
глобалисткият план се явява едно към едно с най-древният изначален план на Великият Отец! Божият план и глобалисткият план,
нима се едно! Едва ли! Колкото човечеството повече надява одеждите на сатанисткият рептилоиден план, толкова повече се отдалечава
от Божия план. Божият пран е оставен за тези, които го забелязват
и изпълняват, а за тези, които приемат сатанистките и рептилоидни
ценностни модели, прав им път!
И накря и отговорът, от изложеното досега, който се налага
накрая. Допускането на рептилоидната цивилизация, и така наречените сатанистки ценностни модели, е било част от полярното
развитие на човечеството, разкъсвано между двата полюса, как ще
ги наречем е все едно, добро и зло или съзидание и разрушение.
Изпитанието било в името на тяхното неминуемо разделяне между
двете върховни начала, иманентно действащи в нашия материален
несъвършен свят.
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Теза, антитеза и синтеза. Законът за отрицанието като главен
действуващ закон. Законът за борбата на противоположностите. А не
можело ли без това! Просто да има еволюция така както било в рая!
Само с положителни модели. Е, да, ама не! Силата която съблазнила
Ева впоследствие продължила да действува, и то под зоркото око на
нашият Велик Отец, който просто наблюдавал и не се намесвал, защото правото на свободният избор било заложено у неговото творение. Той наблюдавал как неговите творения изпълняват заложеното
от него като напътствия. И там където не изпълнявали неговото от
Отца, изпълнявало се другото. От силата, която била допусната и
която също работела активно. Чедата на Отеца, които проявявали
мъдрост и послушание се измъквали леко от капаните на тази сила,
но другите, лековерните, те попадали в нейните примки и ставали
нейни жертви. Така изминавали хиляди години. Отминало нашествието на рептилоидите, но ето останали техните потомци. Как да
ги различим! А даже и да ги познаем, по така наречените белези,
нима самият Спасител би ги осъдил! Не! Милосърдието на Исус е
било пословично докато е бил на земята. Такова е и сега! Строгост,
да! Но, милосърдие – много! Ако тези човешки същества случайно
открехнат своето сърце, то те са добре дошли отново при Създателя.
Кои сме ние, че да ги съдим? Може да ги съди Отецът или неговият
Син – Христос. Но вместо да ги съдим, ние можем да се информираме за техните дела и самите тях да информираме за онова, което
са забравили или не знаят. Техният път на еволюиране никога не се
е затварял, но нека се знае, че в делата им се намира барометъра на
тяхното желание за промяна. В тези крайни времена заклеймяването на кого до е , е недопустимо. Но и неговата безнаказана дейност
по сеене на разруха, също е дваж недопустимо. Информацията за
всичко това прави днешните хора, знаещи истината и невъзможни
да бъдат леко излъгани или подлъгани. Рептилоидната цивилизация
с нейната интервенция е едно минало, което да се надяваме, никога
повече да не се повтори в човешката история. Но трябва ли да се
поучим и трябва ли днес да мълчим за определени факти! Не! Трябва да се действува мъдро и да не превръщаме човеците в щрауси
с позитивно мислене. Нека разясняваме и мъдро подхождаме към
тези трудни ситуации, когато фактите говорят, че това не е просто
човешка черта. И вместо да я превръщаме в човешка като заявяваме, че толкова и толкова процента от хората се раждали като геьове,
толкова и толкова процента от хората правели садо.мазо секс, и пр. /
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за справка вижте секс и порно каналите/, не е ли по-добре да си отворим очите и прекъснем прилагането на тази програма оставена от
рептилоидите. Както и на много други, наследство от същите тези
същества. Е, да, ама модата ще ни се обиди. Ами, да. В сферата на
модата явленията са нагъсто. Като се почне от пиърсинга и се стигне
до разпространения модел на жената мъж, с цигара в ръка. Като се
продължи с жената с камшик в ръка имитираща строга господарка и
да продължаваме ли въобще по нататък! За така нареченото наследство на рептилоидите ще е добре да се направи специално изследване глава от книга, списък от явления в социума. Заглавието би могло
да бъде:
„Истината за рептилоидните програми привнесени в секса“
Забележка: Последна глава от настоящата разработка представлява опит да се заздрави връзката на човека с неговият Създател, вместо криворазбраното, че тази тема може да внесе страхове
у обикновените хора. Вместо философията на щрауса, днешното
човечество се нуждае от мъдрост и моделиране на ситуациите,
вглеждане в миналото на планета и тълкуване на всичко това във
връзка помежду си.
Налага се все повече разбирането, че истината не е нито в това,
да се подтиска сексуалния център и да се воюва с рептилоидния дял
на мозъка, тъй като самите те са източник на лечителство и положителна енергия, връзката на човека със земята, връзката му с найдревната част от него като развитие на материята, тялото в което той
като дух обитава тук на земята. Но, в същото време, истината не е и в
сегашната развихрила се вакханалия зв използването на сексуалните
практики, като при това се прилага т.нар. рептилоиден секс включващ
всички видове привнесени програми от самите рептилоиди, при които енергията е обърната, вместо да тече отдолу нагоре и да служи на
еволюирането на човека, обратно на това, тя се акумулира в ниските
долни чакри и така обслужва енергийната битка тук на земята. Повреме на тези оргии и разюздани сексуални практики, се подхранват тези
същества от рептилоидния свят, които по този начин се опитват да се
увековечат тук на земята. И така възпрепятстват нейното еволюционно развитие. Тези ретроградни сили от нисшия астрал днес действуват в комбинация с т.нар илюминати, окултисти, които се познават
по отношението си към сексуалните практики. Те ги използват в своите ритуали. А самите ритуали им помагат за установяването им на
власт тук на земята създавайки Нов световен ред. Безспорно човек
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трябва да бъде информиран за всичко това, защото и самият секс в
наше време е впрегнат да работи за осъществяването на техните завоевателни планове. Зад външното невинно звучащо „Прави любов“,
всъщност се прокарват съвсем други цели, които чрез енергийната
битка насочват енергиите на хората към изпълнението на един човеконенавистен глобалистки план за земята. Целият рептилоиден секс
който е въведен през последните стотина години, под флага на уж сексуална революция, обслужва този план. И е добре да се знае, че този
план е не само илюминатски, или заговорнически или конспиративен,
а преди всичко рептилоиден. Затуй и съставителят на настоящата
книга препоръчва на читателите й една друга разработка, която
се нарича „Лека нощ нещастие“, с автор Еленко Ангелов, която
представлява по-пълно обяснение на някои от тези теми. Както и
творчеството на Дейвид Айк, който е изключително много информиран в дълбочина по всички тези въпроси. Истината за произхода на
човечеството, излиза на пресекулки, понякога през казаното от някой
шаман, понякога от някой извънземен контакт, но тя не може и не бива
повече да бъде скривана. Човекът има божествен произход като дух
и душа, но като ДНК, той е продукт на няколко извънземни цивилизации, които днес е време да проумеят, че тяхното време е изтекло
защото човечеството навлиза в нови измерения, в които духът поема
своето управление. Няма нужда от наставници и единствено връзката
човека с създателя му ще го води напред. Времето на божествата и
драконите ще остане в приказките.
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ПРИТУРКА 1
ЗА УСТРОЙСТВОТО НА РЕПТИЛОИДНИЯ МОЗЪК
Бележка от състав. Рептилоидният мозък, това е т.нар. продълговат мозък или задна част на мозъка.
МОЗЪКЪТ НА РЕПТИЛОИДИТЕ (МОЗЪКЪТ НА ВЛЕЧУГИТЕ)
А сега нека да вникнем под повърхността на видимото, под
неокортекса и някои части на нашия мозък, които все още представляват мистерия, за разлика от сравнително по-познатите като
„по-горните“ или т.нар. младенчески дялове (явяващи се като наймладите дялове на човешкия мозък). Тези древни центрове на интелигентността са позволявали на живота да се развива и оцелява
в различни форми от милиони години насам. Те не би трябвало да
се поставят на страна, въпреки че те не говорят с езика на неокортекса.
И така, отново нека обобщим. „Рептилоидният“ мозък е найстария дял на мозъка. Той има две полукълба, точно така, както
неокортекса, и би могло те да се свързват функционално с лявото
и дясното полукълбо на самия неокортекс. „Рептилоидният“ мозък
се състои от горна част на гръбначния мозък и основни ганглии,
diencephalon, и части на средния мозък – всичко това разположено
в горната част на гръбначния стълб, като една главина в средата на
човешката глава.
Би могло да си представим основната сърцевина на нервната
система и да тръгнем от първообраза на мозъка на бозайниците, /
подобно на „рептилоидния“ мозък разположен около него/, които в
продължение на „Триасичния период“ са изчезнали, като са осигурили връзката между динозаврите и бозайниците. Всички сегашни
бозайници притежават този „рептилоиден“ комплекс, включително
и човека. (Станало е преплитане при съединяването на „рептилоидната“ ДНК с ДНК на бозайниците и това довело до създаването
на Илюминатската рептилоидна кръвна линия, което е дало
възможност за най-чистата форма от това преплитане да застане
между човешката и „рептилоидната“ форма).
Като първо и основно отличително качество, проявяващо се
чрез рептилоидния мозък, това е стремежът за установяване и
55

защита на територията. Това се явява резултат от изключително
силната „воля за власт“, отличителна черта между гущерите по
време на ритуалното поведение в хода на състезанието между тях
и ожесточена битка за надмощие. Тези животни имат красиви цветове и като останалите гущери използват стремителните удари на
главата за своето утвърждаване и агресивна наклонност. В състезанието агресията им се развихря и дава начало на сериозен двубой.
В победата те са тиранични диктатори до крайност. При загуба те
изгубват своята окраска, изпадат в депресия и умират след две седмици (точно това е класическото поведение на илюминатите. Борят се помежду си и с човечеството до смърт, за да наложат своята
воля и надмощие. Победителят взема всичко).
Поне пет вида човешко поведение водят своя произход от рептилоидния мозък. Те биха могли да се именуват: „изопрактично“,
„предпазно“, „възстановително“, „тропистично“ и „измамно“. Без
да ги дефинирам, бих могъл да се опитам да обясня, че в човешкото поведение тези видове дейност намират израз. Завладяващопринудително поведение; ежедневни ритуали и суеверни действия;
робски конформизъм и преклонение към традиционно старото;
церемониално служене за възстановяване; послушание както и в
легалните религиозни културни и други работи.
/За справка вижте историята на комунизма, схемите на мислене на болшевишките лидери, програмите им за непогрешимост,
после вижте и нацизма и неговите фанатични водачи и най-накрая
– днешното масонство като ритуал и практики, всичко това води
задължително към поредния проект на сегашната глобализация,
която тече стърка по стъпка.- бел. от съставителя/
(Ако трябва да направя бърз обзор върху поведението на илюминатите, би било един вид изреждане, подобно на горното, на
отличителните черти на рептилоидния мозък. Те изразяват всичко
онова от следствията на това поведение – „завладяващо-принудително“, даващо приоритет на техния план на всяка цена, привързване с ритуали, церемонии, символизъм. Мания, фикс идея за величие. И да, да…! Всички възможни начини за измама.)
Всички филми и действащи телевизии представляват проекция
на свойствата на рептилоидния мозък. Как така? Филмите и телевизията, видео игрите и т.н. Всички те неопровержимо са подобни
на сън. Не само в тяхното представяне на символичната реалност,
но също и в това, че хората които гледат филмите имат същата дъл56

жина на мозъчната вълна, излъчват същата тази вибрация, както
когато сънуват. И така отгатнете, откъде произлиза сънуването във
вашите глави! (Киното и телевизията, като индустрия, не само че
се контролират от Илюминатско рептилоидната кръвна линия,
но и са изцяло създадени от тях на първо място. Илюминатите
контролират чрез отличителните черти на рептилоидния мозък и те търсят да манипулират човечеството чрез манипулацията и стимулирането на рептилоидната част в мозъка.)
Езикът на рептилоидния мозък, това е визуалното представяне. Всички комуникации, действащи при рептилоидите са изградени така, чрез визуално символично представяне, всяко имащо
специфично значение (Точно! Точно това съм се опитал да изложа
в моите книги и разговори: как илюминатите комуникират по между си и как се отнасят към човешкото подсъзнание с безкрайно
количество символи и визуални кодове).
Рептилоидите не сънуват, за разлика от животните, еволюирали от рептилоидите (бозайници, птици), които сънуват. Защо?
Защото рептилоидният мозък все още продължава да оказва въздействие върху тях и това състояние, ние хората наричаме сънуване. Няма състояние на сън при рептилоидите, защото това
състояние при тях е състояние на будност. То е било подтиснато
в продължение на нашите будни часове. (Но все още функционира – това не е спане, всъщност те никога не спят). Чрез химически въздействия върху неокортекса, тогава рептилоидите
биха могли да функционират в продължение на спането и съня,
когато лявото полукълбо е на свой ред подтиснато. Но очевидно рептилоидният мозък не е удоволетворен, ако го оставят на
режим на нощно дежурство. Той би изисквал много повече от
това.
Хората изобретили ритуалите и церемониите, и едва тогава театъра. Сега от къде бихте допуснали, че произтичат всички тези
открития? Театърът с неговата известна теорема за „прекъсване на
съмнението“, (което е в същност друг начин на изказа – „Остави
левия мозък да спи“), е ново изобретение на рептилоидното ментално състояние – „Това тука вън!“.
И разбира се сега може да имаме отличен паралелен модел на
рептилоидната обстановка чрез киното и телевизията, които при
някои индивиди вземат от16 до18 часа от деня, което вие добавяте
във времето на състояние спане-сън.
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Ритуали, церемонии, театър, кино, телевизия, видео игри-всичко това е било създадено от нуждата за териториална собственост
принуда, както и от волята за власт, вградени в рептилоидния мозък. (Всички твърдения, че рептилоидната част на човешкия мозък
е т.нар. бойно поле от което се извършва контрол върху нашата
реалности тази планета, са били потвърдени). Тази „териториалност“ и „воля за власт“ се проявяват в множество начини в човешкото поведение. Нека да дадем няколко примера, за да отбележим
невероятното изобилие от подобни примери сред нашата цивилизация.
„Той“ иска да се ожени за нея, и „Тя“ би могла да се заинтересува, но те приемат, че преди сватбата могат да изчакат, за да може
той да има „добра работа“, осигуряваща сигурен приход и „добро
бъдеще“. „Те“ са дъгообразни гущери или някакъв друг вид рептилоиди /рептили/, птици или бозайници, чийто флирт се състои в
това, мъжкият да покаже своята способност за сигурност и защита
на едно определено „пространство“ преди той да бъде считан за
подходящ партньор-накратко този вид на принудително завладяване е рептилоиден, без значение как би могло рационално левият
мозък на неокортекса да го оценява.
(Върху т.нар. Leading Edge website, отличителните черти, както и следствията от рептилоидния мозък са изброени със следните думи: консумирам, търся партньор, оженвам се, създавам
поколение, размножаване, битка, буйство, подчинение, ядене,
убиване, страх, поклонение, купуване, пиене, наркотици, омраза, състезание, вземам повече, вина, грях, некоопериране,
разграничаване, сън.
Както ще видим, „териториалността“ разширява своето влияние върху хората на Земята, както и „волята за власт“ има толкова
много лица. „Нашето“ атакува „тяхното“ поради разликата в цвета
на кожата, всъщност цветът е онова, което“нашето“ атакува. „Нашето“ това са гребеновидните гущери или кой да е от безбройните
други рептилоиди. Всъщност целият расизъм има своите корени от
рептилоидния начин на поведение.
Илюминатите са завладяни от расата и кръвната линия.
Това е и причината поради която, те са се кръстосвали толкова
упорито помужду си само в продължение на хиляди години. Те са
невероятно расистки настроени. Ето защо, и те използват понятието „контрол върху населението“ чрез глад, война и болести, за да
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атакуват чернокожото население, а също така и да минират бялото
население, което не влиза в рамките на разработената рептилоидна Илюминатска генетична мрежа.
Б.Ол е привлечен от Н.Доли, защото Н.Доли използва червено
червило. Когато Н.Доли използва синьо червило, Б.Ол не се интересува от нея. Б.Ол е привлечен от цвета – но цветът не е единствения белег чрез който се осъществява непреодолимия импулс. Това
би могла да бъде коя да е друга характерна физическа черта. Б.Ол
би могъл да се пристрасти даже и към някакъв израстък. А Н.Доли
може да бъде омаяна от дадена разходка.
А какво да кажем за М-р Б.Ол, който търси големи гърди и
опънато трико? Или пък за Мис Н.Доли, която харесва големи бицепси? Това са вид зелени гущери, които отговарят на определени
физически белези – широка яка/на гущер/ или тънко тяло. Б.Ол и
Н.Доли са импотентни без да имат червения мираж пред очите си.
Те не могат без него да се възбудят тъй както без представата за Холивуд и Медисън авеню, контролиращи хормоналния им трафик.Те
не могат без това да се чифтосат. Не може да стане кръстосване. Те
прибягват до модата. Те трябва да бъдат принудени за да стигнат
до оргазъм. Те са управлявани от светлините на уличния трафик.
Кой върши това управление?
Всички принудителни реакции, свързани или с привличането, или с агресията основана върху физически показ, произтичат от рептилоидния мозък.
Гоу Рю живее в пещера на повърхността, на върха на една отдалечена планина. Гоу Рю следва прост дневен ритъм на живот, който
стриктно съблюдава. По-голямата част от неговия ден преминава в
молитви, пред олтаря на неговия Бог /който Бог е изобразен на този
олтар в образа на змия увиваща се нагоре около прът/ Останалата
част от времето си, Гоу Рю прекарва в търсене на храна и живеене
за момента.. Често то посещават от съседните села последователи,
които му се кланят. Гоу Рю говори за безвремието пред тях, за откъсването от тялото, за възвръщането в ново тяло. След ядене, или
след като е произнесъл вдъхновителна реч, Гоу Рю се отдава на
неконтролируема сексуална игра, за която само младите момичета
от селата знаят. Гоу Рю, това е вид „Комодо Дракон“.
Дабъл О Далмър е студенокръвен и лишен от емоционална
част. Дабъл О Далмър се явява брат на Гоу Рю. Той живее в отшелничество също, и следва строг дневен ред, включващ дебнене и из59

лежаване в очакване на деца минаващи наблизо от близките села.
Дабъл О Далмър задоволява своите апетити с тях, включително
като ги използва сексуално, след което ги употребява за храна. Дабъл О Далмър е студенокръвен, лишен от всякаква емоционална
същност, убиец. Той също принадлежи към породата на Комодо
Драконите.
Въобще смята се, че Комодо Драконите, са най-близко отстоящите до кръвожадните бозайници, рептилоиди..А оттам и
връзката с човека – техния мозък – се оказва древно наследство
от тях в човека. Малките на Комодо Драконите търсели убежище
по дърветата за да избягнат да бъдат канибализирани от старите
дракони.
Цялото това поведение произтича като импулс от рептилоидния мозък или ниската част на тялото, и после се преобразува от
горната му част. Мозъкът на рептилоидите е много мощен източник за човешкото поведение – първо защото е скрит. Лъжовен и
измамен е. Скрива се от съзнанието на човека. Но, ние го познаваме по емоционалното поведение и по интуитивното държане. Това
наподобява като извиваща се змия в тъмнината. Това е несъзнателното. Една Заирска поговорка казва: „Ако убиете змия, вие все още
ще сте уплашен от действието си.“
И точно тази черта, е била използвана от Илюминатите в пълна тайна, разкриваща Плана от хиляди години, докато хората
в същото време са били в пълно неведение за нея. Тъй като ние
се намираме в състояние на затворени очи откъм възприятието на
реалността, сега в последните години поради наличния цикъл на
повдигане енергийното равнище на планетата, подсъзнателното в
нас се превръща в съзнателно. И така, Илюминатският план се
разкрива пред очите ни и този процес не може да бъде спрян от
никого.
За съжаление, Г-да Илюминати, приятелю Хенри, играта
е към своя край!
„Изопрактично“ се нарича онова поведение при което и двата
индивида са ангажирани с една и съща активност. Човешкият ембрион се намира в състояние на постояннен сън /това е всъщност
рептилоиднито състояние/. Новородените бебета прекарват по-голяма част от в това наполовина сънно състояние. В ранната детска
възраст, менталната дейност се контролира също от рептилоидната
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част на мозъка../ палеобозайническия мозък и дясното полукълбо
на неокортекса/ Левият дял на мозъка – лявото полукълбо на неокортекса е все още неразработен в ранното детство.
Интересно е да се отбележи, че при рептилоидния мозък, сексът и агресията и териториалността са едно и също нещо.
Може да се има предвид факта, защо Илюминатите са толкова
заети с изследванията върху сексуалността и по точно т.нар. хард
секс, всичко това изложено чрез някои от жертвите в лицето на
Кати О Брайън /Транс-формирането на Америка/, Аризона Уайлдър /Откровението на Майка Доброта/.
Следните откъси ще дадат обяснение за същността на рептилоидния мозък. Те са направени от Манфред Дейвидмен.
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РЕПТИЛОИДНИЯ МОЗЪК

Във вътрешността на човешкия мозък се намира онова, което
наричаме „рептилоиден мозък“, най-стария и примитивен дял на
мозъка на човека. Рептилоидният мозък се проявява като че ли неизменяем в хода на еволюцията. И оставаме с впечатление, че го
притежаваме заедно с другите животни – бозайници.
Рептилоидният мозък контролира телесните функции необходими за осъществяване на дишането както и телесната температура. Рептилоидите /влечугите/ са студенокръвни и те имат свойството да събират топлина от слънцето. Когато е тъмно, телесната
им дейност се свежда до минимум. Биологическият им часовник,
контролиращ тяхната активност е разположен в окото.
На този стадий на развитие, поведението им свързано с оцеляването на вида, като сексуално поведение, е инстинктивно и реакциите – автоматични. Територията при тях се завладява със сила и
се отбранява впоследствие. Силата е права – това е накратко основата която мотивира техните действия.

БОЗАЙНИЧЕСКИЯТ МОЗЪК

Следващ в развитието си след рептилоидния мозък, това бил
мозъкът на бозайниците. Огромна промяна се наблюдава в него
при еволюцията му. Този по-еволюирал мозък притежава органи.
За автоматичния контрол на телесните функции като храносмилането, баланса на течностите, телесната температура и кръвното
налягане /автономна нервна система, хипоталамус/. За да се попълват новите опитности е създаден склад за памет /хипокампус/.
За разпознаване на опасностите като опитност и за сравняване с
миналия опит, както и за някои съзнателни чувства – „амигдала“.
Бозайниците са много по-съзнателни за себе си относно околната
среда. Милиони нервни пътечки свързват хипокампуса и „амигдала“ структурите към рептилоидния мозък и като цяло, поведението
е много по-малко контролирано от инстинктите. Изглежда, че чувствата като привързаност, гняв, страх са асоциирани с поведението
на модела-отговор за грижа, битка, бягство.
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ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК

И ето, че добавяйки към мозъка на бозайниците масивно количество „сиво вещество“ /неокортекса/ се появил еволюиралия
човешки мозък. Сивото вещество в него обхваща по-голямата част
от ранния мозък и съставлява 85 процента от общата маса на човешкия мозък.

Състои се от две полукълба, свързани помежду си с нервни
влакна. Мозъкът е разделен на две половини, като всяка от тях
участва в комуникацията с другата. /Целта на илюминатите била
да намерят начин как да разделят работата на двете полукълба.,
така че да могат да подават информация на десния мозък, посаждайки образи, в състояние на сън, подсъзнателно, чрез символика,
сублимирало въображение, докато в същото време лявото полукълбо е в ролята на затворник като осъзнаване на реалността. Ето
защо образователната система, науката, толкова много са се устремили да говорят и подават информация на лявото полукълбо. По
този начин Илюминатите правят опит да проникнат в мозъка чрез
дясното полукълбо, подавайки му неосъзнати образи, които впоследствние чрез лявото полукълбо се осъзнават. И така, светът на
човека се изгражда по тази схема. Докато човекът мисли, че този
възприет от него свят е негов собствен, всичко това е било внимателно манипулирано и вградено като система. Ако се вгледате,
ще отбележите колко много думи, съществуват като въображение,
представи си, „имеджин“, сън и всичко това се използва за различни цели в рекламата. Илюминатите знаят, че могат да проникнат в
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мозъка ви през дясното полукълбо чрез въображението ви, и тогава
да заповядат на лявото ви полукълбо да декодира информацията
в съзнателна за вас форма., т.например: „Аз искам да купя тази
кола.“ „Мисля, че се нуждаем от даването на повече власт в ръцете
на полицията, за да се спрат престъпленията.“, „Нуждая се от точно тази Виагра, за да бъда истински мъж.“
Ето защо, повечето телевизионни програми се насочват към
света на фантазията, /чрез анимация/
Музиката също се използва за същите цели. Същите хора, които контролират Холивуд, контролират и музикалната индустрия –
фамилията Бронфмен в Канада /най-голямата илюминатска фамилия, която често се споменава в нашите източници/. Едни и същи
хора държат света на масмедиите по същите тези причини.
Лявото полукълбо обикновено контролира движенията и
усещанията в дясната част на мозъка, докато дясното полукълбо контролира лявата част на мозъка.
Начинът по който двете полукълба са разделени и осъществяват сътрудничество помежду си, е изключителен. Повечето хора,
около 80 процента са десноръки и в тях способността им да организират речта, да говорят и обясняват, преобладава, като е локализирана в лявото полукълбо. Докато дясното полукълбо, на свой ред
може да разбира писмения и говорим език.
Пространствените възприятия, зависят от дясното полукълбо,
въпреки че в тях участва също и част от лявото полукълбо.
Докато лявото полукълбо обслужва комуникациите използвайки думите, въобще наименованията, имайки предразположеност за
развити вербални функции, опиращо се на логика и систематичност, дясното полукълбо обслужва комуникациите чрез образи /
картини/, има пространствени способности, да възприема ситуацията в тримерно изображение – 3 D��������������������������
���������������������������
, притежава интуиция и въображение, свързани с емоциите и чувствата. Двете полукълба
са взаимно свързани и комуникират помежду си, но трябва да се
има предвид, че човешкият мозък като цяло се възползва от това
тяхно сътрудничество само при положение, че самите полукълба
са действително във взаимна връзка помежду си. Точно в този
пункт се крие и същността на гореизложения метод.
От десетки години, Илюминатите търсят начин да контро64

лират работата на двете полукълба, тоест как всяко от тях комуникира с другото. И така, те са намерили начин, когато тайно дават
информация на дясното полукълбо, чрез символи и подсъзнателно,
докато човекът в същото време осъзнава само онова, което му се
дава чрез лявото полукълбо, в случая би могло да бъде, физическата страна на света. Дясното полукълбо е свързано с примитивната
древна като възраст част на мозъка, и то комуникира чрез образи, имащи своето подсъзнателно значение. Мисленето чрез образи
протича бързо. Само помислете колко време ви е нужно за да опишете дадена картина, сцена чрез думи като извършите в същото
време сравнение със скоростта по която вие го възприемате. Но
образите биха могли да бъдат описани, или превърнати в разказна т.е описателна форма чрез лявото полукълбо. И ето една
гледна точка, която заслужава да бъде анализирана отново.
Вие подавате на дясното полукълбо информация в образи и
символи – например някакви картини на ужаса заснети от различни огнища на военно напрежение или тероризъм. И тогава вие
използвате медията за да съобщите на лявото полукълбо, как да
интерпретира тези образи – и така картините се трансформират в
описателна форма. Чрез медията! Всъщност медията играе ролята
на колективен „ляв мозък“, интерпретиращ десния мозък, който е
възприел вече образите за т.нар масово използване от народа, масите. Защото, те иначе не биха извършили самостоятелно това интерпретиране – този превод на подадения материал предварително.
/Последното наистина ли е така?/ Особено, когато е с Коментар
от страна на говорителя! Ето защо медиите са изпълнени с журналисти, в които доминира лявото полукълбо, тоест левия мозък.
Това е всъщност тяхната функция, да предават информацията с интерпретация, въпреки че 95 процента от самите журналисти не знаят, че точно така са именно използвани, като
интерпретатори на дясното полукълбо пред лявото полукълбо.
А това се случва защото самите те са се превърнали в роби на
самите себе си, на своето едностранно развитие като същества
само с едно действуващо активно полукълбо. Тази манипулация
на интерпретацията на информацията пред лявото полукълбо се
случва всекидневно чрез вестниците, радиото, телевизията, списанията, някои книги, най-вече се отнася за тези, които непрекъснато гледат телевизия и слушат радио. И разбирането и осъзнаването
на всичко това, е толкова важно. А още по-важно е да се научим
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да филтрираме тази информация и да позволяваме на лявото
полукълбо да извършва своя собствен анализ самостоятелно,
върху собствена интерпретация на информацията идваща от
дясното полукълбо.
Езикът е едновременно говорим и писмен, словесен и образен.
Речта и езика, както и асоциираните картини, образи и запаметявания, всичко това се разполага в мозъка. Познаването на значението-смисъла /познаването и разбирането на изреченията например/, всичко това е високо равнище на мисловна операция, която
включва едновременно семантика и визуално осмисляне. Докато
поведението включва интегриране на дейности от различни части
на мозъка. И така, понастоящем човешкият мозък включва осмисляне /мислене/ и запаметяване на образи и техните компоненти.
Както и развитието на езика и съответното мисловно осмисляне
свързано с паметта и запаметяването. Редом върви и развитието на
широк спектър от емоции и чувства, на грижа и привързаност, на
способности за обективно и логическо мислене и преценка. И понататъшното развитие на писмените езици и изкуствени образи.
Откъс от статия на Дейвид Айк

Задна част на мозъка
„Теченията, които минават в задната част на мозъка, събуждат
низшите чувства у човека, и ако не може да ги владее, той изпада в
големи изкушения. Човек не трябва да се заблуждава, но той трябва да знае, че седалището на низшите чувства е в задната част на
мозъка. Там живеят цели племена от низши същества, които
влияят на човешката мисъл.“

(Из беседите на Петър Дънов – Беинса Дуно)

КОИ СА ТИЯ ПЛЕМЕНА ОТ НИЗШИ СЪЩЕСТВА И ЗАЩО
ТОЧНО В РЕПТИЛОИДНИЯ МОЗЪК ЖИВЕЯТ!

66

ПРИТУРКА 2
ЗА ЛЕЧИТЕЛСКИЯ АСПЕКТ
НА РЕПТИЛОИДНИЯ МЪЗЪК
Продълговат мозък-притурка, но има и допълнение за лечителската част на рептилоидния мозък и връзката с ендорфините
Да направим така, че да се сприятелим с нашия рептилоиден мозък! Защото да воюваме с него и да се борим с желанията, това не е най-доброто нещо!
Взето от един форум в интернета – прочитания: 1224 „Продълговат мозък (медула) се нарича областта в основата на главният
мозък, където той преминава в гръбначния. През този участък в
мозъка влизат и излизат много нерви и тук има много центрове,
които ги контролират. За нашето разглеждане най-интересен е центърът на дишането, тъй като той се подтиска от много вещества
като алкохол, барбитурати, опиати и др. Смъртта от свръх доза в
тези случай почти винаги настъпва в резултат от парализиране на
дишането; хората които оживеят след подобно отравяне, често остават със сериозни увреждания на мозъка, причинени от липсата
на кислород в него. Друг важен център, локализиран в медулата, е
центърът на повръщането, който следи състава на кръвта и при поява в нея на чужди вещества, стимулира организмът да ги повърне.
Тази реакция идва от предположението на нашия организъм, че те
са проникнали чрез храносмилателната система, но независимо от
това центърът на повръщането реагира на веществата, въведени и
по други начини; типично е повръщането при първото приемане на
опиати, както и при прекаляването с алкохол.
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1. R – комлекс – рептилоиден мозък или продълговат мозък
2. бозайнически мозък
3. неокортекс

Любопитни факти
Oткъде идват желанията ни? Елементарните ни желания – за
хранене и за притежание идват от така наречения продълговат мозък.Toй се среща при влечугите, птиците и бозайниците, в това
число и при човека. Някои учени го наричат рептилоиден мозък,
затова защото при човека той е много подобен на аналогичния орган при рептилиите. Елементарното му действие е на принципа
„колкото повече, толкова по-добре“, колкото по-ярко и по-лъскаво
е нещо, толкова е по-силно желанието да го притежаваме.Рептилоидният мозък при свраките ги кара да крадат лъскави предмети.
Някои други пойни птици са склонни да крадат чужди яйца, по-едри, на друг вид птици и да ги мътят, загърбвайки естествените си
инстинкти за възпроизводство. Кукувицата съществува благодарение на това. Снася едно по-едро яйце в гнездото на пойни птици,
в резултат на което често пъти пойните птички сами си изхвърлят
своите по-дребни яйца и мътят чуждото яйце. При човека обаче,
и само при човека, освен рептилоидния мозък има и едно много
по-голямо образувание – неокортекса. Системата ни стимулира
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да вземаме решения водени единствено от рептилоидния си
мозък и напълно да загърбим работата на неокортекса. При
мъжете командите на рептилоидния мозък се изразяват в стремеж
към голяма и лъскава кола, към много пари, към желание за власт,
към красива жена. Желателно е да е с големи гърди (ама защо – не
знаем), да е с ярки цветове (червило, лак, коса, облекло). И при
това колкото повече жени имаме – толкова по-добре. Именно към
рептилоидния мозък са насочени всички реклами, порнографията,
наркотиците. Знаете за въвеждащите наркотици – кафе, захар, алкохол, никотин, кока-кола, тонизиращи напитки, канабис и пр. Това
са легални наркотици, които се ползват редовно едва ли не от 80%
от населението на света. Към тези въвеждащи наркотици, бих причислил и секса. След секс, в човешкия мозък се отделя един хормон, който успокоява, ЛЕКУВА, ПРЕМАХВА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ
ЕМОЦИОНАЛНИ НАТРУПВАНИЯ В ПАМЕТТА, предизвиква
блаженство. Това си е жив наркотик, защото човек се пристрастява
към него, така както и към останалите наркотици. Та всички тези
наркотици ни се натрапват едва ли не ежесекундно в ежедневието
ни. При това положение е много трудно да се въздържиш, да не се
поддадеш на изкушението. „ Е..., едно кафенце сутрин няма да ми
навреди. С повечко захар. Няколко цигари също няма да ми навредят. След това вафла. Навсякъде около мене хубави изкусителни
жени. Отварям кой да е вестник – от страниците ме гледат голи
жени. Вечерта се прибирам в къщи скапан и си пускам телевизора
– там същото .“
Наистина, този който е написал горното е прав, че Системата
или Матрицата в която живеем е адресирано до рептилоидния мозък, но неокортекса е този, който в крайна сметка контролира и създава ред над въздействието от разхвърляното и объркващо ежедневие. Когато човек е работил дълги часове на работното си място,
съвсем естествено е, след работа, този човек да иска да разпусне и
да направи малко релакс. И точно това се постига с масажа, както
и със секс масажа. Енергията се издърпва от предните полукълба
и отива в задната част на мозъка. И така, човек си отпочива, разтоварвайки се от натрупаната енергия през деня. Като най-древен
дял на мозъка, рептилоидният мозък или продълговатият мозък отговаря за света на желанията, удоволствията, вътрешният комфорт,
сексуалните предпочитания, ерогенните зони. До голяма степен
вътрешният телесен комфорт и имунната система са свързани в
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този дял на мозъка. Вярно е, че той е обект на щурмуване от страна
на реклами и опити да се излъже човека, но в същото време, той е и
един мъдър приятел на човека, ако самият човек съумее да го уважава и не подценява. В лечителската практика, събуждането на някои центрове в този мозък води до стимулиране на имунната система и до даване отпор на даденото заболяване. Ендорфините и т.нар.
приятни усещания спомагат за предоляването на проблемите. С
помощта на този верен съюзник, какъвто е по принцип рептилоидния дял на мозъка, човек може да направлява своето здраве. Секс
масажът се прицелва в този дял на мозъка и когато този секс масаж
е придружен от един мъдър диалог между масажиста и пациента,
тогава безспорно и резултатът е в подобряване на здравето и енергийното състояние. Човек трябва да се научи на диалог с тази си
част от мозъка и да разбере, че в безполезни битки с нея, не това е
изходът, а в намиране на точния диалог с нея. Фрустрацията също
не е изход в този диалог. Желанията следва да се удоволетворяват
мъдро и под контрол. Единственото нещо е да се спазва едноличен
контрол в работата на този дял на мозъка и да не се допускат нашественици в нея. Защото чуждите оператори имат способността
да залагат свои програми, които не винаги са най-добрите за другия организъм. Правилото на диалог с рептилоидния мозък е, да не
се допуска чужд оператор на пулта и собственикът да си знае своето тяло и мозък. И да търси най-добрата форма на диалог между
неокортекса, продълговатия мозък и останалите дялове на мозъка.
Енергията може да се сменя като местоназначение като се променя
вида на заниманието. Умствената работа да се сменя с физическа,
умората със сън, гледането на филми с разходка из парка и природата, стреса и напреженията със секс масаж и пр.
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ, КОИТО СА БИЛИ
ДОСЕГА УКРИВАНИ И ПОНЯТИЯТА ПОД ТЯХ
ЗАМЪГЛЯВАНИ
Дезинформация на населението – процес, който тече сред
населението на земята и чрез който се скриват истините за реалното състояние на човека, за робството в което е поддържан, за
манипулацията с която е обработван, за геноцида с който се изпълнява Плана на Елита, план за поставяне на цялото човечество
в състояние на тотален контрол. Обездвижване на будната част на
човечеството и поставянето под тотален контрол на цялото човечество. В случая се прилагат всякакви модерни технологии, които обслужват естествено не кухите напъни за благоденствие на
човечеството зад изрази като „Светло бъдеще“ и „Просперираща
икономика“, „welfare”, а всъщност стремежа за власт и контрол
на Елита над цялото човечество. Другото наименование на Глобализацията е Нов Световен Ред и това наименование бе изоставено, поради страх от обвинения в нов вид казармен комунизъм,
дирижиран от политкомисари. В действителност КОМУНИЗМЪТ
НА 20 ВЕК Е БИЛ УВЕРТЮРАТА НА ДНЕШНИЯ НАЛАГАН ОТ
СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ ГЛОБАЛИЗЪМ. С тази разлика, че комунизмът претърпя фиаско и се видя неговата безпочвеност. След напъните за комунизъм, в проектите на днешния глобализъм, е бил
замислян и втория експеримент с наименованието „нацизъм“. И
зад всичките тия опити за доминиране над обществото от страна
на един тесен кръг – Елит, стои т.нар. илюминатска-рептилоидна
кръвна линия от няколко десетки фамилии, които считат себе си
за богоизбрани и със синя кръв, оставени на тази земя да я владеят и контролират. И комунизма, и нацизма, претърпяха неуспех от
страна на експериментаторите от Елита. Сега обаче, те се опитват
да създадат новия Световен Ред, като нова фаза, на ново равнище,
и това го наричат по новому ГЛОБАЛИЗЪМ.
Глобализация или глобализъм – процес на обединяване на
материалните структури, икономики, организации, комуникации,
институции, армии, религии и пр., който протича понастоящем
само на материално равнище, като не се съобразява с липсата на
условия за духовно обединяване, и който не осъзнава връзката ма71

териално и духовно обединяване. С насилствени методи се прави
опит да се създаде Единна религия, единна армия, единна икономика, единна финансова система и пр.
Комунизъм- първа стъпка в прокарване на идеите на глобализма, начената в Русия, като страна за експериментиране с широката
славянска душа. Стъпката е направена чрез свръхмощно финансиране от страна на Ротшилдови към фигури като Ленин, Троцки,
и пр., както и Маркс и Енгелс, въобще хората които направиха с
идеология и действие великата Октомврийска революция
Комуни или общини – опит от страна на непризвани наставници, лъжеучители, да се изгради нещо, което да се нарича комуна или община. Излъчват идеята за комуните в социалното пространство и така дават живот на духа на комунизма, като по този
начин и предопределят експерименталната площадка, практически
родена в Русия като болшевизъм. Информация за това може да се
намери в трудовете на Елена Рьорих, вдъхновени от наставниците
на Шамбала. За сведение, човешкото общество все още не е дозряло за т.нар. комуни и всяко едно предварване в изграждането
на тези формации-общини, носещи колективния дух, при положение, че този дух на колективно съзнание отсъства, води до големи
разочарования и сривове. Впрочем, това се получи с формите на
комунизма, резултат на болшевишката власт от страна на политкомисарите комунисти. Комуна или община, ТКЗС или АПК, все
още човечеството го имат някои наставници, като опитна станция
за своите експерименти. С колхозите и совхозите, експеримента
се оказа неуспешен, но с концентрационните лагери и архипелага
Гулаг, лицето на комунизма и нацизма бе разкрито. Всичко това
заради опита да се експериментира с нещо, за което бе нужно колективно съзнание.
Ню Ейдж или Нова епоха – течение в културата, което бе
създадено за да спомага на опита за глобализация, и както глобализацията цели материалните форми на обществото, икономика,
финанси, земеделие и пр., т.нар. Нова епоха се цели в полето на
културните форми. Тя върви редом с призива за положително мислене, обичайте се, демокрация и толерантност, да не се критикува,
да не се забелязват отрицателните явления, да се мисли само в по72

ложителни краски и пр. Като такава всъщност тази школа или движение изцяло обслужва Плана на рогатите същества, които точно
това искат, хората да не се съпротивляват и да се оставят да бъдат
натиквани във фермата или Матрицата на обществото. Помислете
само: Ню Ейдж и Ботев, Ню Ейдж и Левски! Камък върху паметта
им! Оковаване на цялото им дело!
Позитивно мислене – главният позив на движението Ню
Ейдж или нова Епоха.
Конспирация, теория на конспирацията – течение в литературата, което се появи в противовес на течението Нова епоха. В течението на Конспирацията или Теория на конспирацията се цели даване
на информация относно методите на манипулиране на човечеството. Но, когато се появиха първите опити да се обясни на наивното
човечество, водено за носа, как го манипулират, от страна на събудени люде и имащи информация за това, започнаха и фалшификациите на всеки един образец от типа – конспирация. Така се появиха
множество видове конспиративни теории и конспирации и теории
на конспирациите. И така, се видя, че отново авторите на Ню Ейдж
не спят, а действуват като неуморни пчели. Затуй и бе казано, че
всяка една конспирация, която вече е станала известна, не е никаква
конспирация. Като цяло чрез Теория на конспирацията се цели да се
балансира зализаното представяне на нещата от живота в стил позитивно мислене, чрез малко по-сурови краски и факти.
Геноцид – това е програма, която действува и днес, като нейните дела се изразяват в във видими и невидими действия по съкращаване числеността на населението. Отравят се някои храни,
унищожават се определени земеделски култури, изсичат се горите,
създават се лекарства и ваксини, които нарущават имунната способност. Тази програма обслужва целта на Елита, която е, редуциране населението на земята до един по-малък състав, в който да
не присъстват изродени и болни люде. Хора с увреждания, които
създават проблеми в социума. И които с присъствието си намаляват потенциала на човешката раса. Геноцид се е извършвал както
от Хитлер, така и от Сталин, все в периода на прословутия 20 век.
Така и от днешните управници се изисква да гледат глобално на
бъдещото човечество, в което хората трябва да бъдат обслужващи
целите на Елита, т.нар. господарска раса.
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Нацизъм – една от най-големите болести на 20 век, която съперничи по мащаба си на другата велика болест в лицето на болшевизма и комунизма. Произходът на нацизма идва от зараждането на самия комунизъм, както и от планираната установка за чиста
арийска раса.
Егрегор – формирование, породено от мисловното излъчване на група от хора с една обща цел. Когато групата се събира,
всеки от участниците в нея, с мисловното си излъчване допринася за уплътняване на мисловния колективен поток формираш се
в пространството над събранието. Например митинг или партийна среща, седянка, заведение, места в които се събират хора, имат
специфичен етрегор, определен от самите участници.
Егрегориално управление – управление от страна на егрегорите, което си е чиста манипулация, както и управление на самите
егрегори от страна на създателите им, тоест тези, които зараждат
първоидеята, даваща дух на егрегора.
Егрегориално мислене – мислене в рамките на егрегора, мислене под похлупак, капсулирано от самия егрегор мислене, мислене на зомбиран човек
Егрегориален слой – пласт, слой от съседни формирования,
егрегори, и така те образуват покривка, като са се разположили по
логичен начин, близките по съдържание се намират един до друг,
но като цяло, пространството над градовете егрегориално, и в него
егрегорите съжителстват, в литературата това е срещано и като понятието за Нисш астрал
Егрегориални обръчи – обхвата, който понякога осъществяват егерегориалните формирования се извършва под формата на
обръчи, които целят да обгърнат или задушат неудобната или конкурентна форма
Егрегориален човек /групов човек/ – всеки човек застанал под
похлупака на егрегора, който го захранва и допринася за неговото
уголемяване, хора които съзнават своето участие в егрегорите, се
въздържат от някои действия и в този смисъл не бива да се окачест74

вяват като егрегориални, те знаят и се опитват да не подхранват
съответния егрегор, за разлика от другите, които се надпреварват
да ги захранват със собствената си енергия
Цион – възлово понятие в историята на човечеството и прекалено много прикривано и завоалирано. Понятето за ционизъм
е производно от него. Свещен хълм в Йерусалим за който се води
спор, чий храм ще бъде изграден на неговия връх. Връх Цион е
мястото, което Йехова е обитавал и се е проявявал. Израилтяните
смятат, че спасението им ще дойде от този хълм. Първият храм
е бил построен от цар Соломон. Бил е разрушен от вавилонците.
Вторият храм е изграден от Ирод. През 70-те години римляните го
разрушават. В продължение на векове е бил в руини. Първият арабски владетел пококорил Йерусалим изгражда върху хълма осмоъгълна сграда с огромен златен купол приличаща на джамия. Днес
хълмът Цион е свещено място за евреите, както и свещено място за
мюсюлманите. Под купола на джамията седи свещеният камък от
който Мохамед се е възнесъл на небето.
Мамон – енергийно същество, егрегор, което отговаря за парите и техния трансфер, умножаване у себе си. То е резултат на
колективната мисъл за парите, и всеки един от участниците в паричното обръщение допринася за неговото съществуване. Мамон
е в ръцете на тази сила, която крои плана за поставяне под контрол
на това човечество. Апокалипсисът в наши дни, е свързан с мамон,
и от тази връзка и от действията на мамона, зависи до голяма степен развитието на самия апокалипсис. Самият мамон е колективно
образувание, резултат от действията на всеки един от хората на
земята, които оперират с паричната система.
Пари или финикийски знаци – начало на паричната система
– Месопотамия, Вавилон, самите финикийски знаци се считат за
велико изобретение, като не се отчита факта, че този, който ги е
измислил, не е бил обикновен човек, и чрез тях в наши дни, даже
и чрез митове като този, че парите са енергия, е покорил цялото
човечество под властта на мамона.
Лихва – елемент на паричната система, притурка, съзнателно направена от същите, които са изобретили самите финикий75

ски знаци. В големите древни книги на човечеството е забранено поставянето на лихва. Въпреки това, вече няколко века,
лихвата се е разположила удобно в социалния живот и хората
я приемат като нещо абсолютно нормално, не осъзнаващи, че
това е инструмента на тяхното заробване. Жаждата за печалба
от обездвижването на парите. Това е източникът на живот за
мамона. Той печели като свръхмощен егрегор, като дава винаги
по-мъничко от онова, което взема, и така остава винаги една
част у него, което го кара да става все по-огромен и ненаситен.
Митът, че лихвата е закономерна, поради разходите, които банкерът прави за съхранение на парите, е доста изпосталял, щото
напоследък хората все повече разбират, че парите им се използват за дейности, които носят огромвни печалби на банкера, и
така те участват макар и непряко, трупайки карма в разрушителни действия като производство на оръжие, трафик на наркотици
и др. Ако искате да ставате престъпник в тези действия, предоставяйте вашите пари на международните банкери. В името на
печалбата, последните инвестират в най-престъпните клонове
на производството – оръжие, наркотици, проституция, фалшиви
лекарства и пр.
Рептилоидна цивилизация-цивилизация, която е населявала
в древността земята и остатък от нейните представители – рептилоиди са останали да живеят в четвъртото измерение, това са
нискоенергийни същности, които се захранват от нискочестотната енергия, произвеждана от долните чакри на човека. Всяка една
дейност която носи натоварване на ниските три чакри се явява за
тях енергийна храна. Страхът, отрицателните емоции, животинският или рептилоиден секс, например т.нар хард секс, порно индустрията също, захранват тези същества – т.нар. рептилоиди. Рептилоидният мозък на човека като енергийно излъчване, е основен
производител на храна за тях.
Рептилоид – рептил, нискочестотно същество, наподобяващо
гущер, което обитава в ниските честоти на четвърто измерение,
опитват да се вмъкват в хората според това дали има условия за
тях. Склонни към шейпшифтинг, смяна на формата и дегизиране.
Приемане на човешки черти. Всеки човек предоставя или не, условия за тези нискочестотни грубоенергийни същества, чрез работа76

та на своя продълговат мозък, или рептилоиден мозък, R-комплекс.
Създаването на условия за възбуждане на този най-древен дял на
мозъка, понякога се стимулира от самите представители на тази
рептилоидна цивилизация, и в този смисъл, е спорно, дали самото
стимулиране се извършва заради жаждата да се нахранят от страна
на тези енергийни вампири или пък от самия непослушен човек,
който търси приключения и сам избира рептилоидното поведение.
Рептилоидна култура – култура с която рептилоидната цивилизация върви редом. В нея влизат основните дейности, които са
пряко свързани с живота на тези същества от ниските честоти на
четвърто измерение.
Шейпшифтинг – смяна на формата, някои четериизмерни същества се вмъкват в триизмерни физически тела и също така, някои триизмерни същества се маскират при тази смяна на формата
чрез холограма в съответната форма, която желаят.
Божествен порядък – това е антиматериалната Вселена, в която всичко е положително, за разлика от физическия порядък, в
който всичко е двуполюсно.
Духовен порядък – междинен порядък, между антиматериалния и материален свят. И ниският и високият астрал населяват
духовния порядък, затова и се казва, че духовността е много разтегливо понятие. Истинската духовност е всъщност Божествената.
Мнозина представители на духовния порядък не забелязват Божествения порядък считайки себе си за върховен порядък, и така
те заблуждават представителите на физическия порядък, които остават с впечатление, че духовния порядък, който познават е един и
същ с Божествения.
Физически порядък – познат на всички като триизмерен
свят.
Бог Абсолют – Вселенския разум – Висш Космически Разум,
Първосъздателят на Великото Сътворение, Висше съзнание, Всевишният, Абсолют, Единният, Създател на Материалната и Нематериална Вселена, на Материалния и Нематериален свят
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Бог Отец – ръководителят на нашата вселена и отговарящ
специално за нашата планета, изпълнител на Волята на Абсолюта, това е Нашият Създател, на хората от човешката цивилизация,
Той е Единственият, който познава творението на човешката душа,
познат е от Библията като Йехова, Йахве и не бива да се бърка с локалните ръководители на отделни планети от нашата Материална
вселена
Бог Христос – творение на нашият Създател, като свое персонално представяне тук на земята, единственият, Който сега отговаря за човешката еволюция и който единствен като Исус от Назарет,
е изрекъл с право „Аз съм Пътят, Живота и Истината“. Той е Втората част от единството на Триединният Бог
Бог Святи Дух – това е Духът на Бога, който е директната
връзка на всеки Божи син със Създателя, това е и Третата част от
единството на Триединният Бог
Триединен Бог – познат като Света Троица, включва Бог
Отец, Бог Син и Бог Святи Дух
Христова Школа – Школа създадена от самият Христос след
Неговото пребиваване тук на земята като Исус от Назарет, в нея
участват всички възвишени духове, които имат мисията да работят
редом със самия Христос
Дух или монада, дълбока същност на човека, онова, с което се
ражда всеки от Създателя, част от Него самият. В литературата има
и значение като Святи дух, Духът на Бога или Създателят. Някъде
около 10 век с решение на папската институция понятието дух се
премахва от употреба в разговорите, остава да се използва понятието за душа.
Произход на човечеството – тема, която предстои да бъде осветлена
Произход и истинска история на българите – тема важна за
самите българи в България и по света, за да престанат да се подценяват и да бъдат тъпкани и унижавани безпочвено.
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