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Предисловие

Славяните са деца на боговете

Славяни – словени. Преди първопечатника Иван Фьо-
доров думата „славяни“ навсякъде се е пишела „словени“, 
т.е. народ на Бога на Словото, както в продължение на 
хилядолетия са наричали Даждбог. В епохата на ранното 
християнство славяните са приемали Христос като въплъ-
щение на Даждбог. Сегашното произношение за първи път 
се среща в книгите, излезли от първата печатница на Фьо-
доров. Вселенските скифи също са наричани по различен 
начин, в това число и „славни хора от древните времена“.

Дмитрий Логинов казва: славни хора от древните 
времена – ето какви са били най-древните славяни!

От протосанскритски – нашият древен език, Рус 
се превежда като Дух, Светия Дух, затова и русите са 
синовете на Рус, синовете на Светия Дух[„руси“, „ру-
син“ на руски език е „руссы“, „руссын“ – рус-сы, рус-сы-н 
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– руски син-бел.прев.]. В древна Рус винаги са казвали: 
„Ние сме руси и Бог е с нас!“ Ето защо всички останали 
страни и народи, живеещи на територията на древната 
Рус са руси, независимо от националността и външния 
вид. А лично за мен и всички хубави хора по света са руси 
и славяни и славни синове на Светия Дух.

Съгласно Каноните на Бога (или както днес е прие-
то Законите), Галактическата Нощ (Зима) на планетата 
Земя свърши. Приключи едноличната власт на Тъмни-
ната. Започна Галактическата Зора (Пролет), плавно пре-
минаваща в Галактическия ден (Лято).

Този квантов преход се осъществи в края на 2012 го-
дина. Ядрените физици първи сред учените го регистри-
раха и експериментално го потвърдиха.

(http://thejizn.com/2016/01/25/biofizik-planeta-
nachala-zhit-v-drugom-izmerenii/).

С настъпване на Галактическата Зора целият свят за-
почна да се променя, в това число и строежа на Матери-
ята, а оттам и строежа на човешкото тяло. Планетата ни 
вече живее в друго измерение. От началото на новото 
хилядолетие на Земята започнаха да се раждат съвърше-
но нови деца, деца с божествени способности.

Отново е в сила старата хиперборейска поговорка: 
„Талантливият човек и талантлив във всичко“. Но както 
знаем, не е достатъчно да се родиш талантлив. Бог е съз-
дал не само всички предпоставки да се родим, но и да се 
развием на Майката Земя като хора-богове. Разбира се, 
всеки човек се ражда като дете на Бога, но в живота си 
се изявява по различен начин. Но къде са днес децата на 
Бога… истинските?

По време на управлението на тъмните сили, грубо за-
държащи нашето развитие (виж рис. 1) всички таланти 
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били успешно погребвани още в зародиш и така загива-
ли. С настъпването на Галактическата Зора можем смело 
да кажем – талантливите деца са тук и се развиват със 
стремителна скорост! Времето тече бързо, децата растат, 
и сега в Русия, незабелязано за непосветените, се появя-
ва абсолютно различна, наистина Златна младеж от шес-
тата раса. Някои нейни представители дори станаха по-
пулярни чрез телевизията и другите средства за масова 
информация.

Бог дава възможностите, а реализацията им зави-
си от самите хора, от техните родители и обкръжение…, 
както и разбира се от техния светоглед.

Има един космически закон: „Мисълта е материална. 
Няма мисъл – няма съответстваща енергия – няма мате-
рия“. Ако бъдещата майка не храни в себе си мисълта да 
роди дете на Бога, то откъде ще дойде това дете? Ако чо-
векът не храни мисълта да има свой собствен дом и ро-
дово имение, той никога няма да ги има, защото няма да 
има какво да се материализира. Така е и с хората.

В книгите си, писани преди 2012-та година, казах 
неща, които сега се се случват, като например:

„В съответствие с обективните Закони на Мирозда-
нието в най-близко бъдеще нашата планета Земя и цяло-
то човечество ще преминат на съвсем нов етап от разви-
тие. Този процес е естествен, тъй като самата Земя (както 
и всички ние) е една разумна Същност, преминаваща в 
своето развитие през определени периоди …

Понастоящем завършва периода на Галактическата 
Зима, властта на Тъмнината и настъпва Галактическата 
Пролет, Галактическата Зора. Приключват и още няколко 
цикъла, изключително важни за Земята, за Слънчевата 
Система и за цялата Галактика“.



Рис. 1 Схема на управлението на света, представена от спе-
циалистите на КОБ – Концепция за Обществена Безопасност
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Във ведическа предхристиянска Рус тези елементар-
ни знания са се изучавали като азбучни истини от всич-
ки деца от най-ранната им възраст. За съжаление през 
продължителния период на Галактическата Зима под 
въздействието на определени сили хората са забравили 
голяма част от знанията и дори най-умните от нас из-
ползват едва 5–6 % от мозъка си и то като правило не-
говото ляво логико-разсъдъчно полукълбо. Фините ни 
тела (спомнете си руската матрьошка) въобще не рабо-
тят, както и 99 % от гените.

Сега настъпи преломния момент в развитието на 
слънчевата Система, на Земята, на Природата и на Чо-
века. Човечеството навлезе в най-отговорния период в 
своето съществуване. Та нали ако човек не е подготвен 
за познатата ни земна зима, той ще измръзне от студ или 
ще умре от глад, а какво остава за прехода между пери-
одите в галактически мащаб. Предишните цивилизации 
(Раси)не са били добре подготвени за тези преломни мо-
менти и на практика са били унищожени.

Всеки от нас е имал преходни моменти в живота си, за-
почвайки от появата си на бял свят: децата се превръщат 
в юноши (девойки), юношите (девойките) в зрели мъже 
(жени), след това остаряват и умират. Затова всеки човек, 
ако пожелае, разбира се, може да почувства различните 
състояния и на Майката Земя, особено преходните.

Днес преходът на Земята от едно нейно състояние в 
друго е прието да се нарича квантов скок или преход към 
шестия орбитал, или по отношение на човечеството – 
към шестата (Златната) раса, към Златния Век. Мнозина 
наричат този знаменателен период Апокалипсис, Арма-
гедон, Края на Света. Както се казва – всекиму – своето. 
Съгласно Законите на Мирозданието който каквото си е 
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заслужил, това и ще получи: едни – Златен Век, други – 
Апокалипсис.

В действителност тази глобална пренастройка не може 
да протече мигновено, а е нужен определен период. За нас 
най-напрегнат ще е периодът 2012–2020 година. (75)

Днес квантовият преход е осъществен и повсемест-
ните изменения продължават. Но тук ние ще говорим за 
децата и младежите, които вече се раждат. Бог-Отец ни 
е предоставил всичко необходимо. За раждане, новите 
деца се раждат, и ще се раждат, и Слава Богу, но какви ще 
израснат – това вече зависи изцяло от нас. Бог дава въз-
можностите, но използването им оставя на хората. По-
сейте едно семе на асфалта. Какво ще стане с него? Пра-
вилно: ще загине.

Ако засадим един жълъд в благоприятна почва, ще 
израсте могъщ дъб и ще живее стотици и даже хиляди 
години, но ако го поставим в бедна почва, той ще израс-
не като хилаво дъбче и ще живее кратко и безрадостно, а 
ако попадне на асфалт, така и ще изгние в зародиш.

Така е и с хората. Ако посадим божествените деца на ас-
фалта – в отровена среда, в многоетажни блокове, тъпчем 
ги с генно-модифицирани храни и вредни лекарства, как-
то и с ужасни лъжливи знания и пр. и пр., такъв резултат 
ще получим (и масово го виждаме) – живи биороботи, го-
тови да изпълняват всички команди на световните управ-
ници. Ако децата ни бъдат замислени, заченати, родени и 
отгледани в природни условия в своите родови имения, то 
те няма да изгубят връзката си с Бога, с нашия Отец.

Децата-богове много бързо ще променят целия свят, 
ще сътворят рая на Земята, както преди една Платонова 
година са го сътворили нашите прадеди хипербореите 
(арктите, алвите и вселенските скифи). За това по-под-
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робно – в Глава 2. Разликата е само в това, че първите 
хипербореи са дошли по Дървото на Световете зрели, в 
разцвета на силите си, а днес ни се дава възможността да 
родим и възпитаме такива деца тук на Земята, в Святата 
Рус и в целия славянски свят.

Всеки има избор в кой свят да живее: изкуствен, те-
хнократичен, жречески, старозаветен или в естествен и 
Божествен.

Именно тук, сред Природата, в родовите имения (69, 
70, 72, 83) се заражда съвършено новата славянска мла-
деж с нейните сакрални знания, която може във всяка си-
туация да различи Истината от лъжата, независимо как 
ѝ са поднесени; която многократно превъзхожда техно-
кратите по силата и скоростта на мисълта и по умствени 
и физически способности; нея не можеш да я нахраниш 
с генно мутирала храна, било то духовна или физическа, 
не можеш да я накараш да носи вредни дрехи, с каквато 
и мода да са маскирани; в техния мозък работят всички 
осем контура, а не само 3–4, както досега. У новите мла-
дежи всичките им тела са в пълно здраве, както в руска-
та матрьошка, а не само физическото (видимото) тяло. 
Именно такава младеж ще спаси (и вече спасява) не само 
святата Рус и славянския Род, но и целия Свят и Майка-
та Земя. Именно тази младеж ще изведе човечеството в 
космическите простори на необятната Вселена, както са 
направили това хипербореите преди 20 и повече хилядо-
летия през епохата на Златния век на планетата.

Настоящата книга е именно за това какво трябва и 
какво не трябва да правим, за да можем успешно да се из-
тръгнем от създадения от нас ад на Земята; и какво тряб-
ва да правим, за да живеем щастливи, здрави, в любов и 
радост, в божествения свят; как да сътворим Рая на земя-
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та със собствените си ръце, глава и сърце, и душа; как да 
спасим децата, младежта и всички хубави хора и не само 
да ги спасим, но и достойно да ги възпитаме и да им да-
дем истинско образование.

* * *

Ако проумеем всичко казано в тази книга и започнем 
да работим активно, всичко ще си дойде на мястото, как-
то му е отредено от Бога. Русите и славяните ще преста-
нат да воюват помежду си на всички поприща – от вътре-
семейните до междуконтиненталните, и никой никого 
няма да завладява; ще се прекратят всички конфликти и 
войни по Земята; ще настъпи златния Век… и тогава шес-
тата Раса ще встъпи в своите пълни права.

Не случайно в святата Рус винаги е действал кононът 
[законът-бел.прев.]: „Руснак ли си, помагай на русна-
ка!!!“

Искрено искам всеки русин, славянин и въобще все-
ки порядъчен човек да може да се гордее със своята ис-
тория, която грубо ни бе отнета и практически напълно 
унищожена. Искам всички те да се гордеят със своите ве-
лики предшественици и със своята Родина. Искам всички 
заедно да възстановим поруганата си история, култура, 
памет и Наследството на Предците си. Искам самите ние 
да станем достойни за тази памет и да я съхраним. И ис-
кам с поуките от натрупания опит и от многото ни греш-
ки да продължим напред и заедно с Твореца да сътворя-
ваме светлото си настояще и бъдеще – пространството на 
любовта в своята малка Родина, в целия славянски свят, 
по цялата Земя!

Ето това е съкровената ми цел в тази книга, скъпи 
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читателю. Защото който е овладял миналото, той вла-
дее и настоящето и бъдещето. А този, който стреля с 
прашка по Миналото, в отговор ще получи топовен 
изстрел, а може и по-мощен.

Сигурно някой ще се заеме да доразвие тази идея 
и да я опише по по-подходящ начин за определен дори 
тесен кръг хора, намиращи се на сходен етап на раз-
витие. Би било добре! Нека заедно да направим един 
истински учебник за нашата младеж, за децата и за 
възрастните. А това тук е само началото.

Ако книгата ви е харесала, не я оставяйте, давайте 
я на всички – близки и не толкова близки, да се запозна-
ят с нея. Нека го направим заедно – да спасим колкото 
се може повече хора в Русия и в славянския свят.

Това е моят призив към читателите – малко е 
необичаен, но го отправям към българите, защото 
са истински скъпи на сърцето ми.

Драги читателю, като начало, позволи ми като чо-
век, живял много десетки години, да се обръщам към Теб 
на ТИ, ако искаш и по име, или по име и фамилия, както 
ти идва отвътре. Защото ВИ е тъмнината, а РА е изна-
чалната Светлина. Забележи: – У-РА! е израз на РАдост, а 
У-ВИ! е израз на ВИна... и забележи, че към Бога, към све-
тците, към родителите и близките си ние се обръщаме 
на ТИ, а не на ВИ.

Вярвам, че тази книга е нужна на всеки от нас и тряб-
ва да присъства във всеки дом!

Желая щастие на теб, на твоето семейство и на це-
лия ти Род! И здраве! И душевно равновесие! И, разбира се, 
любов!

      Искрено твой: Виктор Медиков
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1. Битката за младежта

1. 1. Основните причини защо трябва да 
прочетете точно тази книга

Защо настоявам, скъпи читателю, че трябва не само 
да прочетеш тази книга, но и да я изучиш внимател-
но, да започнеш да я прилагаш и да спасиш себе си и 
душата си, децата и внуците си, семейството, Рода и 
Народа си и Майката Земя!?

1. Защото на Земята няма по-важна тема от темата за 
децата и младежите и от тяхното настояще и бъдеще, а 
както ще видим, и от тяхното минало…, понеже това ми-
нало бе напълно скрито от нас, извратено и безпощадно 
подменено с лъжи, а знаем, че без минало няма бъдеще 
и ще ни остане само едно печално настояще (а за някои 
дори и ужасно).

2. Защото славянската младеж е в опасност и по-спе-
циално славянските деца. Световното правителство, кое-
то се опитва да ни убеди, че не съществува, хвърля всич-
ките си сили да изражда и зомбира хората и на първо 
място руснаците, а непокорните да унищожава. Ето защо 
името на книгата ми е не просто „МЛАДЕЖТА“, а „СЛА-
ВЯНСКАТА МЛАДЕЖ“, макар че, разбира се, се отнася и за 
всички деца и млади хора по Земята, както и за техните 
родители.

3. Защото сме забравили Наследството на своите сла-
вянски Предци…, а за русите (славяните) това Наслед-
ство са Веста и Ведите.

4. Защото и досега не се вслушваме в посланията Сви-
ше, както и в нашите Учители и Пророци.
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5. Защото няма по-важен проблем от образованието 
на децата [„образо-ваяние“ – така изглежда на руски, а на 
български е „ваяне на образи“-бел.прев.] и тяхното въз-
питание [„в- ос-питание“ – така изглежда на руски, а на 
български е „хранене от оста, която идва от центъра на Зе-
мята“, – бел.прев.]. А сегашното образование и възпитание 
дори не е бледо подобие на божественото, което е било в 
древна Рус в продължение на 25 хиляди години. човекът е 
превърнат в свое подобие – болен и безсилен, който дори 
не може да се сравни с Маугли, защото Маугли поне е от-
гледан от животните сред Природата, а на съвременния 
човек са напълно отнети дадените му от Бога четири жи-
вотворни природни Стихии (Вода, Земя, Огън и Въздух), 
без които той не може да бъде човек и дете на Бога. Всич-
ките четири стихии са отровени или запечатани с асфалт. 
Съвременното възпитание и образование са ориентирани 
към унищожаване на човека и, което е най-ужасното, на 
неговата душа, към разрушаване на здравата психика още 
от зачатието. Оттук и резултатът: хората използват реално 
само едното си мозъчно полукълбо, от 100% работят само 
3–5% от мозъка, дори при гениите тези проценти са едва 
10–12; от всичките седем тела (пълната руска матрьошка) 
използваемо е само видимото, физическото тяло, а от ог-
ромния набор от гени работят само 1%!

6. Защото хората са забравили за телегонията и от-
глеждат деца, не свои по дух. Не случайно славяните каз-
ват: „Пази честта си на младини! „ Защото една генетична 
експертиза доказва само биологичните родители. А ис-
тинските?

7. Защото не е достатъчно жената да роди детето. Тя 
първо трябва да го замисли и едва след това да го зачене. 
После да го роди и поне до 12 годишната му възраст да 
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го отгледа в семейството в любов и радост и в собствено 
родово имение …, и не в обикновено имение, а в място със 
седемте вълшебни златни ключа. (Мъдрата Гора, Свеще-
ната Горичка и т.н.).

8. Защото препоръките в тази книга са продиктувани 
от здравия разум и се основават: а) на Наследството на 
нашите славянски Предци, б) на изследванията на най-
добрите руски учени в Русия и в света, в) на богатия ми 
личен опит и наситен с преживявания живот и в двата 
свята (технократичния и божествения).

9. Защото настъпи Галактическата Зора и децата ма-
сово са от Златната Раса и се раждат със съвсем различни 
способности и от всеки от нас зависи дали те ще се пре-
върнат в „маугли на асфалта“ или в славянски витязи и 
чада на Бога.

Съществуват още безброй много причини, но тук из-
броих само някои от тях, които до края ще разгледам де-
тайлно.

А като говоря за славянска младеж, със същия успех 
мога да кажа и татарска, чувашка, немска, американска и 
която и да е друга. Ще напомня, че името на нашата Рус 
от протосанскритски език се превежда като Светия Дух, 
а руси – като синове на Светия Дух. Затова лично за мен 
всички хубави хора от Божествената Йерархия са руси и 
славяни. Именно те са живели по Майката Земя в продъл-
жение на 20 хиляди години, с изключение на последното 
хилядолетие.

Славяните – словените са народа на Бога на Словото 
– така са наричали Даждбог тези, които са принадлежали 
на неговия народ, а вече в епохата на ранното християн-
ство славяните са приели Христос като въплъщение на 
Даждбог.
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1. 2. Битката на Доброто със Злото

Като учен, доктор на науките и професор с повече от 
40 годишен научен и педагогически стаж, постоянно за-
нимаващ се с подрастващото поколение и със студентите, 
вече половин век със съжаление и дори с ужас констати-
рам непрекъснатото и стремително деградиране на на-
шата младеж от поколение на поколение, от десетилетие 
на десетилетие, от година на година. И винаги ме е мъчил 
въпросът: Защо е така? Нима сме толкова глупави, че 
не можем да видим изхода?

Отговорът дойде не веднага, а с годините, но беше ка-
тегорично ясен: Управляваният от тъмните сили Запад, 
прикривайки се с демагогията за демокрация и либе-
рализъм, открито провежда геноцид сред славяните, 
сред русите и по-специално сред децата, а сега е по-
вел истинска битка и за младежта и за нашето бъде-
ще. Пуснати са в ход всички видове оръжия и всички ло-
стове за управление на човечеството, съответстващи на 
хилядолетните планове и опит на световните управни-
ци, чиито обновен вариант през последния половин век 
е планът на Далес и харвадският проект (73–76), както и 
програмата на Шнеерсон. Западът – империята на Злото 
прекрасно знае, че каквато е младежта, такова е бъдеще-
то на целия славянски свят.

Враговете на славяните са се активирали особено 
силно в юдейските революции: първо през 1917 година, 
а после и в периода на ционисткото горбачовско-елцин-
ско управление, упорито внедрявайки свои хора в ръ-
ководството на СССР, Русия и на целия славянски свят и 
претворявайки в живота основните идеи на катехизиса 
на евреите, на Хитлер и на неговите предшественици от-
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носно унищожението на славяните и русите и поробва-
нето на Русия.

Във Великата Отечествена война 1941–1945 година, 
както и във всички други войни, те не успяха да ни побе-
дят, но в тях загинаха 27 милиона, главно здрави и силни 
млади хора – генофондът на нацията ни. Тогава продъл-
жиха по друг начин: отровиха Й. В. Сталин и набързо под-
мениха държавното и районните ръководства със скрити 
ционисти и техните слуги и се започна една…

Първоначално обработваха младежите идеологиче-
ски, залагаха у тях разложителни ценности, пристрастя-
ваха ги към тютюна и безпощадно ги пояха с алкохол. 
Налице беше използването не само на генетично и 
физическо, но и мирогледно и летописно оръжие (36, 
83).

След това продължиха с масово зомбиране и нарко-
манизиране. По това време наред с мирогледното и 
летописното, пуснаха в ход и идеологическо и гене-
тично оръжие като неуморно втълпяваха в детските 
главички на нашите деца и внуци абсолютно лъжли-
ва информация във всички области на знанието. Зато-
ва сега най-отговорно заявявам и повтарям – във всички 
учебни заведения и във всички области на познанието се 
залагаше абсолютно лъжлива информация!!! Навсякъде 
внедриха зловредни прозападни методики, учебници и 
програми – от родилните домове, през яслите и детските 
градини до училищата и университетите. Те се вмъкнаха 
като змии-изкусителки във всяко семейство и във всеки 
дом. И като страж на цялото това безумие поставиха из-
мислени от тях зловредни закони в прокуратурата и ФСБ, 
в полицията и съдилищата, в цялата правна система.

След това работата опря и до икономическото (Горба-
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чов, Елцин, Гайдар, Чубайс и др.) и физическото оръжия 
(Чечня и цял Кавказ, Украйна, Югославия и др.), както и 
хомосексуализма и цветните революции.

И сега си мисля: Нима няма да има изход от това по-
ложение? … Нима това е краят! Не може да бъде! Та нали 
през всички тези векове някой все пак устоя на Тъмнина-
та? Но кой? И как?

* * *

През целия си съзнателен живот исках да достигна 
до науката за образование и възпитание на нашите деца 
и внуци, но основана на Истината, Правдата и Първоиз-
точниците. Навремето така и не успях – просто нямаше 
откъде да я взема тази наука. Десетки години трошичка 
по трошичка събирах истинската информация при най-
големите Учители, в това число и при потомствени Влъ-
хви, които в продължение на 20 хиляди години съхра-
няват сакралните знания на Веста и Ведите, както и при 
водещите руски учени. Тук, в тази книга се постарах да 
представя цялата събрана от мен информация във вид 
кратък, но максимално ефективен и полезен за всеки 
здравомислещ човек.

В този труд са представени знания, които не присъст-
ват в нито един учебник и в нито една публикация, не се 
преподават в университетите, нито в академиите, не са 
известни дори и на нашите държавни и финансови уп-
равници – президенти и олигарси.

Кажете честно, кой в днешно време, и то на държавно 
ниво, ще седне да учи, че родителите трябва да се венчаят 
пред Бога и да живеят заедно до дълбока старост в любов 
и радост, без аборти и разводи, в едно голямо задружно 
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семейство?! Отгоре на всичко жените да се омъжват дев-
ствени, за да възпитават деца, които са техни не само 
по биологичен признак, но и по Дух; защото човекът 
не е парче месо, а на първо място е Душа, частица от Бога. 
Хората са забравили какво е това телегония, затова всич-
ки и навсякъде отглеждат не свои деца… и това е научно 
доказан факт.

И кой сега да научи нашите управници, че детето 
първо трябва да бъде пожелано и замислено, а едва 
след това заченато и родено? И не просто родено…но за 
това по-нататък.

И че всичко това трябва да стане не къде да е, а в 
собствено родово имение. Именно там детето трябва да 
бъде възпитано в семейството, в Рода, поне до 12 годиш-
на възраст, защото при славяните тогава децата стават 
пълнолетни.

И че това родово имение трябва да е не какво да е, 
а да притежава седемте вълшебни златни ключа: 1. Све-
щената Горичка (Парк). 2. Мъдрата Гора. 3. Райската 
Градина (кърпичка-самохранка). 4. Тучната Ливада. 
5. Вълшебната къщичка, построена по златното сече-
ние. 6. Вълшебните приятели от животинския и рас-
тителния свят. 7. Голямото Задружно Семейство.

Тогава и само тогава човек ще има възможност да 
стане истинско дете на Бога, подобно на нашите пра-
деди хипербореите-руси (аркти, алви, скифи…). Тогава 
човекът ще притежава всички божествени способности, 
в мозъка му ще работят и двете полукълба и то на 100%, 
а не на някакви си 3–5 %, както сега; и ще работят всички 
8 контура на главния мозък, а не някакви си 3–4, както 
сега; и ще се използват всички гени, дадени ни от Бога, 
а не само 1%; и цялата руска матрьошка ще работи пъл-
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ноценно: всички фини тела (на славянския език- Явье, 
Жарье, Навье, Клубье, Колобье, Дивье и Светье, а иначе: 
физическо, астрално, ментално, каузално, програмно, 
дивно-приказно и божествено), а не само физическото 
тяло – явье.

Кажете честно – кой ни учи на всички тези неща? В 
кой учебник могат да бъдат прочетени? – Само в при-
казките, и то разпилени, а и само в старите им издания. 
Слава Богу, че моят приятел Иван Царевич от 2016-та го-
дина започна да издава своите чудесни приказки, които 
горещо препоръчвам. Скъпи читателю, намери поне му 
първата книга: „Иван Царевич и Сивият Вълк“ (Альбом 
образов Русской Сказочной Культуры – М.: Издателство 
„Родович“, 2016. – 144 стр., ил.). Чети я внимателно, и не 
веднъж, и то заедно със семейството си и особено с деца-
та. Сглоби своята матрьошка и тогава ще съм спокоен за 
теб.

Израстването и развитието на истинския човек може 
да стане при следното задължително условие: образова-
нието да не е обикновеното, което днес направо изражда 
физически и морално децата ни, а да е ведическо – но-
осферно, божествено, космическо! Само такова образо-
вание ще позволи на детето да използва пълноценно 
всички свои способности и възможности, заложени му от 
Бога. А кой в настоящата Система би допуснал такова но-
осферно и ведическо образование? (виж рис. 1)

1. 3. Кой се противопостави на Тъмнината?

Петата раса на Земята започна от легендарната Хи-
перборея с идването по Дървото на Световете на децата-
богове (арки, анви, руси, вселенски скифи). (Този интри-
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гуващ въпрос ще бъде разгледан в следващата глава, но 
значително по-подробно е представен в книгите, чиито 
автори за Влъхви и Пазители на Руската (Хиперборей-
ска) Северна Традиция (20–24, 56, 62, 99, 134). През всич-
ките 26 хиляди години до днес Хиперборея (Арктика) е 
била източник на Доброто и Любовта, като нейна пряка 
наследница е Святата Рус. През Платоновата година Ат-
лантида пък е била първоизточника на Злото на Земя-
та, като неин пряк наследник е Западът. Това са аксиоми, 
които трябва да се знаят от всички порядъчни хора, от-
насящи се към положителната йерархия на Бога, Твореца 
на нашата Вселена.

Няма да позволим да обиждат нашата майка Рус.
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През живота си сме изгледали и изчели много неща, 
кой – повече, кой – по-малко, но достатъчно, за да си на-
правим неутешителния извод: възпитанието и образо-
ванието навсякъде са една голяма лъжа… и на първо 
място в учебниците, като са се превърнали в начин за 
разрушаването на психиката на хората, на тяхното робо-
тизиране и подчиняване.

Откъснахме ябълката от Дървото на познанието, за-
щото искахме да узнаем истината, а получихме обратно-
то. Искахме да вярваме и затова с всяка нова прочетена 
страница, кадър, дума се надявахме да се появи това, за 
което жадува Душата, но тъмните управници на света 
надеждно се погрижиха да не достигне до сърцата и умо-
вете ни истината за нашите прадеди и за тяхното Наслед-
ство, истината за нашата Родина, за майката Земя и дори 
истината за Твореца.

Но въпреки това през последните две десетилетия в 
навечерието на Галактическата Зора, Истината започна 
да излиза наяве. Вече можем да се поучим от Твореца 
чрез Неговите послания (108–112), както и от славян-
ските потомствени Влъхви (20–24, 57–62), които през 
последните 26 хиляди години в най-тежките условия на 
Галактическата Нощ са успели не само да устоят на вла-
деещите света тъмни сили, но и да се съхранят в тази не-
равна вселенска битка…, и в резултат да опазят Наслед-
ството на нашите славянски Предци.

Започна публикуването на части от Веста и Ведите, 
както и други безценни знания в съхранени автентични 
летописи, древни книги и други реални източници. По-
явиха се прекрасните книги на Сергей Алексиев (1–2), 
Борис Астафиев (6–13), Лада Виолиева (23–24), Виктор 
Ефимов (36–38), Александър Иванченко (41), Дмитрий 
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Логинов (24, 56–62, 99), Наталия Маслова (65–68), Влади-
мир Мегре (69–70), Лариса Секлитова и Людмила Стрел-
никова (107–112), Георги Сидоров (115–122), Алексей 
Трехлебов (130), группата учени „Вътрешен Предиктор 
на СССР“ (36–38, 48, 97) и на други именити руски и чуж-
дестранни писатели и учени (3–5, 14–17, 25–35, 40–47, 
49–52, 91, 98, 100, 103–106, 113–116, 132–139). Разбира 
се, изданията им, с някои изключения, бяха в малки ти-
ражи, но важното е, че основата вече я има…, и то каква!

1. 4. Пророчеството на един Влъхва и 
хиперборейски Пазител

Рус е навсякъде, където има съвест

Преди много-много години срещнах своя Учител, 
Влъхва от 1-ви (затворен) кръг и потомствен Пазител на 
Руската Северна Традиция – хиперборейската Вяра на Ру-
сите, този, чийто род през всичките 24 хилядолетия (не 
столетия, а хилядолетия!) до днешния ден свято е пазил 
най-големите ведически знания. Тогава му зададох въ-
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проса за слабата ефективност на нашите книги, статии, 
дисертации по темата за Руската Северна Традиция, а 
той след кратък размисъл отговори така: „Сега цялото 
информационно пространство е един голям боклук. 
Преди изгрева на Галактическата Зора властта на 
Тъмнината е най-силна и е повсеместна. Хората са 
оплетени в лъжлива информация, но настъпват вре-
мена, когато хората сами ще изгребат целия този бок-
лук и ще го изхвърлят на бунището в пряк и в прено-
сен смисъл. Ще отворят душите си и повечето от тях, 
в които е останала дори и една искрица от Бога, ще 
започнат да разграничават лъжата от Истината и ще 
заживеят правилно и по законите на Правдата. Имен-
но тези хора ще се нуждаят от нашите трудове, ще ги 
търсят, ще ги печатат и размножават, ще ги четат с 
увлечение, ще успеят да отхвърлят всичката лъжли-
ва информация и ще изучават единствено Първоиз-
точниците и всичко, което се основава на тях. Това ще 
станат за хората книги от първостепенна важност и 
техни учебници.

Грамотните хора ще се стараят да изучават Веста, коя-
то се съхранява от много хилядолетия в храма на Веста 
на платото Путорана. Ведите ще станат популярни, сво-
бодно ще се праразказва Веста и всички произведения, 
базирани на тях. Ще станат търсени и индийските Веди, 
които се явяват свободен преразказ на нашите хипербо-
рейски северни Веди.

Ведическият бум ще обхване културата и изкуството. 
Творците ще се срамуват, че са пропилели своите спо-
собности и талант да служат на Тъмнината, волно или 
неволно заблуждавайки своите събратя. Те ще започнат 
бързо да поправят грешките си, тъй като ще трябва да го 
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направят още в този живот. Писатели поети, музиканти, 
композитори, художници, артисти, учени, всички творче-
ски мислещи и креативни хора, както сега ги наричат, с 
любов и радост, ще носят божествената Светлина по це-
лия Свят. Черните управници от всякакъв ранг ще бъдат 
свалени, в това число и злите управляващи сега „немски 
баби яги и черни (в прекия смисъл) задморски кащеи“. 
Ще управляват светлите хора, белите влъхви и витязи, 
както е било в старите времена на Хиперборея. Едва то-
гава отново ще влезем в Златния Век.

А дотогава, скъпи ми Виктор, ще работим за Божията 
слава, със запретнати ръкави, без отпуски и почивни дни, 
дори без обедна почивка“.

И днес, скъпи съмишленико и внимателен читателю, 
тези времена вече настъпват неумолимо, като на първо 
място това става в Русия. Книгата, която държиш в ръце, 
е неоспоримо доказателство за това.

Тази книга е не само за младежта, и дори не само 
за нашата любима Родина и за русите, а е за целия ни 
славянски род и за всички наши предшественици. 
Вземи химикала и се върни по родословното си дърво 
поне 700 години назад. Та нали всяка твоя прамайка и 
праотец са имали свои майка и баща, а те – своите… За 
последните 700 години ти си имал ни повече, ни по-мал-
ко от 150 милиона преки прабаби и прадядовци. (76, 79, 
83)…милиони! …не хиляди или стотици хиляди, а мили-
они! Изненадан ли си? А какво да говорим за 26-те хи-
ляди години?! Пресметни, заслужава си труда, след което 
отново ще бъдеш приятно изненадан. Сметките са прос-
ти като за първокласник и показват чистата истина, че 
ти имаш общи прабаби и прадядовци със всички руснаци 
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и славяни, дори и в близкото минало. А какво означава 
това? Правилно! Всички ние сме близки и роднини. Ето 
защо и в святата Рус винаги е важало правилото: „Рус-
нак ли си, помагай на руснака!!!“

1. 5. Кой назначи Путин и Тръмп?

Това е сакрален въпрос, който си задава почти все-
ки човек: „Кой и защо, въпреки повсеместната власт на 
Системата, назначи Владимир Путин и Доналд Тръмп? И 
защо те и досега са живи, независимо от вълчите закони 
и всемогъществото на Системата?“ (виж рис. 1)

Вече е време в прав текст да ви кажа нещо, което въ-
обще никой не знае и дори не се и досеща през всичките 
тези хилядолетия, с изключение на влъхвите и жреците. 
Към „никой“ спадат и тези, които си мислят, че управля-
ват някого и нещо. Погледнете масоните, илюминатите, 
Обама и сие, Клинтънови, Буш, Меркелови, Оландови и 
прочие около тях. Само приказки и нищо друго. В сравне-
ние с действителните управници – влъхвите и жреците, 
всички изброени са въздух под налягане, дори и амери-
канският обком и лондонският ЦК (по терминологията 
на КОБ), както и швейцарското политбюро, макар че то 
е тайно.

И така, с Божията помощ, да започваме с разкриване-
то на истините.
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Завладяването и разоряването на Русия през 90-те 
години и унищожаването на русите

В началото всички си блъскаха главите относно Пу-
тин, още в края на миналото хилядолетие. Как така? Не-
известен, подполковник, разузнавач, несъответстващ по 
ранг – нищо подхождащо за тази длъжност.

И защо Елцин си тръгна така изведнъж като подго-
нено псе, и набързо предаде така въжделената от него 
длъжност, а изглеждаше, че ще седи в креслото до гро-
ба; Елцин, който цял живот си мечтаеше да стане цар на 
нашата свята Рус и осъществи мечтата си с помощта на 
предателството на своя народ и Родина, разпродаде Ру-
сия назаем и под наем. Тъмните управници много добре 
го бяха подготвили и поставили на това място, както и 
всички от неговото обкръжение. Вече всички знаем как 
са ги възпитавали като юдо-демонократи, как са ги под-
купвали, как са ги назначавали и командвали… Затова 
руският народ ги ненавижда с люта омраза, а те бяха 
запълнили всички етажи на властта – от училища, кате-
дри, болници, музеи, всички СМИ – средствата за масова 
информация, до постовете на олигарсите, на премиера 
и президента. Като че ли те изпълняваха всички посту-
лати на катехизиса на евреина и всички постановки на 
световното правителство (рис. 1). Те разрушиха и разпро-
дадоха могъщият Съветски Съюз и святата Рус. Вече бяха 
назначени техни оръдия без да се крият като управлява-
щи във всички бъдещи „самостоятелни“ и „независими“ 
републики в Сибир, Далечния Изток, Урал, Юга, Запада и 
републиките в практически унищожената Руска Федера-
ция. Даже Кузбас със своя златен запас беше подготвен 
да се отдели от Русия. Не случайно арестуваха прокурора 
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на областта и двамата заместници на Тулеев (назначен 
от Чубайс за губернатор през 1996 година). Но това беше 
едва първия сигнал…, но тук няма да коментирам всичко 
това, защото нашата тема е доста по-сериозна.

При Елцин и неговия юдейски отбор с ускорени тем-
пове унищожаваха руската култура и русите, особено де-
цата и младежите (спомнете си Татчер, Олбрайт – „В Ру-
сия да останат не повече от 15 млн. души, и то не руснаци, 
разбира се“). Чисто и просто те подариха да чичо Сам зла-
тото на Русия и всичките ѝ запаси. Опряха се на ФРС – фе-
дерална резервна система (федерален резерв), организи-
раха дефолти и няколко пъти обираха народа до шушка и 
разпродадоха несметните ни богатства буквално за „ка-
шон водка“. Олигарсите, назначени по заповед от Запа-
да, бяха заставени да изнесат зад граница откраднатото 
и заграбеното и да излязат заедно със семействата си, а 
неподчинилите се биваха убивани. За назидание миньо-
рите, тези, които качиха Елцин на престола, ги наказаха 
и поставиха на колене, за да не помислят да стачкуват. 
С пищни цветове процъфтяваха всички негативни явле-
ния: хомосексуализъм, наркомания, проституция, алко-
холизъм, безпризорност, търговията с деца и с човеш-
ки органи, бандитизъм, корупция, тероризъм, мащабна 
гражданска война с наемници и др.

Изглеждаше, че това е краят: нашата свята Рус я няма, 
културата е унищожена, води се война, скоро и руси няма 
да има. Излекуваха Елцин, манипулираха изборите (защо-
то рейтингът му бе 3%), увеличиха и размножиха отбора 
на замлабите, легализираха хомосексуалистите, изведо-
ха ги на екрана за подражание и ги разплодиха. И след 
всички тези усилия – Путин! – Като гръм от ясно небе! 
Кой е той? Откъде се взе? Защо? С каква цел?
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Путин да бъде унищожен – това бе присъдата на 
либералите-глобалисти

Целият многоброен либерално-демократичен отбор 
застана на щрек и в комбина с олигарсите взе решение за 
унищожаването на В. Путин. Но ето ти чудо – нито можа-
ха да го убият, макар че опитваха многократно, нито да го 
отровят, нито дори да го заразят с грип. И така е вече 20 
години без малко. А през това време Русия беше спасена 
и отново се превърна в могъща държава. Оказа се, че не 
само не я поставиха на колене, но и се изправи на крака. 
Ура! Враговете ѝ започнаха един по един да изчезват (бе-
резовски, гусински, ходорковски, гайдари и пр.) и отбо-
рът постепенно се подмени.

Путин изглеждаше както в приказките: удрят го, 
а той става все по-силен. Как става това? Що за чудеса? 
Нима може жив човек, каквито и способности да има, 
дори магически, да се противопостави, дори и само тео-
ретично, на такава могъща Система и на цялото световно 
правителство, както и на санкциите от целия свят. Нали 
и президентът Обама, и канцлерът Меркел, и Франция, и 
Англия и техните подгласнички неведнъж заявяваха, че 
край, Русия е сразена. Да, ама не! Тогава кой я защитава и 
кой помага на В. Путин? Отговорът е – Който го е поста-
вил! А кой го е поставил, щом всички са против него; щом 
цялата власт вътре в страната и вън от нея е с тъмните 
сили, всячески задържащи развитието ни? (виж рис. 1)

По целия свят си блъскат главите, в това число и в на-
шата пета колона, чак „страшно“ ти става да ги гледаш 
колко болезнено се мъчат да намерят отговора…
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Системата

Принципът на КОБ (Концепция на Обществена Безопасност) – 
когато разбираш – работиш за себе си, а когато не разбираш 

– работиш за този, който разбира повече от теб

За нагледност да се върнем още веднъж към рис. 1 – 
схемата за управлението на света. Тук вече ще отбележа, 
че в нея липсва главната, невидимата част, в частност ле-
витите и още по-главната част – върховните жреци, и още 
някои, стоящи над тях. За тях ще говорим малко по-къс-
но, но и в този вид от схемата се вижда, че в тази система, 
дори и в най-ниската ѝ йерархия няма място не само за 
Путин, но и за нито един честен човек, нито русин, нито 
славянин, дори и за редовия американец, немец и т.н.

Изначалната цел на тъмните и сивите бе – да унищо-
жат святата Рус и всички славяни – контингент и опора 
на Светлите Сили на Земята. Така върховните жреци ще 
осъществят еднолично господство над планетата и спо-
ред техните планове ще възстановят пряката си връзка 
с Бога, която са изгубили при преминаването си на стра-
ната на Луцифер. За действителните управници парите 
и властта са второстепенната цел, понеже и така властта 
изцяло им принадлежи, а парите те сами си ги печатат. 
Но тези лъжливи две цели са били пуснати, за да заблу-
дят хората, които търсят корена на причините и да от-
клонят тяхната енергия и усилия по невярна следа.

Не е трудно да забележим, че на върха на Система сто-
ят юдеите. Ще напомня, че през 1975-та година ООН обя-
ви ционизма за „човеконенавистна расистка идеология“. 
Но тъмните и сивите се надяваха, че когато поставиха 
Хилари Клинтън за президент на САЩ, ще успеят оконча-
телно да доунищожат святата Рус, заедно с Путин и още 
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тогава за пореден път си поделиха, все още само на хар-
тия, несметните богатства на руската земя, като според 
техните планове русите вече бяха изчезнали от лицето 
на Земята.

Тръмп – той пък откъде се взе?

През всичките тези години, почти 20, Системата не 
можа да разреши проблема Путин, а не можа и да го убие. 
Но това бе цвете за мирисане пред това, че докато бяха 
заети със святата Рус и Путин, президент на САЩ стана 
Доналд Тръмп!!! Тогава целият свят окончателно изпад-
на в шах. Ама как? Защо? Кой стои зад него, щом всемо-
гъщата Система (виж рис. 1) е против него, в това число 
и действащият тогава черен президент Обама със своя 
президентски отбор зад гърба, масони, илюминати и 
пр…, че и Западна Европа и останалия свят освен разбира 
се Русия, но и в Русия – цялата безбройна сган на либе-
ралите-демонократи, а и несметната пета колона... – Не-
вероятно, но факт!!! И как така не даде резултат повсе-
местното манипулиране на изборните резултати, както и 
планираните открити бунтове, митинги и демонстрации. 
Бяха наплашили избирателите до смърт, дори и оранже-
ва, по-точно розова революция бяха подготвили за САЩ. 
А отделянето на много щати от САЩ, начело с един от 
най-големите – Калифорния?! Дори бяха готови да раз-
палят война на собствената си територия, макар че те, 
паразитите, много добре знаеха, че една война на тери-
торията на САЩ ще доведе до планетарна катастрофа. Но 
главните тъмни и сиви въобще не ги е грижа за това, тъй 
като вече се бяха окопали в безопасни местенца в Европа 
и Русия. Всичко бяха пресметнали те – дори и кои стра-
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ни ще останат под нивото на Световния Океан. И като за 
капак на територията на самите САЩ бяха подготвили 
взривяването на най-мощният вулкан в Йелоустоунския 
национален парк, предвиждайки да го събудят с няколко 
ядрени бомби. Но който копае гроб другиму, сам пада в 
него!!!

Защо освен президента Путин се появи и президента 
Тръмп? Защо не бяха Чубайс и Клинтън? Кой се противо-
постави на могъщата Система?!

Дойде времето да дадем правилният отговор на този 
въпрос и той е:

Влъхвите и жреците –  
действителните управници на света

Влъхвите са светлите управници. Те са потомци на 
хипербореите, съхранили се през всичките тези 26 хиля-
ди години до днес. Жреците са тъмните управници. Те 
са потомци на атлантите и са управлявали почти до края 
на миналия век. Защо до края на века? И къде са се дяна-
ли така изведнъж? Ами никъде не са се дянали.

От 1968-ма и до края на 1999-та те започват да раз-
глеждат възникналите обстоятелства във връзка с 
появата на Земята на новата и принципно различна 
божествена концепция за развитието на света и уси-
лено да мислят върху факта, че отдавна са загубили 
жреческата си пряка връзка с Бога. В края на хилядо-
летието те разбраха окончателно, че самите те са довели 
света до неизбежна катастрофа, в която предстои уни-
щожението на всички и всичко, в това число и на самите 
тях…, а те не желаят това. Тогава взеха решение да за-
почнат да демонтират Системата (рис. 1) и да прием-
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ат новата концепция за развитието на Земята. Всичко 
това е прекрасно представено в книгите на В. Мегре под 
формата на интервю с Върховния жрец, един от шестте, 
пребиваващ през цялото си съществуване, както и не-
говите предшественици, на територията на Русия (69, 
70). Вече две десетилетия не преставам да се удивлявам 
на цялостното роботизиране на всичките управници от 
рис. 1 и то е толкова силно, че те упорито да не могат да 
приемат изложената на всеослушание нова концепция, 
толкова очевидна и изключително полезна и за самите 
тях, поради което сега страдат, загиват и все повече ще 
продължават да страдат, тъй като вече остават без под-
крепата на жреците. Самата Система ще погълне свои-
те управници, както и творците на всички революции и 
войни. Спомняте ли си: „мавърът е изпълнил задачата си 
– мавърът трябва да умре“.

Тук ще цитирам с тяхно съгласие думи от разговора 
на двама от Върховните жреци, публикуван на стр. 45 в 
(69): „Аз съм този, който сега мисли как да ѝ помогне, как 
да спре чудовищността на Системата. Ние създадохме чу-
довище… То изяжда деца, разкъсва телата на хора и това 
е вече не едно хилядолетие. Сега ще са необходими столе-
тия, за да успеем да го спрем. Но мисълта на твоята внуч-
ка [явно има пред вид Анастасия-бел.прев.] е по-бърза 
от нашата. За една година тя създава хилядолетие. Сега 
никой от нас нито може да ѝ помогне, нито да ѝ попречи.“

Скъпи приятели, нека отново да разгледаме рис. 1, но 
малко по-внимателно. Всепоглъщащото чудовище беше 
окончателно завършено през миналия век, а беше роде-
но заедно с атлантите преди 20 хиляди години.

Както преди малко ви казах, в схема 1 липсват най-
върховните жреци. Те са шестима. Те са направили 
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всичко за 26 хиляди години. Но те не са евреи. С това раз-
критие ще разочаровам цялото юдейско войнство, кое-
то искрено счита, че управлява света. Но какво да правя 
– Истината ми е по-скъпа. И още по-силно ще ги разоча-
ровам, ако започна да разказвам за рептилоидите (гуще-
роглави и серпентоиди). Но няма да го направя, защото 
всичко това го има в книгите на Г.А. Сидоров. (115–122)

Би трябвало тук да ви разкажа повече поне за жре-
ците, управляващи целия свят и стоящи на върха на Сис-
темата, разработена от тях самите, но и за това по-добре 
е да препратя читателя към използваната литература. 
Ще дам само някои пояснения, тъй като за мнозина тази 
информация ще е не само неочаквана, но и ще прозвучи 
като приказка.

Ще кажа съвсем схематично какво трябваше да се 
случи със света според плановете на жреците. В послед-
но време те възлагаха всичките си надежди на юдеите, на 
Англия, на САЩ и на подвластната им Западна Европа, но 
надеждите им не се оправдаха и затова стартираха осъ-
ществяването на новият си грандиозен план:

1. Да започнат сътрудничество с Русия и с Путин (тъй 
като не са успели да се свържат с руските влъхви). Да ос-
тавят Русия да бъде център на концентрираната власт 
над планетата.

2. Властта на САЩ и Англия да бъде предадена на Китай.
3. Евреите да бъдат заменени с арменците.
4. Да направят Иран център на концентрираната 

власт над мюсюлманския свят.
5. Европа да бъде наводнена с мюсюлмански бежанци 

от арабските и други страни. Да се създаде ислямски ха-
лифат в Европа.

Тъй като не е възможно изведнъж да се преустрои 
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цялата Система, този план беше нужен и той беше опо-
вестен на най-високите йерархични слоеве на световния 
елит, 22-та клана, посочени най-отгоре на рис. 1: Ротшил-
дови, Рокфелерови и сие. КОБ ги нарича Глобалният Пре-
диктор – ГП.

Днес тече болезнено преустройство на цялата Систе-
ма по този план, но държавните елити на САЩ, Англия и 
Западна Европа не осъзнават това и не го приемат. Зато-
ва и се налага да ги пречупват насилствено.

Никакви клинтъни, обами, маркели, макрони и пр. не 
са в състояние да се противопоставят на жреците. Но те 
не разбират това и продължават да работят в посока уни-
щожаване на Русия и славяните.

Затова и изборната победа на Тръмп за тях изглеж-
да като гръм от ясно небе. Ролята на Тръмп като пред-
ставител на ГП е да пречупи съпротивата на държавните 
елити, да предаде властта на Китай и да унищожи всички 
огнища на съпротивата. В противен случай по мнението 
на жреците ще настъпи краят на всички и на всичко.

Хиперборея и Атлантида

Като начало съветвам читателя да прочете много 
внимателно книгата на Лада Виолева и Дмитрий Логи-
нов „Хиперборейската вяра на русите“ (24). Авторите са 
потомствени влъхви и Пазители на Руската (Хипербо-
рейската) Северна Традиция, които вече 24 хиляди го-
дини от поколение на поколение предават и съхраняват 
знанията на Първоизточниците. Там читателят ще на-
мери информация, която е истинска и неизкривена от 
обикновените домисляния относно Хиперборея и наши-
те прадеди – хипербореите (аркти и арии). С нескриван 
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интерес ще прочетете и за първите отцепници – атлан-
тите и за тяхното предателство, както и за войната меж-
ду Хиперборея и Атлантида. Някои неща ще намерите и 
в книгата „Арий Хиперборейски – прародител на руските 
родове“ (56, 84).

Петата раса на Земята се е зародила в легендарната 
Хиперборея с идването по Дървото на Световете на деца-
та-богове (аркти, алви, руси, вселенски скифи). Първи са 
дошли вселенските скифи Вяра и Воля, а след тях и оста-
налите. Хипербореите са донесли вселенските божестве-
ни знания – Веста, която днес надеждно се пази в Сибир. 
След идването си нашите славянски Предци са преобра-
зили Земята до неузнаваемост и са я превърнали в рай-
ска градина, а живота на хората – в рай. (24) Настъпил 
Златният Век на Земята. А съвременните научни книги 
и учебници разпространяват небивалиците, че в първи-
те векове от историята си хората са живеели при много 
тежки условия.

През всичките тези 26 хиляди години единственият из-
точник на Доброто и на Любовта е Хиперборея(Арктида), 
както и святата Рус като нейна пряка наследница. Духов-
ните вождове на Хиперборея винаги са били влъхви, хора 
с божествени способности. Витязите са управлявали до-
стойно и са осигурявали на хората райски живот, който се 
е основавал на Копното право. Князете са били избирани 
за изпълняването на конкретна мисия. Последната дума 
била на Вечето.

С идването по руските земи на княз Яр – Арий Хипер-
борейски, царят-влъхва от Белия остров на Хиперборея 
със своите 12 дъщери, в древна Рус било поставено на-
чалото на 12 рода руси (56, 84). Потомците на Яр – старо-
ярите, а по-късно и новоярите, се разселили отначало в 
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пределите на необятната Рус, а после и по целия свят. Ни-
вото на развитие на децата-богове било възможно най-
високото. Езикът, който се говорел по цялата Земя бил 
даденият от Бога руски език. От протосанскритски език 
Рус се превежда като Светия Дух, а русин – като син на 
Светия Дух.

Тогава е нямало религии, а всички хора са притежа-
вали ведическите знания и са имали пряка връзка с Бога 
и с боговете, тъй като са живеели сред Природата и в ес-
тествено информационно поле. Тяхната душа и тяхната 
съвест винаги са били чисти. Невъзможно било да бъдат 
измамени. Нямало е посредници между човека и Бога. 
Ведите са били свободен преразказ на Веста – свещеното 
божествено знание.

В Природата има един всеобщ Закон за единство и 
борба на противоположностите. Дошло времето и в Хи-
перборея да се появят хора, които пожелали да завземат 
властта и да управляват самостоятелно. Това били ня-
колко жреци, обидени, че не били призовани от влъхвите 
в първия кръг, който бил затворен, херметически и най-
висшият. Тези жреци решили да следват свой си път, като 
се опрели не на божествените сили и на връзката с Бога 
– Великият Триглав с Неговите подбогове, е се опрели на 
дяволските сили и на връзката си с Чернобог и негови-
те тъмни богове. От висшите високочестотни енергии те 
преминали към нисшите и нискочестотните.

Разбира се, те нямали успех срещу хипербореите, тъй 
като е трудно да се спори с боговете. Минавали хилядо-
летия, привържениците на жреците станали по-мно-
гобройни и масово се преселили на екватора, на голям 
остров, когото нарекли Атлантида, а всички последвали 
ги отцепници нарекли атланти. Жреците управлявали 
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напълно самостоятелно. Именно тогава започнали да 
кроят плановете си за унищожаването на Хиперборея и 
завземането на властта над цялата Земя. Там поставили 
началото на новата схема за световно управление, чии-
то окончателен вид виждаме на рис. 1. Там се зародил и 
света, какъвто го познаваме – технократичен, жречески, 
старозаветен. Светът преминал от епохата на Златния 
Век към епохата на Сребърния Век. Властта на влъхви-
те постепенно преминавала в ръцете на витязите.

Минавали хилядолетия, Атлантида все повече „на-
помпвала мускули“ и постоянно воювала с Хиперборея, но 
нямало как да има особен успех срещу хора с божествени 
способности. Всеки път атлантите се връщали на остро-
ва отблъснати, но през вековете и хилядолетията мощта 
им се увеличавала. С помощта на Дявола и рептилоидите 
(извънземна и нехуманоидна цивилизация) изобретили 
различни видове оръжия, в това число и геофизическото, 
което и досега е непознато за нас. От някакъв самоприд-
вижващ се тъмносин камък (кан-камък) изградили шест 
хиперогромни пирамиди и ги поставили върху акупунк-
турните точки на Земята така, че Хиперборея започнала 
да се топи като свещ. Тогава влъхвите на Хиперборея били 
принудени да унищожат Атлантида. (24)

Огромен взрив пръснал Атлантида на множество пар-
чета, които се стопили в необятния Космос и от нея на 
Земята останали само два малки острова. От взрива зем-
ната ос се изместила, а Хиперборея – Арктида започнала 
да се заледява. Тогава жителите ѝ се преселили на тери-
торията на Древна Рус, където вече се били обновили 
12-те рода на русите. Там Пазителите на Руската Северна 
Традиция съхранили цялото си знание и сега при настъп-
ването на Галактическата Зора вече им е разрешено да 
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го предоставят на всички желаещи (виж сайта на Руската 
Северна Традиция и книгите на Пазителите на РСТ). На-
стъпил Медният (Бронзовият) Век.

Повече от 20 хиляди години Атлантида била първоиз-
точник на Злото на Земята и Западът е нейния пряк на-
следник, а върховните му жреци – наследници на жреците 
на Атлантида. Тези аксиоми трябва да бъдат запомнени 
завинаги от хората, причисляващи себе си към положи-
телната Йерархия на Бога, Творецът на нашата Вселена.

И така, черните жреци на Атлантида точно преди 
нейната гибел благополучно се прехвърлили в Египет. 
Така и сега цялата армада управници от рис. 1 преди 
унищожаването на Америка започват да се прехвърлят в 
подготвените си плацдарми в Сибир, Украйна, Молдавия, 
Унгария, Югославия, България, Прибалтика, и др.

Хипербореите, които дошли на Земята преди 26 хиля-
ди години били вселенски скифи с божествени способно-
сти. Атлантите също са потомци на хипербореите, които 
обаче са се отклонили от пътя на истината, но през хиля-
долетията успели да запазят част от своите способности. 
Те са петата колона, отцепниците, избрали технократич-
ния дяволски път на развитие.

По цялата земя е имало един език – руският. Руски-
те влъхви и витязи управлявали цялата земя справед-
ливо съгласно божествените закони. Когато в епоха-
та на Скорпиона настъпила Галактическата Нощ, под 
нейното прикритие жреците започнали да завземат 
съседните територии, да изобретяват нови езици и да 
ги разпространяват сред завладените от тях народи, 
като навсякъде започнали да дават и лъжливи знания. 
Лъжата започнала да пълзи по целият свят като зара-
за. Хипербореите наричали жреците езичници, разпро-
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странители на езици, различни от руския. Със завладя-
ването на нови територии и увеличаването на тяхната 
власт, жреците обърнали всичко наопаки и започнали 
да наричат езичник всеки, който е свързан с Природа-
та и не е подчинен на тях. Настъпил Железният Век.

Мегаепохи: Епохи
(начална година):

Предшестве-
ници на русна-

ците
Хиперборейска Водолей – 23 760 г. пр. Хр.

Козирог – 21 600 г. пр. Хр.
Стрелец – 19 440 г. пр. Хр.
Скорпион – 17 280 г. пр. Хр.

Алви
Аркти
Берегини
Хипербореи

Борейска Везни – 15 120 г. пр. Хр.
Дева – 12 960 г. пр. Хр.
Лъв – 10 800 г. пр. Хр
Рак – 8 640 г. пр. Хр.

Бореи
Бармини
Руси
Остеки

Троянска Близнаци – 6 480 г. пр. Хр.
Телец – 4 320 г. пр. Хр.
Овен – 2 160 г. пр. Хр.
Риби – р. Хр.

Сколоти
Скифи
Славяни
Словени

Таблица 1. Епохи и мегаепохи, предшественици на руснаците (22)

Руската пословица гласи: Който стреля по Миналото 
дори с прашка, ще получи от Бъдещето топовен изстрел.

За шестимата жреци – управниците на света, за тех-
ния живот и безструктурен (безконтактен) начин на уп-
равление на хората е разказано в книгите на Владимир 
Мегре „Звънтящите кедри на Русия“. (69, 70) Интересното 
е, че за разлика от обикновените хора, реалните управни-
ци от всички рангове от рис. 1 не възприеха представена-
та от Мегре впечатляваща идея и информация. Мнозина 
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дори не я прочетоха, въпреки че книгите бяха издадени в 
многомилионен тираж.

Интересно е обаче как постъпиха жреците. Тогава те 
бяха толкова самоуверени и убедени в своето всевластие, 
че не отдадоха особено значение на появата на новата бо-
жествена концепция за развитие на човечеството. Най-ве-
роятно те сметнаха, че не е възможно тези нови методи 
да бъдат изучени, разпространени сред хората и внедрени 
в живота само чрез книгата на някакъв обикновен човек, 
дори не и писател, освен това неизвестен в политическите 
и научни кръгове. Дори решиха да не го отстраняват физи-
чески. Беше взето най-лесното решение на света – мълча-
нието. Още повече, че всички СМИ (средства за масова ин-
формация), всички управници и изпълнители от всички 
рангове са напълно под техен контрол и в техните ръце, 
така че нямаше от какво да се безпокоят.

След излизането на следващите книги те разбраха, че 
са сгрешили. Нещата отидоха твърде далеч, тъй като на 
Земята вече живееше и работеше много по-силен и много 
по-знаещ човек – Анастасия. Вече беше късно да отстра-
няват и предавателя на информацията В. Мегре, защото 
това би усложнило единствено тяхното положение и ре-
шиха, че докато той е жив, съществува възможност да го 
наблюдават и контролират. Жреците осъзнаха, че новата 
информация ако не чрез Мегре, все едно ще бъде преда-
дена, но те вече няма да знаят чрез кого.

Беше взето решението на този етап да се хвърлят 
всички сили и средства за пълното дискредитиране на 
идеята с вече добре отработените методи и в частност 
чрез властите, църквата и агресивното послушно бол-
шинство.

Беше използван начин, изпробван през хилядолети-
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ята и досега работещ безотказно: всички привърженици 
на идеята да бъдат обявени за сектанти и да им се вменят 
всички възможни и невъзможни вини.

Но това не помогна и жреците окончателно разбраха, 
че ако досега са били всемогъщи, с изключителни способ-
ности, управляващи света много хиляди години, то вече гу-
бят всичко това, че тяхната старозаветна идея безспорно и 
многократно отстъпва пред новата. Те осъзнаха, че тяхната 
власт е била почти безгранична само по време на Галакти-
ческата Нощ, но не и при изгряващата Галактическа Зора. 
Те видяха, че поглъщащата всичко Система стана неуправ-
ляема и че затова Земята и Света са на ръба на унищоже-
нието и че вече трябва да започнат да работят срещу нея 
и да спасяват себе си, човечеството и Земята, тъй като 
руските влъхви са малобройни и ще им е трудно и дори не-
възможно да се справят сами с тази задача. Чудовището е 
станало прекалено разрушително и неуправляемо. (рис. 1)

Историческото решение на жреците

В края на миналия век настъпи най-важният момент 
в историята на човечеството – върховните жреци за-
станаха на страната на Светлите Сили. По този начин 
те обезглавиха цялата сатанинска камара от управници 
(рис. 1) и пристъпиха, вече заедно с руските влъхви, 
към демонтирането на създадената от тях всепоглъща-
ща и самонастройваща се система. Това твърде подробно 
е разгледано в книгите, които написах преди 10–15 го-
дини („Путин, Мегре и бъдещето на Русия“, Москва, 2003 
и 2004 г.; „Икономика и власт на миналото и бъдещето“, 
Краснодар, 2003 г.; „Националната идея“, Москва, 2005 и 
Орел 2006 г.; „Тайните световни управници“, Москва, 2008 
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г., „Олигарси и президенти“, Москва, 2005 г. и др.) (72–76). 
Тогава те бяха възприети като приказка, а и победата на 
Тръмп не беше още налице. Но сега, позовавайки се на 
твърдението, че Путин и Тръмп са поставени от върхов-
ните жреци, всички въпроси отпадат и това разрешава 
и най-сложните проблеми. И най-невежите хора вече 
виждат, че Путин е не само спасител на Русия, но и на це-
лия Свят и че възраждането на Земята и на Света започва 
от Русия, което напълно се потвърждава от предсказани-
ята на всички ранни и по-късни пророци и ясновидци.

Съветвам ви да обърнете внимание на Концепцията 
за Обществена Безопасност, в частност на последните из-
казвания на В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин и В.В. Пякин. Те 
много точно обясняват какво се случва, придържайки се 
към твърдението, че върховните жреци (в тяхната тер-
минология – Глобалният Предиктор) заедно с влъхвите 
– Вътрешният Предиктор, са пристъпили към демонти-
рането на Системата. Съпротивата на самата Система е 
огромна и това се вижда от случващите се събития.

Тръмп несъмнено може да спаси САЩ и цяла Америка. 
Не дай си Боже да бе спечелила Хилари Клинтън. Тогава в 
резултат на действията на юдейските управници и според 
великите пророчества, по времето на черният президент 
Америка със сигурност щеше да отиде на дъното на океана. 
А сега за американците има някакъв шанс, въпреки изклю-
чително тежката им карма за избиването на индианците и 
многобройните войни със стотици милиони жертви.

Последното ми твърдение явно обяснява заявления-
та и действията на Тръмп и на Ротшилдови, които се на-
мират под непосредственото управление на жреците, ма-
кар че самите те не го разбират, тъй като управлението 
на жреците е безструктурно чрез непряко въздействие 
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върху човека. Ще се наложи за пореден път да огорча не-
съгласните с мен чрез твърдението си, че Тръмп е от рода 
на Рюриковичите от 36-тото коляно на русите, което за 
тях несъмнено е хипернеприятно известие.

Абсолютно очевидно е, че е дошъл краят на глобали-
зма, както и на безпокритийния хартиен долар. Неслучайно 
кланът Ротшилд винаги е залагал на златото и на златния 
долар. Историята започна да се развива с обратно броене, 
но много по-ускорено и реалната ѝ промяна в позитивна 
посока е абсолютно неизбежна. Човечеството се връща от 
Железния Век към Медния, но няма да успее да избегне ка-
таклизмите и сътресенията. Съвсем близко е Сребърният 
Век, а веднага след него – и Златният. Святата Рус ще се раз-
раства стремително. Тя на практика вече е обединена с Ка-
захстан и Беларус, а към тях клонят и всички бивши репу-
блики на Съветския Съюз. В най-скоро време е неизбежно 
и падането на фашисткия режим в Украйна. Много страни 
от бившия социалистически лагер преосмислят полити-
ката си и застават на истинния път. В Югославия всичко е 
ясно – никой не желае да бъде роб. Налице са и процесите в 
Унгария и в трите Прибалтийски републики, които се заба-
вят само заради продажните им чиновници, но те скоро ще 
изчезнат. Всички северни страни също ще пожелаят да се 
обединят с нас. Цялата бяла раса ще преосмисли себе си и 
ще застане под знамето на Святата Рус.

Влъхвите и Върховните жреци са обединени и никак-
ви английски кралици, ФРС, клинтъни и обами, татчери 
и меркели, сороси и цветни революции няма да успеят 
да попречат на могъщото настъпване на Доброто и на 
Светлината. Всички раси и народи ще живеят в Любов и 
Съгласие. Златният Век е неизбежен, както е било по вре-
мето на Хиперборея преди 26 хиляди години.
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2. Славното минало на славяните. 
Хиперборея. Преди 26 хиляди години.

Аз съм руснак, славянин. Днес, в условията на демо-
нокрацията, глобализма и либерализма всички се стара-
ят да унижават и мамят руснаците навсякъде по целия 
Свят, но аз въобще не се срамувам, че съм руснак, а се гор-
дея с това!

Спомням си, че насила ме караха да се срамувам, че 
съм руснак, особено след горбачовско-елцинския пре-
врат, когато властта повсеместно беше завзета от юдеи-
те. Но аз винаги и навсякъде съм се гордял, че съм руснак, 
а и гените не могат да се скрият – светлата ми коса и си-
ните ми очи, а и Бог винаги ме е пазил, дори и в периода 
на най-лютия ми атеизъм и Слава Богу!

Много отдавна, още в Съветския Съюз, когато ста-
нах професор и доктор на науките, всичките средства 
за масова информация, властите, учебниците и наука-
та, културата и образованието, изкуството и всичко ос-
танало, постоянно и ежедневно ми напомняха, че руси-
те и славяните са се появили сравнително неотдавна 
и че нямат никаква история, че предшествениците ни 
са били маймуни, варяги, кървави царе и князе – или 
страшилища, или недоразвити като управници. Това 
не е история, а боклук. Тъмните сили бяха толкова 
безскрупулни в лъжите си, че включиха в този мерзо-
стен списък дори и най-великият цар на древната ни 
Рус Иван Грозни – последният цар на велика Тартария 
(Тария – Скивия), както и най-великият диктатор и ге-
нералисимус Йосиф Сталин – двама от спасителите на 
святата Рус и на русите, на Европа и Азия и на целия 
Свят.
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Много сили и средства ми костваше да се добера до 
Правдата и до Истината; дори се отказах от всичките си 
заслуги и постижения в технократичния свят и избягах в 
гората, после взех 4 хектара земя и си направих собстве-
но родово имение. Намерих ги – Правдата и Истината, а 
Бог ми прати истински Учители, защото когато ученикът 
е готов, Учителят сам идва.

И ние, руснаците, които вече знаем истинската исто-
рия на святата Рус и на Света, сме длъжни да направим 
възможното и невъзможното и да я доведем до знанието 
на всички здравомислещи хора, за да можем всички да се 
гордеем със славянските си Предци, със своята Родина и 
с цялата ни Майка-Земя.

В тази глава ще започна да разказвам за последните 
26 хиляди години от руската история, а дай Боже заедно 
със своите Учители и съмишленици да успеем да ви пред-
ставим пълния обем на истинската Летопис на русите.

2. 1. Вселенският експеримент

Мефистофел
Обзалагам се, че той ще бъде мой!

Моля само за позволение, –
Ще тръгне незабавно той след мен.

Господ
Докато живее той върху гръдта на земята,

На теб това няма да ти бъде забранено:
Човек блуждае, докато в него е жив стремежът.

Гьоте.

Преди 26 хиляди години на планетата Земя бе поста-
вено началото на Вселенски експеримент, чиито резулта-
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ти буквално биха преобърнали цялото Мироздание, ако 
Луцифер докажеше своята правота.

Според този експеримент русите – хипербореите 
(аркти, алви, аси) е трябвало да докажат не само пред 
нашата Вселена, но и на цялото Мироздание, че те като 
истински Деца на Бога, на Твореца-Абсолют и като него-
во фрактално подобие могат не само да съхранят всич-
ко, дадено им от Бога, но и да го преумножат. И тогава 
всички Същности във всички Вселени ще престанат да 
се съмняват и ще признаят, че Пътят на Бога-Абсолют е 
единствено верният път. И тогава Луцифер и подкрепя-
щите го богове ще признаят поражението си в този спор 
и безпрекословно, осъзнато и с любов ще изпълняват бо-
жествените Канони на Мирозданието.

В превод от нашия древен език Рус означава Дух, Све-
тия Дух и затова русин означава син на Рус, син на Светия 
Дух.

Затова в древна Рус винаги са казвали: „Ние сме руси 
и Бог е с нас!“

Условието на експеримента било през следващите 
26 хиляди години Бог и всички Светли Сили по никакъв 
начин да не помагат на хората. Луцифер твърдял: „Ако 
Твоите деца са толкова съвършени, колкото си Ти, нека 
го докажат на Света и без Твоя помощ. Тогава аз и моите 
колеги ще се съгласим с Теб и нашите Вселени също ще 
поемат по Твоя Път на развитие по Твоите Канони. Но аз 
се наемам да Ти докажа обратното и Ти сам ще се убедиш, 
че Твоите деца са несъвършени и че не са достойни за 
Теб. Аз ще направя така, че Твоите чеда, толкова горещо 
обичани от Теб, да потънат в грях и тогава те сами ще се 
откажат от Теб и ще служат на Мен“.
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Господ
Е, позволено да ти е: върви,

Душата му ти завладей
И, ако можеш, поведи го

По път превратен и след теб –
Посрамен да е сатана!

Но знай, че чистата душа
Във търсенето свое смутно

Със съзнанието на истината
Изпълнена е тя!

Мефистофел
Съзнанието е слабо и минутно!

И таз игра не плаши ме сега,
Че няма да изгубя аз облога;
Но само знайте, ако на мен

се поддаде той, нека бъде напълно мой:
Триумф победен – ето моята награда!

Нека се гърчи той в прахта,
като моята лелка,

Достопочтената змия!
Гьоте

На Тъмните Сили, начело с Дявола – Отрицателният 
Йерарх на нашата Вселена (често го наричат Сатана, Сет, 
Амон, Йехова, Яхве…) било позволено да изкушават де-
цата на Бога по всякакви начини – да ги изкушават, но не 
и да ги заставят, тъй като според Канона на Бога хората 
са деца на Бога и затова никой не може да наруши сво-
бодния избор на човека. Хората могат да бъдат заставяни 
само от хора.

Целта на Тъмните Сили:
1. Русите да бъдат превърнати в безволеви роби 

на Дявола, потънали в безброй грехове.
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2. Непокорните и неподдаващи се на волята на Дя-
вола руси, синове и дъщери на Бога-Абсолют да бъдат 
унищожени, но трябва да ги унищожат самите хора 
със собствените си ръце. За огромно съжаление се слу-
чи именно това, особено през последното хилядолетие и 
то по най-безобразен начин. Както се казва в известна-
та песен: „Руснаци посичат руснаците, защото руснаците 
могат да бъдат победени само от руснаци“.

Обаче всичко това се е случило в нарушение на все-
ленското споразумение. През първата епоха на Водолея 
Луцифер разбрал, че спорът му с Бога е без перспектива 
и незаконно призовал на Земята извънземни цивилиза-
ции от своята Йерархия на тъмните сили, в частност реп-
тилоидите и расата на сивите – сивата раса. Това Му поз-
волило да изгради на Земята стабилна Йерархия, чиито 
окончателен вид виждате на рис. 1, но, както споменах, 
най-горната част на схемата, над масоните и илюмина-
тите, е невидима: рептилоидите, под тях жреците на 
Атлантида, под тях левитите, а едва след това идва 
цялата армада, изобразена на рисунката.

Дали е било така или по друг начин, това, скъпи чита-
телю, ти ще можеш да установиш само като отвориш сър-
цето и изчистиш душата си и надникнеш в тях; по друг 
начин няма да стане. Всички читатели са различни хора, 
но фактите са си факти и всеки изминал ден научаваме 
все нови и нови и те вече няма как да бъдат скрити от 
нас. Пазителите проговориха, проговориха дори и камъ-
ните и остава само да се научим да ги чуваме и правилно 
да избираме Учителите си. Влъхвите казват: Когато уче-
никът е готов, учителят сам идва. Освен това според го-
товността на ученика му се праща Учител на съответното 
ниво, тъй като учителите също са различни.
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Ти, читателю, може и да приемеш гореказаното за 
вселенския експеримент като приказка, но старите хора 
казват: приказката е лъжа, но е намек и урок за децата. В 
последните 26 хиляди години ние получихме предоста-
тъчно такива уроци.

Както и да го погледнем, през всичките тези хилядо-
летия още никой не е успял да завладее Русия. Единстве-
ното, което можаха да ни направят е да ни откраднат 25 
хиляди години от прекрасната ни история, разказваща за 
времето, в което хората в древна Рус са живели в земен 
рай, създаден от самите тях. А как последните хиляда го-
дини са били изкривени в лъжливите летописи на истори-
ята, описани в Тора(основата на еврейско учение), затова 
няма да говоря тук, защото вие и сами го познавате. Щом 
успяха да изкривят историята за най-близката, за Велика-
та Отечествена Война, много от участниците в която са все 
още живи, какво да говорим за събитията с многовеков-
на, дори и хилядолетна давност. Лъжата не живее дълго, 
затова тъмните постоянно са принудени да изкривяват 
и лъжат поновому. А Галактическата Зора вече настъпи, 
квантовият преход е осъществен и властта на Тъмнината 
приключи. Лъжата е прекратена. Правдата сама излиза 
наяве и с Божията помощ започваме да ви я разкриваме.

2. 2. Хиперборея и хипербореите

В онези времена чадата на Бога можели всичко, затова 
и били любимите деца на своя Отец. С помощта на Дървото 
на Световете те са се придвижвали по цялото Мироздание 
и не само са можели да се придвижват, но и да летят със ско-
ростта на мисълта. Науката все още не си представя това и 
го отрича, защото признава единствено скоростта на свет-
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лината, 300 000 км/сек. Съдете сами, скъпи приятели, ако 
всичко се ограничаваше само до скоростта на светлината, 
нима боговете биха могли да управляват своите Вселени, 
или дори само Галактиките, след като разстоянието между 
звездите е милиони и милиони светлинни години?

Способностите на децата-богове са били безгранич-
ни, както и на Самия Бог, Богът-родител, защото наис-
тина каквото е горе, това е и долу. Ние, хората в някаква 
степен можем да Го разберем, защото самите ние даваме 
всичко от себе си за нашите собствени деца. Така и наши-
ят Отец нищо не е скрил от нас.

Както разказва Руската (Хиперборейската) Северна 
Традиция чрез своите Пазители (20–24, 56–62, 134), на 
Земята първи дошли двамата хипербореи – Вяра и Воля. 
Скоро след това на Северния полюс пристигнали и оста-
налите. (http://svainstitute.ru)

Тогава Земята, след предишните цивилизации, е има-
ла „навика“ на всеки 5–7 хиляди години да се „преобръща“, 
като мигновено сменя полюсите си. Причината била, че на 
полюсите периодично и неравномерно се натрупвали огро-
мни ледени шапки. Смяната на полюсите била съпроводена 
с ужасни катаклизми и с мигновената гибел на почти всич-
ко живо (спомнете си мамутите с тревата между зъбите).

Сега накратко ще представя знанията (предавани 
от поколение на поколение, от баща на син и от дядо на 
внук за повече от 20 хиляди години), съхранени за хората 
от Пазителите на Руската Северна Традиция (22, 24, 59).

През всичките тези хилядолетия Пазителите – хипер-
борейски влъхви*, са съхранявали във Веста и Ведите в 

* Наименованието „влъхви“ и „жреци“ се среща също в литерату-
рата и като наименования „архати“ респективно влъхви и архонти, 
респективно жреци
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първичния им вид всички знания, записани в Акашиеви-
те хроники (на съвременен език – небесния интернет). 
И това, което Пазителите сега разкриват на хората, не е 
измислено от тях, а представлява точно проверени науч-
ни данни от великото Наследство на нашите Предци. Ето 
защо никой не може да опровергае нито една дума или 
довод през всичките години, откакто те са започнали да 
говорят, дори Ватикана, която е многовековният център 
на управлението силите, задържащи човешкия напре-
дък.

Разбира се ведическите знания се пазят не само в 
Акашиевите хроники. Главната им книга – Веста се пази 
на платото Путорана. Има и Веди, които са свободен пре-
разказ на Веста. Сантии Веди от бог Перун са се запази-
ли на златни и платинени плочки. Има и Дълбинна Кни-
га, която се пази направо върху бреговете на Северния 
(Скифския) Ледовит океан. Има Книга на Покоя, Книга на 
Закона (41, 115–122), както и много други книги и мно-
жество летописи, грамоти, скални надписи, пирамиди, 
долмени. Съхранили са се митове, предания, легенди и 
др. Те обаче не са предмет на това кратко изследване, но 
са също толкова интересни и полезни. Тук само ще отбе-
лежа, че повече от 20 хиляди години мнозина непрекъс-
нато се опитват да се доберат до тези ведически знания 
и до техните носители. (виж таблица 1. Мегаепохи. Епохи. 
Предци на руснаците /http://svainstitute.ru/)

И така, хипербореите със своите божествени способ-
ности достатъчно скоро превърнали не само Арктида и 
Антарктида, но и цялата Земя в цветуща градина и рай-
ско място.

За 2160 години, по време на епохата на Водолея, те 
материализирали своите планове и сътворили Раят на 
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Земята като прокарали на кръст огромни проливи-ка-
нали, свързани с Океана, за да може Земята да престане 
„да преобръща“ периодично полюсите си поради нат-
рупването на огромни ледени „шапки“. Заради каналите 
сушата се разделила на четири огромни острова: Бели-
ят, Златният, Съкровеният (Тайният, Туле) и Велият (т.е. 
Великият). Тези канали били четири могъщи реки: Ара, 
Двина, Сура (Суря) и Ра, а тяхното общо наименование 
било АРДВИСУРА. И до днес те са изобразявани на извест-
ните карти Меркатора. (рис. 2)

Океаните минавали по тези канали и оттук произля-
зло наименованието на Животворен Кръст, използван за 
символ на православието и който е пазител на живота на 
Земята. Центърът на Кръста съвпадал с центъра на Се-
верния Полюс, с Оста през Центъра на Земята. В центъра 
на кръста било създадено огромно Въртящо се Езеро с 
неимоверна дълбочина. Под Езерото имало тунел до точ-
ката Алва –центъра на Майката-Земя. Водите на океани-
те се стичали в това Езеро и влизали в недрата на Земя-
та през грамадни пещери, там се затопляли и излизали 
в различни части на планетата. От тези топли течения 
днес е останало само Гълфстрийм, но ако и то, не дай си 
Боже, изстине, ще настъпи края на живота на Земята.

В самия център на Северния Полюс, над Езерото, е 
висял Храмът на странстването из световете, подпиращ 
се на огромен енергиен стълб, излизащ от Центъра на 
Земята, от Оста. Това вече е строителство от четвъртото 
измерение.

Тогава нашите богове все още са умеели да сътво-
ряват такива Храмове (виж книгата на Лада Виолева и 
Дмитрий Логинов „Хиперборейската вяра на русите. Пла-
нетарният мит“).
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Рис. 2 Карта Меркатора. Хиперборея.

Около Великото Въртящо се Езеро хипербореите 
издигнали своята столица Пола (в превод от прото-
санскритски означава Покой). Така че както и да го по-
гледнем, майката на руските градове е хиперборейски-
ят приказен град Пола, който е на 26 000 години – ни 
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повече ни по-малко! Тук е началото на древна Рус, а не 
град Киев, който някои смятат за майката на руските 
градове…, но тук няма да дискутираме това. Гербът на 
столицата Пола и на цялата държава Хиперборея бил ус-
михнато Слънце.

В престолния град имало 24 красавци – замъци-гра-
дове с различна големина, разположени по бреговете на 
Въртящото се Езеро (Коло).

На Южния Полюс, в Антарктида, арктите построили 
24 големи и малки пирамиди, които синхронно си взаи-
модействали с 24-те замъка на Северния Полюс. /http://
svainstitute.ru/

След всички тези грандиозни преобразувания кли-
матът на Северния Полюс станал подобен на сегашния 
климат в района на Сочи. Заради топлите течения цяла-
та Земя се преобразила в цветуща благоуханна градина 
и престанала „да се преобръща“ през 5–7 хил. г. с всички 
произтичащи от това последствия. Всемирните потопи 
били прекратени.

Още преди началото на Великата Война с отцепници-
те от Атлантида, преди повече от 20 000 хиляди години, 
хипербореите решили да изпратят в Луку (на брега) на 
Бяло море – Лукуморье (Лукоморье, както го знаем още 
от приказката на А.С. Пушкин) великия цар на Белия Ос-
тров – Княз Яр с неговата дружина и с 12-те му прекрас-
ни дъщери. Целта на това тяхно преселване била те да се 
свържат с местните жители, като положат началото на 12 
великокняжески руски рода и им предадат божествените 
вселенски ведически знания – Ведите. Така те поставили 
началото на петата раса на Земята, създали държавата 
Рус и осигурили на своите потомци (руси-славяни) щаст-
лив райски живот за много хилядолетия напред.
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Ето и имената на дъщерите на Княза, славните Де-
вици (Деви) – прародителките на русите и наши ве-
лики прамайчици: Руса, Сокола, Вена, Древа, Полева, 
Скрева, Сева, Дереза, Доля, Черева (Мара), Воля, Тива 
(Дива, Тиу).

Именно от Тива, една от най-красивите дъщери на 
Княз Яр произлязла династията на тиверските скифи. 
Преди две хиляди години именно тиверците са живее-
ли в Галилея Скифска, в Галилея Езическа, както често 
я наричали, близо до Тивериадското езеро (Тиверско 
море). Дева Мария е от тиверските скифи, както и 
Ису (Иисус Христос). Той е скиф и най-чист русин и хи-
пербореец и няма нищо общо с евреите, още по-малко 
с обрязаните евреи. (57, 62) Такъв е родословният про-
изход на Христос според преданието на Руската Север-
на Традиция.

Преданието на Руската Северна Традиция гласи: 
„Преди повече от 20 хиляди години от Белия остров на 
крайбрежието на Бяло море стъпили аркти (хипербо-
реи). Водел ги княз Яр (Арий). Скоро след това между 
арктите и крайбрежните жители (бармини) бил склю-
чен съюз, скрепен с браковете между аристократите-ко-
ренните руси и дъщерите на Княза, които дали началото 
на руските династии. Потомците на аркти и бармини се 
нарекли РУСИ – СИНОВЕ на РУС, или СЛОВЕНИ, днес сла-
вяни, което идва от прозвището на княз Яр – СОЛОВА – 
Белият. Княз Яр бил наричан още Арий Хиперборейски. 
Всичко това е описано в нашата с Д. Логинов съвместна 
книга „Арий Хиперборейски – прародител на руските ро-
дове“ (56, 84)
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Рис. 3. Родословният произход на Христос (виж едноименната 
статия на Логинов в /http://svainstitute.ru)
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Рус се превежда като ДУХ, Светия Дух, а русин – като 
син на Светия Дух, син на Бога. Затова руси можем да на-
ричаме всички светли хора – хора със светли души и чис-
ти помисли. Всеки хубав човек е русин – славянин.

Посветените руси станали носители на  
Руската Северна Традиция

Руската (Хиперборейската) Северна Традиция е ду-
ховният завет, предаден на човечеството от цивилизаци-
ята на легендарната Арктида. Нейните знания са всеобх-
ватни и космически. Хипербореите са ги владеели още по 
времето, когато Земята не е съществувала на материален 
план, на който тя съществува от ни повече ни по-малко 
от 4,7 милиарда години, според най-точните изчисления 
въз основа на Генома на Света и Теорията на Творение-
то и на Генетичното Единство на Света от професор Б.А. 
Астафиев. (6–13)

Северната традиция като Първоизточник на знания 
се е предавала през всички следващи хилядолетия и до 
наши дни без прекъсване.

Тесен бил кръгът на посветените в нея – влъхвите от 
първи кръг, затова другото наименование на Руската Се-
верна Традиция е Учение на Затворения Кръст.

В тази книга се ограничавам с предаването на нашата 
история за периода от преди 26 хиляди години, тъй като 
за този период имаме многобройни доказателства. А за 
най-упоритите невярващи, които искат всичко да видят 
с очите си, да пипнат с ръцете си и да помиришат с носа 
си доказателствата са не само писмени и летописни из-
точници, но и множество археологически данни, които 
могат да се видят и пипнат, да се дадат за експертиза и 
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т.н. С една дума данните в тази книга са неопровержими, 
колкото и досега да са скривани и премълчавани от све-
товните управници.

И още нещо – Галактическата Зора изгрява и тъмните 
(рептилоидите и сивите, жреците на Атлантида, илюми-
натите, масоните, левитите и юдеите) ще бъдат прину-
дени, преди самите те да отидат в небитието, да извадят 
на бял свят всичко, което са крили от хората толкова хи-
лядолетия. Както казват французите: – такъв е животът! 
Никой не може да избяга от съдбата си. Галактическата 
нощ вече приключи! УРА!!!

2. 3. Първите отцепници – атлантите

Не всички жители на Хиперборея са искали да живе-
ят като истински чада на Бога по божествените Канони. 
Към края на епохата на Водолея упоритата работа на Лу-
цифер по изкушаването на хората-децата на Бога запо-
чнала да дава своите отровни плодове. Появили се пър-
вите недоволници, които не били признати като лидери 
и притежавали един тежък грях – голямо високомерие и 
чувство за собствена значимост. Те заявявали, че разви-
тието трябва да се търси не във връзката ни с Бога и с 
висшите светове и не във висшите енергии, в божестве-
ните вибрации и в покоя, а в нисшите светове, в изку-
шенията и в екстаза.

„Душите на много от тях се противопоставили на 
общата нагласа за връзка с Висшето и боготворели без-
дната и първоначалния хаос и не желаели да се кланят 
на Небесата. Те били доста многобройни. Техни кумири 
били противоположни на покоя и съзерцанието – безо-
гледните пороци и тъмнината.
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Тази нагласа била споделяна и от някои влиятелни 
дейци на държавата и затова те получили прозвището 
тъмните князе…“. (24)

Така се появили първите отцепници, първата пета 
колона. Но доколкото не успели да намерят никаква под-
крепа у хипербореите на държавно ниво, те решили (в 
епохата на Козирога от 21 600 г. пр.Хр. до 19 440 г. пр.Хр.) 
да се преселят на един голям остров на Екватора, тъй 
като Северният Полюс е висшата точка на покоя и затова 
крайно неудобен, а на Екватора е висшата точка на не-
покоя, това което търсят дълбоко екзалтираните тъмни 
хора.

Те се нарекли атланти, а островът – Атлантида (в на-
чалото От-Лен, а по-късно Ат-Лант, което значело отхвър-
лената земя или земята на отхвърлените). Понеже били 
чада на Бога, макар и кривнали от истинния път, те все 
още притежавали огромни способности, които били дос-
татъчни за местните аборигени и те веднага ги признали 
за лидери и господари. Местните знатни хора, враждува-
щи помежду си, мечтаели да се сродят с пришелците и 
поради това последните нямали недостиг на слуги.

Атлантите започнали бързо да се устройват на осно-
вата на огромния богат опит на хипербореите, построили 
си своя мощна столица – Посейдонис и изградили силна 
технократична държава. Избрали дяволския и технок-
ратичния път на развитие. В продължение на 2 хиляди 
години през епохата на Козирога те „напомпали муску-
ли“ и с помощта на рептилоидите изобретили различни 
оръжия и още през първите векове от епохата на Стре-
леца започнали да водят неприятелски нападения срещу 
своята метрополия – Хиперборея.

Хипербореите си имали своя специфична култура, в 
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частност имали воини на Закона, които следели за спаз-
ването на законите в страната. Воинът на Закона имал 
право да предизвика на дуел всеки човек, заподозрян 
от него в злонамерено нарушаване на Закона, а понеже 
всички били деца на Бога и всички били могъщи, то в ду-
ела по волята на Небесата побеждавал този, който бил 
прав. Оттогава още се е запазила традицията на дуелите. 
Спомнете си руския войн Сергей Пересвет, който сразил 
татаро-монголския гигант Челубей (известен ни като 
Чингиз хан) преди началото на най-голямото сражение.

Съвременният човек практически не може да си пред-
стави дуелите от времето на Хиперборея, особено ако не 
е чел детски приказки. Това били действително приказ-
ни боеве.(24)

Атлантите, натрупвайки сила от Преизподнята, запо-
чнали да предизвикват хипербореите на такива дуели. 
Те заявявали, че само във войната и на предела на свои-
те възможности човек може да развива истински своите 
способности. Не се решавали на открита война, защото 
все още били много по-слаби. Няма победа срещу децата 
на Бога, притежаващи истински способности. На прак-
тика било невъзможно да предизвикат Хиперборея за 
всеобща война и да я унищожат и мрачните стратези от 
Екватора прекрасно разбирали това и трескаво търсели 
начин да заставят Хиперборея сама да използва крайна 
мярка.

Минавали хилядолетия; появявали се все нови и нови 
оръжия; в дуелите загивали най-добрите войни и от две-
те страни.

Най-накрая, в епохата на Скорпиона (от 17 280 г. 
пр.Хр. до 15 120 г. пр.Хр.) атлантите изобретили геофизи-
ческото оръжие. Тъмните жреци открили особени, много 
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редки самопридвижващи се черно-сини камъни КАН (в 
приблизителен превод-неспирен пътник), от които по-
строили 5 огромни кули плюс една резервна. Тези кули 
били поставени в 5 акупунктурни (чувствителни) точки 
на живото тяло на Майката-Земя. Изключително мощ-
ните лъчи от тези кули, преминавайки през центъра на 
Земята и през нажеженото ѝ свръхплътно ядро като през 
центъра на огромна лупа се усилвали безмерно и със 
своята невъобразимо грамадна енергия започнали да 
топят Хиперборея като восъчна свещ. Цели селища запо-
чнали да пропадат в Океана. Полярният континент запо-
чнал да изчезва от лицето на Земята. В тези ужасни дни 
кълбовидна мъгла покрила напълно целия континент.

Управниците на Хиперборея насочили своя отряд със 
специално предназначение „Синове на Гръмотевицата“, 
за да унищожи кулите. Разразило се най-жестокото сра-
жение. Едната кула била завладяна и разрушена. С това 
било неутрализирано пагубното въздействие на и до 
днес неизвестното оръжие. Но в тази акупунктурна точ-
ка веднага била поставена резервната кула. Пред очите 
на белите магове земята на полярното царство буквално 
се превърнала в кипящ океан-ад…(24)

И тогава върховните Влъхви на Хиперборея и съве-
тът на империята на Полюса взели историческо реше-
ние: да пожертват Храма на странстванията из световете 
и напълно да унищожат Атлантида, като я заличат от ли-
цето на Майката-Земя.

Всичко това най-подробно е описано от Пазителите 
на Руската Северна Традиция Лада Виолева и Дмитрий 
Логинов в тяхната прекрасна книга – „Хиперборейската 
вяра на русите. Планетарният мит“ (24), от 1999 година 
насам претърпяла вече 6 издания.
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За един миг цяла Атлантида била вдигната във възду-
ха на много километри нагоре. „Огромен плазмен стълб, 
обвит с потоци пара, разкъсал границата на атмосфера-
та и изхвърлил в празнотата на Космоса целия атлант-
ски елит“. Останали само две малки островчета: Ариан и 
Орг. Зловещите камъни КАН от бойните кули се оказали 
пръснати по целия свят.

В резултат на тази пагубна световна война климатът 
на Земята бил силно нарушен. На северния полюс запо-
чнало светкавично заледяване, а Арктида отишла на 
дъното на Скифския Океан (днешния Северен Ледовит 
океан). Хипербореите се преселили на територията на 
днешна Русия, а после и по целия свят, създавайки рай 
там, където се заселвали. (24, 56, 84)

Върховните тъмни жреци на Атлантида, предвиждай-
ки този печален край, се прехвърлили на територията на 
Египет и оттам продължили своите мерзки действия за 
развращаването на жителите на планетата с основна цел 
– унищожаването на святата Рус и русите (славяни, ски-
фи), наследниците на хипербореите (аркти, аси, алви). 
Ето къде са корените на всички черни дела на планетата 
Земя по времето на петата раса.

2. 4. Паметни дати

24 хил.г.пр.н.е., т.е. преди 26 хиляди години, в начало-
то на епохата на Водолея – през точката Алва по Дърво-
то на Световете на Северния Полюс на Земята в Арктика 
(Арктида) – идване на първите вселенски скифи – хипер-
бореите, като най-първите от тях били Вяра и Воля.

Около 23 хил.г.пр.н.е. – от Хиперборейския остров 
Туле (Тайният) в Лукоморие – идване на влъхвата Рус с 
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малка дружина, за да обучи местните жители на Веста и 
Ведите. Зараждане на територията на Древна Рус на ру-
ската писменост. От тогава континенталната територия 
на нашите предци започнала да се нарича Руски край, 
или Рус, а ние – руси.

22 хил. г.пр.н.е. в края на епохата на Водолея – идване 
на княз Яр (Арий Хиперборейски) – влъхва и цар на Белия 
остров със съпругата си Ярила и 12-те си дъщери, как-
то и боляринът Илм Тулски (потомък на влъхвата Рус) 
с неговата дружина. Те доплуват до континента на три 
лодии (кораби) в Лукоморие с мисията да спасят света от 
назряващата атлантическа зараза, като поставят начало-
то на петата раса на Земята и създадат държавата Рус, за 
да осигурят на своите потомци русите (славяните) щаст-
лив живот за много хилядолетия напред. За целта дават 
началото на 12 колена руси (династии) и продължават да 
обучават местните жители на Веста и Ведите, като започ-
ват да разпространяват вселенските ведически знания и 
по целия свят.

22 хил.г.пр.н.е. в края на епохата на Водолея – зараж-
дане на древна Рус и на 12 рода руси (славяни) по нейни-
те територии.

22–21 хил.г.пр.н.е. в епохата на Козирога – масово раз-
пространение в Древна Рус на православието, на руската 
писменост и на ведическите знания.

Около 21 хил.г.пр.н.е. в епохата на Козирога – преда-
телство на отцепниците от Хиперборея, които започват 
да наричат себе си атланти. Първата схизма (отцепни-
чество). Преселване на отцепниците на екватора и ос-
новаване на Атлантида. Зараждане на технократичната 
държава Атлантида.

Атлантите чрез своите жреци – служители на Черно-
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бог започват бурна дейност сред местното население за 
разпространяване на тъмните си окултни знания.

19–17 хил.г.пр.н.е. – развитие и разцвет на мощната 
технократична държава Атлантида. Първите единични, 
а в последствие и многобройни неприятелски акции сре-
щу своята метрополия – Хиперборея. Дуелите на Витязи-
те и Влъхвите.

Епохата на Скорпиона (17 280 г.пр.н.е. – 15 120 
г.пр.н.е.) – изобретяване от атлантите на геофизическото 
оръжие, изиграло своята съдбовна роля в историята на 
двете най-велики и най-мощни държави: Хиперборея и 
Атлантида.

Около 15 хил.г.пр.н.е. в края на епохата на Скорпиона 
– използване на геофизическото оръжие от атлантите 
срещу Хиперборея. Принудителното унищожаване на Ат-
лантида.

Върховните тъмни жреци на Атлантида, предвиждай-
ки този печален край, се прехвърлили на територията на 
Египет. и оттук продължили своите мерзки действия за 
развращаване на жителите на планетата.

15–13 хил.г.пр.н.е. в епохата на Везните – започва за-
ледяването на Северния Полюс. Потъване на Арктида на 
дъното на Скифския (днешния Северен Ледовит) океан 
поради използването от атлантите на геофизическото 
оръжие. Преселване на хипербореите на територията на 
днешна Русия, а после и по целия свят, създавайки рай 
там, където се заселват. Руската земя първа приела вестта 
(сърцевината на учението на Веста), че вселенската Май-
ка СВА, Богородица, Макош ще се въплъти в земна Дева и 
ще роди Син. Именно от това време, 24 хиляди години, Рус, 
Русия се отъждествява със самата Богородица. В Библията 
Каин символизира атлантите, а Авел – арктите.
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3. Кой и защо унищожава славянската 
младеж?

„Ако искаш да победиш врага, възпитай децата му“
(източна мъдрост)

3. 1. Системата на Тъмните Сили

Цял живот аз упорито се опитвам да стигна до самия 
корен: Защо Светът е препълнен с негативни явления, 
несправедливости и войни? Кому е нужно това?

И го достигнах! Изглежда задачата на всички управ-
ници и на създадената от тях Система (виж рис. 1 Схема 
на управлението на света, представена от специалистите 
на КОБ – Концепция за Обществена Безопасност) е НЕ да 
направят народа по-богат, не да произвеждат повече 
духовни и материални ценности, а да унищожават 
това, което вече е създадено!

Да унищожават, защото за тях хората са роби, пушеч-
но месо, робът трябва да бъде послушен, беден и гладен, 
а несъгласният роб трябва да бъде унищожен. Затова са 
всички дефолти, инфлации, войни и останалите негатив-
ни явления. Подробности за това разказвам в моите кни-
гите. (72–84)

В крайна сметка разбрах, че в основата на всички 
негативи на Земята лежи неистовия стремеж на Злото 
да унищожи Доброто с всички начини и средства. Па-
рите, властта, демокрацията и либерализма, глобализа-
цията и прочие са просто инструменти за унищожаване 
на Доброто; подобно на брадвата, с която можеш да си по-
строиш къща, но можеш и да убиваш. Така Злото в лицето 
на Тъмните Сили използва брадвата именно за унищожа-
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ване на Доброто, на Светлите Сили, на светлите хора.
Доброто на Земята, Светлите Сили на Земята през 

последните 26 хиляди години на петата раса са предста-
вени от хипербореите-руси (аркти, алви, словени, славя-
ни, скифи и те всички са едни и същи, само че са живели 
са по различно време).

Злото на Земята се оглавява от извънземните при-
шълци – рептилоидите, от чуждопланетната раса на 
тъмните сили. Те умеят да се прикриват. За тях се спо-
менава само в приказките, митовете и народния епос. Те 
са обучили великите жреци на Атлантида, отцепници от 
Хиперборея и изградили най-здравата и най-жестоката 
Система. Под жреците стоят левитите и армадите на ма-
соните и на илюминатите и едва след тях идва видимата 
и познатата на всички ни Система, представена на схема 
на рис. 1.

Ето защо изначалната цел на тъмните и сивите е уни-
щожаването на святата Рус и на руснаците. За действи-
телните управници целта във вид на пари и власт е едва 
второстепенна, но тази лъжлива цел е за заблуда на тър-
сещите корена. Така те ще тръгнат по невярна следа и 
ще изразходят цялата си енергия в търсене на измамни 
цели.

Когато аз достигнах до тези корени, всичко дойде на 
своето място, от очите ми падна пелената и аз престанах 
да се лутам в търсене на Истината. За мен стана абсолют-
но очевидно защо зомбират, развращават и унищожават 
децата, младежите и то на първо място в Русия; защо на-
всякъде избухват революции и войни; защо пред очите 
ни разпиляха от бомбардировки Югославия, Ирак, Еги-
пет, Афганистан, Либия, Йемен, Сирия, унищожават Ук-
райна и др.;внушават на хората лъжата, че всичко е зара-
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ди демокрацията и възстановяването на световния ред. 
За тези, които не вярват на тези две откровени лъжи, на-
трапват други три – заради пари, нефт и власт. Но на тях 
не са им нужни пари и власт, защото ги имат в изобилие. 
На тях сме им нужни ние, славяните и ако не унищожени, 
то поне въвлечени в тези войни, конфликти и разправи. 
А за окончателната победа над Русия на управниците им 
е нужно руската младеж да е развратена, зомбирана, с бо-
лна психика и готова на всичко.

Ясно осъзнах, защо им беше нужна войната в Украй-
на, която на практика беше в Русия; защо в столицата на 
нашата Родина на Блатния площад се намира сборището 
на дисидентите и враговете ни, начело с петата юдейска 
колона; откъде и защо се появиха Горбачов, Елцин, Чуб-
айс, Гайдар и пр. и пр.; защо са били всичките кръстонос-
ни походи и революции, ватикани и троцки, хитлери и 
наполеони… В крайна сметка всичко е било за унищо-
жението на Рус и на руските славяни, на носителите 
на Доброто и Светлината – главните врагове на Зло-
то. И ако не започнем да разбираме всичко това и да си 
правим правилните изводи, то значи сме кръгли глупаци 
и напълно си заслужаваме участта, която преди толкова 
хилядолетия ни е била подготвена от тъмните сили наче-
ло с Дявола (Луцифер, Сатаната) и рептилоидите.

Още от онези далечни времена тъмните сили знаят, 
че руснаците могат да бъдат победени само от руснаци 
и от никой друг и това е проверено през хилядолетията. 
Ето защо по всякакви възможни пътища се внася разкол 
сред русите още от времето на Хиперборея и дуелите. 
Сега е Украйна, преди са били немците, преди тях пък 
французи, шведи, поляци, прибалтийци и т.н., и всичките 
те – славяни



73

От очите ми падна пелената и се разсеяха тъмните 
петна в 26 хилядолетната история на петата раса на чо-
вечеството, започвайки с Великата война между Хипер-
борея и Атлантида и чак до днес.

3. 2. Механизъм на действие на Тъмните Сили

Защо се появи тази книга? Много са причините, кои-
то ме накараха да се заема с написването на тази малка 
книжка за славянската младеж, за славянските деца и за 
образованието и възпитанието в Русия.

Движеща сила за мен беше въпроса: Как да спасим на-
шите деца и внуци и цялото подрастващо поколение? 
Как да ги направим здрави и щастливи Сътворци? За-
щото нагло завзелите властта тъмни сили унищожават 
нашата младеж като я зомбират, развращават, жестоко 
осакатяват психически и безпощадно убиват физически и 
всичко това под лозунгите за демокрация и либерализъм.

Разбира се тази злободневна тема е засегната във 
всичките ми предишни книги (72–84), които до този мо-
мент са 33 на брой, като две от тях посветих специално на 
този въпрос: „Руските деца. Минало. Настояще. Бъдеще. 
Образование и възпитание“ (83) и „Към основите на де-
мографията“, претърпяла две издания в МАГМУ и в Сиб-
ГИУ (79). Отчитайки предишния си опит и факта, че днес 
хората не обичат много много да четат, особено големи и 
дебели книги, тук аз се постарах максимално да съкратя 
и сбия мислите си по тази тема, за да е във вида, в който е 
сега. Получи се кратък справочник, нещо като пътеводи-
тел или наръчник – наречете го както искате, само и само 
да бъде от полза за Вас, Вашите деца и внуци и за целия 
Ви Род.
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В святата Рус има всичко и е запазено в необходи-
мия вид, но засега няма условия да бъде обнародвано. 
Всичко, което е било представяно по някакъв начин 
на обществото, беше безпощадно унищожавано заедно 
с носителя и това се прави и до днес, дори и по отно-
шение на най-древните археологически разкопки. Ето 
защо няма смисъл да се хвърлят бисерите за свинете, 
както ни учи Великият Скиф и Ведически Русин Иисус 
Христос. Но това е само засега, защото Галактическата 
Зора вече настъпи…

Всъщност когато усвои тези фундаментални основи, 
всеки човек, ръководен от присъщите само нему най-
фини инструменти – Душата и Сърцето, може да върви 
напред без да се отклонява от Истинния Път. Никаква 
лъжа, дори и най-изкусно прикрита и завоалирана няма 
да може да повлияе на неговите решения и на неговата 
съдба.

Започнах да пиша тази книга, едва след като самият 
аз открих за себе си точните отговори на трите най-ва-
жни сакрални въпроса:

1. Кой съм аз?
2. Защо съм дошъл на този свят?
3. Кога и защо ще си замина?
Прехвърлих през ръцете, ума и сърцето си огромно 

количество литературни трудове и първоизточници и 
можете да не се съмнявате в това, защото съм учен, док-
тор на науките и професор още от времето на Съветския 
Съюз. След дълги размишления и съмнения реших да 
съкратя до минимум препратките, а съмнителните из-
точници въобще бяха премахнати от текста. Та нали же-
ланието ми е да ви предам истинни знания, основани на 
здравомислието и да го направя от Сърце към Сърце и от 
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Душа към Душа. Постоянното препращане към други из-
точници, още повече неправдиви, прекъсват мисловната 
връзка между нас, спират мисълта ви и дори я отклоня-
ват в друга посока.

Механизъм на действие на тъмните сили

Освен всичко останало аз разбрах какъв е механизма 
на действие на силите, задържащи прогреса и ясно ос-
ъзнах, че отвсякъде като бурен поток върху нас се сипят 
лъжи и ако започна да споря с тях с повод и без повод, 
то така само неволно ще ги разпространявам, а те това 
и чакат. За да ги победя с техните методи и на тяхното 
поле, което днес е навсякъде, то трябва да организирам 
още по-мощен и по-бурен поток от сведения от Ведите, а 
това е пълна глупост и е невъзможно в рамките на Сис-
темата, в чиито ръце е цялата пропагандистка машина, 
цялата финансово-кредитна система, всички банки и за-
страхователни компании, армията и всички разузнава-
ния по света, международните организации със стотици 
милиони служители. (виж рис. 1)

На това разчитат световните управници и на това се 
базира техния начин на мислене и на действие. Започнеш 
ли да спориш и да се позоваваш на тях, то сам се потапяш 
в техните лъжи и самия ти ставаш такъв. Изкушението 
на Дявола е: убий ме и злото ще изчезне и дори само да 
си помисли да стори това, човек вече попада в неговите 
лапи. Защото както мислим, така и живеем. Ние сме 
това, което мислим. Ние не можем да сме по-умни от 
мислите си и не можем да действаме по-добре от ми-
сли си. А най-голямата глупост е да мислим да унищо-
жим Злото с неговите методи.
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Глупаво е да спорим с безспорни лъжи, толкова масо-
ви и подплатени с огромни пари. Глупаво е да се борим 
с всепоглъщащата технократична жреческа Система. 
Трябва да създаваме своя Божествена Система, основа-
на върху Правдата и Истината и не създадена за шепа 
управници, а за всички деца на Бога. Това се опитват да 
направят всички честни хора по света, за да могат да да-
дат на всички избор, а после всеки сам ще се ориентира. 
Галактическата Зора изгрява, квантовият преход е осъ-
ществен. Това ни подсказват душата, интуицията, Бога; 
само трябва да се вслушаме в тях.

На нас, съвременните хора, от раждането непрекъс-
нато ни внушаваха, че не съществува такова нещо като 
душа и че трябва да се ръководим само от хладния си 
разум и безпристрастна логика, от научните доказа-
телства и от историческите факти, които, ако въобще 
някога наистина са били, то сега са унищожени или из-
кривени до неузнаваемост от тъмните управници в тях-
на полза, за да притежават контролируеми биороботи 
и роби с пречупена психика. Най-лесно се управляват 
същества, отгледани на основата на лъжи, бездушие и 
безсърдечие.

* * *

И за да ме разберете напълно, молбата ми е да по-
гледнете отново схемата на управление на света на рис. 
1. (48,97) Къде е твоето място, скъпи читателю? Къде е 
мястото на твоите деца? А на внуците ти? Как мислиш? 
Къде ще те допуснат? Каква част от предначертаната ти 
от Бога миссия ще можеш да изпълниш на Земята? А това 
е само една малка част, видимата за теб част от управни-
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ците. Има и по-умни, и по-хитри от тези, но те са не-
видими: левити (виж Библията), масони, илюминати, 
великите жреци (още от времето на Атлантида), реп-
тилоиди…

Системата се е погрижила още преди раждането 
на детето да бъде прекъсната най-главната му връз-
ка – връзката с Твореца, за да не успее Душата му да се 
пробуди. Надеждно отдалечават човека от своя Отец и 
замърсената жизнена среда, човешките взаимоотноше-
ния, зомбиращата информация, генно модифицираните 
храни, всевъзможните конфликти на всеки срещу всеки 
и множеството войни.

Но и след раждането на човека световната Система 
не го оставя без внимание и контрол – родилни домове и 
болници, детски ясли и детски градини, училища и уни-
верситети, религии и атеизъм, насилие, хомосексуали-
зъм и работа, работа, работа – идва от думата „раб“, а ако 
доживееш, т.е. досъществуваш до старини – мизерна пен-
сия и печален край.

3. 3. Всичко започва с азбучните истини

Пренебрегването на този закон води до плачевни 
резултати, но разумният човек неизбежно научава аз-
бучните истини – първоосновите, на които се гради вся-
ко нещо, но вече с неимоверни усилия и по заобиколни 
пътища. И едва след това може да стане истински човек 
и професионалист и това е проверено на практика през 
хилядолетията.
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Трезвеността е руска традиция!

Многобройните изследвания и практиката убеди-
телно доказват, че азбучните истини са скрити от нас, 
особено през последното хилядолетие и то във всич-
ки области на знанието: започвайки от зачеването и 
раждането и завършвайки с преминаването в другия 
свят; започвайки с руската азбука и руската история 
и завършвайки с биологията и генетиката и всички 
точни науки. Дори тайните на хляба, на лекарствата 
и на здравето, на възпитанието и образованието са 
нагло скрити от човешките очи. Скрити са в тясноко-
ристните цели на шепата истински световни управници 
и са превърнати в най-пазените тайни за малка групичка 
от тях.

Човечеството е впрегнато в технократичния път на 
развитие и злонамерено са му подхвърлили лъжливи 
знания, разрушаващи човека и природата, но прикрити 
под привлекателна външност.

А къде са истинските знания? – Колкото по-фунда-
ментални и значими са те, толкова по-дълбоко са били 
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скрити и забранени до последните времена под страх от 
смъртно наказание.

За последните 15 хиляди години са унищожени мно-
го велики учени, религиозни дейци, пророци, влъхви по 
света, а в Русия – за последните хиляда години. И както 
се досещате, скъпи читателю, всички те са се опитвали да 
разкрият на хората истините, до които са стигнали.

За примери не трябва да се ходи далеч. Вземете Ук-
райна от периода 2014–2017-та година и се опитайте да 
разпространите там истинните знания, започвайки с аз-
буката, езика, история, генетика… Нима и днес не убиват 
такива хора, както навремето във фашистка Германия? 
Нима не е заповядано масовото унищожаване на русна-
ците, на милиони руснаци с всички средства, включител-
но и с атомно оръжие.., което и било предложено в Украй-
на от юдейката с подправена външност и псевдофамилия 
Тимошенко, поддържана от юдеите Парашенко, Ярош, 
Яценюк и др. Защо целият наплашен свят по заповед на 
чичо Сам и стоящите над него жреци и рептилоиди под-
крепя това беззаконие и се опитват да задушат Русия със 
санкции и войни?

Сега няколко думи за скритите тайни. В една книга 
не е възможно да се каже всичко, но само още веднъж ще 
подчертая, че истинските знания са дълбоко скрити от 
понастоящем държащите властта (изпълнителната, за-
конодателната, съдебната, военната, информационната 
и др.) тъмни сили по целия свят. Струва ми се, че всеки 
специалист в своята област или професия се досеща за 
това.
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Ето го раят на Земята.

Тази книга е за младежите и за децата, а най-съкрове-
ните тайни за тях водят началото си още от зачеването, 
та дори и доста по-отрано. Родителите искрено смятат, че 
те играят главната роля в раждането на своето дете. Така 
ли е всъщност? И на чие дете? Съвременните хора знаят 
това, което е знаел и всеки човек в древна Рус повече 
от 25 хиляди години, а именно, че детето трябва да 
бъде замислено с любов, заченато, родено и възпита-
вано поне до 12 години не къде да е, а в своето родово 
имение. Но днес хората сякаш са забравили за телего-
нията и всички и навсякъде отглеждат не свои деца.

Забравили са, че мама и татко дават само биологич-
ния материал, своите клетки, а Бог въплъщава душата 
на детето, каква да е душата, на какво ниво на развитие? 
Ако родителите са просветени, то те замислят и заче-
ват детето си по божествен начин, както казах по-горе и 
тогава Бог влага в детето им високо развита душа. Така 
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при тези родители се ражда истински син или дъщеря на 
Бога. А ако тези условия липсват у родителите, то сами 
знаете какъв е резултата, а после се чудят, че детето им 
не прилича нито на майката, нито на бащата, а на някой 
трети.

По-нататък специално внимание ще отделя на факта, 
че майките са принуждавани да раждат децата си в роди-
лен дом. Кой е измислил това и кой насилствено го е вне-
дрил в живота ни? Нали не само в Русия, но и в целия свят 
доскоро жените са раждали в къщи?! Навярно са знаели, 
че душата на детето изпитва огромен стрес и страх, ако 
не бъде посрещната в родното място с много любов и ра-
дост от мама и татко. В святата Рус така е било навсякъ-
де до самата революция – майката е раждала в къщи, а 
бащата го е поемал. И руските деца са се раждали здрави 
– както физически, така и психически. Родилните домове 
били само за несемейните и неомъжените родилки.

Юдейската революция не само отне живота на де-
сетки милиони руски хора, но и се погрижи за в бъдеще 
колкото може повече деца да се раждат болни – психиче-
ски и физически. Та нали именно чрез страха, още пове-
че чрез вродения страх, много лесно се управляват вся-
какви маси хора. Затова и в живота ни са били внедрени 
родилните домове и са ни задължили да раждаме децата 
си в тях. А по време на революцията Феликс Дзержински 
по указанията на действителните си господари е заповя-
дал на своите чекисти да ликвидират всички акушерки 
до една, дори и в най-затънтените села. Глеб Бокий, него-
вата дясна ръка, с огромен ентусиазъм изпълнил момен-
тално тази заповед.

Много от скритите знания са свързани с раждане-
то, много пагубни закони са били внедрени даже на ме-
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тодическо ниво и уж научно издържани. Например, как 
на всяко дете веднага след раждането да бъде изкривен 
атланта – първия шиен прешлен, за да може да бъде пре-
късната връзката му с Твореца.

За скритите тайни в образованието и възпитание-
то вече казах някои неща, а по-нататък ще продължа. Тук 
само ще напомня, че образование означава образо вая-
ние – извайване на образи, т.е. образованието трябва да 
бъде наука за образността. Преди много векове науката 
за образността също била дълбоко скрита от хората. 
За тази най-важна от всички науки ще поговорим по-под-
робно по-нататък в отделна глава.

Вижте и съвременната медицина – всичко в нея е на-
сочено към инвалидизиране на хората – травмиране, от-
равяне, зомбиране и тази роля е отредена на лекарствата. 
Тази провокация, използвана срещу човечеството, беше 
прекрасно показана в излъчената в началото на 2015 г. по 
главния канал на Русия серия телевизионни предавания 
под името „Теория на заговора“. Има даже и книги, които 
ясно обясняват вредата от лекарствата и от цялата съвре-
менна медицина.(20–22, 91, 132) Специално препоръчвам 
книгите и лекциите в интернет на Иван Павлович Неу-
мивакин, в които той прекрасно разкрива злонамерената 
роля на лекарствата и на съвременната медицина и дава 
прости народни рецепти, които може да приложи всеки 
здравомислещ човек, щом види истината в думите му. Не-
умивакин е именит руски лекар, академик, професор и бих 
казал – главния лекар на Съветския Съюз и на Русия, защо-
то той е главния лекар на космонавтите.

Изброените и други злодеяния са замислени много от-
давна. Спомнете си средновековния лов на вещици. В този 
период сред католическите народи дори се разпростра-
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нявал съответния учебник, написан от управлението на 
Ватикана – леговището на тъмните сили. Пет милиона е 
само официално фиксираният брой на вещиците, изгоре-
ни на кладите, а това са били най-знаещите и умеещи хора 
в областта на медицината и лечението, главно светлооки 
и светлокоси. На руски език думата ВЕДЬМА(вещица) оз-
начава ВЕДающая МАть (всезнаеща майка).

А сега да видим какво има в магазините за хранителни 
стоки – всичко, което се предлага там, не става за ядене. 
В най-добрия случай това са генно модифицирани проду-
кти в лъскави опаковки, от които хората стават стерилни 
още от първото поколение. Често всичко това е истинска 
отрова, която дори котките и кучетата не ядат, а хората, 
които я ядат, измират като мухи. Особено вредни са все-
възможните добавки, подправки и др. Дори хляба… – осно-
вен продукт с полезния естествен квас, след 50-те години 
на миналия век се налага хляба с мая в качеството на на-
бухвател. Естественият квас, който е лечебен е подменен 
с вредната химическа термофилна мая, която разболява, 
тъй като под влияние на дрождите започва гниене не само 
на поетата храна, но и на целия организъм отвътре.

По-подробно за скритите от хората знания съм писал 
в своята книга „Тайните управници на света“, претърпяла 
6 издания, където в частност подробно са описани тайни 
за руската азбука и руския език, тайни за историята, тай-
ни за икономиката и др. (73–76)

Скъпи приятели, моля и настоявам да се запознаете с 
тези книги, и на първо място с руската азбука, която е на 
минимум 26 000 години. Буквицата (рис. 4) е с божествен 
произход, от Самия Бог! А на нас какво са ни казвали? На 
нас ни поднасят наглата лъжа, че Буквица не е съществу-
вала, а азбуката ни е дадена от Кирил и Методий и много 
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дълбокомислено ни карат да празнуваме деня на славян-
ската писменост. Всъщност самите Кирил и Методий са 
се учели при русите и са били възхитени и вдъхновени 
от великите знания и затова решили да разпространят 
Буквицата по целия свят, тъй като са видели, че тя позво-
лява на човека да бъде истински – мозъкът му да работи 
на 100% (вместо 3–5%) и да използва и двете полукъл-
ба, а не само едното. Така те създали опростена азбука, 
но не за русите, а за останалите страни и народи, които 
вече са попаднали под властта на тъмните сили, вече са 
зомбирани и по тази причина неспособни да разберат 
сложната оригинална руска азбука. Така е бил изкривен 
и замисъла на руските влъхви и на Кирил и Методий и 
опростената вече азбука била орязана още повече, в това 
число и Буквицата и Глаголицата.

Рис. 4 Руската Буквица е с божествен произход.
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Разгледайте я внимателно. Да започнем с първата 
буква Азъ – представителят на Бога на Земята! У хи-
пербореите Богът се нарича Великия Триглав, а днес – 
Пресвета Троица. Всяко руско дете от малко знаело това, 
общувало пряко с Бога и не са му били нужни посредни-
ци. Нима при това положение детето ще е способно да 
мисли за лоши неща или да постъпва неправилно, а да 
не говорим да псува безбожно? А какво означава съвре-
менната буква А? Задайте този въпрос на своите деца и 
внуци и едва ли ще знаят.
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Буква Б – Боги [„Боги“ на български се превежда „бо-
гове“ – бел.прев.]. Още от втората буква на азбуката след 
Азъ-Триглав, Пресветата Троица детето научава и за дру-
гите 12 главни Богове (Бог Перун, Велес и др.). Всяка бук-
ва е била една от основите на мирозданието, основите на 
светогледа на русите. На всяка буква от Буквицата съ-
ответства един Закон на Мирозданието.

Тук няма да разглеждам останалите букви, защото за 
това ще ми е нужна цяла книга, затова вижте книгите на 
влъхвите – Пазителите на Руската Северна Традиция и на 
техните сайтове:

 http://svainstitute.ru/
 http://dolniy-lad.ru/
 http://prazdniki.dolniy-lad.ru/
 http://rst.svainstitute.ru/
 http://akademsva.ru/
Периодичната система на Законите на Мироздание-

то (66–68), открита от известния руски учен професор 
и академик Н.В. Маслов идеално съответства на нашата 
Буквица, което е показано в книгите на талантливата 
акад. Т.М. Клименкова (45) „Древно-руската грамотност 
в светлината на всеобщите Закони на Света“ и „Образова-
нието в Рус“. При това Законите в Буквицата се четат и по 
редове, и отгоре надолу, и по диагонал, и отляво надясно, 
и отдолу нагоре.

Така руското дете още от малко познавало Азбука-
та на Бога, на руските богове и на Законите на Мироз-
данието. Ето това е представлявала Буквицата!

Освен това още преди хиляда години всички руси са 
се раждали и са били отглеждани и възпитавани в своите 
родови имения, във всяко от които е имало своя Мъдра 
Гора и Райска Градина под формата на Буквицата, а вся-
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ко дърво съответствало на дадена буква. Сега разбирате 
ли защо в Русия наред с нашите влъхви са били унищо-
жавани и Мъдрите Гори и Райските Градини, Свещените 
Горички и Тучните Ливади, както и целите родови име-
ния?!

И когато са започнали да премахват букви от азбуката 
ни и да подменят техния сакрален смисъл, тогава и Зако-
ните на Мирозданието-божествените Закони започнали 
да изчезват от живота на хората. Към 1051 година вече 
били унищожени толкова букви, че от триизмерната Бук-
вица се получила обикновената линейна азбука, близка 
до съвременната. На хората, които преди живеели по бо-
жествените Закони (по-точно Канони), започнали да на-
трапват човешките закони, измислени от управниците 
както им е било изгодно. Така срещу русите, които до-
тогава – 25 хиляди години – живеели в истински рай, 
започнали да използват мирогледно, идеологическо 
и летописно оръжие, тъй като никой, започвайки от 
атлантите, не успял да ги победи физически. Спомне-
те си: Който вдига нож, от нож умира!

3. 4. Сакралните знания ни се разкриват

Едва сега ненавистните тъмни времена започват да 
се променят по цялата Земя. След продължителната Га-
лактическа Нощ за човечеството заискряват лъчите на 
Галактическата Зора. Галактическата Нощ бързо ѝ от-
стъпва мястото си и заедно с нея буквално пред очите ни 
се стопяват и всички тъмни сили, а предишната им мощ 
отива в небитието.

Отново започват да ни се разкриват сакралните 
знания с надеждата, че хората ще ги използват не за раз-
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рушаване и не за користни цели, а за благото на цялото 
човечество, на Земята и на Космоса.

За хората от нашата култура – т.нар. пета раса, 
всички основни първоизточници са разумно обосно-
вани в наследството на нашите славянски Предци, 
като днес се дават на цялото човечество чрез ведиче-
ските влъхви, потомствените пазители на Ведите.

Освен това във връзка с преломния момент в същест-
вуването на Земята и човечеството, Творецът вече дава 
най-нови и зашеметяващи знания за хората, които ще 
живеят в най-близките хилядолетия. Понеже хората 
са различни, то сакралните знания се дават не само чрез 
влъхвите и чрез послания от Твореца, а и чрез великите 
учени и писатели, които Системата доскоро не признава-
ше. (1–139)

Парадоксът е, че знанията вече са дадени и никой не 
може да ги скрие, но само единици ги използват. Това е 
така, защото първо: цялата зловредна Система с послед-
ни предсмъртни сили ги задържа и не ги пуска масово. 
А е необходимо новата информация да стигне поне до 
1–5 % от хората; и второ: през периода на управлението 
на тъмните сили е постигнато поголовно зомбиране на 
човечеството, особено на младежта. Това е правено по 
много начини: чрез системата на образование и възпи-
тание, чрез системата на здравеопазване, чрез средства-
та за масова информация, чрез генно модифицираните 
храни и напитки, чрез отровената жизненна среда, чрез 
химическите лекарства и препарати, чрез съвременни-
те средства за комуникация и електромагнитните из-
лъчвания и т.н., а да не говорим за алкохола, цигарите и 
наркотиците.

Срещу русите са разработени и са реално използвани 
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седем вида оръжия за масово унищожение (без да броим 
безструктурното оръжие на управниците) (48):

– физическо;
– генетично;
– икономическо;
– идеологическо;
– психическо;
– летописно (историческо);
– мирогледно.
Тези структурни видове оръжие представляват 

лостовете за управление на човечеството.
Върховните жреци, оглавяващи Системата много 

хиляди години за разлика от всички останали управни-
ци притежават безструктурни методи на управление. 
Това са методите, останали им още от хиперборейските 
влъхви, които позволяват по всяко време непосредстве-
но да се влияе върху всеки човек в нужната посока, в това 
число върху левитите, масоните, илюминатите, ротшил-
довите, рокфелеровите, кралете и царете и пр. Комбина-
цията им със структурните методи на управление пред-
ставлява най-грозното оръжие на технократичния 
свят и най-ефективния метод за управляване на чо-
вечеството.

За разлика от преди, днес ние знаем за него и дори 
го познаваме. Спомнете си: Знанието е Сила! Знаещият 
светъл човек е силен човек и знанието е най-мощното 
му оръжие. Тъй като да познаваш информацията е мно-
гократно по-силно от това просто да знаеш за нея и да я 
притежаваш. Макар че и това не е малко. Но познаващият 
човек мисли не повърхностно, а глобално и задълбочено, 
вече на генетично ниво. Той използва силите на природа-
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та и на Бога и ги насочва в нужната му посока, съразмер-
но със силите на противодействие. Това той владее така, 
както са умеели да го правят неговите славянски Предци 
хипербореите и преотецът на руските родове – Арий Хи-
перборейски, Великият Княз Яр, влъхва и цар на Белия 
остров на Арктида (Хиперборея). (56,84)

* * *

Така че, скъпи приятели, пробуждането е наложител-
но. За нас, русите, хилядолетният сън приключи! Гледай-
те да не закъснеете! Само мъртвата мечка не се събужда 
от зимен сън и остава да гние в бърлогата си.

Но ние сме особени мечки – славянски и хипербо-
рейски. Ние не само ще се събудим и ще спасим себе си, 
но и целия Свят и нашата Майка-Земя. И на планета-
та отново ще се възцари Златният Век, както няко-
га, преди 26 хиляди години са го постигнали великите 
ни Предци хипербореите.

Затова и написах тази книга.
Колко е прекрасно да виждаш как хората се събуждат, 

изправят се на крака, в цял ръст и за тях няма непреодо-
лими прегради на Белия Свят. Галактическата Зора из-
гря! Поздравявам ви за това от цялата си душа! УРА!!!

3. 5. Минало, настояще и бъдеще на младежта

Минало
Двадесет и пет хиляди години, от момента на идване-

то на Земята на хипербореите – основателите на петата 
раса, руските хора са живели в рая толкова прекрасно, че 
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на съвременния човек е практически невъзможно дори 
да си го представи. Те са били истински чада на Бога – 
богове и богини, с всички способности и възможности, 
дарени им от Него.

С изключение на страните, подвластни на атлантите, 
всички останали народи са викали русите да ги учат и да 
ги ръководят.

Минавали векове и хилядолетия, настъпила Галак-
тическата Нощ и под нейният покров тъмните сили по-
степенно започнали да завоюват и завладяват градове и 
цели страни и континенти. Влиянието на Светлите Сили 
останало само на територията на древна Рус, но в послед-
ните хиляда години и тук Тъмнината се развихри и завзе 
властта.

С една дума, това прекрасно минало на Ведическа хи-
перборейска Рус беше нагло скрито от нас, по-точно от-
краднато. За целта задържащите развитието ни сили на 
пълна мощност използваха летописното и информацион-
ното оръжие, тъй като те прекрасно знаеха, че който позна-
ва миналото си, той управлява настоящето и бъдещето. На 
нас ни бяха откраднати 25 хиляди години славна история, 
като ни оставиха хиляда години, но изкривени до неузнава-
емост. Както се очаква от дявола и от цялата му негативна 
Йерархия, която върши делата си на тъмно нощем, отзад 
напред и наопаки. Те искаха да се гордеем с един зловред-
но изкривен (от Тората) отрязък тъмна история, а тъмната 
нощ се оказа не обикновена, а Галактическа.

Настояще
Ако погледнем страната ни като цяло – настоящето 

ѝ все още е ужасно.
Хората и на първо място децата живеят при нечовеш-

ки условия. Те са лишени от това, което изначално им е 
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дадено от Бога, за да са щастливи и да имат постоянна 
връзка с Него. Лишени са от четирите стихии: Земя, Вода, 
Огън (Божествената Светлина) и Въздух, а без тях чове-
кът не може да е Човек с главна буква.

Лишени от Природата, от своите родови имения, от 
нормална храна и полезни защитни дрехи, хората са 
изгубили връзката си с Бога, както и всичките си бо-
жествени способности и за тях са останали само мъгляви 
спомени в някои стари приказки: летящо килимче, кър-
пичка-самохранка, вълшебна флейта, самоходни ботуши, 
вълшебно огледалце и много други. Съвременният човек 
нарича тези способности телепортация, ясновидство, яс-
ночуване, ясноусещане, интуиция, телекинеза и т.н.

Повечето хора живеят като затворници в душни гра-
дове в многоетажни жилища; земята там е отровена и за-
печатана под тонове асфалт, а Божията Светлина въобще 
липсва; хранят се с отровена генно модифицирана про-
дукция, отгледана без любов на отровените полета; под-
ложени са на зловредно информационно обработване от 
средствата за масова информация и са лишени от човеш-
ко образование и възпитание. Освен това хората са във-
лечени в зловредни финансово-икономически отноше-
ния (72–83) и войни, войни, неспирни войни – на всички 
нива, всеки срещу всеки, като започнем с „войни“ вътре в 
семейството и завършим с войните между държавите и 
по-големите групировки (НАТО, ЕС и тям подобните). Дя-
волската Система работи на пълна мощност, без почивен 
ден и обедна почивка.

И дори сред всичко това има и нещо обнадеждаващо: 
през последните десетилетия движението към пропаст-
та на хората в Русия започва да се забавя и вече на мно-
го места изникват отделни островчета на Златния Век, 
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на Шестата Раса, понеже Галактическата Зора встъпва 
в своите господстващи права на Земята. Новият свят се 
ражда в мъки, не както бихме искали, но все пак се ражда.

Прекрасно е, че имаме такъв президент като 
В.В.Путин. Той поддържа добър екип около себе си и ма-
кар че петата колона все още е силна, неговите резултати 
са налице. Ето някои данни за периода 2000–2012 година.

– На 1. 01. 2000 г. (след Елцин) златният валутен ре-
зерв на Русия беше 12 милиарда долара., а на 1. 01. 2012 г. 
стана 510 милиарда.

– На 1. 01. 2000 г. външният дълг на Русия към дру-
гите страни беше 158 милиарда долара, а за 12 години 
остана 33 милиарда.

– През 1999 г. инфлацията беше 36,5% , а през 12 го-
дини беше 6,6%.

– За 12 години Путин увеличи бюджета на Русия 22 
пъти, военните разходи – 30 пъти, БВП – 12 пъти. От 36-
то място по равнище на БВП Русия скочи на 6-то място. 
Путин увеличи златните валутни запаси 48 пъти! Върна 
256 находища на полезни изкопземи към руска юрисдик-
ция (остана да върне само още 3).

– Национализира 65% от нефтената промишленост 
и 95% от газовата, както и много други от най-важните 
отрасли.

– Съживи промишлеността и селското стопанство. Вече 
над 5 години Русия заема 2–3 места в света по износ на зър-
но, като изпревари САЩ. Увеличи 18,5 пъти средната запла-
та в бюджетната сфера. Намали измирането на население-
то на Русия от 1,5 милиона души през 1999 г. на 21 хиляди 
през 2011 г., т.е. 71 пъти. Увеличи средната пенсия 14 пъти.

– Разтрогна най-пагубните в историята на Русия съг-
лашения за изнасяне на продукцията ѝ.
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– Отмени Хасавюртовското съглашение и с това съх-
рани цялостта на Русия. Прекрати войната в Чечня. От-
стоя Сирия.

– Върна Крим и не позволи унищожаването на русна-
ците във фашистка Украйна. Вдигна целия народ на Ру-
сия срещу либерал-демократичния, а всъщност фашист-
кия Запад. (виж рис. 1) Даде възможност на руските хора 
да получат земя и да създадат свои родови имения, своя 
малка Родина. Отвори достъпа за връщане в Родината за 
25 милиона руснаци, принудени да напуснат Родината по 
различно време и по независещи от тях причини.

Бъдеще…
То зависи изцяло от самите нас, тъй като Галакти-

ческата Зора вече настъпи и квантовият преход е осъ-
ществен. Както мислим и действаме сега, такова ще е 
и нашето бъдеще. Защото мисълта е материална и без 
хубави мисли няма хубава реалност и обратното. Всичко 
е в нашите ръце днес, утре и завинаги! Така е било, така 
е и така ще бъде!

Аз със сигурност зная, че децата ни ги очаква бо-
жествено бъдеще, когато растат сред Природата в 
своите родови имения със седемте вълшебни ключе-
та (Мъдрата Гора, Свещената Горичка и т.н.), когато 
получават образование и възпитание, които са ноос-
ферни, божествени и космически; и разбира се когато 
се осланят на Наследството на великите си Предци и 
на истинската наука. Защото такива са истинските по-
томци на хипербореите и деца на Бога.

Всички сериозни Пророци от всички времена предри-
чат такова бъдеще на Светата Рус след настъпването на 
Галактическата Зора, т.е. след 2012-та година.
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4. На какво не учат младежта  
и как това се отразява на бъдещето

Работейки само за материални блага,
ние сами си строиме затвора.

И се заключваме там в самота,
но всички наши блага –

са прах и пепел,
и те са безсилни

да ни доставят днеска това,
заради което

си заслужава да се живее.
Антоан дьо Сент-Екзюпери

В мига на раждането му в детето е вложено изначал-
ното желание да се учи: да се учи да пълзи, да ходи, да се 
храни и да пие само, да говори, да играе и т.н. Всяка секун-
да то се учи и прави всичко това с голямо удоволствие.

Тези, на които още в първите етапи на живота им не 
са им опорочили желанието да учат, очакват с нетърпе-
ние да тръгнат на училище, после в университета и т.н.

Не напразно казват: „Ако искаш да станеш профе-
сионалист, учи в университет. Ако искаш да станеш 
добър професионалист, учи цял живот. Ако искаш да 
станеш най-добрият професионалист, учи много жи-
воти!“

В СССР, както и по-рано в древна Русия широко раз-
пространен бе лозунгът: „Да се учим, да се учим и пак да 
се учим!“ Този лозунг е актуален във всички времена и 
за всички народи. Но нека се запитаме: „Достатъчно ли е 
само да се учим?“ Без съмнение ученето има и други ва-
жни нюанси:

1. На какво да се учим?
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2. Как да се учим? и накрая
3. От кого да се учим?
Като погледнем, изглежда, че всички млади хора се 

учат някъде: в детски градини, в училища, в колежи, в 
лицеи, в университети, в …. И възниква резонният въ-
прос: „Кой всъщност учи този огромен брой ученици и 
студенти? Откъде се взеха изведнъж толкова много нови 
преподаватели?“… и главният въпрос: „На какво ги учат? 
Какви знания им дават? Какви специалисти излизат?“

Старите, т.е. предишните ни знания са изхвърлени на 
бунището и това стана при прехода към демокрацията 
(демонокрацията) и към либералната пазарна икономи-
ка. Набързо бяха преведени западни учебници и то не най-
добрите, в които терминологията е западна, корифеите са 
западни, специалистите са западни. „Старият“ учителски 
и професорски преподавателски състав в училищата и в 
университетите бе уволнен и армията новопосветени пре-
подаватели спешно започна да усвоява прозападни дисци-
плини със съответната им идеология и терминология. И 
резултатите не закъсняха. Нима Украйна не е достатъчно 
доказателство – за 20 години в братската руска страна ус-
пяха да „родят“ и „отгледат“ чиста проба фашизъм.

Във всички степени на обучение днес се изучават 
множество „нови“ предмети, включително и половите 
взаимоотношения още от ученическата скамейка, дори 
и от началните класове, като много от тях започнаха да 
се наричат науки. Откриха се съвсем нови специалности, 
които направиха водещи.

Нашите руски предмети бяха почти забравени и как-
вото е останало, е изопачено до неузнаваемост. Питам: 
Добре ли е това? И навсякъде ми отговарят: „Много до-
бре, даже отлично!“
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А аз отговарям: „Отвратително, даже мерзопакост-
но!“ Задвижена е система за подготовката на некадърни 
специалисти и професионалисти, която работи за раз-
лагането на руската икономика и наука, образование и 
възпитание, с всички произтичащи от това последици и 
в крайна сметка за унищожаването на русите и на Русия. 
На всяка крачка виждаме най-ярките доказателства за 
този процес. Много от тях ви показах по-горе, а останали-
те – по-нататък.

4. 1. На какво да се учим, как и от кого?

Животът ни показва, че изключително важно е не 
само да се учим, а и на какво, как и от кого? При това 
възпитанието (от руски – воспитание – в-ос-питание – 
захранване от оста – има се пред вид енергийната ос в 
центъра на Земята-бел.прев.) и образованието (на руски 
– образо ваяние, а на български – ваяне, извайване на об-
рази-бел.прев.) трябва да бъдат божествени, ноосфер-
ни, неразривно свързани с Наследството на Предците 
ни (Ведите), с практиката и с истинската наука, осо-
бено с науката за образността. И още нещо – възпита-
нието и образованието непременно трябва да се осно-
вават на здравомислието. Същността на последното е 
представена в (83).

Здравомислието се крепи на три основи, на трите 
кита:

1. Наследството на великите ни Предци.
2. Постиженията на водещите учени в дадената об-

ласт, на които лично аз вярвам.
3. Личните знания, своя ум и своята душа.
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Аркаим, многохилядолетната Академия на влъхвите.

И ако липсва само един от трите кита или те не са съ-
гласувани и единни, то бъдете сигурни, че в човека няма 
да има здравомислие.

В живота на младите хора днес не присъства нито 
една от трите основи! Тогава за какво здравомислие да 
говорим? Лъжата се изсипва върху тях като лавина от 
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всички учебници, филми и книги, от всички средства за 
масова информация, като в рамките на вездесъщата сис-
тема няма място за Истината и за правдата.

Но галактическата зора вече сияе, Платоновата годи-
на приключи и няма връщане назад, тъй като никой не е 
отменял циклите в Природата, още повече галактически-
те и вселенските, а също и квантовият преход. Настъпи 
ерата на Водолея. По славянския календар на смяна на 
лъжлива епоха на Лисицата настъпи епохата на Вълка, 
епохата на справедливостта и честността. Така времена-
та започнаха да се променят в наша полза, в полза на 
здравомислещите хора, в полза на русите-славяни.

Най-накрая честните хора, основавайки се на своя 
здрав разум, се научиха да разграничават Истината от 
лъжата. Оказа се, че всичко е много лесно. Създателят ни 
е дал най-финия инструмент – частичка от Себе Си, коя-
то се нарича Дух. Чрез него Душата и Сърцето винаги ни 
подсказват правилното, но за целта те трябва да са отво-
рени и да действат активно. Така трябва да бъде отворе-
но и достъпно и Наследството на Предците ни.

А кога е отворена душата на човек? Отговорът е ясен: 
когато той е в състояние на любов и радост, в творче-
ски процес. А кога човек може да се намира в такова 
божествено състояние, но не за кратко, а през целия си 
живот? Дали в технократичния свят? Разбира се, че не. 
Това може да стане, само когато човек е в божествена-
та среда, т.е. в Природата, когато е свързан с всички-
те четири Стихии, дадени му от Бога. Ето защо всеки 
желаещ да бъде Човек има нужда от собствено родово 
имение, (за което по-нататък ще поговорим повече)… и 
друг начин няма.

И така, днес се появиха истинските хора, от които има 
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какво да научим. И никой не може да ги спре, да им затво-
ри устата, макар че засега съвременните СМИ ги блоки-
рат и основната маса учители, педагози и преподаватели 
все още живеят по законите на старозаветния технокра-
тичен свят.

Но…всички знаем, че ако нивото на развитие на учи-
теля е около средното, то като правило и ученикът ще е 
на това ниво и особено в спорта, музиката, театъра, в на-
уката и дори в производството. Както и да го погледнем 
няма как посредствен треньор да подготви олимпийски 
шампион. Затова Учителите с главна буква винаги са 
били на почит и уважение. В училище още се помни име-
то на великият рус Питагор (посветен в Руската Северна 
Традиция от влъхвата Абарид Хиперборейски) и до днес 
никой не е успял да го надмине.

Естествено възниква въпросът: „Тогава откъде се 
вземат посредствените професионалисти, ленивите уче-
ници и бездарните учители?“ Многогодишните ми из-
следвания по този въпрос водят до следните нерадостни 
изводи: (72–84)

1. В условията на технократичния път на развитие 
на нашата цивилизация е създадена лъжлива сис-
тема на образование и възпитание. От човечеството 
са скрити всички азбучни истини практически във 
всички основни области на живота, в религиите, нау-
ките, начело с Науката за образността.

2. Вместо първоосновата, първоизточниците и аз-
бучните истини световните управници изкусно са ни 
пробутали лъжливи знания, поради което навсякъде 
се подготвят „професионалисти“ в големи кавички, 
които всъщност са разрушители, а не творци, раде-
тели на тъмнината, а не на светлината, с нарушена и 
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болна психика. За съжаление те дори и не подозират, че 
всъщност работят за Дявола.

3. Скриването от нас на азбучните истини неиз-
бежно води до тъжни резултати в живота както на от-
делните хора, така и на техните семейства и Родове, 
на цели народи и държави и на целия свят.

4. Действащата система (виж рис. 1) още в най-
ранните етапи на обучение убива у децата желанието 
им да учат и го замества с навика да бъдат наплашени 
роби, подчинени и зависими във всичко.

5. За по-способните и упорити ученици е разрабо-
тена специална система от лъжливи знания и методи 
за заблуда, затъпяване и роботизиране.

6. Като цяло човечеството е насочено по лъжлив 
път на развитие и ако продължава да върви по него, 
в най-близко бъдеще ще последва изчезването на чо-
вечеството. Голяма е вероятността и за изчезването на 
земята от материалния план на битието и не след векове 
или десетилетия, а до броени години.

В допълнение към рис. 1 от глава 1 ви давам една пре-
красна картинка, която открих в блога на Александрина 
Клюйкова (рис. 5) и която илюстрира жреческата систе-
ма отдолу догоре на всички нива.

Във връзка с тази малко рязка оценка на сегашната 
действителност ще се опитам да разшифровам по-под-
робно посочените постулати, за да не са голословни.
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Рис. 5. Жреческата система на управление на света  
и нейния основен принцип: кълви ближния,  

прави мръсно на долния,  
гледай в паничката на горния.
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* * *

На всеки човек е отредено да избере своя път и ес-
тествено всекиму се иска той бъде пътя на Доброто и 
Творчеството, на Любовта и Хармонията.

Но в последното хилядолетие в святата Рус се на-
блюдава обратната картина, особено след множеството 
вътрешни разпри, особено след никонианската 1666-та 
година (за яснота използвам този образ, както беше из-
ползван в съвременна Украйна) и след масовото унищо-
жаване на непокорните ведически руси (Ведруси) и на 
първо място Влъхвите и Витязите. В нашата свята Рус 
навсякъде започна да преобладава злото, разрушението, 
омразата и хаоса, т.е. всички отрицателни енергии с ни-
ски вибрации.

За да бъдем точни ще отбележим, че в другите страни 
подобно безобразие (без образи на светлината) царува 
от преди повече от едно хилядолетие. По време на жес-
токия период на Галактическата Нощ единствена Русия 
до последно устояваше и оцеляваше в неравната борба с 
армадите тъмни сили.

Преди около хиляда години равновесието между по-
зитивизма и негативизма в света било нарушено, а Все-
ленските закони (Канони) пренебрегнати.

Осъществен бил рязък обрат в посока на негативните 
енергии. На практика хармонията е била ликвидирана и 
човечеството с твърди крачки поело по пътя на деграда-
цията. Последиците са налице и са толкова очевидни, че 
няма смисъл да се говори за тях, за да не се замърсяваме 
излишно.
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* * *

Защо ли уж разумното (на пръв поглед) човечест-
во е избрало толкова ужасен вариант на развитие от 
всички останали възможности? Дайте заедно да изя-
сним това.

Всъщност светът е устроен просто, от думата „рост“ 
(на български означава „растеж“-бел.прев.), а думата 
„сложно“ идва от думата „ложь“(на български означава 
„лъжа“). По този начин, внасяйки в езика ни определени 
думи, нашите велики Учители са се опитвали да ни по-
могнат правилно да възприемаме света.

Не е нужно да пояснявам какво представлява РА за 
руси, славяни, скифи, арии и хипербореи, тъй като много 
прекрасни думи са свързани с Бог РА, с Бога на слънцето 
РА: РАдость, уРА, РАссвет [на бълг. Зора], РАно, споРА, РАс-
тение, кРАсота, пРАво [на бълг. прав], пРАвда, РАй, кРАй 
[на бълг. край/роден], пРАвь [на бълг. правило]….

Световете са два: естествен и изкуствен, прост и сло-
жен.

Естественият, природният, божественият свят е 
прост от думата рост (растеж). Този свят е добре познат 
за всеки позитивен (от Йерархията на Твореца) човек, 
тъй като това познание е вложено още от раждането във 
всяка душа. В този свят царуват Хармония, Любов, Добро, 
Красота, Здраве. Нужно е само те да не бъдат скривани 
от човека още от зачеването му; а още по-добре ако бъде 
подпомогнато тяхното усвояване и развиване. Душата на 
детето и неговата енерго-информационна матрица тряб-
ва да бъде напълно активирана по време на живота му на 
Земята.

Разбира се този свят реално може да бъде постиг-
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нат само в естествена, а не в отровена жизнена среда. На 
асфалта не може да поникне цвете, нито да покълне 
семе, нито да се излюпи яйце, докато в природни ус-
ловия само от една мъничка клетка може да израсне 
прекрасно цвете, дърво, птица, риба, огромен слон 
или мъничко коте, също и Човек.

Изкуственият, жреческият, тъмният, негативният, дя-
волският свят е сложен, от думата „ложь“(лъжа) и в него 
царува именно лъжата. Това е свят на насилие, омраза и 
страх, ревност и високомерие, завист и болести…

Ето, скъпи читателю, можеш да си избереш къде си ти 
и на чия страна? Днес, с изгряването на Галактическата 
Зора на всеки човек, независимо от възрастта, цвета на 
кожата и кръвната група му се дава правото да направи 
този избор, а оттук и за целият си по нататъшен живот. 
От този твой избор сега зависят много съдби – твоята, на 
децата ти, на Русия и на славянския Род, а и на цялата 
Майка-Земя.

* * *

Нашите предци, изхождайки от богатия си космиче-
ски опит и знания, много векове преди нашествието на 
тъмните сили в древна Рус са предвидили тежките време-
на и са предупреждавали своите потомци за това: „Това се 
е случвало с много планети, на които е имало нашествие 
на Тъмния Свят. Привлечени от богатствата в недрата на 
някоя прекрасна Планета, нашествениците спечелвали 
с подлост и ласкателства доверието на жителите ѝ, на-
стройвали ги един срещу друг и така пораждали войни… 
След края на тези войни останалите живи били облъчени 
с циран (вид психотронно оръжие), което лишавало хора-
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та от Съзнание и Воля и те доброволно предоставяли на 
извънземните натрапници своите природни богатства. 
Когато в недрата на планетата не останело нищо, те уни-
щожавали всички хора и изнасяли от планетата всичко, 
което били придобили…А после изпращали на обраната 
планета Фаш-разрушител (ядрено и термоядрено оръ-
жие)“ (из „Славяно-Арийски Веди“. Санти Веди на Перун. 
Кръг Първи. Сантия 9. Омск, 2001).(122)

Предците са ни предупредили, че в никакъв слу-
чай не трябва да се доверяваме на инопланетяните и 
не бива да ги допускаме до управлението. Предците 
са ни завещали непрестанно да се учим и да се усъ-
вършенстваме, за да може да сме винаги една крачка 
пред своите врагове, да сме по-силни и под никакъв 
предлог да не допускаме тъмните сили на Земята.

Многобройни са приказките на тази тема, например 
„Лисицата и заякът“, които от хилядолетия напомнят за 
това на всички поколения потомци още от най-ранното 
им детство. Но уви!!! Намери се лисица, която да измами 
доверчивият и добродушен заек. Да, в края на краищата 
под прикритието на Галактическата Нощ тъмните и си-
вите успяха да измамят русите.

4. 2. Системата на управление във Ведическа Рус.

Победата на русите над юдейска Хазария на 3 юли 964 
година била много важна за бъдещето на цялата човешка 
цивилизация.

Унищожаването на тази паразитна държава, която 
била като раков тумор върху тялото на могъщата Север-
на империя на ариите – Тартария (Скивия, Тария) задъл-
го нарушило плановете на извънземните и чуждопланет-
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ните врагове за унищожаването на русите и на цялото 
човечество. Свят дълг на всеки един от нас е да помним 
великите победи на нашите Предци, тъй като знанието 
за тези велики победи в миналото носи в себе си ключа 
към знанието как трябва да градим бъдещето си.

Световлав Храбрий – Великият Княз на древна Рус и на Света, 
покорил юдейския хазарски хаганат. 3 юли 964 година – ДЕНЯ 
НА ПОБЕДАТА на древна Рус над Хазария. Паметникът е дело 

на православния скулптор Вячеслав Кликов

Системата на управление на Ведическа Рус до по-
следното хилядолетие се е основавала напълно на коп-
ното право и се изграждала отдолу нагоре. Днес всичко е 
обърнато с главата надолу, и системата ни на управление 
също, т.е. тя се изгражда отгоре надолу, без да се съобра-
зява с волята на народа.

Русите (славяни, словени) от едно родово имение из-
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бирали десет от най-добрите сред тях. След това от най-
близките и съседни десет имения избирали десетници. 
Ясно е, че съседите добре знаели и дори прекрасно по-
знавали всеки човек от съседните имения, затова със сто-
процентова точност избирали най-добрия и най-достой-
ния до този момент. Ако се случело някой да не оправдае 
доверието на съседите си, то те можели да го отзоват по 
всяко време и да изберат друг десетник. По същия начин 
десет десетника си избирали стотници, а последните из-
бирали хилядници. Хилядниците пък избирали князе, 
после върховни князе и царе. Така отдолу нагоре била по-
строявана фундаменталната пирамида на управлението, 
която в древна Рус просъществувала 25 хиляди години.

Свещенодействията и най-важните решения се из-
вършвали на основата на копното право, на капищата, в 
свещените места. Главно било народното Вече. По този 
начин при решаването на важни съдбоносни въпроси се 
зачитало мнението на всеки жител.

Съгласно Ведическите писания според естественото 
си развитие хората се делят на четири категории (варни):

ВЛЪХВИ (ВЕДУНИ) – най-висшите йерарси не по 
длъжност, а по способности. Това са способни да контро-
лират ума и да владеят чувствата си, притежават тър-
пимост, простота, чистота, знание, правдивост, вяра във 
ведическата мъдрост и преданост към Всевишния. Те са 
свързани с Космоса, решават световните проблеми съ-
гласно световните канони (правила), преподават Веди-
ческите знания и се явяват също свещенослужители.

Влъхвите са обучавали и всички Велики Князе на ве-
ликата Северна империя на ариите, на Тартария (Скивия-
Скифия, Тария). Например те са обучили Великия Княз 
Святослав, притежаващ жреческо посвещение. Също 
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са обучавали и великия Тимчак, повече известен като 
Чингиз кан, притежаващ три висши посвещения и бивш 
Влъхва със статута на княз. Обучавали са и цар Иван Ва-
силиевич Грозни, последният цар на Тартария. (118) Обу-
чавали са и Йосиф Виссарионович Сталин, когото тъмни-
те сили предателски отровиха, както отровиха и Тимчак 
и Иван Грозни, а Великият княз Святослав и Борис Году-
нов убиха…

ВИТЯЗИ – тези, които управляват и защитават Роди-
ната. Витязите притежават доблест, сила, решителност, 
находчивост, самоотверженост в боя, благородство и 
умения да ръководят. Макар че те също изучават Ведиче-
ските писания, но никога не встъпват в ролята на пропо-
ведници и учители като влъхвите. Тяхното задължение е 
да защитават справедливостта.

ВЕСИ – труженици, тези, които се занимават със зе-
меделие, занаяти, търговия и отглеждат и пасат крави. 
Кравата се смята за една от майките на човечеството, тъй 
като храни човека със своето мляко, затова по законите 
на Славяно-Ариите убийството на крава се смята за пре-
стъпление. Богатството на Весите са не парите, а крави-
те, зърното млякото и маслото, но въпреки това те носят 
скъпоценности и красиви дрехи, които получават в замя-
на на своите продукти.

СМЕРДИ – потребители, тези които нямат склонност 
към умствена, военна и търговска дейност или към твор-
чески труд със земята, а могат само да служат на другите 
и в крайна сметка да се задоволяват със своето положе-
ние. Тяхната цел е безконтролното удовлетворяване на 
своите желания и прищевки. При тях горните енергийни 
центрове (чакри) са затворени. До преди последното хи-
лядолетие в святата Рус практически е нямало смерди.
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Такава е била божествената Система на управле-
ние, в която всеки човек точно знае своето място в об-
ществото и работи на своето поприще за благото на 
святата Рус и на славянския Род. Влъхвите обучавали, 
наставлявали и определяли пътя на развитие както на от-
делните хора и на техните семейства, родове и племена, 
така и на държавите и континентите. Витязите управля-
вали и защитавали. Весите се трудели, както и възпитава-
ли и обучавали в божествени условия децата, като в отго-
ворни ситуации викали на помощ Влъхвите и Витязите. 
Такава държава сама себе си управлявала, укрепвала, 
защитавала и развивала. Това било действително са-
модържавие. Начело на държавата седял най-знаещия и 
умеещ Влъхва – цар и Велик Княз и най-ярък пример е хи-
перборейският Княз Яр (Арий Хиперборейски).

За да се улесни разбирането им, Ведите оперират с 
тези 4 категории хора (варни), а всъщност категориите 
са много повече, тъй като съществуват 100 нива на зем-
ната Йерархия. (107–112)

* * *

Настъпи времето истински позитивните хора да по-
лучат достъп до тези по-задълбочени знания, които са 
толкова обширни, че и най-просветените съвременни 
хора без тях изглеждат профани (особено масоните и 
илюминатите) в сравнение с хората, усвоили тези знания 
(6–13,23–24,46–57,60–65,98–103,105–113) и това се обяс-
нява много лесно.

През последните 15 години за човечеството бяха раз-
крити изключителни, същностно нови и зашеметяващи 
по дълбочина космически знания, които са безкрайно 
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нужни на хората от новата раса, чиито души от началото 
на новото хилядолетие вече започнаха да се прераждат 
на Земята. Всички нови знания са за тези напреднали 
хора, на които им предстои да живеят и творят на обно-
вената Земя през следващите хилядолетия. Хората, чии-
то понятия ги ограничават само в земните материални 
рамки – атеистите и материалистите, няма да приемат 
това знание и няма да го проумеят, но Космосът е безгра-
ничен и не зависи от човешкото разбиране за света. Тази 
книга е за хората, живеещи с Бога в сърцето си и способ-
ни да усетят с душата си новото и да го разберат.

След обективно обусловения от космическите Зако-
ни квантовия преход на Земята и на човечеството (6–13, 
98–103)времената рязко се променят.

За съжаление, обаче, много малко са тези, които вече 
са усвоили новите знания, макар и на началния етап и 
които са способни да ги разпространят сред други пози-
тивни хора.

Негативните хора, т.е. хората с ниски вибрации и с 
преобладаващи в матрицата на душата си отрицателни 
енергии, изобщо не са в състояние да усвоят новите зна-
ния. При тях се наблюдава единствено неосъзната яр-
ост и озлобление и желание да унищожат източника на 
високи вибрации, т.е. най-новите знания от Висшите 
сили, от Влъхвите – пазители на Ведите и от руските 
напредничави учени. Във връзка с това съдбата на тъм-
ните хора в новия свят вече е решена и понастоящем се 
наблюдава ускорената агония на тъмните сили в пепел-
та, в която те се опитват да повлекат след себе си към 
нисшите светове колкото се може повече хора.

Тези знания са изключително важни за всеки човек. 
И когато не ги познава, той винаги ще изпада в най-теж-
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ките и нелепи ситуации и ще се лута в лабиринтите на 
променящата се действителност, неразбирайки своята 
роля и предназначение в този живот. Спомнете си въпро-
са: „Кой съм аз?“ с всички последствия, произтичащи от 
него.

Именно затова способните хора са длъжни да ус-
вояват най-новите знания и да ги разпространяват 
сред останалите, в това число ученици и студенти. И 
именно с тази цел е написана настоящата книга.

* * *

За да продължим въпроса за това от кого да се учим 
и въпроса за разпределянето на хората по нива на раз-
витие, ще добавим следното. Според степента си на све-
тоносност [носители на светлината-бел.прев.] хората в 
древна Рус се делели на ГОИ и ИЗГОИ.

Гой – от древния арийски език се превежда като „имащ 
в себе си светлина“, „носещ светлина, лъчист“. Човекът, кой-
то изгуби своята светоносност, вместо лъчист жезъл полу-
чава дървена тояга – отличителния белег на всеки пътник – 
изгой, обречен да броди по света без Път (безпътен човек).

Гоите винаги, от началото на вековете [на руски „ис-
покон веков“ – „кон“, „покон“ – обичай, начало-бел.прев.] 
са живеели според кoноните (канони,закони) за чисто-
тата на Рода и Кръвта – РИТА. Закон се е наричало това, 
което било измислено от хората [на руски е за кон, т.е. 
зад/след „кон“, т.е. след началото, след това, което е било 
дадено изначално свише-бел.прев.]. Сега вече кононите 
са забравени, а който използва думата конон я пише ка-
нон и се ръководи в най-добрия случай от закони, които 
защитават тези, които са ги измислили.
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В добрите стари времена, когато хората, които на-
рушавали кононите, в това число правилата РИТА, ги 
изгонвали от Рода и от Общината. Това били изгоите, 
които преминавали към негативната Йерархия. Пър-
вите от тях в петата раса били атлантите, появили се 
преди повече от 20 хилядолетия.

Сред русите имало малко изгои, но след време, осо-
бено след никонианския разкол на святата Рус през 1666 
г., картината се е променила коренно: днес не можеш да 
намериш гои дори под дърво и камък. Изгоите, служи-
телите на негативната Йерархия, масово унищожавайки 
гоите и размножавайки себеподобните запълнили цяла-
та Майка-Земя, а и в Русия вече били предостатъчно.

Напомних ви тези понятия от старите знания, които 
всеки славянин подсъзнателно познава, защото по-на-
татък ще ги използвам неведнъж, а и преди това съм ги 
използвал.

За сега ще отбележим, че съвместното съжителство 
на абсолютно различни хора, на различно ниво на разви-
тие, станало поле за всякакви видове разногласия. Раз-
ногласията започнали да се изразяват в най-лошите си 
форми – от раздори вътре в семействата и малките ко-
лективи до нескончаеми войни между страните и конти-
нентите, между нациите и расите.

Навремето мъдрите ни предци са умеели да намират 
решения, които не разединявали хората, а ги обединява-
ли в името на бързото и успешно развитие на всички и 
на всеки по отделно. Авторитетът на влъхвите бил абсо-
лютен. Затова святата Рус процъфтявала много хилядо-
летия… до преди хиляда години.

Но, както вече разказахме, мъдрите ни предци са ни 
предупреждавали за печалните последици, ако не след-
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ваме техните завети. И това, което са ни предупреждава-
ли във Ведите, вече се е случило на Земята, случва се и в 
Русия. Нашествениците-изроди, изгои – масони, илюми-
нати и прочие измет под прякото ръководство на тъмни-
те жреци и рептилоидите хиляди години (с малки изклю-
чения) когато са се добирали до властта, безскрупулно са 
разграбвали святата Рус и безнаказано са унищожавали 
русите и на първо място децата до последния възможен 
момент включително през елцинско-горбачовския пери-
од.

С помощта на насилствено наложената система на 
образование и възпитание, изгоите, по време на свое-
то безгранично господство изтръгнали от паметта на 
хората всички истинни знания; изтрили богатото ни 
минало; унищожили почти всички Влъхви от втори 
кръг – магьосници и Витязи, радеещи за святата Рус 
и за майката-Земя; ликвидирали Весите като класа 
и превърнали болшинството от хората в изгои, а спо-
ред древно-руската класификация – в смерди, грижещи 
се единствено за удовлетворяването на елементарните 
си лични потребности: храна (генно модифицирана и 
отровена), дрехи и обувки (вредни и неудобни), жили-
ще с ужасни условия (стаи-коптори с пределно мръсен 
въздух, шум, психотронни и други въздействия), работа 
(раб-ота), безразборен секс, хомосексуализъм. Така всич-
ки нации тръгнали по пътя на самоунищожението…

В условията на неограничената власт на смердите-из-
гои никой от тях и никъде не живее в родови имения, 
не използва ноосферно образование и възпитание, не 
учи основите и азбучните истини от Първоизточни-
ците и Наследството на Предците, без които същест-
вуващите и обучаваните днес професионалисти трудно 
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могат да се нарекат дори занаятчии. Това представлява 
технократичната Система.

Още повече на практика все още никой не разпрос-
транява сред широките маси Учението на Висшите све-
тове и на Висшия разум, които много пъти са спускани на 
човечеството.

Без тези истински знания фабрикуваните от Сис-
темата „професионалисти“ без сами да подозират са 
въвлечени в крупно мащабни афери за разпространя-
ване на лъжливи знания и по този начин се занимават 
с измама. С други думи те служат на златния телец и в 
крайна сметка – на Дявола.

Но незнанието на закона не освобождава от отговор-
ност и това незабавно се отразява на самите тях и за съ-
жаление и на семействата им и на целия славянски Род. 
Вселенските закони продължават да са в сила.

Който не вярва, да помисли малко и ще се убеди. Съ-
ветвам ви детайлно и непредубедено да изследвате 
това в своя род и ако нямате родословно дърво, е вре-
ме да си направите, тъй като всеки уважаващ себе си 
човек трябва да има такова.

Тези, които не зачитат вселенските закони изчезват 
от лицето на Земята заедно със своето несправедливо 
придобито състояние, а родовете им са унищожени. Не 
вярвате ли? Тогава проверете. Открийте поне един пото-
мък на световно известните тъмни лидери и поне една 
копейка (цент, йена, юан…) от техните несметни бо-
гатства. Къде са индийските, китайските, египетските, 
японските и други династии на Тутанкамон, Наполеон, 
Троцки и Хитлер, къде са техните богатства?; къде са тех-
ните потомци? Считайте, скъпи читателю, че това ви е за 
задача за домашно и за самостоятелна работа. Лично аз 
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проверих всичко в продължение на 26 хил. г. назад и не 
намерих нито един положителен отговор. И най-ужасно-
то е, че както показаха допитванията до общественото 
мнение: днес много хора си пожелават да бъдат такива 
„герои“ с пари и власт без значение как са придобити.

Ако погледнем в корена на нещата, картината ще 
е съвсем различна, но истинската картина винаги се 
премълчава, а всички говорят само за мимолетните 
резултати: някой забогатял друг получил власт, трета 
се омъжила изгодно по сметка…, но премълчават как-
во им се случва после. А това после е следното: според 
Вселенските закони, в частност по Закона за причин-
но-следствените връзки (Закона за Кармата) всички и 
всеки си получават заслуженото, а сега, когато времето 
е толкова сгъстено, си плащат веднага и с всичко, кое-
то имат.

А защо ли престъпникът е станал престъпник? Кои са 
му родителите? Каква е генетичната му наследственост? 
Къде и как са го възпитавали? На какво са го научили? 
Ако тръгнем по тази верига, да знаете колко далеч ще 
стигнем… чак до истинския източник на злото.

На всички ще се наложи да отговарят и мнозина вече 
са си платили за това. А който не вярва, може да проследи 
съдбата поне на най-близките от обкръжението на някой 
крупномащабен олигарх.

* * *

Да разгледаме по-подробно процеса на образование 
и възпитание от гледна точка на отговорността за незна-
нието на азбучните истини чрез един пример на най-вис-
шия и най-пагубен вид престъпност – тероризма.
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Ще попитате – Какво общо има тук тероризма?
Като се замислим тероризмът е в пряка връзка със 

всичко, което казах досега, защото именно незнанието 
и невежеството води от първоначални заблуди и дреб-
ни нарушения на Вселенските Конони до терористични 
действия и именно незнанието и невежеството прави хо-
рата терористи и съучастници в тероризъм или жертви 
на тероризма. За това ясно свидетелстват всички рево-
люции в света, а това вече има пряко отношение към де-
мографията и към нашите деца.

4. 3. Главните престъпници и отговорността на 
съучастниците им

Съвсем ясно е, че тероризмът е голямо зло. Обявена 
е тотална война на живот и смърт, в която са въвлечени 
спец службите и армиите и всички техни икономически, 
политически и други сили.

Но защо ли всички са убедени в обратното: на място-
то на един Троцки, Хитлер, Бен Ладен, Басаев, Ющенко, 
Парашенко, Ярош, Сакашвили и пр. ще дойдат десетки 
нови дори и по-жестоки терористи, макар че повече от 
тези няма накъде. Всички те казват, че се борят с терори-
зма, а неизвестно защо той процъфтява на всяка крачка.

Уж се борят с наркоманията, а тя продължава да взе-
ма живота на половината деца в ученическа възраст и от 
нея печелят милиони хора включително и право охрани-
телните органи. Метастазите на тези две явления се раз-
пространяват сред цялото общество.

Уж се борят с проституцията, а всяка следваща годи-
на тя развращава все повече милиони момичета, а с раз-
пространяването на хомосексуализма – и момчета.
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Уж доблестно се сражават с безпризорността, а бед-
няците са вече милиони… и т.н. и т.н.

Както в приказките за драконите – отрязват му една-
та глава, а на нейно място израстват тринадесет нови.

И всъщност кой кого управлява и кой получава всич-
ко което иска? Явно това не са официалните управници: 
президентите, законодателите, съдиите и др. Явно някой 
още по-могъщ, при това от негативната Йерархия използ-
ва всички тях и си мисли примерно следното: „Нека наро-
дът да смята, че именно видимите управници се грижат 
за народа, за неговото благополучие и благосъстояние“. 
Грижат се та чак са се прегрижили. Защо тогава загриже-
ността им не дава резултати, а тъкмо обратното – положе-
нието на народа се влошава. Нали те се стараят. А за безре-
диците, катастрофите и войните ще трябва да отговарят 
самите те. Какво да правят, горките, като не са достатъчно 
компетентни. Тогава кой е компетентен? Къде са корени-
те на всичко това? Може би търсят не където трябва или 
не знаят къде да търсят – така им е по-лесно и по-изгодно.

Въпросът е: Кой е главния терорист, този, който 
убива телата или душите на хората? За мнозина отго-
ворът е еднозначен: похитителите на души. За да може 
човек да стане нечовек, готов да убива първо някой тряб-
ва да осакати душата с други думи „да я продаде на дяво-
ла“. Човек трябва да се превърне в дегенерат и тогава ще 
бъде готов на всичко.

Древният религиозен и литературен спор е как кня-
зът на тъмнината провокира нормалния човек да убива: 
„Убий ме и злото ще изчезне“. Изглежда логично – премах-
ни причината и следствието ще изчезне. Но веднага след 
като се реши на тази крачка – да убие, дори в мислите си, 
душата на този човек вече е под властта на дявола тъй 
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като първична и най-главна всъщност се явява мисълта. 
Без мисъл нищо не може да бъде материализирано. Няма 
мисъл – няма действие, няма енергия, няма материя… а 
пътят към ада е постлан с добри намерения. Дяволът не 
може да бъде убит, защото той е безкрайно по-умен и по-
силен от човека. Самият той не убива, а само изкушава. 
Убиват хората, които се поддават на неговото изкушение 
и се убиват едни други.

Всъщност от тук става ясно какво представлява ка-
микадзе. Та нали и те се борят за справедливост, но по 
своему и с всякакви средства. Всички такива хора са се 
хванали на същата въдица на дявола – убий ме и злото 
ще изчезне.

Всички се борят много самоотвержено, но като пра-
вило не разбират какво е тероризма. Ще се опитам да 
обясня. Тогава ще стане ясно кой е виновен и какво тряб-
ва да направим ние.

Тероризмът се проявява в три форми на насилие (92):
– пряко;
– структурно;
– културно.
Най-явно е прякото насилие – прекият тероризъм с 

всички видове жестокост, проявявана от хора към други 
хора и към природата. То се проявява в следните форми: 
убийство, телесни повреди (в това число и масови – чрез 
взривове, пожари и други терористични актове), блокади 
и забранителни санкции, забрана на родния език и натрап-
ване на друг, отношение към чужденците като хора втора 
ръка, арести, екстрадиране. Нагледен пример за всичко 
това са много от републиките на бившия Съветски Съюз.

Структурното насилие се проявява в случаите, когато 
хората, нижестоящи по социален статут, са ощетени дотол-
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кова, че умират от глад и болести или когато в съзнанието 
им се внедрява лъжлива информация. Пример: почти цяла 
Африка, Южна Америка, Юго-Източна Азия, Индия (пове-
че от 300 милиона души от нисшите касти)… Спомнете си 
Хитлер, който с лека ръка причисли половината свят към 
категорията на нисшите касти. Какво ще кажете за сегаш-
ните му високопоставени последователи от типа на Тат-
чер, Олбрайт и др., които дори Русия и особено руснаците 
поставиха в графата за спешно унищожаване. Спомнете си 
как те искаха в Русия да останат само 15 млн. души за об-
служващ персонал на нефтопроводите, газопроводите, пъ-
тищата, летищата и подобни. А какво ще кажете за еврей-
ката Тимошенко, която искаше да използва атомна бомба, 
за да унищожи всички руснаци, които са минимум 7 млн.?

Културното насилие включва онези аспекти на кул-
турата, представени от религията и идеологията, от езика 
и от изкуството, от емпиричната и от формалната наука 
(логика и математика), които могат да бъдат използвани 
за оправдаване на прякото и на структурното насилие. 
На практика това е целия свят и по-специално демокра-
тическия свят, измислен от жреца Кратий, по прозвище 
Демон [Демон Кратий – демонократия, на български де-
мокрация-бел.прев.]. Тук вече никой не се съмнява, че от 
тероризма на тъмните сили са засегнати най-дълбоките 
научни и религиозни основи, като последните са създа-
дени от самите тях и се използват с пълна пара. Спомнете 
си как пред очите ни унищожаваха Ирак и Афганистан, 
Сирия и Либия, Югославия и Украйна…

Структурното и културното насилие са най-опас-
ните и най-жестоките форми на тероризма. Но за тях 
не е прието да се говори. Дори е забранено да се ми-
сли за тях. Затова и никой не знае за тях.
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Изхождайки от това, не е трудно да разберем защо 
представителите на СМИ говорят само за единия вид те-
роризъм – за прекия, дори за малка част от него. Напри-
мер, премълчава се, че блокадата е вид пряк тероризъм, 
както и забранителните санкции, забраната на родния 
език и натрапването на друг, отношението към чужде-
нците като хора втора ръка, репресиите, арестите, ек-
страдирането. В противен случай ще стане очевидно кой 
е истинският престъпник и терорист. Също ще изплува 
наяве, че тези, които са премълчавали всичко това, сами-
те те са терористи или преки техни съучастници.

Всички знаем за крайно тежкото положение на рус-
наците в чужбина, а те там са повече от 25 милиона. По-
добно е положението на руснаците и в редица руски ре-
публики. Към тях се отнасят видовете тероризъм като 
блокада и забранителни санкции, забраняване на родния 
език и натрапване на друг, отношение като към хора вто-
ра ръка, репресии, арести и екстрадиране. Нагледен при-
мер са Югоизточна Украйна, Донбас и др. области.

Там насилието дори не е нито културно, нито струк-
турно, а си е чист пряк тероризъм, но неизвестно защо 
никой не вижда този явен и категорично ясен факт и 
никой от властимащите за всичките тези години не се е 
опитвал да промени ситуацията, въпреки огромните ре-
сурси, с които разполага.

Ако разглеждаме тероризма в пълен обем, то много до-
бре се виждат корените на много от най-жестоките соци-
ални болести. Например: шуро-баджанащината в армия-
та; или беззаконието в затворническо-лагерната система.

Веднага става ясно, че тези ужасни явления са съзна-
телно измислени за смазване на личността и унищожава-
не на човека. При това там, където всичко е под контрол, 
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може да бъде изкоренено изключително бързо. Там, къ-
дето хората от утайката на обществото биха могли да се 
поправят, се случва обратното. Дори ако в затвора или в 
някаква подобна зона попадне порядъчен човек, той из-
лиза оттам развратен духом и телом и готов да развраща-
ва и унищожава всички около себе си.

Човек, който е преминал през шуро-баджанащината, 
вече не е същия и се различава дори и от самия себе си 
при постъпването си в армията.

Заслужава специално внимание повсеместното и все-
мирно насаждане на секса, особено на хомосексуализма 
и по този начин превръщането на планетата Земя в една 
огромна ерогенна зона. Това си е чист тероризъм и то най-
опасният, който прониква във всяко семейство и се пропа-
гандира на човека едва ли не от пелените. Особено ако от-
бележим колко усилено се премълчават всякакви сведения 
за телегонията, на която ще отделим специално внимание.

Структурният и културният тероризъм позволя-
ват да се назоват главните терористи на света. Но за 
това никой няма да посмее да обели и дума.

И така, залавят един-двама от второстепенните те-
рористи, които са хиляди и милиони. А тях ги покро-
вителстват властимащи роднини, заемащи важни 
постове по целия свят – от президенти до ООН и НАТО 
(виж рис. 1). По човешките закони плащат единици, 
а по Вселенските – всички участници и съучастници.

Настъпи времето всеки човек да преосмисли своя собст-
вен път и да осъзнае кой е той, какво прави, на кого служи 
и защо живее. Както и да се оправдават, огромното бол-
шинство от нас живее в Системата (рис. 1), разрушава-
ща Природата, Света, Човека; работи в Системата и така 
продължава да подхранва всепоглъщащото чудовище.
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Примери за това са на всяка крачка от историята на 
човечеството. Ето един от тях:

Трагедията на немската нация започна в момента, в 
който немците осъзнаха кой е бил Хитлер и докъде е до-
вел Германия като цяло и всеки един немец поотделно. 
А доскоро почти всички немци маршируваха послушно, 
вярвайки, че са винтчета от добре смазана машина, коя-
то върви сама, а самите те са правилни и щастливи и не 
отговарят за нищо. Но когато настъпи момента, запла-
тиха всички заедно и всеки поотделно и персонално 
и то с лихвите.

Преди немците бяха французите (френската рево-
люция, епохата на Наполеон, войната 1812, и още една 
революция). И те също заплатиха всички заедно и всеки 
поотделно.

Аналогично понесоха своята отговорност и англича-
ните, испанците, холандците и т.н. Днес плащат и укра-
инците за своя саморасъл измислен фашизъм. Сега 
идва ред и на американците – всеки американец – от 
прислужника до президента, дори и да се е скрил зад гър-
ба на някого.

Понастоящем световната криза сега цъфти и това 
е само началото, но много скоро ще върже и ще даде 
своите плодове. Днес пред всички ни много остро стои 
въпроса не само за оцеляването поне на малкото пози-
тивно настроени земни жители, но и въобще въпроса за 
съществуването на самата Земя пред вероятността за 
миг да бъде изпепелена в една ядрена или геофизическа 
война. А има предостатъчно желаещи да разпалят такава 
война, които отдавна разработват и натрупват ядрените 
си и други военни арсенали.

Навремето Атлантида изстреля геофизическото си 
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оръжие – сама си го измисли, сама си го използва и сама 
си изчезна, вдигната във въздуха в най-прекия смисъл.

Не случайно казват: ако в театралния спектакъл на 
стената виси пушка, то тя задължително ще гръмне, дори 
и в самия край на представлението.

За Земята и за човечеството днес настъпи края на 
представлението, но на стената виси не какво да е оръ-
жие, а ядрено, геофизическо, способно да унищожи пла-
нетата и да пръсне пепелта ѝ из безкрайността на Космо-
са. Всъщност в космическата история са известни доста 
такива случаи, така че сега всичко зависи от нас, от наши-
те мисли и от нашите постъпки. Иначе няма да има кой 
да възпитава и образова децата ни, защото и деца няма 
да има.

Ето накратко това е отговорът на въпроса: „На как-
во не учат децата и как това се отразява на бъдещето?“ 
Незнанието на азбучните истини, лъжливото образо-
вание, а някъде и неговата липса, много бързо водят 
до най-страшните резултати и най-нагледният пример 
е Русия през последното столетие.

4. 4. Терорът в Русия

Най-хитрата уловка на сатаната  
е да ни убеди, че не съществува.

Бодлер

И така, постарахме се да разберем до какво води на 
пръв поглед безобидното непознаване на азбучните ис-
тини от страна на фабрикуваните от системата „профе-
сионалисти“ в различни области и направления.

Изводът е ясен: незнанието и невежеството неиз-
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бежно водят до най-тежките последици както за вся-
ка отделна личност, така и за големи и малки групи, 
нации и народности, страни и континенти. Незнание-
то на закона не освобождава от отговорност.

В Русия, както и в други водещи страни такова незна-
ние е водело до масов терор и унищожаване на коренно-
то население.

За да не съм голословен, уважаеми читателю, хайде 
заедно да разгледаме важните моменти през последния 
век от нашата, а и ваша, история.

Отговорността за терора в Русия сега усилено се при-
писва на Й.В. Сталин, като по вече известни причини ци-
фрите биват скривани от нас, но специалистите ги знаят: за 
целия тридесетгодишен период от управлението на Сталин 
в СССР са осъдени 9–12 млн. души, вкл. престъпниците.

Забелязахте ли: не унищожени, а осъдени. Сегашни-
те демократи причисляват тогавашните революционери 
към престъпниците, за да завишат изкуствено броя на 
репресираните. Преименуваха Ленинград на Петербург, 
Свердловск на Екатеринбург, като оставиха имената на 
областите Ленинградска и Свердловска. Няма да комен-
тирам преименуването на улици, райони, театри и пр., 
защото са безкрайно много носещите имената на Ленин, 
Маркс, Свердлов, Луначарски и пр.

Възниква резонния въпрос: Защо обвиняват Сталин 
за терора в Русия, а премълчават реалните цифри.

Не всичко, което искат да ни представят, е толкова 
просто. Рогата и копитата на действителните фалшифи-
катори на историята се виждат от далече.

Нека сравним: след елцинско-горбачовската револю-
ция ежегодно в затворите и лагерите постоянно, всяка 
година, излежаваха присъди повече от милион осъдени. 
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Умножено по годините на управление на Елцин ще по-
лучим цифри, близки до тези от режима на Сталин. Да 
напомня, че Русия по време на Сталин е почти два пъти 
по-малка от Съветския Съюз по брой на населението и че 
Елцин е бил на трона за три пъти по-кратък период от 
Сталин. А броя на осъдените е почти един и същ. Така из-
лиза, че Елцин е затварял 6 пъти повече хора от Сталин!!!

От историята знаем, че почти всички революционери 
са психически ненормални и като следствие – полово из-
вратени (46). Лев Толстой дори е писал за това в своите 
дневници: „Аз сериозно съм убеден, че света се управля-
ва от напълно побъркани“.

При революционерите се наблюдава т.нар. „синдром 
на Ленин“ – непрекъснато трябва да вдигат революции 
една след друга – едва е свършила едната, започват да за-
мислят нова.

И така по отношение на дошлите на власт управни-
ци, чиято задача е да задържат властта и да не допуснат 
нова революция, революционерите неизбежно стават 
контрареволюционери. Например Системата, създадена 
от революционерите, начело на която застава Сталин, 
унищожи предишните революционери като контраре-
волюционери, които се къпеха в кръв. (46) По законите 
на Вселената палачите са наказани. Законът на причин-
но-следствените връзки, Законът на Кармата сработи 
безотказно. Не можеш да се сърдиш на огледалото, щом 
физиономията ти е крива. Какво общо има тук Сталин? 
Тук работи Закон, Законът на Кармата, според който все-
ки човек сам отговаря за престъпленията си.

Сега да видим кой замисли и извърши революцията в 
Русия и ѝ натрапи червения терор?

По това време Сталин беше малко винтче в машината 
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на Системата и от него не зависеше нищо. При това той 
вече беше преминал обучение при светлите влъхви, за да 
спаси святата Рус от юдаизма, от юдейските революцио-
нери и в последствие от фашизма. (115–122)

Червеният терор в Русия бе разпален веднага след 
Октомврийската революция под ръководството на ма-
сона и юдей Троцки-Бронщайн и неговия отбор: Овсей-
Герша Аронович Альфельбаум-Радомысльски-Зиновьев 
и Моисей Соломонович Урицки в Петроград, Ешуа-Со-
ломон Мовшович Свердлов на Дон, Бела Кун и Залкинд-
Землячка в Крим. След това под ръководството на юда-
изма терорът се разпростря и над цялата страна. Понеже 
не успяха да скрият всички цифри, дати и ужасяващи 
подробности, читателят може да ги намери в библиоте-
ките и в интернет.

Зверски и подло бяха унищожени, по най-скромни 
пресмятания, 18 милиона невинни руснаци.

По данни на Запада революцията струваше на Русия 
50 милиона човешки живота. Забележете: не осъдени, 
както при Сталин, а унищожени без съд и присъда. (46)

Кой помагаше на кървавите палачи и изпълняваше 
техните команди?

Погледнете книгата на С.П. Мелгунов „Червеният те-
рор в Русия“ (Берлин, Ватага, 1923. М.: Айрис-прес, 2006) 
(85), и ще разберете много неща.

Ето какво пише А.С. Иванченко в своя роман-изслед-
ване за истинската история на Рус-Русия (41): „Броят на 
юдеите ашкенази, мобилизирани като комисари в Черве-
ната армия и във всички революционни комитети възли-
за на 1 400 000 души. Същите без изключение в послед-
ствие заеха ключовите постове в държавните структури. 
Както съобщи кореспондента на английския вестник 
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„Таймс“ след прехвърлянето на Съветското правителство 
от Петроград в Москва от 556 висши административни 
постове в РСФСР, 447 бяха заети от юдеи. Запазени са 
дори поименни списъци, които лесно могат да се наме-
рят във вестниците от онова време, особено в „Известия“.

Преди началото на Втората световна война висшата 
партийна и правителствена номенклатура беше съкра-
тена на 500 човека, от които 83% отново евреи, 5% русна-
ци, 6% латвийци и 6% от други националности, при кое-
то жените на почти всички от руснаците бяха еврейки, 
иначе нямаше как да попаднат във властта.“

Всички червени революционери-терористи, които по 
западни данни унищожиха 50 милиона напълно невин-
ни хора, главно руснаци от цвета на нацията, бяха без-
пощадно наказани по Вселенските закони, като по-голя-
мата част от тях – от ръката на същите юдеи-ционисти. 
Техните кървави престъпления са тежко бреме за потом-
ството им, а всъщност такова вече няма.

Историята се повтаря многократно. Кои са били юде-
ите, които в един глас са заповядали на римляните да 
разпънат на кръста великия скиф и ведрус Исус Христос?

Кои са били кръстоносците и инквизиторите, унищо-
жили десетки милиони напълно невинни хора, само за-
щото не са пожелали да станат християни и да предадат 
вярата на своите предци?

Мисля, че няма нужда от повече примери, защото 
тези са най-сериозните и най-убедителните в историята 
на света.
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* * *

И така, незнанието на азбучните истини, непозна-
ването на Наследството на предците ни и на нашите 
корени, позволява на управниците да вкарват незна-
ещите хора не само в дребни конфликти, но и в круп-
номащабни афери, водещи до световни катастрофи и 
до унищожаване на цели страни и народи.

Още повече, че историята убедително ни доказва, 
че за злодеянията плащат всички участници и съу-
частници, в това число и неволните, при това запла-
щат не само с живота и състоянието си, а и с целия си 
род и потомство.

Незнанието на законите и на азбучните истини не 
освобождава от отговорност, особено незнанието на Все-
ленските закони. Затова всеки професионалист и учен 
днес трябва да знае къде и в какъв процес участва и дали 
неговия труд способства за процъфтяването на Рода, Ро-
дината и Човечеството, или точно обратното?

4. 5. За всичко трябва да се плати

Един човек се родил и израсъл в обикновен голям град, 
живял като всички, ходил на работа, но веднъж му се поя-
вило повече свободно време и решил да опознае Природата.

Качил се в планината и стигнал до една огромна про-
паст. Над пропастта, високо в небето се виел орел. Чове-
кът толкова силно пожелал да полети, че на мига изпъл-
нил желанието си. Събрал всичките си сили и подскочил 
високо-високо, както нито един земен човек не е скачал. 
В този момент той изпитал изключително огромен въз-
торг, радост и щастие.
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Човекът пожелал да лети като орел, но паднал в про-
пастта. Незнанието на закона (за земното привличане) 
не освобождава от отговорност. За всичко се плаща.

Влиянието на негативните мисли и постъпки върху 
здравето и съдбата на хората не е някаква езотерична и 
знахарска приумица, а е доказано от биолози, физици и 
химици…и това стана възможно след появата на уникал-
ната наука – Квантовата механика и по-специално след 
създадената в края на миналия век и хилядолетие Един-
на теория на полето, Теорията на физическия вакуум от 
известния руски учен, доктор на физико-математически-
те науки Г.И. Шипов.(135–139)

Това е теорията, над която практически през целия 
двадесети век безрезултатно си блъскаха главите най-ве-
ликите умове в света. Достатъчно е да кажем, че А. Айн-
щайн е посветил на това 35 години от живота си, но така 
и не могъл да намери решение.

За щастие съвременната наука вече стъпи на нужното 
ниво. Тя призна и доказа теоретично и експериментално 
дуалистичната природа на света; потвърди съществува-
нето на финия свят и на Душата на човека.

Науката започна да разглежда света като интеграция 
на физическия и информационния (духовния, финия) 
свят, а от гледна точка на физиката – физическия и въл-
новия свят. Науката призна, че материалния (физиче-
ския) свят се създава от нематериалния (вълновия свят). 
Беше изведена последователността:

Мисъл – информация – енергия – елементарни 
частици (електрони, протони, неутрони и др.) – веще-
ство-материя (плазма, газ, течно и твърдо състояние).

Днес много учени, в т.ч. и Нобелови лауреати, убе-
дително доказват, че под въздействието на мислите, 
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емоциите и волята се променя не само физическото и 
психическото състояние на човека, но и неговото ДНК, 
наследствеността, структурата и химическия състав на 
течностите в организма...

Ще ви дам само един пример от доклада академик С. 
И. Репиев, доктор на биологическите науки, професор, 
президент на Международната академия по информати-
зация, връзки и управление, представен още през 1999 г. 
на Международна научна конференция:

„Резултатите от изследванията убедително доказа-
ха, че всеки обект и всеки организъм имат физическа и 
енергополева структура. Енергополевата структура съ-
държа информационната програма за развитието на ор-
ганизма. По принципа на холограмата тази програма се 
съдържа в хромозомния апарат на полево ниво. Тя може 
да се измени под въздействие на различни фактори – за-
кони, обичаи, знания, мисли.

Измененията, възникващи под въздействието на 
мислите, се фиксират на нивото на хромозомния апа-
рат, влияят на организма на човека и се предават по на-
следство. Тоест каквито са мислите на човека, каквото е 
информационното пространство, в което живее, такъв е 
начина му на живот, а оттам и състоянието на неговия 
организъм и това той предава по наследство на своите 
потомците“.

Нашите предци прекрасно за знаели за всичко това 
и са ни предали истинските си знания във Ведите. Но по 
време на хилядолетното управление на тъмните сили 
всичко това е изтръгнато от паметта на хората.

А после искрено се учудваме откъде се появяват тол-
кова нещастници – множеството невменяеми и бавно-
развиващи се.
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Просто действа Вселенският закон: Подобното при-
влича подобно.

Той се потвърждава от нашите прекрасни учени в 
Единната теория на полето (Г.И. Шипов) и Теория на Тво-
рението и Генетичното Единство на Света (Б.А. Астафи-
ев). Негативните мисли и думи, да не говорим за постъп-
ките, веднага се прихващат от тъмните сили и енергии, 
които ги използват, за да вредят на хората и природа-
та. Позитивните мисли, фрази и действия незабавно се 
прихващат от Светлите Сили и веднага се употребяват за 
благото на човечеството и Вселената.

Спомнете си народните поговорки:
– Каквото посееш, това и ще пожънеш;
– Сееш ли вятър, ще жънеш бури;
– Крушата не пада по-далеч от дървото;
– Кажи ми кои са ти приятелите и ще ти кажа какъв си.
и т.н.
Това, което са знаели нашите предшественици още от 

деца, сега едва се открива от съвременната наука. Наско-
ро в Института по квантова генетика са установили, че 
ако речта на човека е наситена с псувни, ругатни и други 
негативни изрази, в молекулите на неговото ДНК, отго-
варящи за наследствеността, се натрупва отрицателна 
програма, която се нарича „програма за самоунищоже-
ние“. Учените са установили:

Ругатните предизвикват мутация на гените, ана-
логична на радиационно облъчване.

Първи открили това руските учени. Под ръководство-
то на професор П. Гаряев е изследвано въздействието на 
проклятията върху живия организъм. Резултатите били 
ужасяващи: словесното обработване на семена на расте-
ния с проклятия било аналогично на облъчване с 40 000 
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рентгена. От такава ударна доза в семената веригите на 
ДНК и хромозомите се скъсали, а гените се разпаднали 
и се объркали. Повечето семена загинали, а у оцелели-
те генетичният апарат започнал да изработва противо-
естествени програми за чудовищни мутации. При това 
резултатът не зависел от силата на произнесените думи, 
т.е. мутациите били предизвикани не от силата на звука, 
а от силата на самата дума, по-скоро от силата на излъче-
ната мисъл.

Знаем, че думата силно изменя структурата на вода-
та, а човешкият организъм се състои от 70–90% вода.

Изпивайки обругана и прокълната вода човек може 
да се разболее тежко и дори да умре. Затова за водата 
като жива мислеща субстанция с идеална памет в послед-
но време се публикуват впечатляващите резултати от 
дългогодишни изследвания на руски, японски, българ-
ски, американски и др. учени, в това число и Нобелови 
лауреати.

Създаден е един великолепен научно-документален 
филм – „Водата“, който обира всички големи награди на 
всеки кинофестивал.

Съвременната наука е доказала, че този, който раз-
пространява лъжливи знания и използва тези знания 
във вреда на Човека и на Природата, е обречен на нещас-
тия, на болести и ранна смърт. Всичко това той предава 
на потомството си, което в крайна сметка се разрушава 
като изкупителна жертва. Всеки може да се убеди в това, 
проследявайки своя род или рода на някой друг.

На тази тема са проведени редица мащабни Между-
народни конференции и са издадени няколко прекрасни 
монографии.

Прав е Вътрешният Предиктор на СССР (48, 97):
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„Когато разбираш – работиш за себе си, а когато не 
разбираш – работиш за този, който разбира повече от 
теб“.

Но всеки отговаря за себе си. Не позволявайте да ви 
използват и мамят.

В материалния свят почти всички искат да са богати, 
или поне да имат толкова, колкото им е необходимо. Кол-
кото повече, толкова по-добре. Или колкото повече имаш, 
толкова повече не ти стига и това се отнася за парите и за 
властта, тъй като пари, неподплатени с власт, във всеки 
момент могат да се превърнат в прах. И обратно. Власт 
без пари е нищо.

Хората отдавна са забелязали, че богатството при-
влича всичко лошо: започвайки с елементарната завист 
и завършвайки с насилията и убийствата, последвани от 
безкрайните войни. Но това е говорено, писано и показ-
вано достатъчно: произведенията с приключенска, кри-
минална и военна тематика, филмите на ужасите, три-
лърите, описанията на живота на царските особи и т.н. 
– целия този арсенал постоянно напомня за това.

Умните хора знаят, че богатството се определя не от 
това, което имаш, а от това, без което не можеш.

Това е самата истина. А има и хора, които притежават 
много неща, но друг ги стопанисва и те не се налага да 
ремонтират, да охраняват, да съхраняват и т.н. При тези 
думи мнозина ще се усмихнат и ще кажат: „Каквото и да 
ми разправяте, аз не бих се отказал от някой и друг завод 
или мина“, но по-добре е да не бързат, защото не всичко е 
толкова лесно, колкото изглежда.

Например : Представете си, че притежавате летище, 
металургичен завод, мина... За тяхното управляване са 
нужни ръководни умения и умение да се носи отговор-
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ност. Днес отговаряте пред работниците и жителите на 
града, пред децата и старците, а след време – пред пото-
мците, Природата и пред Вселената.

Колкото и да звучи странно, днес за всичко се търси 
сметка и то веднага. Ако не вярвате, проследете съдбата 
на богатите и техните богатства – никак не са за завиж-
дане. Съдбата на всички тях до седмо коляно е осакатена, 
ако изобщо е останало нещо от тях. Като правило седем 
поколения там изобщо няма, а най-много две-три.

Не забравяйте за мафията, спомнете си властта, за-
творите и пр. Колко хиляди руснаци-бизнесмени са във-
лечени в това поприще?

За олигарсите ще говорим малко по-късно. Тук ще 
кажа само, че нито един олигарх няма да остане ненака-
зан. По този повод написах една максимално сбита книга: 
„Олигарси и президенти. Предложение, на което не мо-
жеш да откажеш“.

Ето един пример и за обикновения човек.
Днес ви подаряват 10 милиона долара. Донасят ви ги 

в къщи. Представихте ли си? Зарадвахте ли се? Нали не 
забравихте да си представите, че всички наоколо веднага 
научават за това? За завистта да не говорим. Ами сега? 
Как ще защитавате децата си, семейството си? Веднага 
се сещате, че някои за 10 долара убиват, какво остава за 
10 милиона. Няма къде да ги скриете или да ги заровите 
– все едно, ще ги открият. Нали затова е мафията, която 
сега е комбина с властите.

Моля да ми простите, скъпи читателю, особено ру-
ския читател, че толкова често съм принуден да говоря 
за долари, а не за рубли, но всички знаем, че: Първо руб-
лите за жалост са доведени до такова състояние, че сами-
те руснаци не им се доверяват по разбираеми причини; 
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Второ, и отново за съжаление, правителството ни открай 
време е обичало и обича доларите. Дори златният резерв 
и стабилизационният фонд се натрупват в долари, които 
се складират в западни банки – това са повече от 550 ми-
лиарда долара и много трилиони рубли.

Разбираемо е защо и за чии интереси чрез данъците и 
таксите постоянно се обират бедните и средните слоеве 
от народа. Всички огромни суми и немислими богатства 
във вид на нефт, газ, злато, диаманти и др. практически 
се предават на ционистите; и Трето, много от официал-
ните данни се изчисляват в долари.

Но потърпете малко, защото скоро ще има много по-
води да се говори и за рублата.

Хората още не осъзнават, че колкото повече са пари-
те и властта, толкова по-голяма е отговорността, коя-
то поемаш върху себе си – заради другите.

По-лесно камила ще мине през иглени уши, отколко-
то богатия да влезе в рая. – е казано в Библията. В края 
на краищата на човек е дадено всичко необходимо, дори 
в излишък. И ако той води праведен живот, няма да има 
нужда да се грижи за нищо. Всичко му е предоставено в 
достатъчно количество. За него остава само да твори и да 
създава и разбира се, в никакъв случай да не разрушава, 
да не пакости, да не става престъпник.

Бедата на съвременните, а до голяма степен и на ми-
налите поколения, особено от последното хилядолетие, 
не е само в това, че те не знаят икономическите и истори-
ческите азбучни истини. От тях са скрити всички азбучни 
истини без изключение: за раждането, за възпитанието, 
за образованието...

Дори са посегнали на Наследството на Предците ни, 
на нашата най-древна хилядолетна летопис, безсъвестно 
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изрязана (от Тората) само до лъжливата история от по-
следните хиляда години.

Разбира се, в тази книга, която е посветена до голяма 
степен на образователните и демографски въпроси, не е 
възможно да се разгледа всичко това. Ето защо на любо-
знателния читател предлагам своите трудове (72–84), в 
които много от засегнатите въпроси са разгледани в де-
тайли. А тук ще преминем непосредствено към още един 
проблем, важен за всеки здравомислещ човек, особено от 
подрастващото поколение.

4. 6. Подрастващите в икономическото 
пространство

Не вярвай на чужди думи,  
каквото и да ти кажат –  

всичко ще отмине.
От тези, които са видели храма,  
далеч не всички ще влязат вътре.
Нека нашият живот да прилича  

на тичане по разни етажи.
Но всеки човек сам да прави своя избор.

Александър Коротински

Очевидно след разпадането на СССР подрастващите 
са напълно потопени в икономически проблеми. До 90-
те години на миналия век младите хора масово нямаха 
представа къде и как се заработват пари и най-вече – 
защо? Всичко бе определено отгоре. Държавата, мама и 
татко осигуряват всичко, което е нужно. Ти само учиш. 
Когато започнеш работа, всичко ще разбереш.
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Ако са имали излишни пари, нямало къде да ги хар-
чат. Всичко било нормирано и регламентирано – от лич-
ните коли, вилата и жилището, до цигарите и месото.

С една дума в СССР нямаше такова нещо като подра-
стващи в икономическото пространство. Подрастващите 
бяха с умерени потребности, изхождайки от съществува-
щата идеология. Икономическото пространство само по 
себе си не съществуваше за тях като такова. Те не позна-
ваха такива категории като бизнес, печалба, банки, част-
но предприятие и т.н. Съответно, когато няма проблеми, 
то и учените и педагозите няма какво да ги изучават и 
да ги измислят. Е, пионерите събират и предават старо 
желязо, комсомолците копаят картофи в колхоза, пенси-
онерите продават отгледаните на вилата плодове и зе-
ленчуци. Дори гимназистът може да спечели 20 рубли за 
месец от заводската си практика. Но… Къде ще ги вложи 
за забогатяване? И дори къде ще ги похарчи? Каква ти 
тук икономика?

През 90-те години цялата тази строга, регламентира-
на система рухна, повличайки след себе си могъщата ни 
на пръв поглед страна. На нейно място се настани дивият 
капитализъм, пораждащ войни и конфликти, мигновено 
въвличайки в тях всички – и мало, и голямо. Много хора 
станаха престъпници.

В такива условия икономиката също не можеше да 
бъде непрестъпна. За какво послужи приватизацията?! 
Започна и до днес продължава преразпределянето на 
черно на собствеността и на властта. Престъпността и 
корупцията проникнаха дори в такива сфери като възпи-
танието и образованието, медицината и изкуството.

Дори науката не остана назад. Държавата функцио-
нираше слаба и бедна. Сериозните специалисти продъл-



139

жаваха да работят. Както се казва, професионализмът не 
се губи. От това можем да си направим някои изводи.

И за педагозите, и за учениците е полезно да си зада-
дат въпросите: защо в СССР децата не можеха да печелят 
пари? Къде, в кои сфери и области, в кои републики и ра-
йони подрастващите имаха дори теоретична възможност 
за изява на своите способности в икономическото прос-
транство? Имаше ли недържавна икономика в сянка? Ако 
да, то къде? Можеха ли подрастващите да участват в нея 
или нямаха достъп до нея? Защо всичко се промени тол-
кова рязко? И въобще имало ли е някакъв положителен 
опит и ако е имало, какво можем да извлечем от него за 
полза на всички и на всеки?

Какво вижда един професионалист в продължение на 
30 години? От научна, опитна, практическа гледна точ-
ка всичко е наред – съществуват множество системи на 
възпитание и образование, в това число и икономическо, 
действащи от утробата на майката та чак до гроба. Из-
ползвани са всички възможни варианти, ситуации, пози-
ции, мислими и немислими. Детайлно е изучен и чуждес-
транния опит. Всичко е добре известно, всичко е налице, 
всичко си имаме и сякаш просто няма какво да се доба-
ви. Всичко е оформено както трябва в най-изряден вид: 
учебници, пособия, карти, схеми, пътеводители, филми, 
аудио-програми, компютърни игри, методики. Мощна 
законодателна база на всички нива, от ООН, до микро-
района, селото, махалата. Съществува разклонена науч-
но-изследователска мрежа, информационна, опитно-из-
следователска, внедрителска, промишлена и пр. Всичко 
това се реализира чрез мощна система от детски ясли, 
детски градини, училища, интернати, лицеи, колежи, ин-
ститути, университети, академии, всевъзможни фондо-
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ве, управлявани и контролирани от грамадната държав-
на машина: от администрацията на президента, апарата 
на Евросъюза, ООН, до оглавяващите района, селището, 
селсъвета, училището, детската ясла. За целта ежегодно 
в света се дават много трилиони рубли и долари.

Изглежда, че всичко е направено, измислено, доставе-
но, осигурено. И какъв е резултатът?

Народната мъдрост отдавна вече е характеризирала 
това така: Девет баби – хилаво дете. Можем само да уточ-
ним, че те у нас не са девет, а хиляди, в т.ч. и западни.

Като цяло младежите деградират! Масово на кон-
вейр се фабрикуват дегенерати и психично болни 
деца. На практика физически здрави деца почти 
няма. Настъпва масово унищожаване на младежта и 
на децата.

Наркоманията от 17-годишните слезе до 11-годиш-
ните. Само в Русия през 2002 г. са отчетени 3,5 милиона 
наркомани.

Детската проституция катастрофално прогресира. В 
изродени краски процъфтя и хомосексуализмът, от който 
по-рано страдаха предимно бохемите и представители на 
естрадата. Страшно е, че след разпада на Съветския Съюз 
западните корени на хомофилията поникнаха на първо 
място в културата и в изкуството и оттам: чрез СМИ и 
всички сини и розови кумири на младежите масовостта 
на хомофилията стремително нарасна. Дори в социални-
те служби назначиха хомосексуалисти, ЛГБТ.

Напълно сериозно, явно забравили, че мисълта е ма-
териална, в най-висшите ешелони на властта обсъждат 
въпроса за легализирането на публичните домове и на 
проституцията. Всичко това си има и икономически обо-
сновки. Изчислено е, че обемът на „любовния“ бизнес в 
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Русия е около 500 милиарда рубли. Планира се печалба от 
порядъка на 50 милиарда от лицензирането на този вид 
дейност – т.нар. „жълти билети“. За сравнение: бюджета 
на градовете-милионери е много по-малък, а бюджета на 
здравеопазването е в пъти по-малък. Привържениците 
на тази идея са вдъхновени от богатия опит на редица 
страни, в частност Германия и Холандия.

Туберкулозата и СПИН-а в много страни се превърна-
ха в национална трагедия, в това число и в Русия. СПИН 
поразява цели континенти. Само в Африка болните от 
него са 80% от населението.

В света повече от 30 хиляди са само регистрираните 
болести, много от които с фатален изход. В много страни 
няма кой да служи в армията, тъй като повечето подле-
жащи на военна служба са физически негодни. У нас само 
около 5% от завършващите училище могат да се нарекат 
здрави, а годните за военна служба са още по-малък про-
цент.

Няма нужда да припомняме за чудовищните размери 
на детската престъпност, за безпризорните деца, за про-
сията, за бездомните, за суицидните опити и др; стоти-
ци хиляди изоставени деца, препълнени домове за деца 
и за бебета, детски домове, затвори и колонии, болници; 
пиянство и тютюнопушене, токсикомания и т.н. и т.н. 
Можем да изследваме различни групи: деца и подраства-
щи, градски и селски, момчета и момичета, бели и черни, 
християни и мюсюлмани...и да изброяваме безкрайно, но 
картината е една и съща.

Така всъщност се появи икономическото простран-
ство за децата и подрастващите, в което все по-малко 
и по-малко място остава за истински полезни дела във 
всички сфери на живота, особено за непълнолетните. В 
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тези условия не може да става и дума за никакво нормал-
но икономическо пространство, за честен бизнес, в т.ч. и 
малък, дори микроскопичен.

Това се потвърждава и от публикуваната през сеп-
тември 2002 г. „Доктрина за безопасността на САЩ“, най-
обстоятелствения документ за принципите и целите на 
американската линия на поведение в света от времето на 
Труман отпреди половин век. „В свят, в който… полови-
ната от хората живеят с по-малко от два долара на ден, 
не може да съществува нито справедливост, нито ста-
билност. … Именно бедността поражда благоприятните 
условия за международния тероризъм“.

САЩ също са виновни за това положение, тъй като 
именно те поробиха половината свят и наводниха света 
със зелените хартийки – необезпечения с нищо долар, 
като в замяна на този въздух под налягане „източват“ 
отвсякъде мозъци, нефт, газ, метали, въглища, злато, ди-
аманти, таланти… Но фактите са си факти: в света изклю-
чително много хора живеят на ръба на бедността. Само в 
Русия те са десетки милиони души, ако вземем за норма 
на бедността приетата от ООН, то тази цифра ще скочи 
повече от два пъти и ще прехвърли половината от насе-
лението на Русия.

Учителите и учениците, възрастните и децата могат 
да си зададат следните въпроси: А как са стояли и сто-
ят нещата в техния регион или град? Има ли там сфери 
на дейност, където, без да се нарушава закона и без да 
излагаш себе си и близките си на опасност можеш да ра-
ботиш честно и с полза? Спомнете си колко депутати и 
други управници бяха застреляни. Та ако те не са били 
защитени, какво да говорим за обикновените хора? 
Защо подрастващите се въвличат, дори се подтикват 
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към криминалните среди? Каква е ролята на СМИ във 
всичко това?

Как се получава, че имаме толкова прекрасни педа-
гози, учители, методисти, учени и всички те искат най-
доброто, стараят се, мнозина отдават целия си живот за 
това, …и това щеше да е половин беда, но всъщност те 
стремително се плъзгат, направо летят към пропастта. И 
колкото повече трилиони долари, рубли, марки, фунтове 
харчим, толкова падението се ускорява. Аркадий Райкин 
показа това с примера за палтото и специализацията на 
труда: един умело и качествено пришива копчетата, друг 
– джобовете, трети отлично скроява ръкавите, четвърти 
яката, пети гърба…всички са прекрасни професионали-
сти, а палтото им не става за нищо. Може би ръководите-
лите им са слаби, т.е. некадърни!?

Един пример – на попрището на „звездите“ вземат 
едно дете с божествени способности и за няколко години 
го превръщат в морален, а често и физически урод, прес-
тъпник, проститутка, наркоман, алкохолик, токсикоман, 
негодник, безпризорник.

Днес вече всички знаят, че това се прави нарочно, 
специално се подготвя! За всеки човек (учител, лекар 
и др.) създават илюзията, че той прави и ще продъл-
жава да прави всичко, което може, при това отлично, 
поощряват го с грамоти, звания, длъжности, премии. 
А главният или главните в нужния момент само по-
ставят запетаята на нужното място във фразата: „да 
се обеси не да се помилва“. И резултатът се променя.

Нека сега разгледаме типичния път на детето от раж-
дането му до възрастта на самостоятелен голям човек:
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Семейство
↓

Раждане
↓

Дом, ясли, детска градина
↓

Училище
↓

Следучилищно образование:
лицей, колеж, университет, институт и др.

↓
Работа.

Ако за детето е създадено пространството на любо-
вта в семейството, то ще расте щастливо, способно бър-
зо да се развива, да твори и да живее пълноценно. Ако 
семейството изгражда и разширява това пространство с 
любов в продължение на целия живот, това ще бъде най-
истинският рай на Земята, а не някакъв митичен, неясен 
и някъде из облаците.

Изниква въпросът: Къде са тези семейства? Къде е 
пространството на любовта? Попитайте подрастващите, 
те ще ви кажат всичко. Къде има щастливи семейства и 
защо разводите са повече от браковете?

Да започнем от раждането, въпреки че трябва да за-
почнем от замислянето на детето или поне от момента 
на зачеването. Нали знаем закона: мисълта е материал-
на [мисълта се материализира-бел.прев.]. За съжаление 
отдавна сме забравили за замислянето на детето, а раз-
читаме каквото случайно се получи, това и ще се роди, 
ако не направим аборт,, да не говорим за все още малко 
известното пренатално възпитание. Затова ще започнем 
от раждането.
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Къде раждат жените? В родилни домове. Къде са 
роднините? – не се допускат. Къде са майките? – те само 
вземат детето да го кърмят. Къде са децата? – те са в 
една обща зала. Е как ви се струва?Лошо? Да, и то мно-
го!!! И за всички. Детето трябва да бъде с мама! За всяко 
дете е огромен стрес такова раждане в родилен дом и 
такива първи дни от живота му! У детето се натрупва 
мощен страх и остава за цял живот, като непоправимо 
осакатява психиката му. И всичко това е нарочно под-
редено по този начин от тъмните сили и се е случило 
веднага след революцията от 1917 г. Дзержински лич-
но заповядал (по указания от Запада) да се разстрелят 
всички баби-акушерки, дори в най-отдалечените селца, 
а неговият заместник Глеб Бокия незабавно изпълнил 
заповедта (118). След това петата колона лее сълзи и 
обвинява Й. В. Сталин колко „безсърдечно“ е разстрелял 
Бокия и подобните нему.

Продължаваме да следим пътя на отглеждането на 
детето. В него се намесва и медицината. Всички вече зна-
ем, че тя, меко казано, не е идеална. Какво струва на де-
тето една ваксина? Вредата е толкова огромна, че в един 
хубав момент направо са засекретили статистиката за 
деца, загинали вследствие от ваксинации и за тежките 
болести и увреждания, настъпващи впоследствие.

Следва периода до 3 г, после в яслите, детските гради-
ни и училища: Пак добре, ако до постъпването в училище 
детето расте у дома, в семейството (истинско?!). Но, като 
правило, малко са добрите семейства, а още по-малко са 
онези, които могат да си позволят да възпитават сами 
своите деца. Дори ако могат, по различни причини дове-
ряват възпитанието на други. А тези други – това не са 
мама и татко, не са баба и дядо.
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Много е важно дали детето се възпитава сред при-
родата, в естествена среда или в изкуствена среда и в 
изкуствено информационно поле. Това за жалост в съв-
ремието ни го разбират само единици. Съвременният жи-
вот протича на асфалта, в градовете, със замърсени вода 
и въздух, с отровена земя, пред телевизора, компютъра, 
сред купища пластмасови играчки, отдалечаващи детето 
от истинския свят. Този стил се култивира навсякъде.

В яслите и детските градини продължава актив-
ното възпитание на дегенерати и биороботи. Колкото 
и да се мъчат, възпитателките и възпитателите не могат 
да заместят семейството. Всичко се прави под строй: съ-
блечи се, облечи се, на гърнето, пий, яж, спи, играй, чети, 
пей, танцувай, радвай се и се весели.

Но и в къщи отношението не е по-различно, жизне-
ната среда също. А мама и татко? – далеч не са идеални, 
още повече – техните отношения. Повечето родители са 
заети със себе си и със своите мимолетни удоволствия: 
на работа, пред телевизора, на масата, „хобито“ и т.н. Те 
са млади, нека си поживеят, но всъщност повечето от тях 
вече са психически болни хора, а медицината старателно 
скрива този факт.

Ако детайлно разнищим проблема, детето пристъпва 
към училището, достигайки дотук през един изкуствен 
свят, антисвят, непознавайки Природата, истинската лю-
бов, неподозирайки поне мъничко за пространството на 
любовта.

В училище: 10–12 дълги, тягостни години. На чина. 
Под строй. Повечето учители никак не са идеални. Пе-
дагогиката изобщо не може да определи какво, как и в 
какъв обем да преподава. Не говоря за нравственото 
възпитание. Уместно е да си припомним спомените на 
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В. А. Сухомлински: „Работейки като директор на учили-
ще, понякога с тъга виждах, колко дълбоко се изкривява 
естественият живот на децата, когато учителят разбира 
възпитанието им като наливане на колкото може пове-
че знания в главите им.“ Остава само да уточним: какви 
знания? Истинните ли? Които той излива от своята душа 
или от сърцето си? В които е уверен и които предава с ог-
ромна радост? Или онези лъжливи знания, които в самия 
него са вложени също толкова бездушно, без задълбоча-
ване, дори без замисляне.

Последните 30 години са истински кошмар за децата: 
комунизъм = добро, капитализъм = враг; стихове, песни, 
филми, книги, уроци, вечеринки – все за чичко Ленин, за 
баба Крупская, за Дзержински, за Калинин и др. Всички 
дружно – чавдарчета, пионери, комсомолци. Учете деца, 
развивайте се, обичайте Родината и Партията. За нищо 
не мислете – само това се иска от вас. А ние всичко ще 
подредим: и работа ще ви намерим, а после ще ви осигу-
рим и щастливи старини. Възрастните също не трябва да 
мислят за нищо. Работете. Стройте рая-комунизъм. Ние 
ви гарантираме сигурна пенсия и щастливи и безоблачни 
старини.

И едва чавдарчето станало пионер, а пионерът – ком-
сомолец, а комсомолецът – комунист, и изведнъж всичко 
се преобръща: „деца, проклетите комунисти са ви лъга-
ли; вярвайте на нас, демократите-либерали; комунизмът 
е ад, а комунистите са дяволи“. Цялата история се прео-
бръща. „Ние ще ви отведем в рая – в капиталистическия, 
в демократичния, в либералния. Само гласувайте. Гайда-
рите. Чубайсите, Березовките. Елцините и пр. – това са 
вашите богове, които всичко знаят и които трябва неот-
лъчно да следвате“.
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Минава малко време, и те също политат от пиедеста-
ла. „Няма богове, няма история. Идолът ви сега е доларът. 
На него трябва да се молите. Само с него е добре, без зна-
чение по какъв начин го имате“.

Бялото – е черно, черното – е бяло. Кое е светло, а кое 
– тъмно? Кой е тук главният? На кого да се подчиняваме 
и да служим? Всичко това ни казват вездесъщите СМИ: 
телевизия, вестници, радио, видеа, брошури и др. „Вяр-
вайте им. Тези хора са умни: березовски, гусински, дорен-
ки, киселеви... Не искате да им вярвате? А къде ще идете?! 
Технологиите са такива, че всичко ще ви бъде набито в 
главите. Ще стане това, което е нужно“.

А на кого е нужно?
Нито един от тези въпроси няма отговор: като започ-

нем от произхода на човека от маймуната, минем през ис-
тинската история на човечеството и на Русия и стигнем 
до контролирането на лидерите на всички нива.

В такива условия протича възпитанието, по-точно 
самовъзпитанието на подрастващите. Те вече не вяр-
ват на възрастните, защото чувстват, че възрастните 
лъжат, а цялата държавна машина е създадена, за да 
ги поробва или направо унищожава.

Какво да правят? Ами ще се оправят сами. Могат да 
спасят близките и любимите си хора: мама, татко (ако го 
има), баба, дядо, братя и сестри, приятелите…и човешко-
то у всеки от тях, което макар и малко, но все пак го има.

Любов – не знаят какво е това. Няма я, истинската лю-
бов. Тяхната реалност са парите. Всичко се купува с пари. 
Дори любов-секс. Откъде да ги вземат? Най-лесно е от 
мама и татко. Но парите никога не стигат, дори ако имат 
богати роднини и солидно наследство. И започват да 
търсят начини сами да си намират пари. Тогава както за 
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богатите, така и за бедните действа правилото: щастието 
не е в парите, а в тяхното количество. Нищо друго няма 
значение. И всички ги учат на това..., дори в семейството.

А пари могат да се придобият по два начина: честен и 
нечестен. Разбира се, по-добре да бъде честен. Но на хо-
рата са им набили в главите на теория и ги убеждават на 
практика, че от работа конете издъхват, а тракторите се 
чупят: честен труд каменен палат не вдига; с работа не се 
става богат, а само гърбат...

Честната работа и парите са несъвместими понятия. 
15 милиона са виладжиите, а само 8 милиона обработват 
земята си, а и от тях никой не е забогатял, въпреки че ра-
ботят от тъмно до тъмно.

Но ето ти парадокс: виладжиите нямат пари, а много 
от тях наистина са щастливи. И обратно. Многото пари, 
придобити по нечестен начин, правят хората нещастни. 
Нито един убиец, който нито е алкохолик, пушач или 
наркоман, а стриктно следи своето здраве, не умира от 
своята естествена смърт.

Сред педагозите се вихрят много спорове по най-раз-
лични поводи, но основно те се въртят около ценностна-
та система. Открояват се две ценностни системи: абсо-
лютна и релативистка.

Абсолютната система, напълно господстваща преди 
20-ти век, включва такива ценности като вяра, надежда, 
любов, съвест, покаяние, изкупление, вечен живот и др., а 
също ценностите на човешкото общество: семейство, ко-
лектив, училище, нация, гражданско общество, човечест-
во. Абсолютните ценности са неизменни и не трябва да 
се подлагат на съмнение. В същото време те възпитават 
човека да бъде предан на определена система, да се под-
чинява на тази система, да бъде безинициативен.
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Затова през 20-ти век започнаха да преминават към 
възпитание основано на релативистките (антропоцен-
трични) ценности, чиято същност е в самореализацията 
на „Аз“-а като такъв: свобода, отговорност, толерантност 
и др.

Можем колкото искате да спорим за тези системи и 
за техните съставни елементи, достойнства и недостатъ-
ци – какво да махнем и какво да добавим към тях, как да 
съчетаем, в името на кого? Но детето няма начин да го 
излъжеш. Душата му без всякакви науки и прибори мо-
ментално разпознава всяка лъжа. То вижда и чувства ко-
гато му говорят неискрено, не от душа и вече знае, че в 
обществото на възрастните няма нищо добро.

В обществото има съвсем други ценности: „връзки“, 
„хранилки“, „куфарчета“. Всичко се свежда до материал-
ното, което се купува срещу пари. Това е то бога долар. И 
по пътя към него всички средства са позволени. Разбира 
се, всички започваме по честния начин, но веднага попа-
даме в система от връзки като в паяжина, принуждаваща 
човека да се приспособи и да приеме всички нейни поро-
ци.

Съвременното икономическо пространство и от-
ношенията, фактически родени в него, на практика 
не оставят на подрастващите никакви шансове не 
само за нормален живот като свободни хора със соб-
ствено достойнство, но и за елементарно оцеляване.

Встъпвайки във взаимодействие със заобикалящо-
то ги икономическо пространство, достъпно за тях, те 
неизбежно попадат в зависимост: рекет, натиск, издева-
телства, хомосексуализъм и т.н., в резултат на което мла-
дежът в най-добрия случай е принуден да стане роб, ра-
ботен добитък: просяк, проститутка и пр.
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Могъщо влияние върху тези процеси оказват жиз-
нената среда и информационното поле – мъртви и 
изкуствено измислени, които за кратък период пре-
връщат абсолютно нормалния човек в биоробот и де-
генерат.

Изкуствената среда и информационното поле вприм-
чват човека в разрушителни процеси: война, въоръжава-
не, преследване едни други, унищожаване на природата 
и на всичко живо. За целта те разрушават Земята, за да 
копаят от недрата ѝ въглища, газ, нефт, злато, диаманти 
и др. След всичко това те отравят околната среда, прето-
пявайки стотици милиони тонове стомана и произвеж-
дайки най-различни машини, прибори, системи: авто-
фото-вело-мото-тракторо-теле-измет.

Както и да го погледнем, всичко това в крайна сметка 
се насочва срещу човека и към това да се превърне самия 
той в машина и в биоробот, който от работа няма време 
за семейството си и за творчество.

Икономическото пространство и цялото общество 
израждат младите хора. Така че щом родителите же-
лаят да съхранят бъдещето на своя род, ще им се на-
ложи да се погрижат за своите деца. Друг изход просто 
няма.

Достатъчно е да анализираме или дори бегло да се 
вгледаме и да осмислим цифрите само по повод 3 от 30-те 
хиляди съществуващи болести: наркоманията, хомосек-
суализма и СПИН-а, и всичко веднага ще стане очевидно 
и прозрачно. Ако самите родители са успели да избегнат 
за себе си тази участ поради отсъствие в СССР на тези три 
болести (достатъчни ни бяха пиянството и относително 
ниската престъпност), то сега пороците и болестите бук-
вално „изяждат“ младежта. Но тогава какви са шансовете 
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ни да имаме бъдеще. Нека всеки отново проследи своя 
род и ще види, че той помалко помалко изчезва.

Получава се омагьосан кръг, от който изходът е само 
един: семейството. То е необходимо, но не и достатъч-
но условие, защото всички познаваме пороците на ти-
пичното съвременно семейство. Достатъчното условие 
се явява естествената околна среда и естественото 
информационно поле. Разбира се, при наличието на 
чисти мисли.

Това още не значи, че всички са длъжни да оставят 
всичко и да отидат на село, макар че за всеки човек това 
сега е най-добрият изход. Първо хората трябва да се ос-
ъзнаят и да си почистят там, където векове са разру-
шавали, отравяли и убивали всичко живо.

Какво да се прави?

Първото, което ни е нужно – напълно да се върнем 
към предишната система на възпитание с уличните пло-
щадки, със спортните школи и другите извънкласни 
форми и кръжоци и т.н. Проблемът е, че тяхното време 
отмина. Системата – идеологическата, икономическата, 
социалната, политическата и пр. вече е съвсем различна. 
Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река. Няма 
как да впишем предишната схема на обучение в новата 
уродлива система (рис. 1), поглъщаща всичко и всички, в 
това число и своите създатели. Не е трудно да си предста-
вим в какво ще се превърнат възстановените пионерски 
стаи, лагери, секции, спортни школи и пр, кой ще ги ръ-
ководи и на какво ще учат там децата ни под прикритие-
то на държавните интереси.

Но дори ако успеем да ги пресъздадем в първоначалния 
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им вид, ефектът би бил нищожен. Ще се получи процес, по-
добен на известното постепенно отрязване на опашката.

Можем да поправяме и усъвършенстваме всички раз-
работки, методики, системи и т.н., да преориентираме ця-
лата машина на държавния апарат с всички структури, 
институти, безчислени сътрудници – от ООН до районите 
и селата. Отново ще се хвърлят трилиони долари, рубли, 
евро, милиарди тонове хартия, трилиони човеко-часове 
за съгласуване, убеждаване, пътувания, срещи, заседа-
ния. Но резултатът само ще влоши нещата.

През това време децата катастрофално биват унищо-
жавани, а при съществуващия подход този процес мно-
гократно се ускорява. Кой може твърдо да гарантира 
за своите деца и внуци, че след 3–5 годишна възраст те 
няма да попаднат в лоши ръце и да пропаднат?

Самите ние постоянно търсим къде да ги устроим 
по-добре: бебе-клуб, ясли, детска градина, училище, 
институт, аспирантура, работа, санаториум, секция, 
туристическа обиколка и т.н. Всъщност така само сне-
маме от себе си отговорността и я прехвърляме на 
други, а децата ни се раждат и растат буквално в чуж-
ди ръце.

А ние с най-добри намерения си мислим: където и да 
са, само и само да учат, да се занимават с нещо, да не мър-
зелуват, да не попаднат в лоша среда.

Пътят към ада е постлан с нашите добри намерения. 
Всички ние сме толкова добри, толкова чисти, но самите 
не се занимаваме с децата си. За пари възпитаваме и учим 
другите, и то по западните методи и учебници, а собстве-
ните ни деца ги отглеждат и учат също други хора, които 
изобщо не познаваме, не знаем техния начин на мислене 
и методики на обучение и пр.
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Настъпило е времето всеки да преосмисли всичко 
това и да намери своя път и своето предназначение.

Това, което сега се върши във всяка страна реално е 
най-прекия път към ада. Нужна е нова идеология. Нуж-
на е нова истинска национална идея, нова славянска 
идея, нова световна идея.

За щастие такава идея вече съществува и подроб-
но е изложена от Владимир Мегре в книгата му „Кои 
сме ние?“. Това е идеята за родовите имения. Хиляди 
хора в Русия и по цялото земно кълбо са проникнали 
с цялото си същество в тази достъпна и проста идея 
– всеки човек, всяко семейство има право да създаде 
собствено родово имение с площ не по-малко от 1 хек-
тар (10 декара). Това е не по-малко от 100 м. дължина и 
също толкова ширина.

Там ще се раждат и ще растат деца, чиито способности 
многократно превъзхождат тези на най-умните съвре-
менни хора. Там ще дишат чист въздух, ще пият изворна 
вода, ще отглеждат на любимата си земя най-вкусните на 
света плодове, зеленчуци и ядки. Там никой и никога не 
ругае, всички се обичат един друг. Родителите почти ви-
наги са заедно със своите деца, с бабите и дядовците им и 
през повечето време работят тук, вместо да губят по 2–3 
часа за път. Така или иначе науката и техниката вече го 
позволява – има компютри, интернет и други съвремен-
ни средства за комуникация.

Там няма наркомания, престъпност, пиянство и други 
пороци на обществото. Там всички са здрави и щастливи, 
никой не боледува и никой не смее и да помисли някому 
никому нещо лошо под никакъв предлог, а какво остава 
да навреди. Там всички творят и създават новото, което е 
нужно буквално на всеки един от нас. С една дума – най-
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истинската Родина за целия род за много хилядолетия 
напред.

Преди подсъзнателно, а сега и наяве буквално всеки 
здравомислещ човек жадува да си има свое родово име-
ние, а още по-добре ще е, ако го получи в наследство, с 
богати традиции, където всичко е засадено и отгледано 
от майки и бащи, от дядовци и баби и от всички близки 
и далечни роднини, родени и израснали тук, а всички по-
стройки са сътворени от техните ръце от материала на 
засадените от предците им дървета.

Кажете, моля, има ли нещо по-хубаво от приемането 
на родовото имение в качеството на национална идея с 
всички произтичащи от това последици: свръхспособни 
и здрави деца, любящи семейства, здравословен начин 
на живот без всевъзможните пороци и социални изкри-
вявания, мощен подем на икономиката, рязко подобря-
ване на екологията, могъща и процъфтяваща Родина?

Реално в Русия няма национална идея. Дори и в 
проект. А родовото имение е една прекрасно обосно-
вана идея, решаваща както духовните, така и мате-
риалните проблеми, проблеми на всеки човек и на 
цялата страна, проблемите за настоящето и бъдеще-
то. Изследвайки я, аз не успях да открия в нея никакъв 
недостатък нито от икономическа, нито от политическа, 
нито от социална, нито от екологична, нито от нацио-
нална, нито от човешка, нито от каквато и да било дру-
га гледна точка. Отчитайки факта, че тиражите на всяка 
книга на Мегре отдавна са прехвърлили милион и че в Ру-
сия действат повече от 300 родови селища и десетки хи-
ляди родови имения, става ясно, че тази идея вече е зав-
ладяла умовете и сърцата на хората. Всеки иска да има 
здрави и щастливи деца и самият той да живее достойно, 
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а страна му и цялото човечество да живеят в мир, любов 
и съгласие. Ако средствата за масова информация се за-
емат с популяризирането на тази идея, това би решило 
най-грандиозния вселенски проблем.

Не да издигаме футбола в качеството на национал-
на идея, каквото многократно се опитваха да постигнат 
по време на европейските и на световните шампионати. 
Всички СМИ и мнозина от политиците усилено ни доказва-
ха, особено напоследък, че футболът е идеята, около която 
могат да се обединят руснаците като нещо неоспоримо и 
безконфликтно за всички. Те използваха, че събирайки ог-
ромни тълпи от хора, повечето от тях биороботи, могат да 
постигнат един от двата резултата: или стадионът ще ста-
не арена на терористичен акт и тогава събралите се хора 
ще станат негови жертви, или тълпата ще стане неуправ-
ляема и „ще взриви“ сама себе си… и тогава събралите се 
хора „ще се превърнат в нарушители, и дори в престъпни-
ци“. И това се случва по целия свят, независимо от страна-
та и социалния строй. Такъв беше резултата и след мача 
Русия-Япония, в самия център на Москва. Всички хора от 
тълпата бяха предварително и нарочно събрани, а сега са 
обявени за престъпници от същите тези СМИ. Всички при-
състващи на мача бяха обявени от правораздавателните 
органи за издирване по видео-, кино- и фото-снимки, като 
е оповестен и срока на присъдата им: от 3 до 8 години.

Древната ведическа идея за родовите имения е ди-
аметрално противоположна. Не хората да се събират на 
тълпи, а всеки сам да решава съдбата си, като желател-
но е това да става без ничие влияние, а в естественото 
и природното информационно поле и в никой случай в 
изкуственото поле, където само биороботите могат да 
съществуват комфортно.
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В Русия вече има хора с изключителни и огромни 
способности, многократно надхвърлящи способно-
стите на най-умните, според нашето разбиране, хора 
на земята. И най-важното е, че тези хора започнаха да 
се раждат масово (Златната Раса) и това е основният 
потенциал не само на Русия и на славянския род, но и 
на цялото човечество.

Не подземните съкровища, а хората, обикновени-
те руси и славяни представляват основното богатство 
на Русия, главният ѝ резерв, с чиято помощ ще излезем 
напред и ще оставим далеч след себе си най-високо раз-
витите страни. Ненапразно Западът масово „източва“ ру-
ските мозъци. Само САЩ ежегодно привлича над 10 хиля-
ди висококвалифицирани руси. Ежегодно!!!

На всички славяни и особено на Русия много ни 
е провървяло, че такива идеи и такива хора вече съ-
ществуват и продължат да се раждат и че ние, руси-
те, четем и изучаваме не преводни издания, а наши, 
руски, неизопачени, въпреки усилията на световните 
управници, на американските стратези и на европей-
ските клубове и организации, а и дори въпреки нашите 
управници в сянка, които отдавна предадоха и Русия и 
русите.

Добре би било Президентът и неговото макар все още 
малобройно истинско обкръжение да осъзнаят това, да 
го приемат и да го използват в своите практически дейст-
вия и могат да бъдат сигурни, че ще получат подкрепата 
на останалите, на обикновените хора, на патриотите, на 
порядъчните руси; всички ще ги подкрепят, и още как!

При наличието на най-богатите човешки и природни 
ресурси, с най-широките финансово-икономически въз-
можности, с използването на най-новите технологии, в 
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това число и секретни, при наличните руски национал-
ни идеи и при правилно формиране на кабинета, в най-
близко бъдеще Русия може да направи скок напред, а не 
да догонва Запада.

Но и обикновените хора няма нужда да чакат „манна 
небесна“. Докато узрее ръководството, докато се задви-
жи цялата бюрократична машина, докато се обърне на 
страната на Човека, а не на страната на всепоглъщащата 
система, още много вода ще изтече. Но всеки от нас може 
още сега да направи себе си и близките си щастливи и то 
доста бързо, като започне първо с мислите си, а после и 
с делата си, като въплъщава в реалността позитивните 
си замисли. За щастие на всички ни това не е приказка, 
а вече е действителност, осъзната и сътворена от много 
руси, включително и от мен, както и от вас, скъпи чита-
тели.

Ето какво се случва вече повече от 20 години: Въпре-
ки всички трудности и препятствия, заложени в живота 
ни, в това число и в законодателството, най-обикнове-
ните хора започнаха да придобиват собствена земя, да я 
вземат под аренда и да строят родови имения. Чудесно 
е, че десетки милиони руснаци вече завършиха прекрас-
ното училище за градинари и озеленители. От нищото, в 
изоставените земи, с битови неудобства и без копейки в 
джоба, само с голи ръце върху максимум 6 декара те от-
гледаха чудесни градини. Така с помощта на своите земе-
делски парцели, овощни градини и стопанства преживя-
ха тежките времена, изхраниха семействата си, отгледаха 
децата и внуците си.

Милиони хора, недочаквайки нечии указания, раз-
браха и приеха при сърце националната идея за родовите 
имения. И тях няма да ги уплашиш с приказки и доводи 
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от рода, че не може така да се взема земя, че ако вземеш 
своя хектар, после ще ти го отнемат, или ако пък не те 
изгонят, все едно ще са ти нужни доста пари и т.н, и т.н. 
Всичко това Русия го преживя още в миналия век. Вече 
нищо няма да я изплаши. Вече десетки милиони души 
знаят от миналия и настоящия си опит, че никакви огро-
мни пари не са нужни. Макар никой да не се отказва от 
пари. Който с каквото е разполагал, това е построил.

Градинарите разбират и усещат земята си. Добре би 
било, ако по-рано им бе подсказано, че са им нужни не 
шест декара земя, а минимум хектар и не временно, а за 
постоянно, за хиляди години, за всички потомци. За да 
не се скитат по света в търсене на по-добра съдба, а да 
продължат делото на своите предци, на своите майки и 
бащи. Но тогава времената бяха други и в СССР не беше 
разрешено да притежаваш хектар земя, а още повече за 
хиляди години. Дори вдъхновяващият опит на П.А. Сто-
липин беше старателно покрит. Сега всичко това е ре-
алност. Издаден е и прекрасният учебник „Звънтящите 
кедри на Русия“. Налице е и 25-хилядолетният опит на 
Великата и Свята Рус.

Нужни са само желание и чисти помисли да направиш 
щастливи себе си и своите близки и любими хора. Ето че 
със строителството на родовите имения – новото, но до-
бре забравено старо дело се захванаха хиляди хора във 
всички кътчета на Русия, така и не дочакали решение от-
горе. Човекът сам кове щастието си.

Ще дойде време и в Русия, а после и в много други 
страни, ще бъде официално приета идеята за родовите 
имения в качеството на национална идея на страната. 
Ръководството няма да има къде да ходи, когато десетки 
милиони хора осъществят реално тази идея и ще му се 
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наложи да я узакони. И сега това се случва доста успешно. 
Нужно е само да се огледаме. Далекоизточният хектар? 
– Вече съществува! Законът за Родовите имения в Белго-
родска област? – Също вече съществува!

Съществува и богатият опит на първите родови име-
ния и 300-та селища. Разработват се и програмите за тях-
ното развитие. Затова е резонно предложението да не се 
чака, докато правителствата и партиите осъзнаят и об-
общят опита, докато създадат инструкциите, методиче-
ските предписания, докато се приемат поправки в Кон-
ституцията, кодексите за Земеделието, Горите и Водите 
и други закони, в т.ч. и Закон за родовите имения. Раз-
биращите и приемащите „Звънтящите кедри на Русия“ 
имат напълно достатъчни сили, знания и опит. Немалък 
брой от тях са учени и практици, способни да направят 
всичко необходимо за процъфтяването на своите родови 
имения.

Ето с това искам да се обърна към всички единоми-
шленици. Изпращайте своите предложения, опишете 
опита си, достиженията и пропуските, плюсовете и ми-
нусите на проектите си за Родови имения и за техните 
съюзи, обединения и селища. От специалистите очакваме 
научно обосновани програми за развитие.

За да окажем реална помощ на множеството жела-
ещи, в т.ч. и на съмняващите се, е нужно да разработим 
препоръки и предложения за икономическата обосновка и 
за развитието на именията, селищата, районите. На ос-
новата на това е нужно да покажем в цифри нашите нео-
спорими предимства. И да не чакаме, докато това благо-
волят да го направят губернаторите, правителството, 
администрацията на Президента. Ние имаме достатъч-
но сили сами да разработим програмите за развитие на 
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градовете, областите и на цяла Русия през призмата на 
родовите имения. И така още по-убедително ще дока-
жем, че съдбата на Русия не е да се влачи на опашката в 
световната история, а да бъде водеща и процъфтяваща 
страна с прекрасно и щастливо бъдеще.

Молим да изпращате предложенията си на адрес:
Е-mail: viktor_medikov@mail.ru

И така, в Русия, въпреки всевъзможните пъклени 
замисли на някои сили и паралелно с технократичния 
свят стремително се заражда съвършено новият и добре 
забравен ведически естествен Свят. Към 2017 г. положе-
нието на подрастващите в Русия съществено се промени. 
Ако в стария технократичен жречески старозаветен свят 
то продължава катастрофално да се влошава, то в Новия 
Природен, Божествен Свят положението на подраства-
щите вече се доближава до идеалното.

4. 7. Хомосексуализмът и детските социални 
служби

Тъмните жреци на Атлантида, предвиждайки пе-
чалния ѝ край, през 15-то хилядолетие пр.н.е., се прех-
върлили на територията на съвременен Египет и там 
започнали да устройват Системата за управление на 
света за много хилядолетия напред, която през мина-
лия век придоби своя окончателен вид (рис. 1). Само 
ще добавя, че над юдейската масонска ложа стоят ле-
вити, а над тях – тъмните жреци, приемници на жреци-
те от Атлантида.

Системата на Тъмните Сили е всепоглъщаща, чудо-
вищна, в края на краищата почти излязла от контрола на 
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жреците. Това е подробно описано в моите книги, в т.ч. в 
„Руските деца. Минало, настояще и бъдеще“, „Новата мла-
деж на Русия“ и в статията „Кой назначи Путин и Тръмп“. 
Сега жреците, осъзнавайки своя неизбежен край, а и на 
цялата Майка-Земя и поради ред други извънредни об-
стоятелства, пристъпиха към демонтиране на своята из-
лизаща от контрола им Система. Но замислената от реп-
тилоидите Система не предава своите позиции, за което 
свидетелстват драматичните събития по време на избо-
ра на Доналд Тръмп за президент на САЩ и нездравото 
протичане на неговото президентско управление.

Най-близката цел на тъмните е унищожаване на 
Святата Рус и на руснаците по цялата Земя и победа над 
Светлите Сили. За 25 хиляди години те са постигнали оп-
ределени успехи, но дори под покрова на Галактическата 
Нощ не достигнаха пълен успех.

Във веригата на зловредните им планове специално 
място заема подмяната на понятието Любов със секс, по-
сле веднага следват хомосексуализмът и всички полови 
извращения, както и търговията с органи. За надеждно 
обезпечаване на цялата тази мерзост те изобретиха дет-
ските социални служби (ювенална юстиция). В условия-
та на глобализма такива служби са създадени във всички 
страни на света, където има бяла раса.

Както и всичко, свързано с Дявола, и тези служби са 
основани на лъжа. Апологетите им, прикриващи се зад 
грижата за децата, осигуряват безнаказано отнемане 
на деца от родители само по преценка на своите чинов-
ници, без съд и присъда, като причините обикновено са 
най-невероятни. Например детето плаче – „да се изземе“. 
Детето мете пода – експлоатация на детски труд – „да се 
изземе“. В хладилника няма портокали – „да се изземе“ по 
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липса на подходяща храна. Детето се връща от детската 
градина със синина или драскотина – „да се изземе“ и т.н., 
и т.н., грубата фантазия на тъмните сили е безгранична и 
никой не може да се справи с тях.

Пита се: за какво се изземват децата от семействата? 
Целта е една – да се унищожи бялата раса, на първо мяс-
то славянската. Войните срещу Русия не помогнаха, дори 
ядрените и геофизическите, затова започнаха да дейст-
ват отвътре: разрушиха родовете и пристъпиха и към 
масово унищожение на семейството. А какво е семейство 
без деца?

Най-главното – къде отиват тези деца? Интересен въ-
прос. Тъмните отговарят: в други, по-благополучни се-
мейства. Лъжат! Ето какво се случва всъщност:

У нас медицината също е задължителна. За всяко ле-
гално откраднато дете се оформя картон със всички све-
дения. Последните се събират в единна информационна 
база данни – ето ви глобализъм в действие. Красивите и 
здравите момиченца и момченца се избират за секс-ус-
луги, а здравите деца с добра генетика се използват за 
резервни органи за лекуване и спасяване на живота на 
изродите от Системата, които се възприемат като богове, 
че владеят целия свят, телата и душите, всички богатства 
и производителни сили. Единственото, което те не при-
тежават, е безсмъртие. Боговете са безсмъртни, а те – не. 
Но науката е във властта им, медицината също и затова 
си присаждат органи по няколко пъти. Самият Рокфелер 
си е присаждал орган вече седем пъти! А за целта са нуж-
ни здрави, млади донори.

Хомосексуализмът и половите извращения са про-
цъфтявали сред тъмните елити много хилядолетия. 
Няма да се задълбочаваме върху Древен Египет, Рим, 
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Гърция и др., а нека видим какво се случва сега, буквално 
пред очите ни.

Още в миналия век сред бохемите, хората на изку-
ството – масово процъфтява хомосексуализмът и всевъз-
можните полови извращения. Появиха се множество на-
учни и псевдонаучни термини: ЛГБТ, гейове, травестити, 
бисексуални, педофили, лесбийки, сини, розови и пр., и 
пр. Ние няма да се потапяме в тази мерзост, а по народ-
ному тях просто ги наричат хомосексуалисти или гейове.

С развитието на средствата за масова информация, 
особено на телевизията и компютъризацията, хомофи-
лията е възседнала почти всички сцени и екрани, започ-
на масово да се насажда в съзнанието и подсъзнанието 
на обикновените хора, от столицата до затънтените села. 
Гей-парадите заляха целия свят. Не отдавна един гей-па-
рад в столицата на Испания събра два милиона в един 
град! Какви ли сили трябва да имаш, каква власт и какви 
пари!...

Гейове станаха държавни управници (Оланд и подоб-
ни)и парламентаристи, наводниха училищата и медици-
ната, науката, образованието. Всички закони са на тяхна 
страна, а социалните служби им доставят жива стока.

„Където и да плюйнеш сред дисидентите, либерали-
те, правозащитниците – попадаш на хомосексуалист, пе-
дофил и на какви ли още не извратеняци“ – пише „Жур-
налистская правда“.

Ето го знаменитото интервю с журналистката, кан-
дидат на науките Ирина Бергсет, изпитала лично ужас-
ната тежест на службите в Норвегия www.youtube.com/
watch?v=5SElwQp6i1U . Задължително го прослушайте 
и всичко ще ви стане ясно. То излезе под заглавие „Шо-
кираща история, от която капе кръв. За една рускиня, 
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живееща в Норвегия с мъжа си с постоянно местожител-
ство“.

А ето какво се върши във Франция. Анатолий Ливри 
(Базел, Швейцария), за „Руска пролет“ казва: „... диагно-
зата е опасна: както САЩ, така и страните от стария кон-
тинент се управляват основно от психически напълно 
неконтролируеми идеолози, фанатици, презиращи как-
то своята нация, така и останалите народи на Земята. 
Оланд (доказан гей – забележка на автора), да си спом-
ним как изскочи през 2012 г. като дявол от табакера: кос-
мополитната олигархия спешно го назначи на мястото 
на арестувания в Ню Йорк насилник Строс-Кан, социа-
лист-мултимилионер, когото системата беше поставила 
за президент на Франция. Тогава към Оланд прикрепиха 
Валс, усърден деец на глобализма, отначало като шеф на 
МВР, а по-късно като премиер.

... Ще дадем пример от правителствената дейност на 
Валс.

Този Валс потопи в кръв протестите срещу „бракове-
те“ на хомосексуалистите – най-мащабните митинги във 
Франция след края на втората световна война.

Това правителство на Валс продължи геноцида на 
народите на Сирия и Северна Африка, едновремен-
но подкрепяйки ордите на нелегалните ислямисти из 
френските села, заставяйки местната власт да крие от 
обществеността статистиките за сексуалните насилия, 
извършени от псевдо-бежанците. Министърката на обра-
зованието в правителството на Валс през 2014г пристиг-
на, заобиколена от агитатори на лобито на извратеняци-
те, в едно начално училище и пред 7–8-годишни дечица 
и пред кинокамерите на най-големите канали и започна 
да обяснява с подробности содомиите и безчинствата, а 
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главно да изтъква превъзходството на джендърите.
След последния закон, прокаран от правителството 

на Валс, всеки противник на масовите убийства на деца 
в утробите на майките (повече от 200 000 ежегодни аб-
орти във Франция) се озовава зад решетките за две го-
дини. С други думи, достатъчно е просто да предложиш 
на нуждаеща се бременна жена материална помощ, за да 
не унищожи нероденото си дете, дори да информираш в 
интернет-форумите за соматичните и психическите по-
следици от абортите за жените – и много скоро се оказ-
ваш зад решетките! Достатъчно е само да наречеш абор-
та детеубийство – какъвто всъщност е! – и си лишен от 
свобода за две години! Ето само няколко „политически 
успехи“, с които се похвали Валс, екс-премиерът на Оланд, 
обявявайки на 6 декември 2016 година своето желание 
да балотира президента.

Какво поднесе Валс на французите покрай рекламите 
за своите „победи“? Той обеща на избирателите „да защи-
тава Франция от Русия, Путин, САЩ и Тръмп...“!

Да има такъв президент – това е най-лошото нещо, 
което може да се случи на една нация!!! Валс е фанатик, 
а което е още по-ужасно – фанатик, получаващ щедри да-
рове от сектите на космополитите след всяка нова пуб-
лично демонстрирана криза на своята психопатия.

Анатолий Ливри (Базел, Швейцария) – за „Руска про-
лет“: http://rusvesna.su/news/1481876766

А ето какво казва Александър Роджърс: „Във Велико-
британия съдят Владимир Буковски, бивш съветски ди-
сидент, един от идейните основатели и лидери на това 
движение. Борух Немцов го нарече „безусловен морален 
авторитет“, а днес съдят авторитета за детска порногра-
фия!
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В Съветския Съюз това „светило“ дванадесет години 
пролежа по затвори и психиатрии, а го нарекоха „репре-
сиран“. И се оказва, че правилно са го лекували, само не са 
го доизлекували. Преди дни задържаха друг „дисидент“, 
оглавяващия карелското отделение „Мемориал“ – Юрий 
Дмитриев. И по същата причина – детска порнография.

... Константин Райкин внезапно се възмути от цензу-
рата едва когато в театъра му възникнаха проблеми с по-
становка на спектакъл за непълнолетно момче-гей. Ще 
премълча за „обикновените“ хомосексуалисти, с които 
гъмжи сред опозиционерите. И поддръжката на украин-
ската хунта от страна на руските либерали от тази гледна 
точка е напълно обяснима – те просто поддържат своите. 
Аваков е педофил, Ляшко – хомосексуалист, Портников 
– гей. Сродни души… интернационал от извратени лич-
ности! И ги подкрепят техните американски „колеги“, съ-
щите като тях. Байдън го обвиняват в „гропинг“ на девет-
годишни момиченца, Х.Клинтън се счита за престаряла 
лесбийка, а конгресмена от близкото ѝ обкръжение Ви-
нер разпрати на непълнолетни момиченца фотографии 
със своето „мъжко достойнство“. Политолозите се мъчат, 
фабрикуват теории за борба на комунизма с капитали-
зма, на левите с десните, на демократите с авторитари-
стите. А всъщност всичко е многократно по-просто – из-
вратеняците агресивно воюват против натуралистите“ 
Ал. Роджърс

Прекрасно е разнищил проблема за хомофилията и 
социалните служби и влъхвата Георгий Сидоров в своя-
та книга „Хронолого-езотеричен анализ на развитието 
на съвременната цивилизация. Наследството на белите 
богове“. Книга 5 – М.: Концептуал, 2017г – 640стр. Позво-
лявам си да приведа поне един цитат от книгата.
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„Все едно, службите отнемат децата и, естествено под 
конвой те отиват или в приют, или във виртуално семей-
ство, уж за пълноценно възпитание. А после сами знаете 
какво ще им се случва. Краят е известен. Естествено, за 
своите услуги службите получават закръглени суми. Со-
циалните служби се явяват пазарен механизъм за глобал-
на търговия с жива стока – децата. Всъщност те са били 
създадени именно за тази цел. За справка ще кажа, че в 
Норвегия се изземва и продава всяко 5-то дете, в Швеция 
и Дания – всяко 6-то. Считайте, че това са вашите деца...

– А колко деца от Русия са продадени от службите? – 
попитах аз.

– Руски деца! Защото деца от други нации на Запада 
не са нужни, – уточни влъхвата – Няколко десетки хиля-
ди.– Никой не знае колко точно. Но това са го направили не 
службите, защото на социалните служби в Русия още не са 
дали ход. С това се занимават други органи, например орга-
ните за подпомагане. Когато здравите сили в администра-
цията на Президента се опитаха на открият на Запад наши 
деца, колкото и да се стараха, откриха едва половината.

– Излиза, че хиляди наши руски деца са изчезнали за 
органи?

– И ти си изненадан? – погледна ме в очите Чердин-
цев.

– Но всичко това трябва да бъде спряно някак-си!
– Въпросът ми е как? Когато вашата Конституция е 

написана от чичо Сам и голяма част от вашите чиновни-
ци получават грантове от транснационални банки. Ти 
трябва да разбереш, приятелю, че твоята страна е зав-
ладяна без война. Затова в нея хората като цяло нямат 
права да живеят своя собствен живот и в частност да се 
разпореждат със своите деца...“
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5. Образите управляват света. Науката за 
образността и ноосферното образование

5. 1. Науката за образността

Ще дойде време, 
когато в целия свят 
ще има една наука, 

една истина, една промишленост, 
едно братство, 

една дружба с природата...
Д.Менделеев

Образованието – образо-ваяние (ваяне на образи). В 
самото название звучи същността на науката за образ-
ността. Удивително и на пръв поглед непонятно: реално 
всеки човек мисли чрез образи, а най-засекретената нау-
ка, за която не само учените, дори спецслужбите не зна-
ят – това е науката за образността, науката на влъхвите, 
на жреците, с помощта на която те са създавали нужните 
им светли образи и са ги внедрявали в живота на хората, 
държавите, на цялата планета.

Науката, която позволява да виждаме много векове 
напред и която давала на влъхвите, на жреците, на све-
товните управници възможностите да управляват света 
за много хилядолетия напред.

Вече говорихме за това, че науката е като брадвата, с 
която може да се построи дом, но може и да се убива. Ру-
ските влъхви са използвали науката за образността само 
за съзидателни цели, а тъмните жреци още от времето на 
Атлантида обратно – за разрушения и поробване. Тяхна-
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та цел е да унищожат Русия, русите и славяните като 
преки наследници на Великата Хиперборея.

„Светлите жреци имали тайна наука. Тяхното учение 
се наричало Наука за образността и от нея произлезли 
всички други науки. За да засекретят главното учение, 
върховните жреци са разчленили цялата наука на образ-
ността, за да насочат останалите жреци в различни посо-
ки. Така по-късно се зародили астрономия, математика, 
физика и много други, в това число и окултните науки. 
Всичко това било направено с цел всеки от жреците да се 
увлича и отклонява вниманието си към частното и така 
никой да не може да стигне до цялото.

А в своята цялост тази наука позволява на човека да 
ускорява мисълта си, да мисли чрез образи, да обхване 
едновременно целия космос и да проникне в микросве-
та, да създаде невидими, но живи образи-субстанции и с 
тяхна помощ да управлява големи общности от хора. Пак 
с помощта на тази наука са възникнали и многото рели-
гии. Този, който дори частично е успял да я опознае, се 
сдобивал с неимоверна власт, можел да покорява страни 
и да сваля царе от престола“ (Вл. Мегре, „Сътворение“).

В дохристиянския период на Великата Свята Рус все-
ки Ведрус (ведически русин) прекрасно е владеел наука-
та за образността и я прилагал в своя живот в продълже-
ние на 25 хиляди години.

Великият персийски управник Дарий, владеещ огро-
мни територии от Европа, Азия и Африка, комуто завиж-
дал самият Александър Македонски много векове по-
късно, 2,5 хиляди години преди него успешно използвал 
науката за образността в своята многостранна дейност. А 
същата тази наука му била предадена не от кой да е, а от 
самия Заратустра (Заратуштра, Зороастър), влъхвата Зар, 
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който дошъл от устието на река РА (днешната р. Волга) и 
донесъл ведическите знания, които по-късно в орязан вид 
започнали да ги наричат Авеста. Великият Учител, Про-
рок, маг, лечител, роден на Урал, където сега се е разпрос-
трял огромният град Перм, се преселил в земята на вели-
ката държава на Ахеменидите, управлявана от Дарий.

Пример за подобно разчленяване на всеобщото зна-
ние са различните направления на сегашната медицина, 
също някога отделена от цялостната наука за образност-
та. Уж за да улеснят изучаването му, тялото на човека 
било разделено на множество части, органи и системи 
(нервна, храносмилателна, дихателна, опорно-двига-
телна и др.), като всяка част си има отделна специфична 
терминология и отделни специалисти, които вече не се 
разбират помежду си, например един офталмолог не раз-
бира гинеколога?

И след като всеки специалист изучил колкото можел 
по-задълбочено и цялостно своята част от тялото, лека-
рите се опитали да обединят всички тези знания и така 
успели да възстановят тялото на човека, но не и самия 
човек, защото субстанцията, която ет изгубили при това 
разчленяване, била душата с всички нейни фини тела 
(етерно, астрално, ментално и др.)…, както и духа. А без 
тях няма истински човек, а само болно парче месо, което 
лекарите безнаказано доубиват с лекарства. Така лека-
рите лекуват не човека, а неговото сглобено подобие.

Освен това материалистите, които завзели властта, 
винаги „научно“ са се опитвали да доказват, че душата не 
съществува, като противниците на тяхното твърдение 
просто били унищожавани.

Сега резултатът от нарушената ни цялостност е пла-
чевен: повече от 30 000 болести, много от които не се 
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поддават на лечение с ортодоксалната медицина. Смърт-
ността расте, продължителността на живота намалява, 
особено сред самите лекари. Лекарствата и витамините, 
хранителните добавки и генно модифицираните проду-
кти са измислени, само за да тровят хората и да ги упра-
вляват във всяка ситуация в продължение на целия им 
живот, от момента на зачеването до гроба.

Сходна е ситуацията и в другите науки. Не е изключе-
ние и икономиката, по-точно хрематистиката (науката за 
лъжата) и дори на нея ѝ се отрежда водещо място.

Такива са печалните и катастрофални резултати по-
ради забравянето на цялостната Наука за образността.

Да се надяваме, че на човечеството в най-близко вре-
ме му предстои да узнае поне А-Бе-то на почти изгубена-
та наука за образността. Творецът, Великият Космически 
Разум, изначално е сътворил тази наука, тъй като е сът-
ворил Човека по Свой образ и подобие именно въз основа 
на създадената преди това от Него наука за образността 
и затова е заложил тази наука във всеки човек, във всяко 
Свое творение.

5. 2. На какво ни учи съвременната наука?

Всъщност съвременната наука на нищо не ни учи, 
тъй като изобщо не познава науката за образността.

За щастие, Галактическата Зора изгря, малко по мал-
ко се пробужда и съвременната наука и вече излиза на 
нужното ниво. Учените признаха, че материалният (фи-
зическият) свят се създава от нематериалния (вълно-
вия) свят.

Любопитно е, че още през 1982 година, акад. М. А. 
Марков докладва пред Президиума на АН на СССР:
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„Информационното поле на Вселената е многослойно и 
по структура прилича на „матрьошка“, а всеки слой е свър-
зан с йерархически по-високите слоеве, и така чак до Абсо-
люта и то се явява освен информационна банка, още и регу-
латор на началото в съдбите на хората и на човечеството“.

Сега това вече не са нечии езотерични измишльоти-
ни, а строги научни доказателства на математици, физи-
ци, химици, биолози...

Всичко това обаче стана възможно след появата на 
уникалната наука квантова механика, и особено след 
Единната теория на полето, създадена в края на миналия 
век и на миналото хилядолетие от великия руски учен 
акад. Г.И. Шипов. (138–139)

Академик А. Е. Акимов: „За нас физическият вакуум 
представлява това, което остане в пространство, от което 
сме премахнали целият въздух и всичко до последната 
елементарна частица. В резултат се получава не празно-
та, а своеобразна материя – Прародителят на всичко във 
Вселената, раждащ елементарните частици, от които по-
сле се образуват атоми и молекули“.

Полезно е да си припомним и резултатите от дългого-
дишните изследвания на акад. Ф. Я. Шипунов и на учени-
те от Института за биосферата на Руската академия на на-
уките (РАН): „Съществува наука, която се нарича квантова 
механика, изследваща частицата едновременно като фи-
зическа структура и като вълна и енергия. Извън граници-
те на елементарните частици: неутрони, позитрони и др. 
материалният свят вече не съществува, а там остава само 
вълновата му компонента. Излиза, че Вселената се състои 
от някаква субстанция, която не може да се нарече мате-
риална. Това е духовната субстанция, която има вълнова 
природа. Именно тя създава и изгражда физическия свят.
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Изследванията показаха, че има такива вълни, които 
могат мигновено да се разпространят до всяка точка на 
Вселената. Благодарение на това всяка произнесена дума 
или състояло се събитие мигновено се запечатват във 
всяка точка на Вселената и завинаги остават там. Зато-
ва има Висша Сила, която вижда целия свят мигновено и 
моментално благодарение на такива вълнови функции“.

Учените В. Ю. и Т. С. Тихоплав: „Особен интерес пред-
ставлява йерархията при нивата на реалността на субек-
тивната физика. Абсолютното нищо поражда първично 
торсионно поле и задава физическите закони за негово-
то функциониране. Първичното торсионно поле поражда 
физическия вакуум и също задава физическите закони, 
по които този вакуум функционира. Физическият ваку-
ум на свой ред поражда елементарните частици, от които 
възникват атомите, явяващи се основа за веществата и 
определя законите на плазмата и на веществото“.

Още в средата на 20-ти век големите учени Идлис, 
Уитроу и Дике откриха антропния принцип: „За същест-
вуването на Вселената е необходимо на определен етап в 
нея да възникнат наблюдатели“. Тук си заслужава да по-
ясним, че на гръцки antropos означава „човек“. Този прин-
цип свидетелства за това, че всеки квантов обект (а це-
лият Свят се състои от квантови обекти) се намира в 
позиция от възможни състояния, и само съзнанието 
на наблюдателя заставя този обект да премине в оп-
ределено, конкретно състояние. Например, съзнание-
то, въздействащо на светлината, която се явява енергия 
от високо вибрационно ниво, може да накара тази свет-
лина да се организира в елементарни частици, а те вече 
да се обединят в атоми и молекули. А ако накараме тези 
молекули по програма да се обединят в някой орган, то 
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това ще бъде материализация, същата, каквато осъщест-
вява например акад. Грабовой“.

В цялостен и комплексен вид решението на разгле-
даните научни въпроси е представено в резултатите от 
изследванията на именития руски учен проф. Борис 
Александрович Астафьев, академик на много академии 
на Русия и света, лауреат на Международната награда 
Гузи в областта на физиката, доктор на медицинските и 
на философските науки, автор на „Теория на Творението 
и на Генетичното единство на Света“ (6–13), открил Гено-
ма на Света и повече от 80 Закона на Света, автор на 220 
открития от световно значение!

Като пример за използване достиженията на науката 
за образността, т.е. на една микроскопична частичка от 
нея, можем да посочим сътворяване на образи при теа-
тралното изкуство, или при работата на „Пи-ар“-а.

При правилно създаден образ от артиста, той става 
велик, а при правилно създаден образ за кандидата за 
какъвто и да било пост (президент, депутат...), той бива 
избран, дори самият кандидат за поста силно да се разли-
чава от образа. Но хората познават само образа. Малцина 
са се срещали с истинския кандидат. Спомнете си Елцин, 
Горбачов, Ленин, Троцки...

Съвременната наука напълно потвърждава закона: 
Мисълта е материална. Научните данни са напълно дос-
татъчни, за да обяснят много чудеса, за които по-рано, в 
продължение на хилядолетия, хората са били изгаряни 
на клади, разчеквани, хвърляни в затвори и изпращани 
в психиатрия.

Днес с помощта на науката могат да бъдат обяснени 
явления като телепортация, ясновидство, ясночуване, 
реинкарнация и др.
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Отново си връщаме нещата, които са знаели и уме-
ели нашите славянски Предци, нещата, чието същест-
вуване се признава дори от Църквата, но в качеството им 
на чудеса, поради което тя е унищожавала всички знаещи 
и умеещи, предварително обявявайки ги за магьосници 
и вещици. Но хората са започнали да се замислят: защо е 
нужна Църквата, щом Човекът не е раб божий, а син Бо-
жий, щом той е подобен Богу?

5. 3. Идеите, идеолозите и образите управляват 
света

Идеите и образите управляват света! Именно чрез 
тях можем да разрешим всички проблеми, в това число в 
образованието и възпитанието, да премахнем тероризма 
и наркоманията, насилието, войната, проституцията и 
другите неизлечими пороци на технократичния свят, да 
решим всички основни проблеми, свързани с децата и с 
демографията.

Всичко това можем да постигнем само чрез светлите 
образи и чрез всеобщата и повсеместна идеология на 
доброто и на любовта.

Човекът е роден да живее в щастие в рая на Земята 
и това е напълно възможно и то сега, веднага, в наше 
време. Хората не трябва да се залъгват: „ще убием теро-
ристите и ще заживеем спокойно“, а трябва спешно да 
заменим идеологията на насилието, войната, робството, 
злото, подчинени на златния телец, с идеологията на лю-
бовта и доброто.
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Русия може без всеки един от нас,
но никой от нас не може без нея.

Горко на този, който мисли че може,
но двойно по-горко на този,

който действително живее без нея...
Член-кореспондент на императорската  

Академия на науките
И. С. Тургенев

Главните терористи, задкулисните, за които никой не 
пише и не говори, отдавна са проумели, че идеите упра-
вляват света. Основата на техните действия и техни дви-
жещи сили се явява сатанинската идеология. Да, идеите. 
Та нали камикадзе се самовзривяват не за пари и не за 
материални блага, а за идеята, била тя глупава или сата-
нинска, стига да е умело вкарана в техните глави. Идеята 
се облича в ярък образ… и човекът отива на смърт, на-
пълно убеден в своята правота.

Фабрикуването на камикадзе се разпространява все 
повече. Идеолозите на тероризма целенасочено вкар-
ват в главите на много хора своята лъжлива правота под 
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формата, че е от Всевишния. И в името на Аллах, Яхве, 
ционисткото божество или на някой друг тези камикадзе 
на Сатаната са готови да унищожат милиони и милиарди 
хора с твърда убеденост и спокойствие.

Трябва да се премахнат причините за тероризма над чо-
вешките души и тела и това, което го подхранва, неговите 
корени. Само тогава борбата с тероризма ще бъде ефектив-
на. В противен случай, когато режем върхарите, корените 
само ще укрепват още повече и ще се разрастват още по-
мощни. Самата природа ни дава доказателства за това.

Разбирам, че около това ще се вдигне голям шум: у 
нас има демокрация и свобода на словото. Но всъщност 
няма никаква демокрация! Щом светът се движи към 
пропастта, това си е чист геноцид и масов тероризъм, 
убийство на човешките души, а като следствие и на 
телата.

Проблемът за идеологията и тероризма е подробно 
разгледан в моите книги „Националната идея“, „Иконо-
мика и власт на миналото и бъдещето“. (72,73)

* * *

Образите и идеите управляват света. Една национал-
на идея, която е била приета от болшинството от хората 
в обществото, винаги е превръщала държавата в могъ-
ща и процъфтяваща. И обратното. За съжаление през по-
следното хилядолетие в Русия се случва точно това, но с 
обратен знак. Идеолозите могат да изопачат всяка идея с 
всички произтичащи от това последствия.

На основата на идеи те могат да създават различни 
образи, с които да управляват цели региони, страни и це-
лия свят.
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От детството си сме се сблъсквали с множество об-
рази: образът на мама, на татко, роднините, близките, 
учителите, лекарите, учените, управниците. Един и същ 
човек може да бъде и много добър и много лош. Всичко 
зависи от това как си го представяме и с какво го срав-
няваме. Но докато близките си възприемаме лично, чрез 
своите чувства, които трудно могат да бъдат излъгани, 
то за хората, които не познаваме лично, съдим по създа-
дените образи и в зависимост от количеството и качест-
вото на получената информация се мени и мнението ни 
за тях, при това по правило в негативна посока.

За примери не е нужно да търсим далеч: В.И. Ленин, 
юда-та Троцки и почти всички управляващи, завършвай-
ки с М. Горбачов и Б. Елцин. Всеобщата любов се сменя с 
всеобща омраза. Образът на спасителя на Отечеството се 
превръща в образ на разрушителя.

През целият съветски и постсъветски период в Ру-
сия се води борба за властта и за богатствата ѝ, а не за 
идеята. Управниците ни винаги са били убедени: имайки 
власт, те могат да набият в главите на хората всякакви 
идеи и идеологии. И за известно време успяваха. Който е 
по-близо до „копанката“, той е и по-силен.

Но сега вече всички идеи са опошлени: комунистиче-
ската, социалистическата, капиталистическата, либерал-
ната и останалите, както и хората, които ги осъществява-
ха. Остана една-единствена идея, водеща към пропастта 
– „копанката“.

Комунизмът в нашите понятия остана една утопия, 
тъй като самата идея на практика е била извратена.

Но унищожаването на комунизма също е утопия. 
Принципът: от всеки според способностите, всекиму 
според потребностите е в природата на човека. Човекът 
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затова е и създаден. Способностите са безгранични. 
Но ние сами ги унищожаваме първо в децата си, по-
сле самите те ги унищожават в себе си, а след това и 
в своите деца. И всичко се повтаря. Човекът унищожава 
Природата, за да създаде заводи за производство и пре-
чистване на вече унищоженото – замърсените вода, въз-
дух, земя, храна.

В природата има всичко за пълното задоволяване на 
човека, затова, колкото и да ни тласкат към материали-
стичния път, не могат да ни отнемат чувствата. А подсъз-
нателно човек усеща, че не живее единствено за хляба. 
И колкото и злато и скъпоценни камъни да му дават, ду-
шата му ще жадува за друго, което няма как да се купи 
с пари…, например любов, щастие, здраве. И така в него 
неизбежно се зараждат идеите на комунизма.

Типичният пример за комунизъм е едно семейство, 
но истинското семейство. В него в пълна степен важи 
комунистическия принцип – от всеки – според способно-
стите, всекиму – според потребностите. В такова семей-
ство човекът не само доброволно, но и с любов отдава 
най-доброто от себе си на своята половинка, на децата, 
родителите, старците. И в същото време се старае да вло-
жи най-голям принос за доброто на всички тях.

Човекът вече си има всичко. Всички способности са 
заложени в него по рождение. Примерите са безброй. 
Дори един неспособен човек, когато започне да работи 
над проблем в която и да е област и го прави със сърце 
и от душа, постига неимоверни резултати. И обратното 
– способният, ако не развива своите способности или ги 
използва във вреда на хората и природата, след време ги 
губи.

На човека просто трябва да се даде възможност да 
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развие способностите си. А потребностите той сам ще ба-
лансира. Нали не може да носи 10 костюма едновременно 
и да изяде 10 ананаса наведнъж. Отдавна сме разбрали, 
че човекът колкото повече способности има, толкова по-
малко са материалните му потребности. Можете да се 
убедите в това от биографиите на различни богати и ве-
лики личности.

Неуспявайки да построим комунизма, решихме да 
се пробваме със социализма. Основният закон на социа-
лизма е: най-пълното задоволяване на материалните и 
духовните потребности. Е, впуснахме се да задоволяваме 
материалните потребности, а забравихме за духовните. А 
ако пренебрегнем духовната част, материалното можем 
да задоволяваме безкрайно. Защото ако постоянно уни-
щожаваме материалните блага чрез войни, катастрофи, 
обезценяване, болести и др., което и се случва, съответ-
но вече излизаме от социалистическата идея, въпреки че 
сме изпълнили задачата в материален план.

Какво ще стане, ако се върнем преди 100 години и по-
кажем на тогавашните хора от 1917 г. всичко, което ще 
имат през 2017-та: телевизор, радио, телефон, компю-
тър, самостоятелно жилище, тоалетна, вана, самолети, 
влакове и още много други. Представихте ли си го? 99% 
от тях ще кажат, че ние живеем в комунизма.

Но бедата е в там, че самата идея се е извратила. Ду-
ховните потребности са сведени до най-ниско ниво, жи-
вотинско, а материалните, без балансиране с духовните, 
никога няма да могат да бъдат напълно задоволени, с ни-
какъв научно-технически прогрес.

Ако човекът и обществото не се погрижат за ду-
шата, за духовното развитие, те са обречени на из-
миране. Святото място не остава празно. Ако липсва 
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вътрешен стожер, основна идея, то това място ще се 
запълни с уродливи форми: наркомания, алкохолизъм, 
проституция, хомосексуализъм и др., съпровождани от 
СПИН-а, катастрофи, войни, епидемии, суицидните опи-
ти и т.н., което и се случва…, т.е. ускорено измиране, уни-
щожаване на привидно материално задоволените хора.

Човекът не е парче месо. Той е преди всичко Душа. А 
едва после е тяло. А там, където има идея, има живот и е 
възможно неговото продължение. Това може да се про-
следи при отделния човек, при семействата, колективи-
те, обществата, страните.

И дори при бойните изкуства. Веднага след като из-
чезна духовната компонента от бокса, от борбата – сво-
бодна и класическа, от самбо-то, тези видове спорт за-
почнаха да западат. Бързо се развиха източните бойни 
изкуства, подплатени с духовни идеи, което предизвика 
появата на множество школи и треньори, но не и на Учи-
тели. С времето треньорите започнаха все повече да на-
блягат на юмруците. Духовната основа изчезна. И резул-
татът е налице. И тези спортове започнаха да залязват.

В този смисъл нашият „руски стил“, „казашки спаси-
тел, пет стихии“ като бойни изкуства са безсмъртни и се 
явяват най-добрите сред известните по света бойни из-
куства, защото те са позитивни, основани не на агресия, а 
на любов и на чувство за дълг и отговорност пред рода и 
Отечеството. Неслучайно телохранителите на японските 
императори са били бойци в руски стил. Мощна духовна 
компонента плюс истински Учители – това е залогът за 
успеха за всеки стил.

Това обяснява голямото влияние и широко разпрос-
транение на религиите – защото те са основани не на ма-
териалното, а на дълбоките идеи.
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5. 4. За създаването и използването  
на отрицателни образи

За русинът винаги е било изключително важно жи-
вотът му да има смисъл, да е изпълнен с истинска духов-
ност. В нашето общество нравствените, духовни идеали 
винаги са преобладавали над користните и материални-
те.

Бездуховното общество е обречено. Това добре са го 
разбрали на Запад. На тях въобще не им е била нужна 
мощна, могъща Русия. Съществували са всякакви раз-
лични планове за унищожаването на Русия, но те нищо 
не можели да сторят на руския Дух и на руската Душа.

Многовековната борба през последното хилядолетие, 
дори след покръстването на Светата Рус накара Запада 
да си направи извода, че побеждаването на Русия отвън 
е невъзможно. Това не успяха да сторят нито Атлантида, 
нито Великия Рим, нито черните монаси, нито Наполеон, 
нито Хитлер, нито още много други. И тогава като дораз-
виване на многовековните планове за унищожаване 
на Русия се раждат и планът на Далес и Доктрината на 
съвета за национална безопасност на САЩ: „Ние ще раз-
пространим сред тях наркомания, проституция и мн. др. 
Те ще гледат нашите филми и ще правят каквото им ка-
жем“.

За тази цел бил създаден съвсем различен образ на 
псевдощастливия човек на капиталистическото обще-
ство и внедрен в съзнанието на хората от Съветския 
Съюз, а образът на човека от комунистическото обще-
ство беше обезобразен до крайност. Така в една страна 
се сблъскаха челно два образа, зад всеки от които стоеше 
огромна маса от хора. И започнаха да воюват всеки срещу 
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всеки: в семейството, у дома, на работното място, в обще-
ството.

Тук те преуспяха. Резултатът не закъсня. Повече под-
робности за това има в (73–76).

Заради това, че Западът е пакостил и продължава да 
пакости в Русия, той си получи заслуженото. „Не копай 
гроб другиму; не плюй в кладенеца, от който пиеш...“ – 
това са Законите. И всички вече си получават заслужено-
то, в т.ч. ционистите и чеченците, после араби, иракчани, 
афганци, иранци, а сега и украинските фашисти, както и 
заплахата от розова революция в самите САЩ. Природ-
ните катаклизми на техните територии неумолимо се 
усилват. Океанът вече поглъща цели щати.

Но на нас от това не ни стана по-леко. Все още про-
дължаваме да вървим надолу, водени от лъжливи образи. 
Сега сме на ръба на пропастта и това е видно с невъоръ-
жено око. Обществото се изражда. Населението измира. В 
повечето региони са обявени епидемии на СПИН, тубер-
кулоза и др. Цялата мерзост продължава да процъфтява. 
За каква демография може да става дума при тези усло-
вия?

Практически всичко това вече достигна до всяко се-
мейство, до всеки човек и чрез никакви материални блага 
не може да се поправи. Нужна е Идея, вътрешен стожер 
– както за всеки човек, така и за цяла Русия. На всич-
ки ни е нужна и малката и голямата Родина. Трябва да 
ги възродим. Само тогава ще е възможно разрешаването 
на материалните икономически въпроси. И такава идея 
се появи и за нея вече говорихме в предишните глави и 
още по-обстоятелствено – в последната глава.
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5. 5. Образование и възпитание

Като начало ще припомня някои общоизвестни исти-
ни:

1. Органите, които не се използват, атрофират и 
стават нежизнеспособни. Ако навреме не ги включим 
в употреба, може и да ги изгубим. На който са му ги-
псирали нещо, добре знае това. Или, представете си, на 
едно малко дете обездвижват ръката (в гипс, доспехи 
или по друг начин). Какво ще стане с нея, когато дете-
то расте? (В Египет вече има такъв опит, дори са из-
ползвали златни доспехи). Който е гладувал поне две 
седмици знае, че след това храносмилателните органи 
се разработват много внимателно, само със сок, много 
разреден с вода.

2. Неработещото полукълбо на главния мозък на 
практика атрофира и става нежизнеспособно. Затова 
практически всички хора са лявомозъчни.

3. Неработещите клетки на главния мозък атро-
фират, стават нежизнеспособни и в крайна сметка 
умират. Затова у съвременния човек мозъкът действа 
само 3–5%, а при гениите едва 10–12%.

4. Неработещите контури на главния мозък уми-
рат. По-точно, те дори не се формират, ако няма дори 
елементарно ноосферно образование и възпитание. За-
това съвременния човек от 8 възможни контура има мак-
симум 3–4 формирани и действащи.

5. Неработещите фини тела на човека са абсолют-
но неработоспособни. Хората дори не помнят, че ги 
имат, както впрочем и душата и се отъждествяват само с 
физическото си тяло. В резултат те нямат никакво поня-
тие, дори елементарно за своята душа, още повече как е 
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устроена. За какво говорим, след като все още тялото си 
не познаваме.

Накратко безвъзвратно губим това, което не из-
ползваме и не тренираме. И такъв човек се превръща 
в болно парче месо, доживяващ безрадостно своя край.

А при вас кое мозъчно полукълбо работи?

Над 40-годишен научен и педагогически опит, 
дългогодишен опит от живота сред природата, а в по-
следните 15 години в собствено родово имение, в го-
рата, обучение при Влъхвите и при великите учени, 
притежаващи уникални знания, за които не подозират 
нито спецслужбите, нито президентите, знания, които 
никъде по света не се преподават – всичко това ми поз-
волява да направя следните изводи:

Съществуващата Система за образование и въз-
питание, особено западната, както за децата, така и 
за възрастните, се явява негативна и разрушителна; 
основава се на лъжливи знания, методики и методо-
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логии; насочена е към подкопаване устоите на физи-
ческото и психическото здраве на населението, към 
подготвяне и обучаване на биороботи за обслужва-
не на технократичната глобална, жреческа световна 
Система.

Повдигнатият проблем е толкова обширен, че обхва-
ща буквално всеки човек на нашата малка планета Земя. 
Във връзка с това предварително моля да ми простите, 
ако говоря глобално. Който предпочита по-тясна тема-
тика, като професионалист спокойно може да прецени и 
използва цялата информация именно за свои нужди. И 
така...

Азбучните истини практически във всички обла-
сти на знанието са скрити от хората, което подробно 
показах в своите книги (72–84). Учудвате ли се?

Тогава хайде заедно да разгледаме, скъпи приятели, 
само един общоизвестен научен факт, на който за огро-
мно съжаление никой не обръща внимание и съответно 
не може да си направи извод. Този факт, който винаги се 
премълчава е – на този етап от многохилядното разви-
тие на човечеството най-умните хора използват мо-
зъка си едва на 5–6% и това, по правило е лявото ло-
гически-разсъдъчно полукълбо: в милиони училища по 
света, хиляди университети и академии, повече от 500 
всевъзможни методики и методологии на преподаване и 
възпитание, огромната милиардна армия от педагози! И 
цялата тая армада начело с разни управници чрез своите 
си средствата за масова информация неуморно ни залива 
с глупости за небивалите достижения в образованието и 
възпитанието, в развитието на човека и на обществото.

Тези ли критерии и показатели се използват за ис-
тинската правдива оценка на жизненото равнище на чо-
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века, на системите на образование и възпитание, на ре-
зултатите от дейността на педагогиката и педагозите и 
накрая на резултативността на управниците?

Можем ли да наречем човек съществото, което 
дори след обучение в най-добрите университети из-
ползва едва между 3 и 5% от мозъка си и те само от 
неговото ляво полукълбо? И що за Система и що за 
образование и възпитание са тези, които не ни да-
ват възможност да се развиваме, да станем истински 
хора, да се издигнем над животинските потребности, 
не ни разрешават да мислим цялостно с двете мозъч-
ни полукълба, не ни позволяват в пълнота или поне 
на една трета да използваме своите, от Бога дадени, 
способности? Защо от наличните у човека 8 неврон-
ни контура в главния мозък използваме не повече от 
3–4?

Задавайки си подобни очевидни въпроси, се замисля-
ме и за друго: в чий интерес е хората да не се развиват, 
нито децата и внуците ни?! Защо на всички континенти 
без изключение и във всички страни са наложени зло-
вредни системи на образование и възпитание? И защо не 
се дава път на ноосферното образование и възпита-
ние, на ноосферната наука, позволяващи използването 
на двете полукълба на главния мозък и то до 90–100%. 
Кой управлява света, страните и континентите, след като 
човекът е превърнат в животно? И кой не му позволява 
да се изправи на крака, а го държи на колене? Защо ра-
ботят само 2 спирали на ДНК и то едва на 1%, защо са 
отворени само низшите чакри? Много са въпросите, кои-
то възникват... Значителна част от техните отговори ще 
намерите в трудовете – моите и на моите колеги (6–13, 
20–24, 45–48, 56–62, 65–84).
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Широко известни са крилатите фрази:
– По делата им ще ги познаете;
– Каквото посееш, това и ще пожънеш (Закон за ка-

рмата, Закон за причинно-следствените връзки);
– Пилците се броят наесен.
Нелицеприятните дейности на човечеството през 

последните хилядолетия, понижаващото се ниво на 
развитие на човешкия мозък, на способностите ни и 
на психиката нагледно потвърждават пагубността на 
избрания от тайното световно правителство път.

Здравомислещите хора отдавна „преброиха всички 
пилци“ и достигнаха до печални изводи:

1. Човекът и цялото общество ускорено дегради-
рат. Природата се унищожава. Отрицателните явления 
са препълнили света: война на всички нива, от семей-
ството до държавите и обществата, престъпност, нар-
комания, алкохолизъм, разврат и др. Нарушена е хармо-
нията между отрицателното и положителното, между 
Доброто и Злото. Това ускорено унищожава остатъците 
от Доброто. В този момент вече е прескочена точката на 
необратимостта, точката на бифуркация.

2. Образованието и възпитанието във вредна жиз-
нена среда с отровен въздух, вода, почва, в изкуствено 
информационно поле, плюс неправилно хранене, при 
това с генно модифицирани и буквално отровни проду-
кти, изключително много задълбочават съществуващо-
то критично положение. В резултат човекът използва 
максимум 6% от мозъка си, а гениите – до 10–12%!, при 
това само едното, лявото, логически-разсъдъчно полу-
кълбо, като дясното, интуитивното, практически е ат-
рофирало.

90% от хората са десноръки (лявомозъчни), 10% са 
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леворъки (дясномозъчни), но практически всички са 
само с по едно функциониращо мозъчно полукълбо!

В нечовешката отровена жизнена среда хората не мо-
гат да бъдат духовно и физически здрави и развити. Цве-
тята не растат върху асфалта!

3. Образованието и възпитанието в съвременните 
учебни заведения, дори в най-добрите, не само е откъс-
нато от семейството, от Рода и от Природата. Глупави-
те или по-точно пагубни организация и управление на 
всички правителства и на всяка Система възпрепятстват 
реализирането на принципа на приоритетното възпита-
ване и обучение в семейството и сред Природата. А без 
това е невъзможно, дори в най-миниатюрната си степен, 
нормално образование и възпитание.

4. Процесът на образование и възпитание използва 
зловредния метод на постоянно прекъсване на ми-
словната дейност на учещия. Не му се дава възможност 
да съсредоточи своята мисъл върху решаването на по-
ставените задачи. В течение на деня мисълта е разкъсана 
и прескача от един предмет върху друг, често диаметрал-
но противоположни. В такова състояние човек просто не 
може да има свои мисли и така постоянно му се натрап-
ват нечии чужди, мислите на онези, които притежават 
властта и парите.

Дори в рамките на един учебен предмет мисълта по-
стоянно и целенасочено се прекъсва и хаотично прескача 
в различни посоки. Отсъдете сами, скъпи приятели, дали 
ще успеете да сътворите нещо хубаво, ако непрестанно 
ви прекъсват и отвличат от основното ви занимание?

В такива условия е невъзможно да се даде пълноцен-
но образование, да се възпита човек-творец с разкритие 
на уникалните му природни способности. Възможен е 
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само вариант на създаване на примитивен биоробот, не-
умеещ творчески да мисли и да създава нещо прекрасно. 
Такова същество е способно само тъпо да изпълнява 
прости команди на основата на зомбиращи програми, 
заложени в неговия недоразвит мозък още от най-
ранно детство.

5. Съществуващата система се равнява по слабораз-
витите, следователно занижава способностите на по-
развитите деца до нивото на слаборазвитите и в край-
на сметка до тяхното унищожаване. И всичко това се 
осъществява под прикритието на лозунгите за равенство 
и либерализъм, за демокрация и плурализъм.

Класовете в училищата се състоят от деца, които чес-
то са диаметрално противоположни по ниво на развитие. 
Задължително поне по 2–3 деца на клас са от неблагопо-
лучни семейства, неспособни реално и бързо да възпри-
емат действителността и на практика по тези, изостава-
щите, се напасва обучението на всички останали.

В световен план се случва абсолютно същото. Про-
словутият единен държавен изпит-тест е измислен 
в САЩ, отначало за умствено изостанали, които не мо-
жели самостоятелно и свързано да отговарят на въпро-
си, а можели само, като дресирани животни в цирка да 
посочват с пръст един от предложените варианти и по 
законите на математиката вероятността за улучване на 
вярното е 50 на 50. И ето я вече ухилената тройчица. Този 
изпит трябвало да продължава 2 часа. Така де, какво има 
да мислят дълго? Могат да се справят с посочването и за 
2–3 минути.

А днес как е? Матури се провеждат по целия свят, но 
вече цял ден. Децата са станали още по-слаборазвити, 
отколкото умствено изостаналите деца отпреди 20–
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30 години! А на изпитите към децата се отнасят като към 
престъпниците в затвора: забранено е да ядат, да пият, не 
бива да носят със себе си нищо, за всяка дреболия след-
ват заплахи, с които ги преследват в течение и на цялото 
училищно обучение. Психиката на децата се руши пред 
очите ни. Енергията на страха се наслоява върху другата 
страхова енергия, заложена още от раждането в родил-
ния дом и превръща човека в дегенерат. Цялата система 
на образование е основана на изпитите и на страха. Деца-
та се превръщат в умствено изостанали същества с раз-
рушена психика.

В психологията съществува обективният закон „за 
максималното позитивно натоварване на психиката на 
детето“, гласящ, че ако в детството психиката на детето 
не е била натоварвана на макс с позитив, то такова дете 
не само ще спре своето развитие, но и стремително ще 
се превърне в дегенерат. Пример: децата, отгледани от 
животни (мауглита) или в семейство на нещастни измъ-
чени пияници и наркомани, като втория вариант е много 
по-лош от първия. Колкото и да се опитват после да ги 
очовечат, всички усилия са напразни. Те така си и остават 
на нивото на животните. Дори вилица и лъжица не могат 
да се научат да държат.

Системата успешно е засекретила този закон и е на-
сочила всички свои неограничени възможности към на-
пълно противоположния закон: ако трябва с нещо да се 
натоварва психиката на детето, то това задължител-
но да бъде напълно разрушаващо и негативно.

6. Технократичната Система масово фабрикува на 
конвейр не само роби, но и съответстващият за целта 
нискоквалифициран преподавателски състав. Техно-
сферните методи умело блокират космическите, но-
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осферните и дори биосферните методи на възпитание 
и образование, както и науката за образността. Оттук 
произтичат всички тези печални резултати. Опитите на 
ентусиастите да внедрят нещо човешко са заплашвани 
със затвор и всеобщо осмиване (обявявани са за секти, 
ненормални и т.н.)

7. Системата (рис. 1) по принцип не допуска разра-
ботване и внедряване на нови знания, положителни и 
полезни за човека, за обществото и за Природата.

Не стига това, ами Системата спира всички опити на 
ентусиастите да върнат човечеството в пътя на истина-
та; категорично забранява Ведите – Наследството на 
нашите Предци; категорично забранява ноосферното 
образование и възпитание. Парадоксално, но успява да 
забрани и знанията, дадени на хората през последните 20 
години от най-великите умове на човечеството, и дори 
от Бога, от Твореца на Вселената! Тя унищожава истин-
ските знания и техните разпространители, използвайки 
всички възможности, в т.ч. мощния си репресивен апарат 
и средствата за масова информация.

* * *

Имало е времена на тежки изпитания за човечество-
то и за Земята, имало е времена на разхвърлянето на ка-
мъните, а сега дойде времето да се събират тези каменни 
плодове.

Сега настъпи преломния момент в развитието на 
Земята, на Природата и на Човека. Човечеството на-
влезе в най-отговорния период от своето съществува-
не. Днес пред земляните останаха само два възможни 
пътя.
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Първият път – да продължаваме да съществуваме, 
както досега в изкуствения технократичен свят с всич-
ки негови недостатъци и пороци. И тогава в най-близко 
бъдеще крахът е неизбежен, което вече убедително е до-
казано не само от религиите и Пророците, но и съвремен-
ната наука.

Вторият път – всички здравомислещи хора да се хва-
нат за ръце осъзнавайки, че човекът е космично и ноос-
ферно същество и да изберат естествения съзидателен 
Божествен път на развитие в единение с Природата. По 
този път се появява шанс за спасение на нашата планета, 
шанс за щастлив живот за всеки Човек.

Именно този реален шанс ни се предоставя от но-
осферната наука и образование.

В ръководството на нашата страна, намиращо се в 
жестоката прегръдка на негативната Система, има про-
блясък в тази посока. На деловата среща на АТЕС „Бизнес 
и глобализация“ в Бруней В.В. Путин заяви: „Нашият съ-
отечественик Владимир Вернадский още в началото на 
20-и век създаде учение за ноосферата – пространството, 
обединяващо Човечеството. В нея се съчетават интере-
сите на страни и народи, на природата и на обществото, 
на научното знание и държавната политика. Именно на 
основата на това учение фактически днес се строи кон-
цепцията за устойчиво развитие“.

Обаче властите го заявиха и веднага го „забравиха“ 
за дълги години. Петата колона, здраво пуснала корени 
в правителството и държавните учреждения, умело бло-
кира всички начинания на нашия президент В.В. Путин, 
непрекъснато дискредитирайки самия него.

Властите „забравиха“, но не и хората, посветили жи-
вота си на ноосферната наука и образование, на по-ната-
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тъшното им развитие, на възпитанието на децата и въз-
растните, на спасението на Русия, на славянския свят и 
на нашата Майка-Земя. За това – дълбок поклон пред тях 
с огромна благодарност… и особено на Наталия Влади-
мировна Маслова, наш изтъкнат учен, основателка на 
ноосферното образование на планетата Земя, Президент 
на Ноосферната Академия на Науките и Образованието 
(НАНО), професор, доктор на психологическите науки, 
академик на много руски и международни академии, в 
т.ч. и СВА(65–68); и на Борис Александрович Астафиев, 
академик на СВА, НАНО и много други руски и междуна-
родни академии, професор, доктор на медицинските и 
философските науки, лауреат на Международния приз 
ГУЗИ (Gusi Peace Prize International) в областта на физи-
ката (6–13). Техните и на техните ученици научни откри-
тия, научни трудове и учебници, заедно с Наследството 
на нашите славянски Предци (23–24, 57–63), както и Пос-
ланията на Твореца на Вселената (107–112) лежат в ос-
новата на ноосферното образование и възпитание (65).

Настъпи времето, когато осмислянето и внедряване-
то на новия ноосферен път на развитие на святата Рус, на 
нейната икономика и култура, на образованието, трябва 
неизбежно да се осъществява на държавно ниво от нап-
редничавите държавни мъже, превръщащи прекрасна-
та руска идея в мощна национална идея. За това имаме 
всички предпоставки.

В критичните моменти от световната история Русия 
винаги е поемала върху себе си отговорността за решава-
нето на съдбоносните въпроси на цивилизацията и неед-
нократно е спасявала културата на планетата от варвар-
ство.

Съвременната руска наука и днес е способна да заста-
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не в авангарда на човечеството за спасяване на цивили-
зацията. Именно в Русия е разработена научната теория 
за развитие на обществото, позволяваща системно да се 
обедини ходът на историческите процеси, да се направят 
прогнози за бъдещето и да се предоставят на човечест-
вото най-новите технологии и модели на хармоничното, 
научно управлявано общество.

* * *

Сега времената рязко се измениха. След дългата Га-
лактическа Нощ настъпи дългоочакваната Галакти-
ческа Зора!

Отново се разкриват тайните знания и азбучни-
те истини, дълго скривани от световните управници. 
Станаха достъпни Ведическите знания – Наследство-
то на Предците ни. Открита е Системата на задълбо-
чените знания – традицията на арийците – хипербо-
реи с многохилядолетна давност.

Висшите Сили дават най-новите зашеметяващи не-
въобразими знания за благото на цялото човечество, на 
Земята и Космоса (107–112). Знанията са за хората от но-
вата цивилизация, от Златната Раса, които ще живеят в 
близките две хилядолетия.

Ние прекрасно разбираме, че съществуващата и упра-
вляваща навред негативна Система не може да допусне в 
своите рамки разпространяването на тези впечатляващи 
знания. Това е естествено, но тя вече не може да попре-
чи на разпространението и на прилагането им извън нея 
самата и вече не може да унищожава носителите на тези 
знания, което в изминалите хилядолетия и столетия е 
вършела с чудовищна жестокост.
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Създаде се парадоксална ситуация: знанията са дадени, 
никой вече не може да ги скрие, дори не е в състояние да 
ги забрани, обаче от тях се възползват само единици. Това 
е така, защото за периода на управление на тъмните сили 
човечеството се оказа практически поголовно зомбирано.

Но въпреки това, скъпи приятели, трябва да се про-
буждаме. Трябва да строим нов позитивен свят! Мечка-
та, която не се събуди навреме от зимния си сън, значи е 
мъртва. Затова именно си мечтаят тъмните сили.

Пред нас стоят съзидателни задачи с невиждани досе-
га значение и енергийна мощ. Ние сме длъжни да ги решим 
на най-високо ниво, проявявайки здравомислие, опирайки се 
на Наследството на Предците, на най-новите знания в на-
уката, на ноосферната наука, образование и възпитание.

Кой, ако не ние? Огледайте се наоколо, погледнете 
внимателно: други няма! Само славяните са извън систе-
мата – донякъде!

За ноосферното образование

В Русия за първи път в света преди повече от 20 го-
дини ноосферното образование е обосновано, разработе-
но и доведено до високо ниво от професор Н. В. Маслова 
(65–68). Думата „ноос“ е от гръцки произход и се превеж-
да като „разум“. Ноосферно – значи създаващо сферата на 
одухотворения Разум. Това образование е необикнове-
но, божествено, коренно различно от съществуващото и 
плътно опиращо се на науката за образността. Ноосфер-
ното образование няма алтернатива, тъй като никой още 
не е успял да сътвори нещо по-добро от науката за образ-
ността, дори поне нещо подобно.

За проф. Маслова, основателка на цялостната педаго-
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гическа система на ноосферното образование, разказвам 
подробно в своите книги „Руските деца“ (83) и „Новата 
младеж на Русия“.

* * *

Новите ноосферни знания на основата на науката на 
образността влизат плътно в подсъзнанието, позволяват 
от корен да се измени всичко и да се постигнат колосал-
ни резултати, доколкото всичко, което е в съзнанието, 
е нетрайно и временно, а всичко, което достига до 
подсъзнанието – е вечно (108–112). Принципът на съ-
временното образование „Научил, изпитан, забравил“ се 
заменя в ноосферното образование с принципа „Проумял 
за цял живот“.

Откритията на Наталия Маслова и Борис Астафи-
ев (6–12, 65–68) позволяват да се използва мозъкът 
не на 3–6%, както е сега при всички хора, а тези жал-
ки проценти да се повишат десетки пъти!

И не само лявото полукълбо на главния мозък, а це-
лият мозък да заработи! Това е то цялостното мислене. 
Сега съвременният човек е само лявомозъчен, с разсъ-
дъчно-логическо мислене.

Ако използваме откритията на Астафиев и на Мас-
лова, всички осем контура на главния мозък може да се 
задействат, и то в двете полукълба, особено дясното, ин-
туитивното, което сега практически изобщо не действа.

Усещаш ли, скъпи читателю, какви предимства ще 
имат тези, които започнат да внедряват в себе си на макс 
дадените им открития и започнат да използват своите 
мозък, тяло и душа по предназначение и няколкократно, 
дори няколко десетки пъти по-ефективно.



199

Защото това може да се прилага не само от децата, но и 
от големите, независимо от възрастта, както и от сътрудни-
ците на всевъзможни администрации, започвайки с прези-
дентската – от всички, без изключения. Но тези знания са 
само за хората с чисти помисли. Повтарям: От всички без 
изключение, но само за тези, които имат чисти мисли.

Обърнете особено внимание на това! И тогава, при 
такова цялостно мислене няма да има никакви кризи, аб-
солютно никакви, тъй като човекът става истински син 
на своя Отец, син Божий!

За дяволската Система това е остър нож и затова тя 
не ни допуска да достигаме до новите открития, методи, 
методологии, книги, учебници.

Хората, препятстващи внедряването и разпростра-
нението на ноосферното образование, са реалните прес-
тъпници, извършващи най-големия грях пред децата и 
пред човечеството.

Руските авангардни учени Наталия Маслова и Борис Астафиев
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6. Демография, численост на руснаците, 
телегония

Мисля, че никой нормален човек не се съмнява, че 
човечеството в сегашния момент от своето развитие е 
стигнало до задънена улица, а ако бъдем точни, направо 
е поело по пътя на деградацията, тъй като повсеместно 
управляващата, узаконена чрез конституцията на раз-
лични държави идеология на златния телец е идеоло-
гия на разрушенията, идеология на същата тази де-
градация.

Духовният, основният, съзидателният път на раз-
витие е пратен в забвение.

Както знаем, в обществото, основано на идеологията 
на разрушението, преобладават енергиите на разруше-
нието, т.е. негативните енергии, а по народному – си-
лите на злото и на тъмнината. Напълно естествено е 
такъв свят да се управлява от съответстващите му тъмни 
управници. Такава е днешната ситуация, такава е проза-
та на деня.

От тази отправна точка ще изхождаме, желаейки да 
открием изгубения от човека Път на Светлината и Исти-
ната, за да направим щастлив и радостен своя живот и 
живота на останалите.

Толкова много отрасли на знанията са се нароили 
дори в рамките на една наука, че дори грамотният спе-
циалист просто няма сили и време, за да провери всичко 
и да вникне в същността на другите знания, които са вън 
от неговата тясна сфера. Налага се да се доверява.

Създадената от жреците негативна (технократична, 
жреческа, окултна, старозаветна) Система (рис. 1) се е 
заела масово да подготвя специалисти в тези тесни на-
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правления, скривайки от тях елементарните им основи и 
на първо място нашата изначална азбука. Колко изкусно 
я е променила, та вече никой да не може да си спомни аз-
бучните истини. А без първоосновата, без тези прослову-
ти азбучни истини, както се казва в известната съветска 
песен човек е „ни тук, ни там“. Невъзможно е без тях да се 
подготви дори посредствен професионалист.

Спецовете (специалистите в някакъв отрасъл на зна-
нията и уменията) искрено смятат, че само те са посвете-
ни в тайните на своята тясна област и искрено се гордеят 
с това. Но Природата не можеш да излъжеш.

Този момент е извънредно важен за всеки обикно-
вен човек, още повече за младежа, ученика, студента. Ето 
защо ще се спрем подробно на него. И не е нужно да хо-
дим далече. Хайде да се обърнем към „Демографията“. За 
начало да видим цифрите.

6. 1. Някои цифри

В угода на бога на златото
Открай докрай бушуват войни

и човешката кръв като река
тече по острието на оръжието

Сатаната там си устройва бал...
Куплети на Мефистофел

За по-точното разбиране на положението на русна-
ците и на техните деца съм принуден със свито сърце да 
изложа поне най-основните цифри.

Според официалните данни за броя на населението 
при преброяването от 2010 година Русия е наброявала 
142,8 милиона души. От тях руснаците са 111 милиона – 
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почти 80%. По преброяването от 1989 г. в РСФСР са живее-
ли 147 милиона души, от които руснаците са 120 милиона. 
Сега дори включваме и Крим, който вече е наш завинаги.

През последните години, особено при Елцин, броят 
на руснаците е намалявал примерно с 1,5 милиона души 
годишно. Тоест годишно се раждат примерно 1 милион 
деца, а умират (от естествена смърт) примерно 2,5 мили-
она. А чрез аборти се убиват ежегодно още 2,7 милиона!

С такава скорост измират руснаците. Макар картина-
та за страната като цяло да не е толкова ужасна за сметка 
на ежегодното преселване на около 850 хиляди кавказки 
и азиатски мигранти, а също и за сметка на повишената 
раждаемост в националните републики и на гражданите 
от други националности. Нашето все още либерално пра-
вителство се старае да ни убеди, че положението с изми-
рането на населението се оправя. А през 2014 г. е обяве-
но, че за първи път през последните години населението 
на Русия изобщо не е намаляло.

И въпреки това Русия заема 1-во място в света по аб-
солютна величина на намаляване на населението.

Според прогнозите се очаква, че след 15 максимум 20 
години в Русия ще живеят по-малко от 70 милиона русна-
ци, от които повече от 35 милиона ще са баби и дядовци 
над 60 години, примерно 10 милиона ще са деца под 17 
години, а 15 милиона жени и само 10 милиона ще са ру-
ските мъже от 18 до 60 години.

Азиатските мигранти в Русия след 20 години ще бъ-
дат вече примерно 100 милиона. Отчитайки, че за сметка 
на високата раждаемост при тях хората в предпенсионна 
възраст са 3 пъти повече, то трудоспособните и годни за 
труд и за военна служба мъже в Русия ще бъдат 30–40 ми-
лиона и това срещу 10 милиона руснаци!
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Тук не вземам пред вид поведението на китайска-
та диаспора и плановете на Китай да завладее Урал, 
Сибир и Далечния Изток, които дори на училищните 
карти вече са отбелязани като китайски територии. 
Китайците вече са навсякъде, а техният закон гласи: къ-
дето има китайци, там е Китай. Чайнатаун-ите (китай-
ските градчета) са навсякъде, не само зад Уралските пла-
нини. Това е държавна политика и програма на Китай. 
По-подробно този въпрос съм разгледал в своята книга 
„Време на промени“ (75) и дори във връзка с назряваща-
та тогава извънредна ситуация се обърнах и към Прези-
дента.

В Русия са въведени от Запада програми „Планиране 
на семейството“, „Безопасен секс“ и др., приети за изпъл-
нение от нашите либерали и глобалисти на държавно 
ниво. Тази вредоносна идеология доведе до печални ре-
зултати. Младите хора не желаят да раждат деца, а ако 
пожелаят, то в късна възраст и максимум по едно дете. 
Ако отчетем, че в по-късна възраст способността за раж-
дане намалява, както и че употребата на генно модифи-
цирани продукти (друго в магазините ни практика не се 
предлага) води до безплодие вече при второто поколе-
ние, плюс масовия алкохолизъм и наркомания, надежда-
та за бъдещето стремително се топи.

Масовият хомосексуализъм изобщо поставя черен 
кръст на всички перспективи. Кой ще ражда? Хомо-
сексуалистите? ЛГБТ-общностите (дори не зная как е 
правилно литературно да се нарече и затова няма да си 
правя труда да го разшифровам-забележката е на автора) 
вече са разпространени навсякъде в страната и дори 
в покрайнините ѝ. За СМИ (медиите) няма да спомена-
вам. Хомофилията ни залива отвред, от всички екра-
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ни. Това вече са кумири, от които младежта трябва да 
взима пример. А съвсем доскоро в Русия дори не бяхме 
чували за това. Само в затворите за углавни престъпле-
ния са наказвали така провинените. Дори в Англия кра-
лят до неотдавна се боеше да не попадне в затвора зара-
ди своя хомосексуализъм, тъй като на Запад това беше 
забранено със Закон.

Наред с хомосексуалността по цялата Майка-Земя 
върви победният марш на ювеналната юстиция (дет-
ските социални служби). Под прикритието на защита 
на правата на децата те грубо подбират хубави деца 
от порядъчни родители, стотици хиляди деца на го-
дина и ги предават за отглеждане и възпитаване на 
хомосексуални! Това не е ли върховно кощунство?!

Президентът В. Путин много силно се изказа за дет-
ските соц. служби по Централната телевизия. Даде при-
мер, когато работниците от тази служба влизат в някое 
семейство, отварят хладилника и с думите „Вие нямате 
портокали за децата!“ насилствено отнемат децата от се-
мейството. Това не са ли уроди, сляпо изпълняващи запо-
ведите на всепоглъщащата Система?

Но дори ако всяко семейство без изключение има 
само по едно дете, то населението на такава страна или 
регион ще намалее 16 пъти само за 100 години! Не вяр-
вате ли? Тогава пресметнете. Ще приведем умопомрачи-
телни подробни разчети в следващите параграфи на гла-
ва „За демографията“.

Помните ли, че по-горе говорихме за видовете оръ-
жия срещу русите (славяните) и методите на управление 
на човечеството? Там нагледно се вижда колко идеоло-
гическото оръжие е по-силно от физическото. Излиза, че 
няма нужда да воюваме, нали? Още повече – с руснаците 
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никой не може да воюва, защото всички задължително 
търпят съкрушителни поражения още от времената на 
Великата Война между Хиперборея и Атлантида. Сега 
тъмните сили са поели друг курс: дай му нужната идео-
логия и народът сам ще измре или ще се самоизтреби. А 
идеологията и светогледът могат да се внедрят само чрез 
своите средства за масова информация и чрез образова-
ние и възпитание. За това начело на страната, културата 
и образованието те поставят свои хора, агенти за влия-
ние, предатели на Родината.

Осведомените специалисти, естествено, бият трево-
га, че нашата нация загива и ако всичко това продължи, 
имайки предвид политиката по отношение на руснаците 
и техните деца и младежи, то в най-близко бъдеще неми-
нуемо изчезваме. Руснаците като малцинство или изцяло 
ще бъдат унищожени, или прогонени (като първо това 
започна в бившите съюзни републики на СССР, също и в 
нашите, руските, а сега и в Украйна), или ще ни изтласкат 
в резервати, непригодни за нормален живот.

Изходът е един: руснаците да вземат властта в 
своята страна, тъй като обкръжението на Путин от 
руски патриоти като Д. Рогозин, С. Глазев, С. Шойгу, О. Ва-
силиева и още неколцина е доста малобройно и с малко 
влияние. Властта на руснаците в своята страна – това е 
необходимо условие, но то не и достатъчно.

Достатъчното условие се явява въоръжаването на 
руското правителство с ведическата идеология и све-
тоглед, с Наследството на нашите славянски Предци 
и с разработките на нашите учени, но на истинските, а 
не измамни псевдоучени.

Първостепенните задачи за такова правителство са 
предоставянето на възможности на всеки гражданин на 
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Русия да създаде собствено родово имение, чрез общи-
ни и местно самоуправление да построи истинско са-
модържавие, т.е. държава, която сама себе си управля-
ва от най-ниските нива, от народа, а не обратното, когато 
народът от нищо не се интересува, а него го тормозят и 
обират от всички посоки.

Тук е мястото на ноосферното образование и възпи-
тание, ведическото, на изграждането на алтернативна 
икономика, независима от Запада и на сътворяване на 
Новия, истинския божествен Свят.

* * *

Строихме рая, а попаднахме в ада, създадохме антис-
вят, не творящ и саморазвиващ се, а самоунищожаващ се 
и унищожаващ всичко, включително човека и неговите 
способности – цивилизация от паразити в пълен раз-
цвет! С колко вредни генно модифицирани продукти ни 
заливат, с изкуствени дрехи, обувки, лекарства, машини, 
средства за комуникация, най-различни стоки и услу-
ги – всичко това е добре известно и няма смисъл да го 
повтаряме. Продуктите, полезни за човека са не пове-
че от 3%. Ако това, което се произвежда, се използваше 
ефективно, поне щеше да бъде половин беда. Но бедата 
е в това, че икономиката работи сама за себе си, поглъща 
това, което произвежда. Най-простите сметки показват, 
че до човека достига не повече от 10–20% от БВП (брут-
ния вътрешен продукт).

И това също е половин беда. Бедата е в това какво про-
извеждаме и можем ли да го използваме – от информа-
ционния поток до хранителните продукти и лекарствата. 
Ако вземем пред вид какво образование и възпитание ни 
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дават, какво лечение или жилищно-комунално обслуж-
ване и т.н. …, едва ли ще изброим повече от 2–3% полезни 
за човека продукти и услуги. Останалото, т.е. 97–98% от 
това, което се произвежда, е вредно за човека: проду-
кти-мутанти, лекарства-убийци, компютърни игри, дет-
ски играчки и т.н. и т.н.

А телевизията каква е? Всъщност средно статистиче-
ският руснак прекарва пред телевизора не по-малко от 
шест часа дневно.

А програмите в детските градини, училища, универ-
ситети?

Човекът, откъснат от Природата, расте „на асфал-
та“, в изкуствена среда и изкуствено информационно 
поле, не може да бъде нормален. Такива хора са болни 
– и физически и психически. Изкоренете едно цвете и го 
посадете на улицата. Какво ще се случи с него?

Всички власти в един глас ще ни убеждават, че без 
тази зловредна технократична и всепоглъщаща Система 
не може да се живее, че без нея икономиката ще рухне, 
че човечеството ще изчезне. И намаляването на произ-
водството на всички тези зловредни продукти няма да 
помогне – ефектът ще бъде същият, а нарастването на 
тяхното производство – дори и с кървав пот – това е вече 
друго и дори не обикновено, а разширено производство. 
И продължават да заприщват и променят коритата на 
реките, да строят АЕЦ, да изсичат горите, да пресушават 
блатата, да копаят земята, да развиват ВПК – военно-
промишлен комплекс, да умножават производството на 
вредни лекарства, учебници, програми и т.н.

А повече от всичко се увеличава броя на болните, про-
дължителността на живота е все по-малка, раждаемост-
та спада, затова пък смъртността расте, престъпността 
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също, в т.ч. и детската. Земята е отровена и все по-малко 
ражда. Водата от крана, да не говорим за реките – никой 
вече не я пие. Мнозина купуват вода в бутилки, но и тя е 
отровена. През 2016 г. официално е признато, че в Русия 
най-вредният продукт е бутилираната вода. Сега с пъл-
на сила възниква въпросът за продажбата на въздух, тай 
като нашият в много градове и страни вече е силно за-
мърсен.

Напомняме, че през 1992 г. в Рио де Жанейро на среща 
на ООН събралите се ръководители от 180 страни конста-
тираха, че максималното задоволяване на потребности-
те на обществото е напълно дискредитирано. Още пове-
че, човечеството е достигнало до глобална икономическа 
криза. В резултат човекът, ако принципно не промени 
парадигмата на своето мислене и съществуване, след 50 
години може да изчезне като вид поради окончателното 
изчерпване на природните ресурси! Половината от този 
срок, отмерен от учените, президентите и от кралете и 
др. вече изтече.

В днешно време ежедневно се добиват и изразходват 
толкова природни ресурси, че на Земята ще са ѝ нужни 
100 години за тяхното възстановяване и възобновяване. 
Ето това са темповете ѝ – 100 години заради 1 ден!

Влизайки в който да е голям град, обърнете внима-
ние, кой прави нещо действително полезно за хората? 
Всички нанякъде бързат, суетят се, угрижени са. На пътя 
ви ще се изпречат множество „услуги“, но ако се вгледате 
внимателно, обслужваме се взаимно без всякаква полза 
и дори често във вреда на другия. Всичко това доста при-
лича на следното: в голям кръг да насипем пред всеки чо-
век по купчина пясък и да му връчим по една лопата. Все-
ки ще сипва своя пясък пред съседа. С всяка година тези 
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пресипвания стават все по-бързи и по-бързи. Брутните 
показатели на труда растат, а полза никаква. Точно както 
у нас, само че у нас дори е по-лошо: вредата от жизнената 
дейност на човека е много голяма и е за всички. Пуснете 
телевизора и намерете по множеството канали истин-
ските производители на полезни материални и духовни 
блага. Намерихте ли ги? Къде са трудещите се? Дори по 
телевизията те напълно са изчезнали. Навсякъде на ек-
рана хората само пропиляват и погубват живота си, лъ-
жат се и се мамят взаимно, грабят и убиват, в шоу-бизне-
са е гнусна хомосексуалност – кумирите на младежта. И 
войни, войни, войни... Всеки срещу всеки – от родители и 
деца, мъже и жени, до страни и континенти.

* * *

Като цяло обществото навсякъде се изражда и дегра-
дира. Особено младежта.

Ужасни са цифрите за днешното национално бед-
ствие, насадено ни отвън – наркомания и алкохолизъм 
сред децата и младежите. А отскоро и хомосексуализъм.

Наркоманията от седемнайсетгодишна възраст слезе 
до десетгодишните и дори по-ниско. По данни на НИИ Га-
малея, специализиран по проблемите на наркоманията, 
в далечната 2002 г. в страната ни вече е имало регистри-
рани 5 милиона наркомани, а специалистите твърдяха, 
че в действителност те са многократно повече. По данни 
от социологическите проучвания в същата далечна 2002 
г. почти половината младежи между 12 и 22 години упо-
требяват редовно или са опитвали един или друг нарко-
тик. МК („Власт на глупостта“, септември 2002 г.), позова-
вайки се на федералната програма „Комплексни мерки за 
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противодействие на наркотиците и на техния незаконен 
трафик“, прави прогнозата: много скоро наркоманите в 
Русия ще станат повече от 30 милиона. Ще отбележим, че 
в Русия малко по-малко от 35 милиона от гражданите са 
между 14- и 30-годишна възраст.

На 24 септември 2002 г. беше широко оповестен опи-
та на Държавния съвет под председателството на Прези-
дента с участието на всички силови ведомства ако не да 
изкоренят изцяло, то поне да спрат или макар и частично 
да преустановят наркоманията и той доста очевидно по-
каза: властите, науката, специалистите са абсолютно без-
силни, дори най-добрите в страната. Годините от 2002-ра 
насам само потвърдиха тази констатация, което още вед-
нъж потвърждава, че управлението се осъществява не от 
Русия, а от Световното правителство (рис. 1).

У нас има много безпризорни хора. Срещат се обосно-
вани цифри, че днес те са около милион! След Великата 
Отечествена война, с оглед 27-те милиона загинали, те са 
били само 700 хиляди в целия огромен Съветски Съюз.

За сравнение: в Китай на 1,5 милиарда население без-
призорните са само 200 хиляди, т.е. 50 пъти по-малко, от-
колкото у нас!

От 370 хиляди деца, намиращи се в детски домове, 
80% имат живи родители. И ако това не са престъпници?

Престъпленията срещу децата – са неизброими. По 
данни на Следствения комитет на РФ годишно около 100 
хиляди непълнолетни стават жертва на престъпления. 
За 8 години сексуалната престъпност нарасна почти 20 
пъти и в тази статистика преди нас е само Южна Африка.

Детската проституция катастрофално прогресира 
(виж параграф 4. 6. „Подрастващите в икономическото 
пространство“).
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У нас едва 5% от учениците от горните класове могат 
да се нарекат здрави (с доста уговорки).

Няма нужда да споменавам за чудовищната детска 
престъпност, просията, бездомните деца, суицидите и 
др.; два милиона сираци, повече от 6 милиона деца от 
неблагополучни семейства; стотици хиляди захвърлени 
деца, препълнени домове за деца, бебета, кърмачета, дет-
ски домове, затвори и колонии, болници; пиянство, тю-
тюнопушене, токсикомания, хомосексуализъм и т.н. и т.н. 
Може да изследваме различни групи: деца и подраства-
щи, градски и селски, момчета и момичета, бели и черни, 
християни и мюсюлмани... Редицата е безкрайна, но кар-
тината навсякъде е една и съща.

Кой отчита тези цифри? Кой ги планира? Като 
следствие на какво се явяват те? Май за всички ни 
е ясно. Но реалността си остава непроменена и лети 
към пропастта с ускорението на свободно падане.

* * *

За съжаление списъкът е огромен и смятам да не те 
разстройвам повече, скъпи читателю, тъй като ако те ин-
тересуват цифри, в т.ч. и данни от ООН, ВОЗ – Всемирна 
(Световна) организация по здравеопазване, можеш да ги 
откриеш в Интернет и в библиотеките.

Но ситуацията и без цифрите е пределно ясна – нужни 
са кардинални промени и трябва да ги започнем от сами-
те нас. Никой няма да ни помогне в това, а напротив, тъй 
като срещу децата, особено срещу руските, тъмните 
сили и световните управници са хвърлили пълната 
мощност на целия си арсенал, всички видове оръжие, 
започвайки с физическо, генетично и икономическо 
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и завършвайки с информационното, летописното и 
мирогледното.

По-рано нашите врагове използваха основно физиче-
ско оръжие, въпреки че имаше заплаха от употребата на 
ядрено и геофизическо оръжие, тъй като на територия-
та на Съветския Съюз не можаха да разположат в пълен 
обем генетично оръжие, още повече икономическо (от 
сорта на елцини, горбачови, гайдари, чубайси, кудрини, 
касянови, немцови и всички като тях). Ние си имахме 
свои собствени идеология и светоглед, образование и 
възпитание, с недостатъци, но многократно по-добри от 
прогнилите западни.

Глупаво е да мислим, че никой не управлява нега-
тивните процеси!

Можем колкото си искаме да привеждаме примери, 
цифри, убеждаващи ни в цивилизованата жизнена дей-
ност на човечеството, на държавите, правителствата. Но 
фактите са упорито нещо, трудно се спори с тях: за всеки 
нормален човек е съвсем очевидно –адът на Земята 
вече е завършен строеж, предаден до ключ, но не оп-
исаният в свещените писания ад, с който ни заплашваха 
и продължават да ни плашат, а истински, земен ад, на 
който религиозния не може да стъпи на малкия му 
пръст. За това подробно написах и убедително (надявам 
се) доказах в своята книга „Икономика и власт на мина-
лото и бъдещето“ (73).

6. 2. Още по въпроса за демографията

Да видим трудовете на мнозина водещи демографи и 
тяхното обяснение за съществуващата сложна демограф-
ска ситуация както в света, така и в Русия. Картината е 
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пределно ясна. Тук заради пустата важност разбира се 
присъстват и огромни социологически изследвания с из-
ползването на „най-великите“ икономико-математиче-
ски методи. Да си спомним какво направиха с историята, 
културологията разни „съвести на нацията“ и „гордости 
на науката“.

Ще отбележим, че математиката не ни е виновна, нея 
я използват като оръдие, като брадва. Брадвата също не 
е виновна, че я използват за убиване, а с нея може да се 
построи прекрасен дом.

Под демография в най-общи линии разбираме на-
уката за закономерностите на възпроизводството на 
населението (от гръцки demos – народ, grapho – пиша).

Интересно е да се отбележи, че в Древна Гърция, къ-
дето са се зародили понятията демокрация и демогра-
фия, към народа (демос) са спадали само свободните 
граждани, които имали права (за разлика от робите). За-
това и демокрацията не е власт на целия народ, а само 
власт на една негова незначителна част. Все пак по 
това време робите в Гърция са били значително повече 
от свободните граждани. Но това няма да го обсъждаме 
повече, а умният читател сам ще си направи полезни и 
интересни изводи.

В условията на технократичната Система, към която 
всички ние в даден момент принадлежим, демографията 
като наука несъмнено се е развивала в полза на управни-
ците – не за благото на народа, а за благото на шепа хора. 
А понеже управниците, както изяснихме, изпълняват 
волята на негативните тъмни сили, то естествено тази 
наука била използвана по пълна програма във вреда на 
човечеството.

Да, там попадат и грамотни професионалисти, спо-
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собни да подскажат ценни съвети, но те са изключително 
малко, а и кой ще им даде думата в средствата за масова 
информация, кой ще се престраши да издаде техни ста-
тии, книги, програми? От гледна точка на Системата те 
трябва да бъдат унищожени.

Нима някъде си срещал, уважаеми читателю, вразу-
мяващо обяснение на демографската ситуация в Русия? 
Да ти е обяснил някой на разбираем език защо руснаци-
те ускорено измират, особено русите? Защо през послед-
ните няколко години броя на населението от 1милион на 
година непрекъснато се понижава? Защо продължител-
ността на живота намалява до невъзможност? Мъжете 
живеят средно под 58 години и излиза, че не доживяват 
до пенсия? Защо всяка година се раждат все повече бав-
норазвиващи се деца, лавинообразно расте броят на по-
мощните училища, а броя на родилните домове лавиноо-
бразно се съкращава?

И има ли на държавно ниво решения, позволяващи да 
се оправи ситуацията?

Разбира се, че не! В противен случай народът няма-
ше да измира, продължителността на живота не би била 
така смехотворно ниска дори в сравнение с други страни, 
без да говорим за децата на Бога, не би нараствал с та-
кива темпове броят на хомосексуалистите, наркоманите, 
проститутките, алкохолиците, болните и т.н.

Щастливите хора биха мислили за прекрасното, биха 
творили пространството на любовта за своя род и Роди-
на. Такива хора не биха мислили за всевъзможни престъ-
пления, войни, насилие и други неприятни и тежки явле-
ния. Но къде са сега тези щастливци?

Докато няма разумни обяснения за тежката демо-
графска ситуация, то, естествено, няма да има и реални 
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положителни резултати, няма да има и действия, водещи 
към тези положителни резултати.

Човекът на властта веднага ще възрази на това без 
да се замисли: „В днешно време държавата начело с пре-
зидента полага всички усилия за подобряване на демо-
графската ситуация. Разработена е цяла демографска 
правителствена програма, при това целева. Преразгле-
дан е майчинският капитал, стимулиращ повишаването 
на раждаемостта.

Съгласни сме, че ако не всичко, то доста неща същест-
вуват на хартия,: и програми има, и майчинският капи-
тал е определен. Има дори раздел в Конституцията: ст. 
38. 1. гласи: „Майчинството и детството, семейството, се 
намират под закрилата на държавата“.

Да, майчинският капитал е определен на хартия. Но 
преди още да успеят да зарадват първите щастливки, 
вече го обезцениха до безкрайно малка величина, коя-
то може да привлече само декласираните елементи на 
обществото. Тези мерки дори сега няма да бъдат от съ-
ществена помощ за нормалните семейства, но пък дек-
ласираните хора ще раждат усилено, за да получат тези 
пари, които на първо време ще им бъдат напълно дос-
татъчни за алкохол или за наркотици. Както се казва: 
трепетликата не ражда портокали. Сега ясно ли ви е кой 
скоро ще съставлява основната маса на населението в 
Русия?

Да, раздел в Конституцията има, но доколко е дейст-
ващ, както и самата Конституция? Тук всеки обикновен 
човек ще ви каже, че този раздел от Основния закон на 
страната – Конституцията – съвсем не действа, ако дори 
и не ви каже, че действа в обратната посока.

Защото Конституцията не се основава на никаква 
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здравомислеща идеология, служеща на човека и затова 
няма механизъм за нейното реализиране.

Ако в основата не лежи нечия добра мисъл, значи, 
има нечия лоша и на практика именно тя и ще се ма-
териализира. Както и да го въртим, това е закон на Все-
лената. Свято място празно не остава.

Частната собственост на олигарсите е защитена от 
Конституцията и от властта, а семейството, майчинство-
то и детството – по никакъв начин. Иначе в една благо-
получна страна от XXI век не би имало стотици хиляди 
безпризорни, в пъти повече от периода след Октомврий-
ската революция! Не би имало поголовни разводи и деца 
без бащи. Не биха били толкова ужасни детската прес-
тъпност, хомосексуализмът, проституцията, наркомани-
ята, алкохолизмът. Не би бил толкова взривно увеличен 
броят на училищата за умствено изостанали деца.

Много от отрицателните тенденции нямаше да ги 
има, ако нашите управници бяха грамотни и владееха На-
следството на мъдрите ни предци и ако не изпълняваха 
така безропотно волята на негативната Система.

И демографската правителствена целева програма е 
налична в Русия. Никой не го оспорва, но доколко е добра 
тази програма? Кой я е съчинил? С какви цели? Към как-
ви резултати ни води тя?

Разбираемо е, че един опитен чиновник винаги ще 
намери какво да отговори, но ние, уважаеми читателю, 
няма да се впускаме в болезнена полемика и да хабим 
скъпоценно време и хартия, а ще потърсим корена. Към 
това ни призовава и Козма Прудков:

„Гледай в корена!“
А коренът тук е такъв, че в днешно време болшин-

ството от населението на Русия нито психически, нито 
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физически отговаря на прекалено занижения стандарт 
на обикновения човек.

Достатъчно е да кажем, че повече от 90% от наборни-
ците, 18-годишни младежи, са физически негодни за во-
енна служба; съвсем негодни. Погледнете в училищата и 
в детските градини и ще се убедите, че там практически 
няма здрави деца. Откъде тогава да се вземат здравите 
младежи?

И причината тук е съвсем банална. Нима те могат 
да растат на асфалта? Може ли човек да бъде здрав, ако 
диша отровен въздух и пие отровена вода; ако яде от-
ровена генно модифицирани храни, отгледани отново 
в земя, отровена с всевъзможни пестициди, хербициди 
и други отрови; ако носи дрехи и обувки, направени от 
вредни материали; ако в града рядко вижда слънчевата 
светлина денем и звездното небе нощем?

Чувал ли си, скъпи читателю, за „кемтрейлс“? Кога-
то със самолети масово тровят хората с отрови, за които 
дори пилотите им не знаят подробности? Виж тази връз-
ка в Интернет, ще се ужасиш как ни въздействат врагове-
те на човечеството пред очите ни: https://www.youtube.
com/watch?v=yLTC_rXxxFw&feature=youtu.be

Видя ли? Сега погледни към небето. И как мислиш, 
можем ли да се противопоставим на този чудовищен про-
блем?

А ако човек пие с шепи вредни лекарства, приготвени 
неизвестно къде и от кого, вместо да води здравословен 
живот; ако по 6–8 часа дневно стои пред телевизора, впе-
рил поглед в зомбиращи вредни програми, яде пред ек-
рана и дори спи пред телевизора; ако го учат дявол знае 
на какво, започвайки още от детската градина и начално-
то училище, но само не и на това, което е истински нужно 
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и приложимо, което му трябва за живота и ако му препо-
дават по глупави методики, основаващи се на постоянно 
прекъсване на потока на мисълта.

Много още „ако“ можем да изброим, но и тези са ни 
предостатъчно с лихвите, за да разберем, че в това тех-
нократично общество и при тези условия човек не може 
да бъде здрав нито физически, нито психически. Как да 
не си спомним известната фраза: „Здрав дух в здраво 
тяло“!

Е, а щом няма здраво тяло, няма и здрав дух. Ако 
няма здрава духовна храна, то и резултатът е налице. 
Неслучайно знаменитият учен и писател Г. Климов, чия-
то книга само зад граница е с тираж над 55 милиона ек-
земпляра, в своите изследвания достигна до извода, че, 
например, сред интелигенцията психически ненормал-
ните хора с различни отклонения са вече над 75%. (46)

Всичко това говори само за едно: руският народ, 
следвайки т.нар. демократични страни, достигна до 
границата на своето генетично израждане.

Но ако почти няма физически здрави и генетично 
здрави хора, то какви деца ще се раждат от болни хора, 
още повече от умствено изостанали и психически ненор-
мални? Вижте статистическите данни, за да се убедите 
лично в най-печалната действителност. Обърнете вни-
мание на стремителния ръст на броя на училищата за 
бавноразвиващи буквално във всеки регион на страната 
ни.

Излиза, че демографската програма е насочена не 
към възстановяване и развитие на генетичния потен-
циал на народа, на първо място руския, а към размно-
жаване на болни и ненормални.

А как да бъде, щом според програмата трябва да се 
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увеличи броя на руснаците, а какви ще са те – за това 
нито дума. Ние вече увеличихме двукратно и без да се 
замисляме БВП само за десет години. Пита се, защо? Та 
нали 97% от БВП се състои от ненужни и вредни про-
дукти: алкохол, тютюн, генно модифицирани храни, ле-
карства, химически подобрители, отровни химикали, 
оръжия, средства за масово унищожение и др. Увели-
чавайки БВП двукратно, увеличаваме два пъти всичко 
лошо, в това число и всички негативни социални и др. 
явления, които винаги преобладават в едно деградира-
ло общество.

И какъв е резултатът от всички тези неимоверни уси-
лия? Тежка финансово-икономическа, социална, геопо-
литическа, екологична, глобална криза. Помислете сами, 
скъпи читатели: увеличава се БВП, увеличава се, и извед-
нъж – бам! Криза. Получава се точно обратното.

Това е закономерен резултат и напълно предсказуем 
за тези, които познават общото, а не частното. А общото 
се явяват законите на мирозданието, законите на Вселе-
ната. Когато знаем общото, винаги можем да предска-
жем частното. Но ето когато си поставяме и решаваме 
частни задачи без да разбираме общата картина и гло-
балните цели – печалният край ни е гарантиран.

Така че провалът на целевата демографска програма 
е неминуем. Макар средствата да са изразходвани докрай 
и дори повече, отколкото са предвидени. За тях ще има 
отчети, и фанфари, и награди. Само че резултатите ще 
бъдат обратни.

Коренът на злото се крие в отстъплението на чове-
чеството от съзидателния, творческия, божествения път 
на развитие и в прехода към негативния, разрушителния, 
технократичния път и дори не преход, а рязък скок към 
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пътя на златния телец с основните му принципи: „пла-
щай и потребявай“ и „разделяй и владей“.

Смяната на светлия път на развитие с пътя на дегра-
дацията протече не от само себе си, а под умелото ръко-
водство на определени, вече известни сили (70).

През последното хилядолетие и особено сега, под ло-
зунгите на демокрацията и либерализма, практически е 
забранено да се говори за Системата, за евреите, за ле-
витите, за световните управници, за пътя на развитие на 
човечеството, на нациите и народите, за идеологията и за 
нейното влияние върху науката, категорично е забране-
но да се мисли и да се избира Истинният път и това важи 
дори за отделния човек, за неговото семейство и род.

Системата съществува именно заради това – да от-
странява своевременно такива хора и да показва на оста-
налите за назидание „лъжливостта“ на техния път и дори 
публично да ги наказва.

6. 3. Ролята на семейството при решаване на 
демографските проблеми

Семейството не е само клетка на обществото. Семей-
ството заедно с рода е основа на всяко общество, първо-
основата, върху която се строят всички взаимовръзки 
и взаимоотношения в социалната сфера, икономиката, 
политиката, културата, науката, изкуството... Всички от-
расли на икономиката, всички отрасли на промишленос-
тта се основават на потребностите на семейството. Няма 
такава област от човешката дейност, където семейството 
да не заема главна роля.

Оттук е ясно защо в последното хилядолетие инсти-
туцията на семейството в Русия е подложена на толкова 
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яростни атаки. Всички поне малко разумни хора разби-
рат, че е достатъчно да се разруши институцията на 
семейството в една държава и тази държава ще из-
чезне не само от политическите карти на света, но и 
от географските. Това се опитват да сторят и с Русия 
като вече успяха да разрушат родовете.

Ако се руши семейството, заедно с него се рушат и 
процесите на образованието и възпитанието, здравето 
на членовете на бившето вече семейство, особено тяхно-
то психическо състояние, израждат се душите с всички 
последици, произтичащи от това. Ако разрушаването на 
семействата стане масово, започват сериозни пробиви в 
икономиката на страната, в социалната сфера, рязко на-
растват всички видове престъпност и броя на правонару-
шенията, увеличава се заболеваемостта.

Разбира се, семейството играе водеща роля и за реша-
ването на демографските проблеми.

Решението да се изземе от семейството функци-
ята на образованието и възпитанието, предавайки 
я напълно на държавните учреждения, моментално 
доведе до печални резултати, които няма нужда да бъ-
дат изяснявани на разумния читател. Всичко е пределно 
ясно. Рязко се изострят проблемите на възрастните хора 
и на младежите, „бащи и деца“, на дисциплината и реда.

Всички проблеми в обществото, на първо място се-
мейните, са свързани с игнориране нормите на морала 
и нравствеността. През 80-те и 90-те години на миналия 
век те бяха отнети със заповед от хората по целия свят. 
В Русия по това време се разруши Моралният кодекс на 
строителя на комунизма. Разрушиха всичко, в замяна не 
предоставиха, дори не предложиха нищо друго, освен 
сексуална революция, безсмислени свободи, пиянство 
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и наркомания, хомосексуализма и детските социални 
служби. Печална е участта на кораб без кормило и плат-
ната.

Сега вече не са тайна плановете на т.нар. Комитет 
300. Следващите сведения от доктрината на Алън Да-
лес изнесе вътрешният предиктор на СССР (48–89), ди-
ректор на ЦРУ в САЩ, 1945 г., в специалния брой на общо-
руския концептуално-аналитичен вестник „Мяра според 
мяра“:

„Ние хвърляме всичко, което имаме, всичкото злато, 
цялата материална мощ и ресурси за една единствена ка-
уза – оглупяването и опростачването на хората.

Човешкият мозък и съзнанието на хората са способ-
ни да се променят. Посявайки в Русия хаос, ние незабе-
лязано подменяме техните ценности с фалшиви... Ние ще 
намерим свои съмишленици, помощници и съюзници в 
самата Русия. Епизод след епизод ще се разиграва гран-
диозната трагедия на гибелта на най-непокорния народ 
на Земята до окончателното угасване на неговото само-
съзнание.

От литературата и изкуството ... постепенно ще отне-
мем социалната им същност, ще отучим художниците и 
ще избием от главите им потребността да се занимават 
с изобразяване, с изследване на процесите, които проти-
чат в дълбините на народните маси. Литературата, те-
атъра, киното – всички те ще изобразяват и прославят 
най-низшите човешки чувства. Ние всячески ще поддър-
жаме и повдигаме т.нар. художници, които ще започнат 
да насаждат и задълбочават в съзнанието култа към сек-
са, насилието, садизма, предателството – с една дума вся-
ка безнравственост.

Ние ще създадем хаос и неразбории в управлението 
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на държавата. Незабелязано, но активно и постоянно, 
ще способстваме за самоуправството на чиновниците, 
грабителите, безпринципните. Честността и порядъч-
ността ще бъдат осмивани и ще станат ненужни и ще се 
превърнат в отживелица от миналото. Нахалството и на-
глостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, 
животинският страх... и враждата между народите, пре-
ди всичко вражда и ненавист към руския народ – всичко 
това ние ще култивираме ловко и незабелязано.

И само малцина, съвсем малко на брой ще отгатват 
или разбират какво се случва, но такива хора ние ще по-
ставяме в безпомощно положение, превръщайки ги в 
посмешище, откривайки начин да ги опозорим и да ги 
обявим за отхвърлени от обществото...

По този начин ние ще разбиваме поколение след по-
коление... Ще воюваме за съзнанията на хората от дет-
ските, юношеските години и главно сред младежите, ще 
ги разлагаме, ще ги развращаваме, ще ги разгулваме. Ще 
създадем от тях космополити“.

* * *

Ето такива са зверските планове на тъмните сили за 
унищожаване на Русия и на руснаците. Прибавете тук и 
харвардския проект и програмата на Шнеерсон. Най-пе-
чалното е, че всички ционистки планове бяха осъщест-
вени. Включете телевизора, отворете вестник или списа-
ние...

Когато Съветският Съюз се разпадна, станаха извест-
ни харвардския и хюстънския проекти за по-нататъш-
но унищожение на Русия и руснаците: Русия да се разбие 
на 52 враждуващи помежду си държави, жителите ѝ 
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да останат само 15 милиона души за обслужване на 
газопроводите и нефтопроводите, Транссибирската 
магистрала и т.н.

Без капка съмнение Маргарет Тачер – премиер на Ве-
ликобритания и Мадлен Олбрайт, държавен секретар на 
САЩ заявиха на всеослушание, че по оценките на светов-
ната общност в Русия е целесъобразно да останат 15 ми-
лиона души за обслужване на жизнено важни обекти. А 
обектите са нужни за нормалния живот на „златния ми-
лиард“. В него влизат страните от Западна (без Източна) 
Европа, САЩ и Канада, Япония и Израел. Според техните 
планове излиза, че Земята в близко време вече няма да 
може да изхранва съществуващите 7 милиарда души. Ето 
как тези управници решиха, че в близко време от земно-
то кълбо трябва да изчезнат 6 милиарда души, като от 
Русия – 130 милиона, практически 90% от населението и 
то поголовно руснаци!

Мислещият читател веднага ще попита: „Как искат да 
сторят това?“

А рецептата е проста. Още Хитлер твърдеше, че за 
славяните – само водка и тютюн – които се явяват оръ-
жия за масово поражение. Сега са добавени и наркоти-
ците, СПИН и хомосексуализмът. Всички гореспоменати 
7 вида оръжия (физическо, генетично, икономическо, 
идеологическо, психологическо, летописно, мирогледно) 
максимално се използват срещу Русия и славянския свят 
и на първо място срещу младежите в тези страни.

Мюсюлманските страни се унищожават със войни, 
Африка – със СПИН.

За да развържат ръцете си и да реализират замисле-
ното, устроиха небивала световна провокация: организи-
рано бе взривяването на небостъргачите в САЩ, подобно 
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на палежа на Райхстага в Берлин, организиран по онова 
време от фашистите, завладени от ционизма.

След това американците заявиха, че за целите на бор-
бата с тероризма ще унищожават всичко и всички, кои-
то заплашват тяхната безопасност без да се съветват с 
другите страни и с ООН, което успешно се осъществява в 
настояще време: Афганистан, Ирак, Иран, Либия, Сирия, 
Югославия, Украйна и др.

Русия я наводниха с алкохол, цигари, наркотици, хо-
мосексуализъм и безжалостно унищожават населението. 
Ще приведа някои цифри.

До революцията Русия беше практически най-трезва-
та, непиеща страна в света заедно с Норвегия според на-
личните статистики за 300 години назад, независимо от 
машинациите на ционистите и на техния слугинаж. Още 
повече по-рано никой дори не можеше да си се представи 
пиян. Пияните хора се смятаха за ненормални и слабоум-
ни. Помните приказките, които завършват винаги така: 
„И аз бях там, „мед-пиво“ (медовина) пих, по мустаците 
ми течеше, а в устата ми не попадаше“.

Това не е пивото, което сега се пие, а мед разтворен 
във вода и в него е нямало алкохол.

Дори през 1914 г. е действал сух режим по молба на 
населението в Русия.

Преди смъртта на Й. В. Сталин потреблението на ал-
кохол също било незначително: през 1952 г. – 1,9 литра 
чист алкохол на година на глава от населението. След 
смъртта на Сталин употребата на алкохол рязко скочи, а 
през 1980 г. достигна до 11,8 литра.

А след разпада на СССР настъпи вакханалия. Вече 
през 2000 г. – 18,5 литра на човек. Започна израждането 
на нацията, като научните данни сочат, че при 8 литра на 
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човек на година се получава унищожаване на етноса.
Количеството на родилните домове рязко се съкрати 

– от 40 на 4 в милионен град като Новосибирск, столица-
та на Сибир и на Далечния Изток, а при това бе регистри-
ран небивал ръст на училища за изоставащи. През 1982 
г. са се родили 16,5% бавноразвиващи деца, а през 1998 г. 
те са вече 37,5%.

В демографията се образува т.нар. „Руски кръст“. До 
1985 г. смъртността в СССР пада, а раждаемостта расте. 
От 1985 г. демографските процеси потичат в обратна по-
сока: смъртността започва да расте, а раждаемостта пада 
и през 1991 г. смъртността вече превишава раждаемост-
та. По-нататък негативните процеси нарастват и започва 
измиране на населението на Русия със скорост примерно 
1 милион души годишно. Това слабо се компенсира само с 
някакво повишаване на раждаемостта в мюсюлманските 
републики.

Пълната картина на унищожението на руския народ 
убедително е представена в широко известните лекции 
на академик Ф. Углов и професор В. Жданов.

* * *

В днешно време назря моментът и се появи реалната 
възможност за преобръщане на тези негативни процеси. 
Сега много зависи от нас самите, от нашия собствен мо-
рал и нравственост, от здравината на семейната инсти-
туция.

Във връзка с това мъдро постъпват авторите на кни-
гата „Човекът в епохата на Водолея“ Л. А. Секлитова и Л. 
Л. Срелникова(98). Те са майка и дъщеря, от 1992г внима-
телно изучаващи тези проблеми. Те с цялото си задруж-
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но семейство и разбира се съвместно с главата на семей-
ството А. Стрелников, не само подробно и на най-високо 
ниво, което нашата наука досега не е достигнала, разгле-
даха проблема на семейството, детството, майчинството 
и бащинството, но и представиха прекрасен Кодекс на 
семейството. Разработиха основни принципи на постро-
яване на семейството на бъдещето.

Любопитният читател и грамотен специалист, разби-
ра се, ще потърси тази прекрасна книга. Аз ще цитирам 
само няколко главни принципа, без които никое семей-
ство не може да съществува.

1. Семейните отношения се градят не върху корист и 
изгода, а върху любов и взаимно уважение.

2. Целта на семейството е възпроизводство на деца и 
възпитаването им като достойни членове на общество-
то. Главната задача на семейството е възпитаването един 
друг взаимно и усъвършенстване на всеки член от семей-
ството.

3. Всеки член на семейството трябва да се старае да 
поддържа в мини-клетката на обществото атмосфера на 
дружба, любов, взаимно разбирателство; трябва да умее 
правилно да регулира всяка ситуация, да гради атмосфе-
ра на уют и душевна топлота.

4. Семейството трябва да бъде опора на своите члено-
ве във всякакви сложни житейски ситуации.

5. Семейните конфликти трябва да се решават по ми-
рен път с оглед интересите на всички членове на семей-
ството.

6. Всички членове на семейството трябва да се разви-
ват на основата на равноправие и взаимно разбирател-
ство. Изключена е тиранията и погазването на свободата 
и волята на кой да е член на семейството.
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7. Всички важни за семейството решения трябва да 
се взимат съвместно, зачитайки мнението и интересите 
на всеки. Децата участват в обсъждането на проблемите 
(които не са травмиращи за психиката им) съвместно с 
родителите си, за да усвоят модела на зрелите отноше-
ния от възрастните. Запознаването с проблемите става в 
съответствие с възрастта и тънкостите на възприемане 
на света. Ако нещо може да стане достояние на едното 
дете, то не бива да се подлага на това другото дете, въ-
преки че е на същата възраст, тъй като прагът на възпри-
ятията за окръжаващия свят при всяко дете е различен.

8. Семейството трябва да въвлича всички в трудовите 
отношения, според силите на всеки негов член.

9. Семейството осигурява максималното творческо 
развитие на всеки свой член независимо от възрастта му. 
Семейството приучва на уважение към по-възрастните, 
уважение към чуждия труд и към творческите търсения 
на другия.

10. Семейството поддържа стремеж към всестранно 
развитие на личността.

11. Семейството разпределя рационално правата и 
задълженията между членовете предвид възрастовото 
енергийно натоварване на всеки индивид с цел запазва-
не здравето и личните му сили.

12. Семейството трябва да проявява грижа за болни-
те и възрастните свои членове.

13. Семейството пази добрите семейни традиции, ор-
ганизира семейни празници с красиво оформяне интери-
ора на помещенията, в които се провеждат тържествата.

14. Мъжът и жената са длъжни да бъдат верни един 
на друг. За висшите души верността трябва да стане ес-
тествена потребност на всяка от тях. Измяната на съпру-
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га трябва да се порицава от всички членове на общество-
то и да се осъжда наравно с останалите смъртни грехове.

15. Заемането на ръководно положение в семейство-
то трябва да става по естествен начин, не от позицията 
на сила и власт, а от позицията на любов и взаимно раз-
биране. Решаващо значение тук има способността да се 
ръководи семейството, а не полът, възрастта и т.н.

16. За семейството няма никакво значение кой от чле-
нове ще се занимава с домакинството и с възпитанието 
на децата. В еднаква степен това може да прави и мъжът, 
и жената, всичко зависи от натоварването на всеки от тях 
и от способностите им да изпълняват тези задължения.

17. Мъжът и жената не трябва да ходят на почивка 
или да участват в празници поотделно (извън семей-
ството), тъй като това разрушава семейните отношения 
и причинява страдания на другия съпруг, а следователно 
води до натрупване на карма.

Ако всеки здравомислещ с трезв разум човек се въо-
ръжи с този Кодекс, резултатите няма да закъснеят, а в 
близко време това ще повлияе освен лично на него, на 
семейството му и на рода, но като цяло и на Русия и на 
човечеството.

6. 4. Елементарни демографски съображения

Хайде, уважаеми читателю, да направим заедно най-
най-прости пресмятания и както казва народът – да пре-
броим на пръсти. Да предположим, че през 1900 година 
в някое селище са се родили 16 деца: 8 момчета и 8 мо-
мичета. Никой от тях не е в родствени връзки с другите. 
За да опростим нещата ще приемем, че средната възраст 
на таткото и майката при раждане на първото им дете е 
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25 години. Да предположим, че идеологията в това сели-
ще, както и сега, е едно дете в семейството, тъй като на 
всички им се иска, съгласно наложената идеология, да си 
поживеят „като бели хора“, да видят свят и света да види 
тях, а не само да седят край пелените.

И така, през 1925 г. децата пораснали, встъпили в 
брак и от осемте двойки се родили 8 деца: 4 момичета и 
4 момчета.

През 1950 г. тези 8 деца сключили брак. Получили се 
4 двойки. На тях вече им се родили 4 деца: 2 момчета и 2 
момичета.

През 1975 г. имало само 2 двойки, на които се родили 
2 деца: 1 момиче и 1 момче.

И така през 2000 година и тези деца пораснали и ро-
дили 1 дете. След 100 години от 16 души – само един по-
томък! За сто години при такъв подход „1 дете в семей-
ството“ – населението се намалява минимум 16 пъти!

Ако отчетем неспособността въобще да се ражда в 
отровена среда и с генно модифицирана храна, ръста на 
хомосексуалистите, непропорционалното количество на 
мъже и жени и още много други фактори, то тази цифра 
ще бъде още по-страховита.

Ето какво на практика представляват идеологията, 
идеологическото оръжие, идеологическите методи на 
управление на човечеството, в това число и насажданото 
в Русия „семейно планиране“. Изглежда, че всичко е за хо-
рата: либералите с подкрепата на ЦРУ предлагат, депута-
тите гласуват, Елцин подписва тази зловредна програма 
„Семейно планиране“ и се започва – стартира масовото 
унищожение на руския народ.

Можем да смятаме и другояче – за тези, които търсят 
грешки в пресмятанията.
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Роденото през 2000 година дете има мама и татко, ро-
дени преди 25 години, т.е. през 1975 г. Тези татко и мама 
също са имали свои родители, родени през 1950 г. Вече са 
четирима – две баби и двама дядовци за детето, родено 
през 2000 г.

Бабите и дядовците също са имали свои майки и 
бащи, родени през 1925 г. Вече са осем души: 4 прабаби и 
4-ма прадядовци.

Прабабите и прадядовците също са имали свои ро-
дители, родени през 1900 година. Това са вече 16 души: 
8 прапрабаби и 8 прапрадядовци на детето, родено през 
2000 г.

И така, през 1900 година се родили 16 души, а след 
100 години, през 2000 г. след тях е останало само едно 
праправнуче.

По този начин дори в идеални условия идеологи-
ята за едно дете в семейството довежда до снижаване 
броя на населението над 16 пъти за 100 години!

И ако сега в Русия има 140 милиона души, то при ня-
каква идеология след 100 години ще останат не повече 
от 9 милиона. Обърнете внимание още веднъж на плана 
Далес и на Харвардския проект, вече широко известни 
планове на световното правителство. (73, 76)

От милиард и половина китайци за кратко време 
може да останат 100 милиона. Не са нужни никакви вой-
ни, само трябва се внедри идеологията за едно дете в се-
мейството.

Чрез натрапената идеология може напълно да се уни-
щожат водещите нации, коренното население на страна 
или континент, което, между другото, редовно се случва и в 
наши дни. Спомнете си как са избивани индианците в Аме-
рика, коренните северни, сибирски и много други народи.
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Добавете и генетичното (спиртно, наркотично...) и 
други видове оръжия.

За различните националности дори в една страна съ-
ществуват различни идеологии. Едни нации, чиито пред-
ставители са на власт, процъфтяват, а други, неугодни, 
забележимо се топят и дори изчезват и това в пределите 
на една и съща страна.

Обърнете внимание на водещите западни страни, 
особено на столиците им. Техните президенти и премие-
ри по неведение в своята наивност, по-точно поради глу-
постта си или дори тъпотията си, считат, че правят бал на 
света и на отделните континенти. Но те са само пешки в 
голямата игра. Болшинството от населението там вече не 
са коренни националности. И дори не са от бялата раса, а 
от други раси. До неотдавна бялата раса представляваше 
30%, а сега – около 6% и тенденцията на намаляване се 
запазва.

Например в Холандия се заселва един арабин. След 
получаване на гражданство той подава заявление за из-
тегляне и на семейството си. След като му разрешат към 
него се присъединяват 40 жени, стотици деца и много-
бройни роднини.

И това не е шега, а просто един от многото факти.
После с болшинството си гласове в демократичната 

страна те избират свой кмет първо в малките градчета. 
След това идва ред и на големите градове, в това чис-
ло и столиците и така до световните столици. Вашинг-
тон, Рим, Ню Йорк, Лондон, Париж... Например кой може 
разумно да отговори защо в Москва, в руската столица, 
живеят толкова много азербайджанци – повече от 2 ми-
лиона?

Дали всичко е протекло стихийно или под строгия 
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контрол на действителното световно правителство (виж 
отново рис. 1).

По този начин бързо може да се заселят лица от опре-
делена националност във всеки регион на Земното къл-
бо, във всяка страна и то в кратки срокове. Така е било 
и преди две хилядолетия, когато сегашната китайска 
местност била населявана от руси. Тогава китайците, не-
способни да победят русите, започнали усилено да се раз-
множават, по 20 и повече деца в семейство. Резултатът е 
налице. Макар всички разкопки да доказват, че преди тях 
много хилядолетия там, на Китайската равнина, са живе-
ли бели, т.е. руси.

Китай и в днешно време активно осъществява такава 
политика по цял свят. Във всеки по-голям град ще наме-
рите т.нар. „чайнатаун“ – китайски град в съвременния 
град. В Русия по този начин ускорено и в съответствие 
с вече разсекретените програми, китайците заселват 
Урал, Сибир и Далечния Изток и дори на своите карти ги 
включват вече към територията на Китай. И по тези гео-
графски карти учат своите деца.

Впрочем китайските „заселници“ в Русия се стимули-
рат, дори повече от добре. Това е тяхна сериозно обмис-
лена държавна програма.

Но руските власти, за съжаление, не обръщат внима-
ние на тези азбучни истини. Уповавайки се на грамадна-
та територия и на времето, по-точно на случайността, 
решават демографските проблеми достатъчно неграмот-
но, в резултат на което вече имаме големи демографски 
проблеми в Сибир и в Далечния Изток.
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6. 5. Телегонията или защо повечето хора 
възпитават не свои деца

Руските девойки са за руските юноши!

Изключително сериозен проблем, касаещ сега всяко 
семейство.

Никъде никой публично не говори за телегонията, 
т.нар. „ефект на първия самец или самка“. Още по-малко 
в училище или в семейството. Макар още в Библията да 
се споменава иносказателно, с примера на Онаан. В Ру-
сия това се е знаело винаги. Законът на телегонията се 
съблюдавал неотменно и повсеместно. Но технократич-
ният свят се изхитрил и надлежно скрил и тази истина 
от хората.

В животинския свят това явление също е известно и 
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сравнително отскоро. Ето какво се казва за това в някои 
редки издания:

„Примерно преди 150 години коневъдите, развъжда-
щи нови породи коне, решили да кръстосат кон със зеб-
ра. Опитите не успели: не се получило нито едно зачатие 
– нито при кобила с мъжка зебра, нито при женска зебра 
с кон. Прекратили опитите и забравили за тях, мислейки, 
че работата е приключила. Само че след няколко годи-
ни кобилите, участвали в опитите, започнали да раждат 
ивичести жребчета от породисти жребци! Научният свят, 
крайно озадачен, нарекъл това явление телегония.

Но хората, които отглеждат и се грижат за кучета, 
гълъби и др. открай време познавали това явление. За-
това толкова строго пазели и пазят породистите кучета, 
гълъби и т.н. ... При всяко живо същество при кръстоска 
първият партньор или партньорка задължително трябва 
да бъде породист. Иначе цялото потомство занапред ще 
бъде „улична превъзходна“.

Достатъчно е да се загледаме на улицата – всички са 
само такива. Никъде по света при безпорядъчното кръс-
тосване на улицата не се е родило породисто куче, гълъб, 
кон...

За хората телегонията е още по-важна. Но за нея не 
говорят. Тя е табу. Навсякъде пропагандират точно об-
ратното: безопасен секс от училищната скамейка, хомо-
сексуализъм, рекламират презервативи, внедряват про-
грама „семейно планиране“ ... Целомъдрието се охулва по 
всякакви начини, дори в училище, да не говорим за уни-
верситетите, предприятията... Дори сред гимназистките 
се счита за неприлично, ако са девственици. За младежи-
те изобщо ще замълча. И така хората отглеждат вече не 
свои деца и се чудят откъде са се взели те: не приличат 
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нито на майката, нито на бащата, а на някой трети. Така 
цели нации и народи се израждат и се получава племе от 
мутанти-роби.

В славяно-арийските Веди се подчертава: „Най-
страшното Зло е незнанието и невежеството“.

При дядо си в Родовото Имение пристига внукът:
− Дядо, на мен тук във Вашето имение ми харесва,
но всички момичета са с дълги поли, със забрадки – бо-

лезнено скучно.
Дядото извадил от джоба си две бонбонки. Едната 

била завита в целофан, а другата – не.
− Коя избираш, внучето ми?
− Тази с опаковката, естествено.
− А защо?
− Защото е по-чиста.
− Ето, виждаш ли, и с девойките е същото.
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Ето какво пише за телегонията протоиерей Николай 
Головкин: „След дългогодишни, многобройни и разноо-
бразни опити безпристрастната наука твърдо заяви: „Да, 
ефектът на телегонията важи и за хората, при това в доста 
по-ярко изразена форма, отколкото в животинския свят!“.

И веднага след това се е спуснала завесата на секре-
тността! Откриването на телегонията веднага било скри-
то от хората, тъй като открехвало тайнствената завеса за 
съдбата на множество хора – обикновени и велики. Но на 
първо място засекретяването със сигурност прегражда-
ло пътя за всякакви сексуални революции, които изобщо 
не влизали в плановете на враговете на човешкия род.

За засекретяването била изнамерена и дори внесена 
в енциклопедиите една твърде удобна фраза: „явление-
то не е потвърдено“... И така, телегонията (от „теле“ – да-
лечно и „гони“ – раждане ) – това е наука, утвърждаваща 
че на потомството на женската влияят всички предишни 
полови партньори. Известно е, че дори няколко години 
след извънбрачните си връзки с гастролиращи звезди на 
международни фестивали и спортни олимпиади, белите 
девойки започват да раждат от своите бели генетично 
здрави мъже съвсем неприличащи на тях и дори черно-
кожи деца. Причините за появата на такива „бебета“ е 
генетична мутация на хромозомната верига. Извънбрач-
ната връзка на някоя баба или прабаба с многогодишна 
давност става причина за семейна трагедия. Какво има да 
се крие тук: „девойките-предбрачните невести“, особе-
но сред многобройната гвардия на проститутките, днес 
често даряват своите „законни любими“ със скритите 
плодове на предбрачните полови връзки – с наркома-
ни, токсикомани, хомосексуалисти или психически не-
пълноценни и увредени деца.
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Естествено, че в днешно време теорията за телегони-
ята има безброй противници, които като свои аргументи 
привеждат „резултати от изследвания и опити“, доказ-
вайки, че телегонията е мит, че да се съобразяваме с нея 
значи да не уважаваме себе си и своите желания. Мнозин-
ството от тези теоретици са хора заинтересовани, тъй 
като иначе индустрията на порнографията ще претърпи 
значителни загуби, ако феноменът телегония започне 
да се изучава като наука още в училище. Затова за тях е 
по-доходоносно нашите деца да започнат да изучават 
в училище програмата „Семейно планиране“, способ-
стваща за разпада на бъдещото поколение, а следова-
телно за пълнене на портфейлите им“ (Почаевски лист. 
Наука за девствеността. Телегония).

Правилно го е казал протойерей Николай Головкин, 
само че на този проблем следва да се погледне много по-
обширно и задълбочено в светлината на технократична-
та Система, на нейните управници и на техните цели и 
задачи, които вече обсъдихме по-горе. Ако изследваме 
проблема от този ъгъл, то излиза, че изгодният бизнес и 
неговите господари – това е прикритие, димна завеса за 
щателно укриваните и маскирани цели на действителни-
те управници на света. А целта е унищожаване на Русия и 
русите, на славяните и след това и на цялото човечество.

Получава се много интересна картина. Един малък 
пример: „Според израелските закони за истински евре-
ин и законен гражданин на Израел се смята всеки, роден 
от еврейка, независимо от националността на бащата и 
мястото, където се е родил и живее, за което евреите са 
длъжни да внасят във фонда на държавата Израел опре-
делен данък от всеки свой доход...

...Мислейки, че освен юдеите, никой друг не чете 
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Талмуда и не знае, че съгласно него, всички останали 
народи, неотнасящи се към синовете на Израел, са по 
същността си двуноги скотове, докато утробата на бла-
городните дъщери на Израел, както учат високомъдрите 
раби, е устроена по такъв чудесен начин, че да ражда пъл-
ноценни хора дори от семето на скотове“ (41) (А. С. Иван-
ченко, Пътищата на великия русин. Роман-изследване за 
истинската история на Рус-Русия – СПб., 2006. – 336стр.).

Разбира се, решението за гражданството и за внос-
ките във фонда на Израел е било прието не с гласуване 
от всички евреи, а това се е случило на първия съвет на 
Световната ционистка организация (ВСО) в Базел (Швей-
цария) през август 1897 г.

Тук следва да се обърне внимание, че на 10 ноември 
1975 г. Генералната Асамблея на ООН, след многоднев-
на свободна дискусия по същността на въпроса обявява 
ционизма за форма на расизъм и расова дискримина-
ция с всички произтичащи от това последствия. Обаче 
това въобще не пречи на ционистите да живеят според 
израелския закон.

Ето ти „беда“: никакъв закон, дори израелски, не 
може да отмени Вселенските, Природните Закони (Коно-
ни, Правила, устои), един от които се явява законът за 
телегонията. Съгласно този Закон, за да роди еврейско 
дете, първият мъж на еврейската девойка трябва да бъде 
евреин. В противен случай ще се раждат не евреи, а деца 
идентични по дух и националност с тези, към които се 
отнася първият партньор. Обаче…, същото се отнася и за 
хората от всяка друга националност. Можем да смятаме 
както си поискаме, но Бога не можем да излъжем.

Скривайки само един природен Закон, (по-точно – 
КОН, КОНОН, ПОКОН, което значи – обичай, начало, ол-
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тар) и подменяйки го с държавни или други някакви 
измислени от някой си закони (за КОНи), може в най-
кратки срокове да се изроди цяла нация.

За да не се стига до такова ужасно явление, всички 
злободневни проблеми, особено демографските, тряб-
ва да подлежат на публично обсъждане. В това число и 
еврейските, руските, китайските, на всеки друг народ 
въпроси. Това е полезно на първо място за тези, чиито 
въпросите се дискутират. Иначе може да се получи ня-
каква абсурдна ситуация: осъждат антисемитите, когато 
истински семити отдавна вече почти не са останали, а са 
се претопили в другите нации и народности. Тогава като 
няма семити, не може да има и антисемити!

Дори от такъв, малък наглед пример, всеки гражданин 
може сам да си направи глобални изводи, касаещи както 
един отделен човек и неговия род, така и цялото човечество 
на планетата Земя. А може би и по-нагоре. Затова управни-
ците премълчават този закон, представят лъжливи научни 
сведения, за да постигат своите античовешки цели.

Въз основа на тези лъжливи научни сведения в 
Америка и в Европа е подготвена и проведена сексу-
алната революция, която се превърна не само в огро-
мно духовно-нравствена загуба, но и в демографска 
катастрофа.

Сега тези изроди (тези, които са извън Рода) се оп-
итват с всички сили да направят сексуална революция и 
в Русия и в страните на бившия СССР. Училищните про-
грами и учебниците, медицината, телевизията, вестни-
ците, списанията и други подобни, под ръководството на 
неуморните тъмни сили сериозно са се заели с бившите 
съветски граждани. Уважаемият читател и сам вижда и 
чува това всеки ден и на всяка крачка.
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За нашите предци телегонията не е била тайна. Ру-
ските хора строго са съблюдавали нравствените закони 
и традиции, затова и в святата Рус са живели хора в пре-
красно духовно, физическо и интелектуално здраве, тъй 
като са раждали, отглеждали и възпитавали своите и 
единствено своите деца.

Русия била богата и щедра, а за враговете – недостъп-
на. Допреди покръстването на святата Рус никой от ве-
ликите жреци, нито някой от техните подопечни, не мо-
жели да ѝ сторят нищо; а не могли и след покръстването.

Широко известен е следният факт. В годините на Ве-
ликата Отечествена война много от нашите девойки не 
по своя воля се оказали във фашистка Германия. И тук 
един от генералите на Хитлер бил силно стъписан от фа-
кта, че те почти всички били девствени. Той дори спеш-
но се обърнал към Хитлер с предложение за прекратява-
не на войната със СССР, мотивирайки се с това, че такъв 
народ не може да бъде победен. Историята показала, че 
този генерал се оказал прав и че при вида на девствените 
руски момичета интуицията не го е подвела.

А работата е там, че тези девойки се родили и били 
възпитани в среда и условия, които изключвали наруша-
ване на общоприетите норми и правила на поведение, 
което гарантирало съхраняване и на физическото, и на 
духовно-нравственото здраве на семейството, рода и на-
рода.

Нашите предци винаги са живеели по Законите на 
РИТА. Думата „РИТА“ е руна и представлява Закони за 
чистотата на Рода и Кръвта. В основата на Законите на 
РИТА лежат най-мъдрите знания за наследствеността. 
Ето какво утвърждават Славяно-Арийските Веди:

„Не допускайте чуждоземци до вашите дъщери, 



242

защото те ще ги заблудят и ще погубят Чистите им 
Души, и Кръвта на Великата Раса ще погубят, защо-
то първият мъж на дъщеря ви ще остави Образите на 
Духа и на Кръвта. Чуждоземските образи на Кръвта 
изгонват Светлия Дух от децата Човешки, а смесва-
нето на Кръвта води до гибел; и целият този род без 
здраво потомство се изражда и погива, защото няма 
да има тази вътрешна сила, която да убива всички 
вреди и болести“ („Сантии Веди от Перун“).

Първият мъж в живота на девойката оставя в детето, 
което тя ще роди, Образа на своя Дух и на своята Кръв, 
психическия и физическия си портрет и единствено от 
този мъж зависят здравето и пълноценността на бъде-
щото дете.

Първият мъж се явява единствен баща на всички 
деца на жената, които тя ще роди през своя живот, неза-
висимо от това колко мъже ще има до края на живота си. 
Следващите мъже, ако има такива, се явяват само дос-
тавчици на семе, за което дори в Библията пише чрез 
примера с Онаан. Онаан, знаейки закона за телегонията, 
не изпълнява заповедта на своя баща да продължи рода 
с жената на загиналия си брат, защото децата няма да бъ-
дат негови, а на брат му.

„Явлението на първия самец“ на физиологично ниво 
е напълно логично и се обяснява така: девойката, която 
вече е полово съзряла, има в своето тяло пълния набор 
от яйцеклетки за целия репродуктивен период от своя 
живот. Затова първият мъж и неговото семе оставят на 
фин план отпечатък върху всички тези яйцеклетки. Мъ-
жът считал, че е въпрос на чест да даде живота си, защи-
тавайки от гибел жена си, знаейки, че тя е пазителка на 
златния генофонд на рода, защото само тя се явява про-
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дължителка на рода. Здравата наследственост на нашите 
предци се запазвала благодарение на девствената чисто-
та на невестата.

Те считали нравствено падналото момиче за опо-
рочено, за недостойно да се омъжи. Ако юношата се 
ожени за такава жена, то това съединяване се нарича-
ло „брак“, а иначе – Семеен Съюз.

И други народи са знаели за телегонията. Например в 
някои арабски страни ако в мюсюлманско семейство ба-
щата заподозре своята дъщеря, че обръща внимание на 
мъж от чужд род, то той може веднага да отнеме живота 
ѝ.

На фона на сексуалната революция проблемите с те-
легонията се основават върху оглупяването на младежта 
от управниците, използващи, че хората не познават Ве-
ликите Конони (по-съвременному – закони) и затова във 
всички страни по света тези проблеми са едни от най-на-
болелите.

Действително, при желание напълно е възможно да 
се стигне до състояние, в което родители възпитават 
деца, не свои по род, по Дух и по Кръв. Такива родители в 
наше време се явяват дори болшинство, но всичко е зара-
ди това, че те не знаят азбучните истини, касаещи всички 
ни и всеки човек поотделно.

За огромно съжаление, въпреки че тази тайна е пре-
открита и вече набира популярност, средствата за масова 
информация продължават усилено да мълчат, съсредо-
точавайки вниманието на населението върху проблеми-
те на сексуалната революция, на внедрената от запада 
програма „Семейно планиране“. Усилено акцентират вни-
манието на хората и на първо място на децата върху из-
ползването на противозачатъчни средства чрез масово 
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раздаване на презервативи още в училище. С този похват 
развращават младежта, приучват децата към безразбо-
рен полов живот от най-ранна възраст, прикривайки се 
зад благородната цел: предотвратяване на ранна бре-
менност сред 10–12-годишните.

Руската девойка е най-прекрасната дъщеря, невеста,  
съпруга и майка

Влъхвите от светата Рус са познавали същността на 
телегонията и са разбирали трагедията на хората, по 
някаква причина нарушили законите на РИТА. Затова 
преди много векове в Академията на влъхвите е била от-
крита „противоотрова“ и разработен метод като начин за 
отстраняване на телегонията. Методът е описан в една 
от книгите на Вл. Мегре.

Главният герой в трилогията „Вълча хватка“ на пре-
красния руски писател Сергей Алексеев достатъчно 
просто обяснява какво представлява телегонията: „Пър-
вият мъж залага душите на всички бъдещи деца, които 
после жената ще роди, независимо от кого – генетичният 
код, както и най-фината материя на разума и на сърце-



245

то на цялото потомство... И още... Той я прави майка и ѝ 
дава това, което девственото момиче не притежава – ге-
нът на майчинството. Аз искам душите на моите деца да 
бъдат продължение на моята душа. Искам моята жена да 
получи в дар майчинството от мен. И тогава моят род ще 
бъде продължен. В противен случай той ще се прекъсне, 
а на света ще се появят копелета, които ще са ми роднини 
само по кръв“.

Читателят може да се запознае с подробности около 
телегонията в Славяно-Арийските Веди (Кн. 1–4. Цър-
ковно издателство „АСГАРДЪ“, издателство „АРКОР“), в 
книгата на А. В. Трихлебов „Кощуны Финиста Ясного Со-
кола России“ (Перм, 2004. – 656 стр.), а също и в списание 
„Ведическа култура“ № 1, 2, 3 от 2004 г.

А ние ще продължим с проблемите на демографията.

6. 6. Още една малка демографска справка и 
глобалните стратегически изводи от нея

Скъпи читателю, дайте сега да направим още едно 
простичко пресмятане за по-дълъг период от време. За 
улеснение ще вземем същите условия, които описахме 
в предишния пример, а после вие сами ще можете да ги 
сметнете практически при всякакви начални параметри 
и за всякакъв срок. Получава се доста интересна и поучи-
телна картина.

И така, изяснихме, че преди 100 години, през 1900 го-
дина, детето, родено през 2000 г. има в рода си 16 преки 
близки роднини: 8 прабаби и 8 прадядовци. За улеснение 
вземаме само роднините, родени 100 години преди този 
момент. По-нататък всички преки предци ще наричаме 
прамайки и праотци.
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Ако аналогично се върнем още 100 години назад, т.е. 
до 1800 година, то през 1800 година прамайките и праот-
ците ще бъдат 16 пъти повече: 256. Защото 16 умножено 
по 16 дава 256. Но вие сами опитайте да проверите това 
на хартия и начертайте графика. Все пак любопитно ще е 
да разберете за себе си колко са преките ви, не по съре-
брена линия и по-далечна, а преките ви баби и дядовци, 
живели в различните времена.

През 1700 година те вече ще бъдат 4 096 души, преки 
прамайки и праотци.

През 1600 година – 65 536.
През 1500 година – 1 048 576.
През 1400 година – 16 777 216.
През 1300 година – 268 435 000 души преки прамайки 

и праотци.
Учудва ли ви това? Няма как, защото всеки човек има 

майка и баща, дори хората от далечното минало.
Има ли смисъл да смятаме още? И така всичко е ясно! 

Дори преди 700 години практически всички хора от да-
дена раса и в дадена страна ще бъдат преки прародители 
на човек, който живее днес.

В крайна сметка всички ние, живеещите днес в 
пределите на една нация, имаме в някой от родовете 
си общи преки баби и дядовци. Всички ние сме преки 
роднини.

Но когато явно не познаваме тези прости истини, 
всъщност днес воюваме срещу своите братя и сестри, 
деца и внуци, чичовци и лели, дядовци и баби.

Сметките с достатъчна точност позволяват на всеки 
човек от дадена страна и коренна националност да твър-
ди, че неговите предци са живели именно на това място, 
където той живее сега. Стига се дотам, че много от тях 
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до ден днешен така и не успяват да открият своята мал-
ка родина, не са узнали къде са живели предците им, не 
са определили къде да създадат своето родово имение, 
своето пространство на любовта.

А предците им, особено преките, родните прамай-
ки и праотци, са живели навсякъде, където и да отиде 
той в своята страна.

От тези прости пресмятания става ясно защо страте-
гията на световните управници е насочена да унищожи 
семейството и рода и защо хората не знаят своите пред-
ци, както и защо се унищожава истинската история и се 
подхвърля лъжлива.

Вече можеш и сам да си направиш глобалните изводи, 
скъпи читателю. Можеш да усложниш пресмятанията, 
изхождайки от други допълнителни условия и ограниче-
ния. Можеш да пресметнеш за своя род, регион, страна, 
нация...за всеки времеви период. Можеш да използваш 
и икономико-математически методи. Единствената ми 
молба е – не губи същността на азбучните истини.

Вече сме изгубили четирите жизненоважни основи, 
четирите стихии: Вода, Въздух, Земя, Огън (истинската 
Светлина). Хората в градовете напълно са се лишили от 
Земята и Огъня, а живата Вода и чистият Въздух са заме-
нили с отровени. И при тия условия продължаваме да си 
вярваме, че сме хора и че все още не сме се превърнали в 
някакви мутанти, биороботи и роби.

Освен това в светлината на горните пресмятания е 
интересна и библейската картина за произхода на всич-
ки хора от Адам и Ева. Замислете се, моля, любознателни 
читателю! Адам е сътворен от праха. Той не е Богороден, 
а сътворен. Ева е сътворена от неговото ребро, т.е. според 
съвременните понятия тя е клонинг. На тях им се раждат 
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деца. Дотук добре. Но след това откъде са се появили ос-
таналите хора? Едва ли децата на Адам и на Ева са се же-
нели помежду си и са раждали деца, тъй като прекрасно 
са знаели, че кръвосмешението е недопустимо. И откъде 
са се взели всички хора с различен цвят на кожата? Чер-
ните, например, или жълтите и т.н., и т.н.

Много още ще са въпросите и информацията за раз-
мисъл, която ще се появи пред любопитния читател, кой-
то се е заел да търси корените, но само така ще успее да 
открие много полезни отговори и ще достигне до мно-
жество изводи, като накрая добре би било да ги сравни с 
Наследството на нашите Предци и с мнението на общо-
признати учени, на които лично се доверява.

Всичко казано в първата част се отнася до промишле-
ните региони, където демографските проблеми са из-
вънредно изострени, както и проблемите с кадрите. Но 
всъщност какви да са кадрите, ако този, който ги подгот-
вя, не владее елементарните основи на демографията, не 
знае нищо за телегонията, за законите РИТА – законите 
на кръвта и духа, не е чувал нито дума за законите на Ви-
сшата социология?!

Никой не може да стане професионалист в никоя об-
ласт, без да познава фундаменталната основа на своята 
наука. Той винаги ще се натъква на неразрешими за него 
въпроси, както това постоянно се случва по време на кри-
за, в това число и днес, дори при учени от най-висок ранг.

Дори Ален Гринспен, който десетки години ръководи 
системата на Федералния резерв на САЩ, а следователно 
и всички финансово-кредитни системи в света, финансо-
вият „бог“ за всички финансисти на света беше принуден 
на 24. 10. 2008г публично пред целия свят да признае, че 
по време на своето управление е допуснал непоправими 
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стратегически грешки, довели до глобална световна кри-
за.

Работата е в това, че и този финансов исполин, „бог“ е 
бил марионетка в ръцете на действителните управници 
на света. Но непознаването на закона не го освобождава 
от отговорност.

Затова изключително важно е да познаваме и да има-
ме знания за фундаменталните основи във всяка работа, 
за да не бъдем хванати сляпо на въдицата от всякакъв 
вид манипулатори и разрушители, за да не станем прес-
тъпници, унищожаващи живото и прекрасното, в т.ч. 
своите роднини и близки.

А да застанем пред целия свят като умни, честни, 
позитивни Човеци с главна буква, творци, способни да 
решават всякакви задачи за благото на своя род, на Ро-
дината си – малка или голяма, на Природата и на цялата 
Майка-Земя.
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7. Какво да се прави? Нашите предложения

7. 1. Едноетажна Русия

В този раздел се спирам на два момента, изключител-
но важни за Русия и планетата Земя:

1. Квантовият (галактическият) преход на Земята 
към ново ниво на развитие.

2. Едноетажен свят. Необходимостта от преселване на 
всички желаещи хора в естествени природни условия на 
безопасна територия и предоставяне на възможности за 
създаване на свои родови имения и селища (села).

* * *

Както казахме в предисловието, не е тайна, че Земята 
се явява високоразвит жив организъм и че тя преминава 
през няколко стадия между раждането и смъртта. Разви-
тието ѝ е циклично и се осъществява по спирала.

Добре известно е, че завъртането на Земята около 
своята ос ни дава възможност да преживяваме веднъж в 
денонощието (по часове) утрото, деня, вечерта и но-
щта. Процесът е цикличен.

Въртенето на Земята около Слънцето се изразява в 
ежегодно редуване на пролет, лято, есен, зима. Процесът 
отново е цикличен.

Но Слънчевата система на свой ред също се върти 
около центъра на нашата Галактика. Има още т.нар. Пре-
цесионни цикли и този период на обръщане на оста на 
Земята се наричал в Русия Свързващ кръг, а по-късно – 
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Платонова Година. Продължителността на този цикъл 
е 25 977 години. За това време човечеството преживява 
четири периода: Галактическа Пролет (Утро), Галактиче-
ско Лято (Ден), Галактическа Есен (Вечер) и Галактиче-
ска Зима (Нощ).

Съществуват още и цикли на въртене на Галактика-
та около центъра на Вселената, на Вселената – около 
центъра на Мирозданието...

Вече няколко пъти насочвам вниманието ви към това, 
за което моля великодушно да ми простите. Повторение-
то е майка на знанието. Честно казано, ако зависеше от 
мен, аз още няколко пъти бих напечатал най-важното, 
напр. Рис. 1 за да не препращам постоянно читателя към 
началото на книгата.

В днешно време приключва Галактическата Нощ и 
настъпва Галактическото Утро (Пролет). Условно за край 
на Галактическата Нощ се счита датата 22 декември 2012 
г. Но ние знаем, че дори в обичайното денонощие нощта 
не свършва мигновено, още повече обичайната зима като 
сезон. Затова не можем да очакваме, че Галактическата 
Зима мигновено ще се смени с Галактическа Пролет.

Галактическата Зора вече изгрява, което се харак-
теризира с повишаване на вибрациите, повишено енер-
гонасищане на Земята, съпроводено с различни, засега 
предупредителни катастрофи и природни катаклизми. 
От Космоса към Земята се спускат огромни енергии, 
нужни за успешния преход на Земята към нова енер-
гийна орбита и по-нататъшно развитие вече на новия 
етап. Сред учените първи ядрените физици забелязаха 
това и го потвърдиха експериментално (http://thejizn.
com/2016/01/25/biofizik-planeta-nachala-zhit-v-drugom-
izmerenii/). „През януари 2013 г. беше разказано за екс-
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перимент, който е продължил 10 години с начало в 2003 
г. Учени ядрени физици са работили с атома на водорода 
(протон) и фиксирали отначало пулсация на частицата 
на протона... Било направено откритието, че частицата на 
протона се смалила с 4%. Изменило се всичко – неговата 
скорост, въртене, посока, диаметър. След него „тръгнала“ 
да се променя и цялата органична материя, т.к. тя се със-
тои от водород. Изменила се плътността на Материята... 
Смятайте, че вече живеем на друга Планета, затова всич-
ки закони започват да работят по друг начин и на всяка 
крачка учените се сблъскват с този факт “.

С настъпването на Галактическата Зора целият Свят 
започна да се променя, в това число и строежа на Матери-
ята и строежа на човека. Планетата започна да живее в 
друго измерение.

Даденият квантов скок, преходът на Земята в дру-
го еволюционно състояние, се явяват преход към шес-
то измерение. Човечеството заедно със Земята преми-
нава към шестата цивилизация или Златната Раса. В 
предисловието вече накратко разказах за това.

Във ведическа предхристиянска Русия тези елемен-
тарни знания и азбучните истини са се изучавали от 
всички деца още от най-ранна възраст, което е отразено в 
Наследството на Предците – Веста и Веда (свободен пре-
разказ на Веста), в Руската (Хиперборейската) Северна 
Традиция.

За съжаление, в периода на продължителната Галак-
тическа Зима под въздействието на определени сили 
ние, хората, сме забравили голяма част от това знание 
и помним само циклите – денонощни и годишни, деня и 
нощта, зимата и лятото.

Представените по-горе факти са добре известни в 
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езотеричната литература, частично в религиозната, а 
сега и в научната. Но официално всичко това никъде не 
се признава, в т.ч. и в Русия. Учениците и студентите 
продължават да ги тъпчат със старите лъжливи зна-
ния, а управниците и всички органи на властта, на всич-
ки нива, от районно до световно, дори не подозират за 
истинските знания. Съответно сред населението изобщо 
не се провежда никаква работа в това направление, дори 
морална.

Така управниците на различни нива водят своите 
подчинени към сигурна смърт. Та нали ако не се подготви 
дори за ежегодната зима, човекът просто ще измръзне от 
студ и ще умре от глад, а какво да говорим за преходните 
периоди в галактически мащаби.

Положението съществено се задълбочава от общо-
признатия факт на унищожаването на Природата и Чове-
ка от създадената и властваща технократична система, 
унищожаваща всичко живо, заедно със Земята.

Ще заявя направо: без Бога няма да имаме здрави и 
щастливи деца! И без Бога не може да има образова-
ние и възпитание! Без Твореца няма да имаме и нор-
мална младеж.

Бог се проявява чрез Природата. Затова той е дал на 
всеки човек на Земята Четири Стихии: Земя, Вода, Огън и 
Въздух. Но всички тези Велики Живи Стихии най-без-
съвестно са отнети от нашите деца и внуци. За какво 
възпитание да говорим? И за какво здраве?

Сега настъпи преломният момент в развитието на 
Слънчевата Система, на Земята, на Природата, на Чове-
ка. Човечеството влезе в най-отговорния период от свое-
то съществуване. На земляните са им останали само два 
пътя и то най-екстремните. Трети път няма.
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Първият път – да продължим да съществуваме как-
то досега, в изкуствения технократичен свят с всичките 
му недостатъци и пороци. И тогава крахът е неизбежен в 
най-близко бъдеще, което убедително доказват не само 
Пророците, живели в последните хилядолетия, но и съ-
временната наука, извисените религиозни дейци реално 
от всички съществуващи на Земята религии.

В науката до подобни изводи достигат учените от 
всички значими области: медици, биолози, икономисти, 
математици, физици, химици, геолози, еколози, социоло-
зи и много други. Вече ни се броят не векове и десетиле-
тия, а дни и месеци.

Вторият път – всички хора се хващат за ръце, осъз-
навайки, че човекът е космическо същество, ноосферно, 
а не техносферно, дори не само биосферно. И че в насто-
ящето време можем да оцелеем само в любов и в хармо-
ния, без насилие, изключвайки неосъзнатите постъпки и 
помисли, поемайки и приемайки истинските знания.

В този случай отчитайки горчивия многохилядоле-
тен опит на войнстващия технократичен път здравомис-
лещите хора избират естествения съзидателен път на 
развитие, където прогресът е в резултат на духовното 
развитие при непрекъснато усъвършенстване на при-
родните способности на Човека в хармония с Природата, 
отчитайки и основавайки се на Наследството на Предци-
те. Хората дълбоко осъзнават настоятелната нужда от 
родови имения и от едноетажен свят.

По този път се появява шанс за спасение на нашата 
планета, за щастлив живот за всеки разумен Човек. Имен-
но този реален шанс предоставят най-новите знания, но-
осферната наука и образование, както и Наследството на 
нашите мъдри Предци.
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Кажете ми, моля, има ли нещо по-добро от това да 
приемем родовите имения и едноетажната свята Рус 
в качеството на национална идея, с всички произтича-
щи от това последствия: свръхспособни и здрави деца, 
любящи семейства, здравословен начин на живот без 
всевъзможни пороци и социални уродливости, могъщ 
подем на икономиката, рязко подобряване на еколо-
гията, мощна и процъфтяваща Родина, опираща се на 
истинското Самодържавие.

Светът се управлява от идеите и от образите, изгра-
дени на тяхната основа. Най-накрая се появи прекрасни-
ят образ на могъща Русия и на щастливите руси! Русия 
е близо до своето възраждане, за което тя носи всички 
обективни и субективни предпоставки. Има богата исто-
рия, опит, могъщ народ, несломим в най-буквалния сми-
съл и истински лидери, способни да осъществят всичко 
това. А дали ще го осъществят – това е задача и за все-
ки от нас с вас, първостепенната ни задача. Времето на 
инерцията и на плуването по течението вече изтече.

Тъй като на проблема за националната идея посветих 
цяла книга („Националната идея“ (72), то в тази кратка 
монография няма да се спирам подробно на него и смя-
там за целесъобразно да помоля уважаемия читател, ако 
му е интересно, да се обърне към споменатата книга, из-
дадена в достатъчно многоброен тираж в Москва и Орел, 
а също поместена на посочените в книгата сайтове.

Повече от 25 хиляди години Свята Русия процъф-
тява с идеята за родовите имения, общини, самодър-
жавие и едноетажна държава.

Всяко семейство от руси (хиперборейци, аркти, 
аси, скити, славяни) е живяло щастливо в своите ро-
дови имения, възпитавало е своите деца като истин-
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ски синове и дъщери на Бога. Древна Рус е била нис-
коетажна държава!

И всички тези 25 хиляди години задържащите раз-
витието ни сили упорито са се стремили да изкоренят в 
руските хора знанията за родовите имения, за мъдрите 
гори и Свещените горички, за Райските градини и Туч-
ните ливади, за вълшебните приятели и вълшебните къ-
щички, за голямото задружно семейство, живеещо в свое-
то родово имение, за всички Златни Ключета, без които 
човек не може да бъде Човек и дете на Бога – на своя Отец.

С всички сили са се старали да изкоренят тези бо-
жествени знания и умения от съзнанието на славянски-
те хора, за което хилядолетия са строили и усъвършен-
ствали своята зловредна Система (рис. 1). Хилядолетия 
са хвърляли цялата своя мощ за унищожаване на русите, 
разпалвали са хиляди войни по цялата Земя, започвай-
ки с войната на отцепниците-атланти и завършвайки с 
днешната всеобхватна световна война. Изглеждаше, че в 
края на миналия век и миналото хилядолетие тази гран-
диозна пакост вече е извършена успешно, че вече всички 
хора са потопени в ужасния технократичен свят с всички 
негови пороци. Но… Галактическата Зора вече изгря и 
до 2013 г. Тъмата не успя да унищожи непокорните 
руси. Децата на Бога съумяха да съхранят самите себе 
си и да опазят съкровените знания – хиперборейски-
те Веди!

Именно в Русия отново се възроди и успешно се ре-
ализира прекрасната национална идея, позволяваща 
постигането на най-благородните цели. Най-напред тази 
идея бе прекрасно оповестена в книгите на Владимир 
Мегре – идеята за възраждането на човека, семейството, 
рода, голямата Родина и малката родина и на родната ни 
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Земя (64, 65). Идеята подхванаха и вече я осъществяват в 
много страни, на първо място от бившия СССР, а също и 
останалия славянски свят.

Отново искам да напомня: днес вече са разкрити за-
шеметяващите най-нови знания за развитието на цялото 
човечество, Земята и Космоса. Знанията са за хората, кои-
то ще живеят в близките две хилядолетия.

И ето го парадоксът: знанията са дадени, вече никой 
не може да ги скрие, но от тях се ползват едва единици 
хора. За периода на управление на тъмните сили чове-
чеството се оказа практически поголовно зомбирано.

И независимо от това, скъпи приятели, за кой път 
призовавам: трябва да се пробуждате! Пред нас стоят 
съзидателни, небивали досега по значимост и по енергий-
на мощ задачи. Длъжни сме да ги решим на най-високо 
ниво, опирайки се на Наследството на Предците, на 
най-новите научни постижения, както и на ноосфер-
ната наука, образование и възпитание.

7. 2. Стратегията за развитие на промишлените 
градове

Основната маса от хора както в Русия, така и по ця-
лата планета, сега е съсредоточена в мръсни и отровени 
градове. Тъмните сили успяха да постигнат това за един 
век. Това се казва темпове! Сега дори един ученик ще ви 
каже, че съвременното промишлено производство е аб-
солютно неефективно, тъй като условията на труд и на 
живот на работниците, особено на металурзите, миньо-
рите, химиците и на техните семейства не могат да се на-
рекат по друг начин, освен робски. Не по-добро е и поло-
жението при „белите якички“.
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Екологичната ситуация също е сериозна и е под 
всякаква критика. Водата, въздуха, земята са отровени. 
Храната като цяло е генно модифицирана. Социалните 
условия са ужасни. Здрави хора, дори здрави деца прак-
тически няма. Скоро и нормалните ще изчезнат. За ада, 
построен и предаден до ключ вече говорихме.

Основният принцип на истинските господари на тех-
нократичния свят, в т.ч. и на промишлените предприятия 
е: „Робите са длъжни да работят!“

Първото условие за ефективността на всяко произ-
водство се явява отсъствието на противоречия на ос-
новите на икономическото развитие със законите на 
Природата и със законите на Света. Тоест съвременното 
производство не трябва да нанася вреда на човека, на 
околната среда и на планетата Земя. Ако дори само един 
от тези закони не се изпълни, то не можем да говорим за 
никаква ефективност на даденото производство. Такова 
производство трябва да бъде незабавно преустановено.

В днешно време никой не само не отчита тези закони, 
но и никъде не се говори за тях. Болшинството производ-
ства им противоречат, и, съответно, подлежат на неза-
бавно затваряне, което обаче не се случва.

Учениците и студентите не ги обучават в съответ-
ствие със Законите на Света, нито ги учат кои са тези 
Закони. И това е безкрайно тъжно.

Още повече незнанието на законите не освобождава 
никого от отговорност. Човекът, който поради незна-
нието си помага на световните престъпници, сам се 
явява престъпник.

В светлината на казаното се предлага реална посока 
за съществено повишаване ефективността на промиш-
леното производство чрез привеждане условията за 
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неговото функциониране в съответствие със Законите 
на Света; чрез ефективна стратегия за развитие на про-
мишлените градове без спиране на предприятията; в 
частност чрез бързо преселване на желаещите гражда-
ни в едноетажни предградия, а след това и в родови име-
ния. Тези три препоръки без изключение съответстват 
на всички Държавни целеви програми: „Демография“, 
„Здраве“, „Жилищна политика“, „Образование и възпита-
ние“, „Развитие на агропромишления комплекс“ и др. По-
настоящем виждаме, че всички тези програми успешно 
са провалени и никой не е понесъл никакво наказание 
за това огромно вредителство. Дори напротив, всички 
извършители и съучастници продължават да се хранят 
на държавната трапеза, седейки в меките чиновнически 
кресла. Забележете, дори всички милиардери и мултими-
лионери, всички, които разпалено защитаваха пазарната 
икономика пасуват и не се отделят от държавната панич-
ка и от своите държавни постове. Нашето предложение 
ще позволи да се реанимират програмите на всички дър-
жавни нива на управление и да се изпълнят със смисъл и 
съдържание.

Това реално ще позволи неизмеримо подобряване на 
здравето и на качеството на живот на хората, особено на 
децата чрез по-чист въздух, чиста питейна вода, качест-
вени хранителни продукти, внедряване на ведическо, а 
на първо време ноосферно образование и възпитание, 
подобрявайки условията на живот на хората от всички 
възрасти, за сметка на други, по-маловажни фактори.

Подобно стратегическо решение ще позволи ком-
плексно и успешно да се решат проблемите при изброе-
ните държавни целеви програми, които в днешно време 
стремително ни водят към дъното.
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Извършването на всичко това ще преумножи мощта 
на Руската държава, нейната продоволствена безопас-
ност, която понастоящем е близка до нула. Трябва да сме 
благодарни и за санкциите срещу Русия, защото те всъщ-
ност ни помагат.

В интерес на истината, целият народ в Съветския 
Съюз минимум 50 години живееше и се трудеше с удо-
волствие на своите вили и градини, а преди революцията 
изобщо цяла Русия беше селска, мощна, едноетажна. А за 
Ведическа Рус да не говорим.

Но ето, че след Октомврийската революция някой 
пусна лъжата, че тогава сме живели по-лошо, отколкото 
сега? В чии интереси и с какви цели се извърши това? От-
говорът е ясен (виж рис. 1). Истинските показатели на-
гледно говорят за това, че ние далеч не сме достигнали 
нивото дори от 1990 година, когато Горбачов и Елцин 
начело с петата колона и ЦРУ успешно разбиваха СССР и 
разпродаваха неговите несметни богатства.

И това вече е обществена тайна и не за всичко, но за 
много от фактите вече успяхме да разкажем в тази кни-
га. В предишните глави детайлно разгледахме и идеите 
за родовите имения, за едноетажен свят, за ноосферното 
образование и възпитание, излагайки основните прин-
ципни моменти.

7. 3. СВА – Славянска Всемирна Академия

В началото на 2003 г. сред група руски учени и пра-
ктици узря твърдото решение и настоятелната необ-
ходимост от фактическо и юридическо оформяне на 
Академия, призвана да се занимава не с изкуствения те-
хнократичен свят, а с естествения свят, позволяващ раз-
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витието в положителна посока на Човека, на Природата 
и на цялата Планета.

Понеже се нуждаехме не само от теоретични разра-
ботки по най-важните селскостопански проблеми на 
фона на текущия съдбоносен за цялата Планета момент, 
но и от реални практически крачки за тяхното реализи-
ране, инициативната група придоби смелост още в нача-
лото да акцентира върху реализирането на прекрасната 
идея за родовите имения за всеки желаещ гражданин.

За съжаление, днес все още малцина разбират сакрал-
ното значение на родовите имения. Масово управниците 
и СМИ ако не успяват да премълчат прекрасната идея, то 
просто я свеждат до решаване на банални икономически 
въпроси.

През лятото на 2004 г. по инициатива на учените и на 
практиците в редица региони на Руската Федерация се 
състояха учредителни събрания на отделенията на Меж-
дурегионалната обществена организация „Академия за 
развитие на родовите имения“ – Академия РА.

На 10 септември 2004 г. в Москва се състоя учреди-
телна конференция на Академия РА.

Практически веднага се заеха с внедряване в родо-
вите имения на ведическото и на първо време на ноос-
ферното образование и възпитание, като за целта бе ор-
ганизирано международно лятно ноосферно училище в 
родови имения „Златна Раса“.

През 2010 г., във връзка с разностранната дейност на 
Академията, излизаща далеч извън рамките на проблема 
за родовите имения, след широка вътрешноакадемична 
дискусия и след съгласуване с Влъхвите- Пазители на 
Ведите, беше решено Академия за развитие на родовите 
имения да се преименува на СВА – Славянска Всемирна 
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Академия, като Академия РА остане в рамките на СВА.
В състава на Академия РА и на Академия СВА са съз-

дадени няколко регионални отделения: Московско, Куз-
баско, Краснодарско, Мурманско Владимирско, Алтайско, 
Хакаско, Приволжско и др.

Обсъжда се проект за създаване на отделения на Ака-
демията в Санкт-Петербург, в Ростовска област, в Якутия, 
Татарстан, Красноярски и в Ставрополски край, в Белору-
сия, Украйна, България и в Приднестровската Молдовска 
Република. Обсъждаха се възможностите за организира-
не на филиали и в други славянски страни.

Понастоящем в рамките на Академията се сформират 
намиращи се в стадий на създаване такива научно-изсле-
дователски институти на СВА, като:

– институт по алтернативна икономика и политика;
– институт по право „Ра“;
– институт за народните празници;
– педагогически ноосферен институт;
– институт по журналистика;
– институт по богословие на Руската Северна Тради-

ция;
– институт по Здравно изграждане. Руска Здрава;
– институт на Барда;
– институт за развитие на родовите имения;
– институт за култура;
– селскостопански институт;
– архитектурно-строителен институт;
– институт по краезнание и др.
В рамките на СВА се предвижда създаването на:
– съответен Университет за подготовка на висококва-

лифицирани кадри – „УРАЛ“ (Университет за РАзвитие на 
Личността),



263

– отделения за дистанционна подготовка.
В рамките на СВА функционира Академия РА, която 

се занимава само с проблемите на родовите имения. Ака-
демия РА и СВА, заедно с Ведическото училище на СВА 
са разположени на специална площ във Владимировска 
област близо до село Студенцово и до родовите имения 
Родно, Заветно, Добро, Мирно, Слънчево и Чудно.

Към СВА в родово имение „Златна Раса“ действа Меж-
дународно ноосферно училище, за което ще поговорим в 
следващия раздел.

За президент на СВА и председател на Президиума на 
Академията е избран професор Виктор Яковлевич Меди-
ков, доктор на икономическите науки, академик на пет 
руски и международни обществени Академии на науки-
те.

За първи вице-президент на Академията и член на 
Президиума на Академията е избран професор Дмитрий 
Виталиевич Логинов, доктор на историческите науки, 
директор на Института по Руска (Хиперборейска) Север-
на Традиция, Влъхва и Пазител на Руската Северна Тра-
диция. За втори вице-президент на Академията и член на 
Президиума на Академията е избран Анатолий Михайло-
вич Балбеко, професор доктор на педагогическите науки.

За главен научен секретар на Академията и член на 
Президиума на Академията е избран Владимир Михайло-
вич Лаптев, професор и кандидат на химическите науки.

Подробно за СВА можете да научите от нашите Вест-
ници, наречени Вестоносци на СВА (19–22) и на сайта ни: 
http://akademsva.ru/.

* * *
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Скъпи приятели!

СВА – Славянската Всемирна Академия – от цялата 
си душа ви поздравява с настъпването на Галактическа-
та Зора!!! и със завършването на епохата на Лисицата 
– дългата епоха на лъжата и измамата, продължила 1 
600 години, както и с влизането във владенията на Вълка 
– епохата на справедливостта и хармонията.

От сърце Ви поздравяваме с настъпването на Ерата 
на Водолея и на Годината на Петела.

Преди 26 хиляди години, в началото на Платоновата 
Година, великите ни Предци хипербореите (аркти, алви, 
аси) дошли на планетата Земя и за кратко време сътвори-
ли рай по цялата планета, като надарили своите потомци 
с уникални знания от Първоизточника – Ведите. Тези зна-
ния за първи път позволили на човечеството от петата 
цивилизация, т.е. на нас с вас, да преодолеем изглеждащия 
безкраен период – времето на тъмните сили – Галактиче-
ската Нощ, в резултат на което Творецът позволи да се 
осъществи квантовият скок без планетарна катастрофа.

Сега всичко зависи от нас. Както продължим да рабо-
тим и да творим занапред, така и ще живеем. Не тряб-
ва да мислим, че тъмните сили, рептилоидите и др. ще 
си отидат от нашия път и от нашето пространство 
доброволно. Горчивият опит показва, че това далеч не е 
така. Тяхната работа е да изкушават всички, а нашата 
работа е да живеем по съвест, по Закона на Мироздание-
то, в съ-творчество с Бога. И да пресъздадем изначалния 
рай на Земята и осигурим неговото развитие за в бъдеще, 
за живот в любов и радост за всички честни хора, на на-
шите семейства, на Святата Рус, на славянския род и на 
цялата Майчица-Земя.
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Но, как да сътворим всичко това, когато съвременни-
ят човек използва едва 3–5% от своя мозък; когато от 8 
възможни контури на главния мозък са задействани само 
четири; когато при нас работят едва 2 спирали от ДНК 
и 1% от гените ни, а цялата власт и всички материални 
възможности са в ръцете на тъмните?!

Ето това се казва сериозна задача, и то каква! При-
лича на заръката от приказката: „Иди там, незнам къде, 
донеси това, незнам какво...“ Но ние трябва да я решим на-
време, в близко бъдеще. Друг начин няма.

Нужни са знания и ярки примери, желателно лич-
ни. Спомнете си троицата: мисъл-енергия-материя! 
Каквато е мисълта ни, такава ще бъде и действител-
ността.

Нашата Академия се старае да обедини всички добри 
мисли и да събере най-умните и порядъчни учени и спе-
циалисти. Както се казва „Две глави мислят по-добре от 
една“. В СВА има не двама и не десет такива позитивни 
личности, а многократно повече. С много от тях вече ус-
пяхте да се запознаете от Вестниците-Вестоносците 
на СВА и от Академия РА (19–22) и ще продължим да ви 
запознаваме с тях.

Благодарни сме ви, скъпи наши читатели, за висока-
та оценка на Вестоносеца и на отделните материали, за 
подкрепата и топлите думи, за съветите и пожелания-
та. Вестникът ни се радва на все по-голяма популярност, 
а ние ще се стараем не само да поддържаме висока летва, 
но и постоянно да я повдигаме. Надяваме се, че ще се орга-
низира и клуб на читателите на СВА.

Сега Академия РА и Академия СВА съсредоточават 
своето внимание и своята колективна мисъл, както 
забелязахте, върху три основни направления:
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1. Веста, Ведите, северния ведизъм, като Първоиз-
точници на всички знания на човечеството, тъй като не-
вежеството е главното зло на Земята.

2. Родовите имения.
3. Ведическото образование и възпитание. Ноос-

ферното образование.
Без знанията от Първоизточника доникъде няма да 

стигнем и ще се залутаме в безполезни спорове. Та нали все-
ки човек черпи знания от някакъв времеви пласт и го смята 
за Първоизточник. За да изгубят връзката си с него, русите 
от деца ги учат, че ние съществуваме едва от хиляда годи-
ни. А преди хиляда години под контрола на тъмните сили 
всички първоизточници за миналото ни са били вече унищо-
жени. Подхвърляли са ни и до днес ни подхвърлят лъжливи 
знания, езически, та чак до ционизма и юдаизма.

Сега на Влъхвите от първия кръг (главния, въ-
трешния), потомствените Пазители на хипербо-
рейската – Руската Северна Традиция, както и на ос-
таналите Влъхви и Пазители вече им е позволено да 
изнасят на бял свят и да ни предават истинските 
знания в пълния им обем. Но има два проблема:

1. Как да доведем тези знания до хората в съвремен-
ните условия, когато всяка светла мисъл е тотално за-
душавана от управляващите тъмни сили?

2. Кой ще възприеме тези знания?
Как мислите, скъпи колеги преподаватели, способен ли 

е ученикът от началното училище, с хилаво здраве и с 3% 
натоварване на мозъка, при всевъзможните изкушения в 
жизнената си среда да усвои висша математика, в т.ч. 
интегрално и диференциално смятане? Та нали отпре-
ди много столетия от хората са скрити всички азбучни 
истини във всички области на знанието без изключение, 
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начело с руската азбука и историята. А как без основата 
на азбучните истини може да се усвои нещо по-сериозно?

За тази цел хората трябва да се възпитават и образо-
ват упорито, от поколение на поколение, без прекъсване за 
обедна почивка и ваканция. От 500-те известни образова-
телни системи в света само ноосферното образование дава 
възможност за използване на двете мозъчни полукълба на 
главния мозък, при това до 100%. Сега ви е ясно защо Сис-
темата не допуска в живота ни ноосферното образование.

Именно затова ние отделяме огромно внимание на 
ведическите знания и на ноосферното образование. Но 
кажете ми, моля, възможно ли те да се усвояват в съвре-
менния град, където всичко е отровено и вредно: земята, 
водата, въздуха, храната, информацията...?

Изходът за нас се налага от само себе си: само в 
природни условия. Но не просто в природата, защото и 
Маугли расте в природни условия, а сред Природата на 
родовите имения с усвояване на всички сакрални зна-
ния, при непрестанно възпитаване и образоване чрез 
тотална подмяна на старите лъжливи и разруши-
телни знания с новите, истинските и градивните.

Практиката в създаването на родовите имения от 
хиляди ентусиасти напълно потвърждава всичко това. 
Именно тя позволява да имаме напредък по всички избро-
ени параметри.

Пробуждайте се, скъпи приятели, ние имаме какво 
да ви кажем, при това с огромна полза за вас, за ваши-
те деца и внуци и за целия славянски род. Зората изгрява, 
Златният Петел вече изкукурига два пъти, не чакайте до 
трети петли.

Но на нас ни е нужна и вашата помощ. Например, Влъ-
хвите-Пазители на Руската Северна Традиция са под-
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готвили първите 30 уникални книги със знанията от 
Първоизточника. Само си представете: те са успели да 
съхранят знанията цели 25 хиляди години от поколение в 
поколение. Какво ли им се е наложило да изтърпят, за да 
успеят да опазят всички тези съкровища на територия-
та на противодействащите сили?

Те са успели дотук, а сега е нужна вашата помощ при 
издаването и разпространяването на всичко това. Та 
нали влъхвите не са натрупали богатства от знанията 
през всичките дълги хилядолетия, а са ги съхранявали 
и преумножавали. Това е своего рода геном, който сега 
трябва да бъде активиран в пълната му сила…, а без ва-
шата помощ е невъзможно да се случи … Та това са си на-
шите знания и наша задача е да си ги възвърнем, разпрос-
траним и усвоим отново.

Ние създадохме фонд за възстановяване на Руската 
(Хиперборейска) Северна Традиция и ви предлагаме да 
участвате според силите си в тази много важна за цяло-
то човечество дейност. Нужни са ни активни умни хора, 
специалисти, учени.

В своите последни книги (56, 84) заедно с влъхвата 
Дмитрий Логинов ние разказахме за първия руски княз 
Яр, за неговото семейство и неговата дружина, както за 
неговите велики деяния – една уникална информация за 
нашия пряк прародител, живял преди 24 хиляди години. 
Справедлива ли е една толкова дълга забрава? Много па-
метници са издигнати по нашата земя, в т.ч. и на явни 
врагове на руския народ и дори на рептилии и рептилоиди, 
а от паметта ни е изтрит нашият велик прародител 
княз Яр. Не е ли време да се възстанови справедливост-
та? Ние молим да ни изпращате своите предложения и 
възможности – как да увековечим паметта на княз Яр.
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Повече от 10 години със собствени сили се стараем да 
развиваме създаденото към Академията Международно 
ведическо училище в родови имения „Златна Раса“. През 
2012 г. на Фестивала в Геленджик проведохме прекрасен 
10-дневен семинар за бъдещи педагози и организатори на 
ноосферни училища в родовите имения. В обучението взе-
ха участие представители от над 40 родови селища. Сега 
продължаваме това толкова ефективно начинание и по 
този въпрос също ни е нужна вашата всестранна помощ.

Сега под ръководството на академика от СВА профе-
сор Н.В. Маслова, основател на ноосферното образование, 
е разработена стройна система за подготовка на учите-
ли и родители за ноосферно образование и възпитание в 
родовите имения.

Ние се обединихме в СВА не да се гордеем със своя при-
нос, тъй като засега получаваме само удари и противо-
действие, а се поехме огромната отговорност за ка-
нализиране на колективната мисъл за спасение и 
процъфтяване на Русия, на славянския род и на Май-
ката-Земя. Кой, ако не ние? Не бива да се доверяваме 
на враговете за нещо толкова важно. Ние сме готови да 
стигнем до края, но желателно е да е заедно с вас, скъпи 
наши съотечественици и единомишленици.

Желаем ви Щастие, Любов, Здраве, творчески успехи и 
разцъфтяване в новата Епоха! Да ви пази Бог и боговете 
да ви закрилят!

С уважение и с любов
от името на СВА: Виктор Медиков

По-подробно за СВА и Ноосферното Училище към СВА 
можете да се запознаете на нашите сайтове:

http://akademsva.ru/
http://svainstitute.ru/
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7. 4. Международното ведическо училище към 
СВА в родови имения „Златна Раса“

По-горе споменахме: пред нас стоят съзидателни, до-
сега невиждани по значимост и енергийна мощ задачи и 
сме длъжни да ги решим на най-високо ниво, проявявай-
ки здравомислие, опирайки се на ведическите знания, на 
най-новите научни открития и на ноосферната наука, об-
разование и възпитание.

За целта ние, единомишлениците и академиците от 
СВА, сами подготвихме нови специалисти, а също от-
крихме и поканихме в СВА и в училището най-добрите 
преподаватели в света с уникални знания, методологии 
и методики. Такива преподаватели, с такива невероятни 
знания, няма да откриете никъде другаде.

В началото, преди повече от 10 години, организирах-
ме своето Училище в гората, по-далеч от очите на прове-
ряващите тъмни сили. Сега мога отговорно да заявя, че 
постъпихме абсолютно правилно и ако трябва да го пов-
торим, пак бихме направили същото.

Сега вече нашето училище е разположено в живопис-
но екологично чисто място на площ, която принадлежи 
на световно известното родово селище Родно, в съсед-
ство с уникалния комплекс от родови селища Добро, За-
ветно, Мирно, Слънчево, Чудно. В близост е до прекрасно 
езеро, до знаменитите Муромски гори и Мещерския ре-
зерват. Занятията се провеждат в чудни приказни усло-
вия сред природата.

Ето защо това не е просто Ноосферно Международно 
училище, а Ноосферно Международно училище в родово 
имение. Това е принципната му разлика не само от всич-
ки останали училища, но и от ноосферните училища по 
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принцип. Ние не сме асфалтни теоретици и не гадаем 
предимствата на родовите имения само на думи, а добре 
познаваме здравословния живот, здравото тяло и здра-
вия дух.

Освен това ние не сме само Ноосферно Международ-
но училище в родови имения, а Ноосферно Междуна-
родно училище в родови имения „Златна Раса“, тъй като 
нашата планета Земя преминава на нов орбитал, а чове-
чеството – на качествено нова, много по-висока степен 
на развитие. Както човек не може цял живот да учи в 
първи клас, така и нашата жива и стремително развива-
ща се планета не може постоянно да се намира на едно 
и също ниво на развитие и в такива преходни периоди 
на растеж или квантови скокове, тя неумолимо ще из-
хвърли от себе си и ще унищожи всичко, което пречи на 
нейното развитие.

Ние си поставихме задачата в нашето училище да из-
кореним всички недостатъци, посочени в раздел 3. 2. Ще 
ги припомня накратко:

1. Нелицеприятните резултати от човешката дейност 
за последните хилядолетия, ниското ниво на развитие 
на човешкия мозък, умствени способности и психика 
нагледно потвърждават пагубността на пътя, избран от 
тайните световни управници.

Човекът и обществото като цяло ускорено дегра-
дират. Природата се унищожава.

2. Образование и възпитание във вредна жизнена 
среда с отровени въздух, вода и земя, в изкуствено ин-
формационно поле, плюс неправилно хранене, при това 
с отровни генно модифицирани храни – всичко това из-
ключително силно усложнява съществуващото и без 
друго критично положение.
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3. Образованието и възпитанието в съвременните 
учебни заведения, дори в най-добрите, е напълно от-
къснато от семейството и рода, и от Природата.

4. Процесът на образование и възпитание използва 
зловредни методи на постоянно прекъсване на мислите 
на учащите.

5. Съществуващата Система на образование и възпи-
тание съзнателно е ориентирана към бавноразвива-
щите се и изоставащите, следователно води към сни-
жаване и унищожаване способностите на по-развитите 
деца до нивото на най-слабите.

6. Технократичната Система масово фабрикува на 
конвейр не само роби, но и съответстващия на целта 
ѝ нискоквалифициран преподавателски състав. Тех-
носферните методи напълно блокират космическите 
ноосферни и дори биосферни методи на възпитание 
и образование, както и науката за образността.

7. Системата по принцип не допуска разработване и 
внедряване на новите знания, положителни и полезни за 
човека, обществото и природата.

Освен това тя, Системата, задушава всички опити 
на ентусиастите да върнат човечеството към пътя на 
истината; категорично забранява Наследството на на-
шите Предци – Ведите; категорично забранява ноос-
ферното образование и възпитание. Парадоксално е, но 
се е постарала да забрани и знанията, изложени през 
последните две хилядолетия от най-високите умове на 
човечеството, и дори от Бога, от Твореца на Вселената! 
Тя унищожава истинските знания и техните им разпро-
странители, използвайки всевъзможни средства, в това 
число и мощен репресивен апарат и средствата за масо-
ва информация.
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Ето защо всичките ни усилия са насочени главно към 
изкореняване на тези зловредни недостатъци и към 
внедряване на ноосферното божествено Образование.

* * *

Нашият учебен процес протича в естествена природ-
на среда, където е изключено влиянието на изкуственото 
информационно поле. Мислите на нашите ученици не се 
прекъсват в процеса на обучението. Те винаги се чувст-
ват свободно, комфортно и уверено. Те разбират какво 
значи Душа, Семейство, Род, Родина – голяма и малка и 
никога няма да забравят това.

Ние даваме дълбоко скриваните по-рано азбучни ис-
тини във всички области на знанието, започвайки с ус-
тройството на човека, с неговата душа, с истинския руски 
език, с историята на произхода на човека, на Русия и Све-
та. Даваме и основната наука Икономика, но не хремати-
стика (наука за лъжата), която от незапомнени времена е 
започнала да се нарича Икономика, окончателно въвеж-
дайки хората в заблуждение. В основата на предоставя-
ните на хората знания лежат Наследството на Предците, 
Традицията на Ариите – хипербореи, Науката за образ-
ността, надлежно скривана и безжалостно унищожавана 
в течение на много хилядолетия от тайните световни уп-
равници.

Занятията в нашето училище, независимо от много-
кратно по-ускореното преминаване на материала, изис-
кван от държавните образователни програми, позволя-
ват на учениците:

– Да осъзнаят себе си в този живот, да определят 
своето и на своя славянски род предназначение, да от-
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крият собствения си път. Учащите имат за себе си отго-
вор на сакралните въпроси: Кой съм АЗ? Защо СЪМ до-
шъл на Земята?

– Да се избавят от вредните навици, от зловредни-
те зомбиращи програми, насилствено внедрени в мозъ-
ка на човека още от най-ранните му години.

– Съществено да подобрят своето физическо и психи-
ческо здраве.

– Да водят за в бъдеще здравословен начин на живот.
– Да преминат към цялостно мислене, използвай-

ки двете мозъчни полукълба, многократно повишавайки 
коефициента на полезно действие на своя мозък.

– Да получат истинни знания, истинските азбуч-
ни истини, които не присъстват в нито един учебник, в 
нито в една публикация, истините, които не се препода-
ват в университета, нито в академията. За тях нехаят пре-
зиденти и олигарси, масони и тайни правителства.

Но без тях, без тези фундаментални истини, превър-
нати от управниците в най-забранени тайни, никой спе-
циалист не може да стане истински професионалист.

Още повече, без тях човекът не може да бъде истин-
ски щастлив, не може да има здрава и ефективна иконо-
мика на всички нива и обществото като цяло не може да 
процъфтява.

Нашите Предци са казвали: „Който мисли за година 
напред отглежда пшеница; който мисли с десетилетия 
напред отглежда овощна градина; който мисли за веч-
ността възпитава деца!“

Ние с радост очакваме вашите предложения, както и 
вашите деца, скъпи приятели и единомишленици!
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7. 5. Руската Здравница и Инструкцията за Живот 
и Здраве като национална идея

За да живеем пълноценен живот, трябва да бъдем 
здрави и физически, и духовно. Това е аксиома. Помни-
те ли: Здрав дух в здраво тяло! И обратното: ако духът 
на човека е здрав, то човекът е здрав и физически. Ако у 
физически здравия човек духът е слабоват, увреден или 
нездрав, то бъдете сигурни, че той скоро ще се разболее и 
физически. Първичната субстанция е Духът, затова всеки 
болен трябва на първо място да се заеме със своето ду-
ховно здраве. В противен случай изходът е предрешен и 
никакви скъпоструващи лекарства и болници, дори най-
изкусните хирурзи няма да му помогнат.

За съжаление, съвременната медицина не признава 
тези постулати и продължава масово да загробва хора-
та. За това прекрасно говори и пише световно известни-
ят руски лекар Иван Павлович Неумивакин, академик на 
много руски и чужди академии, професор доктор на ме-
дицинските науки. Той е и главен лекар на нашите кос-
монавти. Следователно можем автоматично да смятаме, 
че е главен лекар на СССР и Русия, тъй като за изследва-
нията на космоса в нашата страна винаги се е правело 
най-доброто, в това число са подбирани и най-добрите 
специалисти. Това е човекът, който знае всичко за меди-
цината и медиците, за лекарствата и болниците, за здра-
вето и за истинските здравници, където дават на първо 
място духовно здраве и паралелно изправят на крака бо-
лния, вливайки му физическо здраве. От собствен опит 
съветвам подробно да изучите лекциите и последните 
книги на д-р И.П. Неумивакин, а защо не при нужда и да 
посетите клиниката му.
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Същото твърди и забележителния лекар с 60-годи-
шен стаж, кандидат на медицинските науки, академик 
Марва Вагаршаковна Оганян в своята прекрасна книга 
„Екологична медицина. Пътят на бъдещата цивилиза-
ция“ (91). Опитвал съм върху себе си и нейната методика 
и то с прекрасни резултати.

Ето какво казва лекарят и академик Юрий Тюрин в 
своята книга „Руската здравница – основата на Русия“: 
„Най-големите препятствия пред здравето и напредъка 
се явяват тъмните петна в съзнанието, които ние не сме 
успели да изчистим след края на епохата на Тъмнината. 
Именно „благодарение“ на тях хората и до днес правят 
не това, което трябва, нямат собствено, човешко мисле-
не, тотално са управлявани отвън от нечии користни ин-
тереси, преждевременно се изтощават, разболяват се и 
умират рано. Здравето на народа отдавна е изчезнало и 
вече няма какво да опазваме. Ние имаме система на здра-
веопазване, но реално това е медицина на болестите, в 
която работят само специалисти по болестите и се зани-
мават само с болестите. В тази институция дори не на-
мирисва на здраве. Това е мощна индустрия на болестта..

Всеки ден ние всички се занимаваме със сиуциди, не-
забелязвайки и непризнавайки това. Под внимателния 
преглед на днешната ситуация със здравето – това не е 
само суицид, но и щателно организиран от Запада гено-
цид на руския народ. Него го упояват, опушват, убиват с 
наркотици, тъпчат с медикаменти и изкуствена храна, 
отвличат го във виртуална реалност, само и само да не се 
откъсне от Кошмара и да не започне да се пробужда и да 
се съпротивлява на сегашното си злостно оглупяване и 
опростачване, а и физическо унищожение.

Понастоящем всички възрастни от населението на 
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света са хронично болни хора. Днес не се раждат абсо-
лютно здрави деца. Ясно е, че болните хора никъде и ни-
кога не могат да създадат нищо съвършено, а това е глав-
ната причина за системната криза както у нас, така и по 
целия свят...

Приказките не са истина, но я тях има намек и урок. 
Всички помнят руската приказка за Кашчей Безсмърт-
ни. Тази приказка е за здравето и там виждаме колко на-
длежно е била скрита тайната за абсолютното здраве и 
безсмъртие на Кашчей. Иглата – в яйце, яйцето – в патка, 
патката – в заек... Иглата – това е отвореното духовно сър-
це; яйцето – това е енергийното, финото тяло, аурата на 
човека. Когато счупиш иглата, затваряш духовното сърце 
и Кашчей от безсмъртен става смъртен и умира. Чрез ду-
ховното сърце се осъществява връзка със Създателя и тя 
съществува, когато този главен енерго-информационен 
канал съзнателно се поддържа отворен. Какво означава 
отворено духовно сърце? Това е когато енергия-любов-
информация свободно протича през централно-осевия 
канал, който пронизва човека (както във финото полево, 
така и във физическото тяло) по оста от темето до сла-
бините. Когато се наруши протичането на енергия-лю-
бов-информация, например, някъде се появи застой, то 
това означава, че духовното сърце „се затваря“, тоест не-
посредствената връзка със Създателя се прекъсва и чо-
векът престава да бъде човек, превръща се в разумно жи-
вотно, но за разлика от хармоничното животно той вече 
е лишен от здравето си и поема по пътя на мъченията и 
болестите“.

Преди много-много години, още в СССР, мен лично ме 
насочи в пътя на истината по въпросите на духа и тялото 
главният лекар на Новокузнецкия онкологичен диспан-
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сер, тогава помоему единствен в цял Сибир и най-добрия 
ако не в СССР, то поне от Урал до Камчатка. Като депутат 
от Върховния Съвет на СССР, той ме покани при себе си, 
разясни ми проблемите си и ми повери мистични неща, 
които медицината и до сега не може да обясни. Ето какво 
ми разказа той:

Разбираемо е, че в онкодиспансера попадат основно 
раково болни в последен стадий. Смъртта тук е често 
явление и това е обяснимо. Но се случват и необясними 
неща. И не един, не два-три, дори не и десетки, а много-
кратно повече. За най-тежките случаи, когато лекарите 
видят, че на болния не му остава още дълго да живее и 
няма какво да се направи, с след прецизен лекарски кон-
силиум съобщават истината на роднините и в най-мека 
форма и на самия болен. И ето че когато съобщят на бо-
лните, при някои от тях протичат необясними метамор-
фози. Та болните, както и всички останали хора, мислят 
и се грижат за хиляди неща: за деца и внуци, за семей-
ството, за вилата, за дома, работата, за незавършените 
начинания..., но като правило до Бога не стигат, време не 
остава. И ето че когато разберат страшната вест, в съзна-
нието на мнозина всичко рязко се променя. Изведнъж те 
осъзнават, че за броени дни нито едно от нещата не мо-
гат да свършат, с един замах отстраняват от ума си бук-
вално всички проблеми и започват да мислят за Душата, 
за Бога, постоянно се молят, опитват се да се съединят 
с Бога, дори се сливат с него. За човешките дела съвсем 
забравят. Минава седмица, минават две, три, а те не само 
не умират, но оздравяват. Медицината е безсилна да раз-
бере всичко това. Нито може да излекува, нито да обясни.

В такива ситуации отново се събира консилиум, про-
вежда се щателно изследване и лекарите с изумление и 
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радост съобщават на болния, че ракът му е изчезнал, че 
те вероятно са сбъркали диагнозата... и го изписват от 
болницата. Макар за тях самите това да не е просто изум-
ление, а направо шок. Ето, излиза, че те, професионали-
стите, са се объркали, макар съвсем наскоро с очите си 
да са видели, че този човек е безнадежден и му остава да 
живее броени дни.

След значително големия брой подобни чудодейни 
изцеления на безнадеждно раково болни в четвърта, по-
следна степен, този прекрасен главен лекар освободил 
веднага две обширни помещения от клиниката си. По-
канил местния православен свещеник (тогава в древния 
сибирски град Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк нямало 
други религии), поставил най-различни икони, осветил 
ги и разрешил на болните по всяко време на денонощие-
то да идват в тези стаи и да се молят колкото им е прият-
но и необходимо.

Този и много други факти неопровержимо доказват, че 
духът в човека е първичен. Това го знаят и тъмните сили. 
Затова именно сломяването на духа и превръщането на 
здравия човек в душевно болен – това е целта на цялата 
Система с всички нейни многочислени пороци, с нейните 
училища, болници, детски социални служби и хомосексу-
ализъм, с градовете и технократичния свят като цяло.

Повече от четиридесет години лекарят, академик, ди-
ректор на Института „Здравосъзидание. Руска Здравни-
ца“ Юрий Викторович Творин работи над проблема: как 
да изтръгне хората от лапите на всепоглъщащата Систе-
ма и да направи от тях здрави индивиди без лекарства и 
болници? Резултатите от неговия непрекъснат многого-
дишен труд са обособени в две методологии, реално пре-
тендиращи за национална идея.
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– Инструкцията за Живот и Здраве.
– Руска здравница за всеки човек, семейство, община. 

Руската здравница – основата на Русия.
В интернет те са представени много широко и са дос-

тъпни за всеки човек, желаещ да се запознае, да изучи и 
използва във всекидневния си щастлив живот. Контакти: 
тел. 89157525363, електронна поща: tyurin33@mail.ru, 
сайт: slava-bogu.ru, група във Вконтакт: всемирная сеть 
здравниц – htts://vk.com/pravilnoemesto/

Навремето имах щастието да напиша предисловието 
към най-важната славянска, руска методика: Как да бъ-
дем духовно и физически здрави. Ето какво написах то-
гава:

Скъпи съмишленици!

От все сърце ви поздравявам с най-знаменателното 
събитие във вашия живот. Вие държите в ръце уникално 
Методическо пособие как в това тежко време да станете 
не само физически, но и духовно здрави. Това е Инструк-
ция как да си възвърнете заложеното във вас от Бога мо-
гъщество на всички планове на Битието, как да станете 
истински руски Богатири, такива Богатири, които сега се 
срещат само в приказките.

Тук няма да ви плаша с известните на всички ви зло-
вещи цифри за състоянието на здравето на съвременни-
те хора, лишени от четирите божествени стихии: Вода 
(отровена), Въздух (отровен), Земя (отровена и запечата-
на под асфалт и бетон), Божествен Огън (въобще отсъст-
ващ в технократичния свят). Достатъчно е да се огледате 
наоколо. На практика няма физически здрави хора, да не 
говорим за духовното им здраве.
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Светът се е запътил към пропаст, а заедно с него и ние. 
Задънена улица без изход? Има ли изход? Оказва се, че го 
има, дори е прекрасен! Повече от 40 години д-р Юрий Тю-
рин, академик на СВА – Славянска Всемирна Академия, го 
търси и изглажда до съвършенство. Предварително изу-
чавайки множество оздравителни практически техники 
и теории от различни страни и народи, той достига до 
гениалния извод: най-добрите техники принадлежат на 
древните славяни, от които впоследствие са произлезли 
всички известни индийски, китайски, японски и др. енер-
гийни техники.

Всички славянски техники той свежда до две на пръв 
поглед прости психофизически упражнения, които с ус-
пех ежедневно може да се изпълняват от всеки човек на 
всякаква възраст – от детето до стареца. Представени 
под формата на Инструкция за Живота на Човека, те учат 
как правилно да заспиваме и да се събуждаме, започвай-
ки деня и нощта със светли, съзнателни психофизически 
упражнения, които създават правилна нагласа за през 
деня и градивен сън за през нощта.

Академик Тюрин казва: „Животът ни е организиран 
като последователност на два времеви периода – ден и 
нощ. Затова едното упражнение се прави сутрин като ут-
ринна гимнастика, на разсъмване, за да може лесно да се 
достигне вътрешно озарение, съответстващо на външно-
то, с което трябва да се изживее целия предстоящ ден. 
Второто упражнение се прави преди лягане и служи да 
подготви човека така, че той да получи максимална пол-
за за здравето си по време на сън“.

Непродължителни по време, не повече от сутрешната 
физ-зарядка, лесни за усвояване и при това извънредно 
ефективни, тези вълшебни упражнения позволяват на 



282

заинтересования човек да си върне изгубеното (като че 
ли безвъзвратно) физическо здраве и да се прероди ду-
ховно. В крайна сметка – да стане руски Богатир, съ-
Творец, да усети същността си на Богочовек.

Бидейки прекрасен лекар (надарен от Бога), акаде-
мик Тюрин най-подробно обосновава научно всяко дви-
жение в предлаганите упражнения и дава неговото вли-
яние върху основните органи на човешкото тяло и върху 
духовното състояние като цяло.

Много полезен, интересен и познавателен труд. Стег-
нат и кратък, напълно достоен за национална идея 
(наред с идеята за родовите имения). За разлика от 
всички останали известни в Света техники и комплекси 
от упражнения, този позволява за кратък срок, за четири 
месеца, при съответстващата информационна подкрепа 
да се обхване цялото население, мало и голямо. Дава ре-
ална възможност за обединяване на нацията на цяла 
Русия, за извеждането ѝ на недостижимо ниво в све-
товен мащаб, нивото, което ѝ е определено от Твореца и 
това в най-близко бъдеще да я изведе до позицията, коя-
то тя успешно е заемала цели 25 хилядолетия, с изключе-
ние на последното.

Удивителното е, че въвеждането на предлаганата 
методика на оздравяване на хората и на нацията не из-
исква изобщо никакви материални ресурси нито като 
цяло за страната, нито дори от всеки отделен човек. Ге-
ниално безплатно предложение за спасение не само 
на всеки желаещ човек, но и на цели страни, и на самата 
Майка-Земя.

И последно. Разбира се, самият аз повече от година 
ежедневно се занимавам по предложената от академик 
Тюрин методика, иначе нямаше да бъда толкова страс-
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тен неин популяризатор. Ще кажа и нещо повече, лично 
съм успявал да спасявам с нея хора, когато „бърза помощ“ 
нямаше как да бъде извикана, а в някои случаи нямаше 
откъде да дойде.

От цялата си душа съветвам, скъпи съмишленици, 
постоянно да използвате в ежедневието си Инструкция-
та за Живота и Здравето на академик Тюрин, а още по-
добре това да е в своето прекрасно родово имение…, ако 
разбира се искате да бъдете здрави духовно и физически 
самите вие, за да бъде здрав и щастлив целият ви род и 
любимата ни Родина – Святата Русия.

Президент на СВА –
Славянска Всемирна Академия,

професор, доктор на икономическите науки
Виктор Медиков

Към гореказаното ще добавя още един важен детайл. 
Изпълнявайки тези прости психофизически упражнения, 
ние не само оздравяваме физически, влизаме в норма от 
сутринта, но и лекуваме душата си, съединяваме се със 
Земята и с Бога. Ние не просим от Отеца всевъзможни 
блага и здраве, а даряваме Здраве и Любов. Даряваме! 
Дори на самия Бог!... Което сега практически почти никой 
не прави. Съгласете се, че това е непознато в нашето вре-
ме явление. А ръката на даващия не обеднява. Ние даря-
ваме Здраве и Любов на всички свои роднини и близки, 
на всички богатири и на святата Руска земя, на Русия и 
Сибир, на всички, на които желаем всичко най-добро.

Ю. Тюрин казва: „Нашите предци перфектно са зна-
ели, че връзката със Създателя трябва да се пробужда в 
нас всяка сутрин и за това те през целия си съзнателен 
живот са правили определено психофизическо упраж-
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нение. Народът е разбирал, че ако след сън връзката със 
Създателя не се възстанови съзнателно, то ще изживееш 
целия си ден по-скоро в качеството си на висше разумно 
социално животно с човешки облик (Homo sapiens), а не 
като Човек. Връзката със Създателя се нарича Съ-вест и 
затова именно наличието на съвест, а не разумът се явя-
ва отличителен видов признак за Човека. Лишилият се от 
връзка – от съвест – престава да бъде Човек, преминава в 
разред разумни животни с човешки облик. А сега се запи-
тайте: Колко Човеци живеят на Земята?“

Представете си, ако дори 10% от руснаците чрез уп-
ражненията наред с роднините и близките си даряваха 
със Здраве и Любов държавния глава, нима той щеше да 
бъде лош и да върши антируски дела? (Слава Богу, той и 
сега не го прави.) и нима би позволил около себе си при-
съствието на отявлени мошеници, врагове на руския на-
род от петата колона?

Нашите славянски Предци са казвали: Ако за теб се 
молят поне седем души, то можеш да бъдеш спокоен, а и 
самият ти да се молиш поне за седмина всеки ден. Опи-
тай, скъпи читателю, да намериш такива хора. А когато 
намериш такъв, за когото да се молят седмина и който 
да се моли ежедневно за поне седем, моля те да ми съоб-
щиш, ако не те затруднява. А който прави тези чудодейни 
психофизически упражнения, той действително се моли 
и неговите молитви достигат много бързо своята цел. 
Ако тази идея се овладее от болшинството руснаци, то 
тя ще се превърне в обединителна национална идея с 
всички произтичащи от това ползи.

Руските влъхви учат: дръж ума си в сърцето, а сър-
цето си в Бога и тогава винаги всичко ще бъде прекрас-
но – и в душата ти, и в тялото ти. Ето на това ни учи и 
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методологията на Юрий Тюрин. Опитайте и ще се убеди-
те на практика, а най-добре елате на семинар или събе-
рете група и ни поканете. Така постъпиха вече мнозина. 
И започнете да оздравявате цялото свое семейство чрез 
руската здравница, а ще имате многократно по-голям 
ефект, ако го правите в собствено родово имение.

7. 6. Защо родовото имение не трябва да се 
превръща във вилно място

Малко е да желаеш и да мечтаеш за собствено родово 
имение, малко е да имаш свой хектар земя, дори с раз-
кошен луксозен дом и градина. Трябва да знаеш сакрал-
ните сВЕДения [на руски „с Вед“ – от Ведите-бел.прев.] 
за същността на родовото имение и за щастлив живот и 
творчество в него. Засега малцина знаят това. И вместо 
истинско родово имение се получава просто вилно мяс-
то, в най-добрия случай – зеленчукова градина, каквито 
на Земята има много. За да се избегнат всички тези прин-
ципни и повсеместни грешки, си позволявам да поучавам 
и напомням.

За да имате действително родово имение, а не вил-
но място, трябва задължително да имате 7 Златни Въл-
шебни Ключа!

1. Голямо задружно семейство
2. Мъдра Гора – Знания за Вселената и Буквицата от 

49 букви, а значи и 49 различни видове дървета.
3. Свещена Горичка (Парк) – за връзка с предците. 

Седем поколения, 254 дървета. В Горичката да има Родо-
во Дърво, Алатир-Камък, Езеро(Вълшебно Огледалце), 
Родова (Паметна) Могила, Цветна Полянка „Звездни Не-
беса!“
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4. Райска Градина (Вълшебна Кърпичка-самохран-
ка), Буквица – 49 вида плодни дървета и храсти.

5. Тучна Ливада – цветя – отражение на звездите на 
Земята.

6. Вълшебна Къщичка (Колибка)
7. Вълшебни Приятели: Сова – Майката на СВА, Сивка 

бурка – Пророчица, Коте, Вълче или Куче, Таралежче и др.
Тези 7 Златни Вълшебни Ключа освен всичко останало, 

позволяват на човек да събере своята Матрьошка, за да съ-
живи своите 7 тела и да превърне това късче от Родината от 
обикновено вилно място в истинско родово имение.

Сега накратко за седемте тела.

1. Първото тяло – това е Явното (Видимо) тяло или 
Явье тяло. То е това, което виждаме наяве, т.е. физиче-
ското тяло, което можем да пипнем. За да работи добре, 
то се нуждае от истинска жива храна. А затова какво е не-
обходимо? Правилно, Кърпичка-самохранка, която е част 
от всяко родово имение, но истинско имение, а не просто 
вилно място със зеленчукова градина!

2. Жарье тяло, „Жар-Птица“. Наричат го още астрал-
но, етерно, чувствено. То, както и останалите пет, е енер-
гийно тяло. Част от това тяло учените вече могат да за-
снемат, която наричат Аура. Това е нашата Жар-Птица. В 
града тя е в клетка, не може да разпери своите огромни 
крила. Дори не успява да почисти перата си. Всичко, кое-
то ни заобикаля, ѝ пречи. Защото твърде близо – отгоре, 
отдолу, отстрани на етажа – винаги ще се намери някой 
алкохолик, наркоман или просто хора с лоши мисли. До-
бавете телевизорите, компютрите, телефоните около 
нас... Единствено в родовото имение тялото Жар-Птица 
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може да излезе от клетката, да почисти перата си, особе-
но в истинска руска баня и да възвърне пълната си сила. 
Защото в имението около вас няма да има негативи, как-
то в града. А когато Жар-Птица разпери своите могъщи 
крила на 100 метра, дори и повече, тогава ще видите на 
какво е способна!

3. Третото тяло – Навье тяло. Него още го наричат 
ментално, мисловно, състоящо се от мислите ни, и под-
чертавам – от живи мисли. Нали помните светата троица: 
мисъл-енергия-материя? Ако това тяло е здраво и работи 
добре, то може да ни пренесе в който и да е свят, в свето-
вете Нави. Вие ще можете мислено да пребивавате нався-
къде, без да се пренасяте с физическото си тяло и ще го 
постигнете чрез тялото Навье.

4. Клубье тяло. Наричат го още каузално. Пътеводно 
кълбо. Това е програмата, по която протича целият жи-
тейски път на човека, тоест това е програмното ни тяло. 
Ако Клубье тяло работи правилно, значи нашето пъте-
водно кълбо се търкаля накъдето трябва. Следователно 
какво? Правилно, следователно изпълняваме програма-
та на Бога, вървим по правилния път, а значи сме хора „в 
пътя“! Ако при някого пътеводното кълбо се е отклонило 
от пътя, за него казват, че е безпътен. Той започва да си 
има проблеми, които се нуждаят от спешно разрешаване. 
Нали помните заръката от приказката: „Иди там, незнам 
къде, донеси това, незнам какво...“. Тук явно се говори за 
пътеводното кълбо.

5. Колобье (Сферично) тяло. Това е нашата Сфера, 
която е свързана с всички останали сфери. Виждали ли 
сте икони? Виждали ли сте Сферата около главата на на-
шите Светии? Нашето Слънце също е Сфера, Коло. Спом-
нете си приказката за Житената питка (в руския вариант 



288

приказката е за Колобок и лисицата, подобно на българ-
ската приказка за житената питка и вълка-бел.прев.)? В 
нея реално се има пред вид русина, славянина, който знае 
всичко за своя род, цялото свое родословно дърво, започ-
вайки с Дядо и Баба, т.е. от Сварог Триглав и богинята 
Лада. И знаел как се е появил на Света, от какво е напра-
вен, знаел е всичко. Спомнете си детската песничка: „Аз 
съм Колобок, Колобок...“ Но в епохата на Лисицата, която 
продължила 1600 години, Лисицата измамила Колобок 
и поискала да я изяде. И я изяла. Не успяла Питката да 
премине изпитанията на лъжата, ласкателството и хи-
тростта. Това означава, че Сферичното тяло или Коло при 
хората е изчезнало, оттам и изводът, че нашето сферич-
но тяло не работи. Нашата задача сега е да възстановим 
своето Сферично тяло, „Колобье“, тогава ще можем да об-
щуваме с другите Кълба не само на Земята, но и в цялата 
наша Вселена, в т.ч. и със Слънцето. А Слънцето – нашето 
КОЛО – вече ще бъде достъпно за нас, ще ни разказва без 
измама (не онова, което бълват телевизорът или репти-
лоидните медии) и ще ни помага във всичко. Много хуба-
во разказва за това академикът от СВА Георги Левшунов, 
който много години играе Иван Царевич, яхнал Сивия 
Вълк. Прекрасен приказник (разказвач на приказки)!

6. Шестото тяло – Дивье (Дивно) тяло. Дивно-въл-
шебно. Помните ли от приказките? Това тяло позволява 
да преобразуваме своето физическо тяло и да се превръ-
щаме в каквото си пожелаем: в тигър, в мишка... Надявам 
се още не сте забравили приказките за това. Рептилоиди-
те и сега умеят да се трансформират, ето защо се предста-
вят пред нас в човешки облик и хората не успяват да ги 
разпознаят и им позволяват „да ги водят за носа“.

7. И седмото – Светье (Светлинно) тяло. От думата 
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Свет – светлина. Изначалната Светлина „…Да бъде Светли-
на…“. Това тяло е свързано вече непосредствено с Бога, то 
е негова непосредствена частичка. Вижте как като докос-
нем с върха на игла само една клетчица от нашето тяло, 
цялото ни тяло много добре усеща това въздействие. Дори 
ако ни заболи само една малка клетчица, ответната реак-
ция веднага потича по целия организъм. Така е и с Бога. 
Всеки от нас е малка Негова клетчица, но за Него тя е с ог-
ромна важност и Той прекрасно усеща и разбира всекиго 
от нас. А ние сме забравили за това. В града няма и как да 
си спомним, няма как да успеем да общуваме с Него, тъй 
като Светлинното ни тяло не работи. В родовото имение 
то може да се възстанови, но отначало се налага всички ос-
танали предходни шест тела да се съживят, да се приведат 
в „бойна готовност“, или по-добре в жизнена активност. Но 
за това трябва да работим ежедневно, дори ежесекундно.

И тогава ще имаме и Бързоходни Ботушки, и Летящо 
Килимче, Шапка-Невидимка, Меч-Боец и Вълшебна Пръ-
чица, и Вълшебна Флейта...

Предчувствам вашия въпрос: „Нима това може да се 
случи? Нима не е сън? Възрастните винаги казват, че тези 
неща съществуват само в приказките“.

Мисля, че вече сами се досещате за правилния отго-
вор: разбира се, че е възможно! При това за всеки от нас! 
Само трябва да работим неуморно в правилната посока.

Академикът от СВА Иван Царевич прекрасно разказ-
ва за това на своите многобройни семинари, провеждани 
блестящо по целия Свят, в това число и в нашето Хипербо-
рейско Училище. А през 2016 г. той издаде своя прекрас-
на приказна книга. Първата от серия 16 приказни книги, 
разкриващи ни цялата неопетнена истина за Земята и за 
славяните, за Доброто и за Злото, за устройството на Све-
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та... Там дава и всички славянски Веди в приказна форма 
чрез Науката за Образността. Ярко! Красиво! Достъпно за 
мало и голямо. Който още не се е сдобил с тази велика 
книга с руски приказки – търсете, поръчвайте, тя трябва 
да присъства във всяко семейство, нужна е на всеки сла-
вянин и на всеки позитивен човек. Цялото това знание 
ще донесе огромна полза не само лично на вас и на ваши-
те деца и потомци, но и на цяла Русия, на целия славян-
ски Род и на Майката-Земя!

Ето ги накратко седемте тела на човека,  
като своего рода семейство  

(на руски семейство е „семья“ – „семь Я“-седем АЗ-а-бел.прев.)
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Има и друго разбиране за семейството. Например, се-
дем поколения: аз, родители, дядовци и баби, прадядо-
вци и прабаби, деца, внуци, правнуци. Какво са седемте 
поколения? Това са седем АЗ-а. Така че семейството – 
това не сме само ние. И дори не само седемте поколения в 
семейството, не само седем души в семейството: аз, мама, 
татко, двама дядовци и двама баби... но и седем тела. Ма-
трьошката! Седем души с по седем тела. Ето какво е се-
мейството. То е доста широко понятие.

Когато човек събере своята Матрьошка, когато съжи-
ви всички свои 7 тела и се научи да ги управлява така, 
както владее физическото си тяло, тогава какво ще се 
случи? Правилно: тогава той ще има достъп до древните 
книги: Веста и Ведите, Книгата за Закона на Мироздание-
то, Книгата на Покоя, Книгата на Знаците и Дълбинната 
Книга, която е заключена под седем печата.

Седем печата – това са седемте поколения в дълбо-
чина (преди нас): родители, баби и дядовци, прабаби и 
прадядовци и т.н. Седем поколения. Те пазят за нас всич-
ки тези знания. А това значи да разчупим печатите! Това 
означава, че трябва да се научим да общуваме със своите 
прабаби и прадядовци, а не само с родителите си. Роди-
телите – това за нас са само един от печатите, това е само 
един слой знания. Дядо и баба – това е вторият печат. 
Разбира се, родителите и техните родители правят много 
за нас, но не могат да заменят всички наши предци. А на 
нас ни е нужно да можем да разчупим и седемте печата, 
да се потопим в седемте дълбинни слоя на знанието и да 
ги усвоим.

За това е науката генетика. За това е и нужна Свеще-
ната Горичка, където в памет на всеки от предците, на 
всяка баба и на всеки дядо от седемте поколения назад е 



292

посадено по едно дърво, общо 254 дървета. Когато поса-
дим Свещената Горичка, когато дърветата на скъпите ни 
баби и дядовци пораснат, тогава ще се научим да общува-
ме с тях на генно ниво.

Сега е ясно, че докато всеки от нас не притежава се-
демте Златни Вълшебни Ключа, то и родовото имение 
като такова няма да го има! Така че какво искаме да стро-
им – родово имение или вилно място с градина?

Разбира се, че имение! Какво друго!
В своето истинско родово имение със седемте Златни 

Вълшебни Ключа и със съживени седем тела – Матрьо-
шка ще се научим да четем Дълбинната Книга, а науча-
вайки се да четем Дълбинната книга, преодолявайки 
всичките седем печата, получавайки знанията на седем-
те поколения на своите роднини, човекът става Човек 
с главна буква, истински син на Бога, подобен Нему и с 
подобни способности. Той става най-щастливият човек 
на Земята, най-силният, най-умният, най-красивият, най-
любимият и най-любящият!

И тогава няма да ни се налага да имаме телефони, 
компютри, самолети и влакове. Нашите тела са устроени 
много по-добре дори от най-съвременната техника.

А защо?
Защото всичко това е измислено от Бог, от нашия Не-

бесен Отец, а като наш Баща той ни е дал само най-до-
брото. Само че ние сме забравили за всичко това и сме за-
почнали да ползваме заместители патерици – компютри, 
телефони,телевизори и др.

Истинският човек, за когото разказвам, вече знае ис-
тинската азбука – Буквицата и на основата на Буквицата 
той ще посади в своето Родово имение Мърда Гора и Рай-
ска Градина.
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Но за да стане човека толкова могъщ – истински сла-
вянин и русин, син на Бога, трябва да поработи достойно. 
Нито в града, нито на село, нито дори на вилното място 
(което досега хората наричат родово имение) няма да 
възродим истинските си, божествените си способности и 
не можем да бъдем Човек с главна буква. А трябва да за-
почнем от светлите мисли и от сътворяването на своето 
родово имение!

И още едно съществено допълнение.
Бизнесмените-изобретатели и учени, академици от 

СВА Сергей Степанович Конин и Андрей Виталиевич Ко-
нин са разработили и внедрили гениалната идея СБВ – 
Слънчев Био Вегетарий. С две думи това е една особена 
оранжерия с всички мислими и немислими иновации в 
селското стопанство, позволяваща целогодишно да се от-
глеждат във всякакви климатични условия всевъзможни 
видове екологично чисти продукти – от ананаси и манго 
до краставици и домати. Технологията е изключително 
ефективна икономически, детайлно разработена, поз-
воляваща да се възвърне вложението още през първата 
година и за обикновеното семейство от 3–4-ма души да 
носи годишен доход до 7–10 милиона рубли. Това е то-
тален обрат в селското стопанство, в храненето, дори в 
образованието и възпитанието. Помислете само, не 2–3 
месеца в годината, а целогодишно! Какво ще имаме: пре-
красен семеен бизнес, целогодишно истинска здраво-
словна храна и не само за своето семейство, а и за още 
500 души допълнително!

С детайлите на това предложение можете да се запоз-
наете на сайтовете:

www.ecoparki.ru
http://konin-ss.livejournal.com/62169. html

http://www.ecoparki.ru/pages_s/367. html#td_m_col
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* * *

По поставената в заглавието актуална тема вече мо-
жем да поставим точка, надявам се, че нарисувахме об-
щата картина за родовите имения. Ние ще я продължава-
ме и в следващи книги, защото по изследвания проблем 
много от важните неща още не са казани тук … защото на 
практика тази тема е неизчерпаема.

7. 7. Националната идея: самодържавие, 
едноетажен свят, родови имения, община

В световната практика съществуваха, съществуват 
и днес множество опити да се формулира национална 
идея, но всички опити напълно и окончателно се прова-
лиха. Няма и не е имало страна, която да е успяла точно 
и ясно да формулира своя приемлива национална идея.

Няма смисъл да употребяваме ценно време да доказ-
ваме несъстоятелността на всяка от предлаганите пре-
ди идеи, тъй като това частично направихме в книгите 
„Националната идея“ и „Тайните управници на света“. (72, 
76) Ето защо тук направо ще преминем към главното:

Кажете ми, моля, какво по-добро може да бъде прие-
то в качеството на национална идея от идеята за ро-
довите имения, общината и самодържавието?

Създаването на истински родови имения води до 
повсеместно възникване на общини и на самодържавие, 
в които властта и държавата се подхранват отдолу наго-
ре, а не обратно, както е сега навсякъде.

В самото начало на третото хилядолетие в Русия 
се зароди националната идея „Родово имение“. За пър-
ви път (както споменахме по-горе) представи идеята за 
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родовите имения Владимир Мегре в своите книги. Тази 
идея не е измислена, а е просто възстановената древ-
на, успешно развиваща се и доказана през хилядоле-
тията реалност.

Същността на идеята е следната:

– да преобрази страната чрез преобразяване на собст-
вения живот върху собствен участък земя; отделяне и 
предоставяне на всяко желаещо семейство или гражда-
нин на не по-малко от един хектар земя за изграждане 
върху нея на собствено родово имение – малката Родина 
за много векове напред. Земята трябва да бъде предоста-
вяна безплатно, за пожизнено ползване, с право на насле-
дяване. Продукцията, произведена в родовото имение, не 
трябва да се облага с данъци.

Тази идея е много проста и общодостъпна – да се вър-
не на всеки желаещ неговата малка Родина- родовото 
имение, без което е немислима и голямата Родина; да се 
върнат на човека всичките четири Стихии, унищожени 
сега в градовете: Земя, Вода, Огън и Въздух; всеки да има 
възможност да спаси славянския Род; в естествени усло-
вия и в естествено информационно поле, с чисти помисли 
да се възвърнат истинските, дадени свише способности, 
знания, здраве, щастие на децата, роднините, близките; 
да се възстанови осакатената и опорочена летопис (ис-
тория), култура, паметта за Предците; да се сътвори с 
любов едно прекрасно настояще и бъдеще на генетичния 
род, на Русия, на славянския род и на цялото човечество.

За щастие идеята не е нова (69, 70), тъй като в пред-
християнска Русия на целия Евразийски континент мно-
го хиляди години навсякъде хората са живеели щаст-
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ливо именно в родови имения, при общинен строй, 
при самодържавие. Както вече казахме: Святата Рус е 
била едноетажна. И не е имало в нея мъртви места – ог-
ромни мегаполиси, многоетажни домове-затвори, отро-
вени земя, въздух и вода, а всичко е било живо, и Огънят 
– Божествената Светлина е дарявал дълъг живот на деца-
та на Всевишния Бог.

Идеята най-пълно е представена във Ведите и в се-
рията книги на Вл. Мегре „Звънтящите кедри на Русия“ 
и е подкрепена, детайлизирана, намерила по-висше раз-
витие в трудовете на учени, политици, културни дейци и 
хора на изкуството както в Русия, така и зад граница. И 
най-главното е, че се осъществява на практика от десет-
ки хиляди руси и граждани на други страни.

За първи път е претворен един прекрасен образ на 
щастлива Русия. Към пролетта на 2017г само в Русия 
имаме стотици родови селища (по-точно 324) и хиляди 
родови имения, които радват Вселената.

Идеята предизвика множество противоречия и спо-
рове. Проблемът се оказа глобален. Пред цялото чове-
чество, както и пред всеки отделен човек в частност, въз-
никва въпросът:

– Дали да живеем по старому, както вече сме свикна-
ли в изкуственото информационно поле и в изкуствения 
свят с неговия „небивал научно-технически прогрес“. 
Този свят се нарича още жречески, окултен свят.

– Дали да живеем в естествения, Божествен свят?
Възникна настойчивата необходимост да се разреши 

този конфликт. Лошият мир е по-добър от най-добрата 
война. Още по-добре е хубав мир в любов и съгласие. Да 
се опитаме да хармонизираме ситуацията, тъй като нали 
всички искаме колкото се може по-добро. За начало хай-
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де да разгледаме и да се опитаме да разберем логически 
всички „за“ и „против“.

Каня ви на сериозен разговор. Ще разнищим проблема 
за родовите имения от системна позиция, не подхващай-
ки оттук оттам отделни парченца, а разглеждайки всички 
основни принципни моменти, всички страни на проблема. 
Истина е, че само в една глава е трудно да направим това, 
затова написах книгите „Националната идея“ и „Тайните 
на световното управление“ (72, 76). Желаещите да разгле-
дат проблема за родовите имения действително систем-
но, в пълния му обем – моля, могат да го направят там.

Започваме с това, което вече е доказано, общоприето 
и не подлежи на съмнение. То е аксиома. Няма да поясня-
вам какво е това аксиома, всички сме преминали начал-
ните класове.

И така, аксиомите ни са:
Аксиома №1. Да дишаш отровен въздух, да пиеш 

отровена вода, да се храниш с генно модифицирани 
храни, да носиш изкуствени дрехи – това е опасно за 
живота ти, но да подлагаш на всичко това децата си – 
това вече е престъпление.

Общоизвестни са последиците за физическото и ду-
ховното здраве от такива действия и постъпки. Известни 
са и социалните, екологическите и политическите после-
дици. Цифрите са ужасяващи – дори няма да ги посочвам 
тук. Желаещите могат да ги видят в моята книга „Ико-
номика и власт на миналото и бъдещето“ (73), издание 
1, 2. Там са обособени следните глави: „Икономиката на 
концлагерите“, „Ад до ключ“, „Войната с тероризма: бит-
ка между доброто и злото?“.

В страните, които пренебрегват тази аксиома, се наблю-
дава катастрофална деградация на личността. Постоянно 
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се създава социално напрежение, висока престъпност, нар-
комания, проституция, алкохолизъм, дебилизъм и др. Вою-
ват всеки срещу всеки, започвайки от най-близките.

Екологичната ситуация може да се обрисува с посло-
вицата: „Чисто е не там, където се почиства, а където не се 
замърсява“. А в гореспоменатите страни и региони замър-
сяват и на земята, и под земята, във въздуха и във водата. 
И дори в Космоса, ако си направим труда да поразучим. За-
мърсяват с всичко възможно – с опаковки и обикновени 
боклуци до отровни химикали и радиоактивни отпадъци.

Политическото напрежение е постоянно и на всички 
нива.

От където и да го погледнем, скъпи читателю, оказва 
се, че е престъпление дори да призоваваме да се живее 
в отровените градове. Това чисто и просто ще е призив 
към национално разделение, който се счита за престъп-
ление и се наказва по закон.

Ако малко поразмислим, то призивите към нацио-
нално разединение се явяват закономерно следствие от 
живота в отровените градове.

И така, за да отстраним факторите на отровената 
жизнена среда, е нужно да направим тази среда еколо-
гично чиста, с една дума да пречистим въздуха, водата 
, земята, да осигурим невредни хранителни продукти и 
дрехи. Само тогава ще можем да поставим въпроса: „Дали 
въобще да живеем в града или в родово имение?

Иначе споровете ще бъдат безсмислени и безпочве-
ни. Въпросът зададен с други думи, изглежда така: „Как-
во избираме за себе си, за децата си, за внуците, за семей-
ството и рода: щастлив живот или ужасна бавна смърт?..., 
защото сега града осигурява точно такава смърт.

Друг е въпросът, че хората не желаят да се замислят. 
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Страхуват се. Затова си търсят оправдание: „Откъде ще 
вземам пари? Къде ще работя? Кой ще ме защитава? Кой 
ще учи децата ми? Къде ще мога да почивам?“ И други 
подобни.

Макар прекрасно да знаят, че славеят не пее в златна 
клетка и цветето не расте на асфалта. Или не искат, или 
отказват да се замислят с какво човекът е по-лош от цве-
тето или славея, че да се затваря, при това доброволно в 
нечовешки условия? И така продължава да живее в града 
и да се утешава: Какво от това, че семейството ми се руши, 
че няма любов, че Родината умира!? Аз РАБотя, аз съм само 
винтче в машината на тоталитарната Система и не съм 
достоен да решавам глобални задачи. Затова ще си живея, 
както съм живял досега и никой не ще ми докаже обратно-
то! За тези хора ще припомня думите на Паулу Коелю: „На 
него не му бе съдено да разбере, че човекът винаги прите-
жава всичко необходимо, за да осъществи своята мечта“.

Дори загниващият в пряк смисъл Запад отдавна вече 
е едноетажен, по-точно нискоетажен. Хората там са раз-
брали истината, че жизнената среда трябва да бъде кол-
кото е възможно по-екологично чиста, че трябва да се 
пие чиста жива вода, да се диша чист въздух, да се ядат 
екологично чисти продукти, да се носят полезни дрехи. 
Затова строят за себе си извънградски резиденции, вили, 
родови имения по техните разбирания. Но те никак не 
разбират същността на родовите имения, защото тази 
тайна е дълбоко скрита от тях под тонове технократич-
на лъжа. И наред с полезните продукти и дрехи, на тях 
отново им подхвърлят генно модифицирани и вредни, а 
в главите им и в тези на децата им непрестанно набиват 
вредоносните идеи за световно господство и други ереси.

По света сега има повече от 420 000 екологични сели-
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ща. Има цели страни-екоселища. Например Финландия, 
Норвегия.

И така, дори противниците на родовите имения да из-
берат алтернативата: да продължават да живеят както до-
сега в мръсния град, то това ще бъде техен избор и трябва 
да го уважим. Нека да си живеят, макар и бедни и болни.

Аксиома №2. Изкуственото информационно поле 
е изключително вредно за физическото и духовното 
здраве на човека.

Това утвърждение стана аксиома в технократичния 
свят сравнително скоро, след широко огласяване на ре-
зултатите от много научни изследвания, които са доста 
поучителни, навеждащи на много размисли. И всички 
без изключение трябва да се замислим върху интервю-
то на „бащата“ на съвременното психотронно оръжие 
И.Смирнов , директор на НИИ по психотехнологии в „МК“ 
от 18. 02. 2003 г. под заглавие „По-страшно от ядрена вой-
на“. Статията представлява извадка от книгата на Н. Ани-
симов „Психотронна голгота“: „Съществуват сведения, че 
медицински работници, сътрудничещи със спецслужби-
те и ВПК при провеждани хирургически операции и вак-
синации на населението са поставяли в организма на па-
циентите микрочипове (микросхеми – фини пластинки), 
свободно разполагащи се в иглата на спринцовка. След 
въвеждането на такива микросхеми човек става радио-
управляем биоробот. Съгласно конфиденциална инфор-
мация, около 30% от населението на бившия СССР носи в 
своето тяло подобни микросхеми“.

Разработването на механизми за въздействие върху 
съзнанието и подсъзнанието на човека във всички вре-
мена на жреческата концепция за световно управление е 
било известно на спец-службите. Затова има многоброй-
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ни примери и доказателства. Във фашистка Германия е 
широко известна системата Аненербе на Химлер, включ-
ваща в себе си повече от 50 мощни института. Разбира-
емо е защо нейните резултати и разработки не са изчез-
нали безследно и имат доста наследници.

Още по времето на Дзержински в зората на съвет-
ската власт чекистът Глеб Бокий и проф. Александър 
Барченко организират невроенергийна лаборатория. 
Изследванията също не са останали без внимание и сега 
тази институция има много наследници. Науката не стои 
на едно място – развива се.

Ше цитирам само няколко извадки от интервюто на 
вече споменатия „баща“ на съвременното психотронно 
оръжие И. Смирнов: „Пасивното психотронно оръжие е 
компютърна психотехнология „Mind reader“ – „Четец на 
мисли“, която за 40 минути изсмуква всичко от подсъзна-
нието. Няма защита... Ако пуснем „Mind reader“ на пазара, 
всички човешки мисли ще бъдат прочетени, както четем 
вестник. Трудно е да си представим каква ще е вредата от 
такава ситуация. Фактически това ще означава разразя-
ване на всеобща хаотична информационна война...

Още по-страшно е активното психотронно оръжие – 
методи за въздействие върху мозъка с цел внушаване на 
определени мисли... В САЩ вече се продава устройство, 
внушаващо каквото поискате чрез акустичен канал. Дори 
телефонната мрежа пропуска този спектър... Ако такива 
устройства станат достъпни, ще започнат масово да уп-
равляват хората: ние ще купуваме това, което ни внушат, 
ще гласуваме за този, когото ни посочат... Мозъкът на чо-
века ще бъде „разбъркан“, той ще започне да боледува. 
Дори ако не включваме нито телевизор, нито радио, нито 
компютър с интернет, от психотронното оръжие няма 
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спасение. Бръмчащият пред прозореца ви автомобилен 
двигател може да се окаже не безобиден шум, а целена-
сочено внушение...

За разлика от всички останали видове, от това 
оръжие няма защита... Такава война е по-страшна от 
ядрената. Дори от ядрената бомба можеш някак да се 
опазиш. Тук съпротивата е безполезна“.

Както се казва: „Без коментар“. Ще добавя само инфор-
мация за домашен размисъл: с какво се занимава врагът 
на руския народ Чубайс и оглавяваната от него огромна 
държавна нанокорпорация? Помислете, приятели, да ви-
дим какво ще измислите.

Струва си да се замислим и за рекламите, за 25-ия ка-
дър, за радиото, за телевизията, за вестниците и списа-
нията, за другите СМИ (медии), и за хората, на които те 
принадлежат, чиято собственост са, за петата колона, за 
изборните технологии и за още много други неща.

Психотронното оръжие се използва много активно в 
градовете и, както вече отбелязахме, защита от него не 
съществува. Резултатите са налице и в пряк смисъл – по 
лицата на гражданите и особено на децата. Няма да го-
воря за катастрофалния ръст на дебилизма. Влезте в ме-
трото, в автобуса, в магазина...

Аксиома №3. Страхът, в т.ч. и от тероризъм, непре-
къснато подклаждан, расте експоненциално именно в 
градовете. В обществото преобладават смъртно опас-
ни негативни мисли и емоции, разрушаващи отрица-
телни енергии, наричани от народа „дяволски“.

Дори незначителните прояви на тероризъм, както 
международен, така и вътрешен, нагледно доказват, че 
никакви отбранителни комплекси, служби за сигурност 
и т.н. не са способни да спрат фанатиците. Америка харчи 
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за отбрана повече от трилион долара ежегодно. По вре-
мето на Елцин това се равнява на почти 40 наши руски 
годишни бюджета и повече от 100 отбранителни бюдже-
та. А един терорист за един час на 11 септември унищожи 
Пентагона, сърцето на войнстващите САЩ. Фанатиците, 
в това число самоубийците (камикадзе), се явяват след-
ствие от аксиоми №1 и №2. Смъртната опасност от нега-
тивни мисли и емоции е доказана научно на генно ниво. 
Всеки специалист в тази област може да го потвърди.

Аксиома №4. В изкуствената жизнена среда изчез-
ва истинската същност на човека. В тази среда е невъз-
можно да се съхрани Любовта. Невъзможно е да има 
щастливи семейства. Невъзможно е да опазиш децата 
си от пагубното влияние на негативните процеси.

Това дори не се нуждае от коментар. Огледайте се око-
ло себе си, но без розови очила – към своето обкръжение 
от близки и познати, към своя род, към семейството си. 
Който още не е сигурен, да види данните за престъпнос-
тта, особено детската, за наркоманията, токсикоманията, 
алкохолизма, проституцията..

Аксиома №5. В периода на квантовия скок, прехо-
да на Земята и на човечеството към нова степен на 
развитие, практически е невъзможно да се живее в 
неестествени условия. Съгласно посланията на Тво-
реца, тези условия и хората, живеещи в тях, ще бъдат 
унищожени от планетата Земя. (107–112)

* * *

Можем да привеждаме колкото си искаме примери, 
цифри, убеждаващи ни колко цивилизована е жизнената 
дейност на човечеството, на държавите и правителствата, 
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но фактите са упорито нещо: за всеки нормален човек е 
съвсем очевидно – адът на Земята в пълен обем е постро-
ен и издаден до ключ с всички негови атрибути: войни и 
насилие, болести и страдания, пороци, отровени въздух, 
вода, земя и човешки души... Това не е описаният в све-
щените писания ад под небесата, с който са ни плашели и 
продължават да ни заплашват, а истински, земен, на който 
небесният не може да се закачи и на малкия пръст.

Пълна глупост: показателите за оценяване дейност-
та на човешкото общество, страните, народите растат, 
дори показателите за нивото на живота според статисти-
ка непрекъснато растат, а хората видимо живеят все по-
лошо и по-лошо. Целият свят, всички учени, специалисти, 
са заети с проблема как да увеличат още тези лъжливи 
показатели, как да вкарат още повече хора в гроба, да съ-
кратят живота, да увеличат заболеваемостта, да разрушат 
семейството, да осакатят децата, да ги направят наркоза-
висими, да ги напият, да ги отровят, да ги убият и т.н. и т.н....

Щом животът се влошава, по сведения на самите хора, 
щом цялото човечество стремително се движи към про-
пастта, към ада, каквото вече отдавна наблюдава всеки 
от нас дори с невъоръжено око, изводът се налага от само 
себе си:

Поставят се неправилните цели, решават се непра-
вилните задачи, гонят се неправилните показатели!

Възниква въпросът: Защо? Кой и какво стои зад всич-
ко това?

В предходните глави вече разгледахме принципни-
те отговори. Подробни отговори давам и в другите свои 
книги (72–84).

С аксиомите спирам дотук, за да не изморявам ува-
жаемия читател. Поднесеният дотук материал е напълно 
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достатъчен, за да може всеки сам да си направи правил-
ния извод и оттам да направи правилния избор.

* * *

Често можем да чуем въпроса, по-скоро категорично-
то твърдение: „Няма да стигне земя за всички, ако трябва 
всеки ад има родово имение с по един хектар “.

Това заявление възниква у тези, които не са се пот-
рудили да вземат химикал и да пресметнат. Площта на 
Русия е над 17 000 000 квадратни километра или повече 
от 1 700 000 000 хектара. Ако отделим за живеене само 
една трета от Русия, нейната най-плодородна земя, и я 
разпределим на всеки гражданин на Русия, включително 
новородените, на всеки ще се падне повече от 4 хектара.

Ако продължим да смятаме ще получим, че само на 
една трета от площта на Русия ще могат да се съберат ро-
довите имения на всички жители на Земята!

Ако вземете справочника за териториите и населени-
ята на различните страни и направите просто изчисле-
ние, то ще се окаже, че земята за родовите имения нався-
къде е достатъчна. Дори Китай и Индия спокойно могат 
да отделят за родови имения на всички желаещи свои 
граждани не по-малко от един хектар земя.

* * *

Два свята: стар и нов. Изкуствен и естествен. Жрече-
ски и Божествен. Минало и бъдеще. Всеки Човек има пра-
во да избере единия от тях.

А в общи линии въпросът е вече решен. Възраждаща-
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та се национална идея за родови имения завладява сър-
цата и умовете на хората и благополучно се осъществява. 
Много скоро ще се появи прекрасната едноетажна Русия. 
И градовете ще бъдат чисти. И родовите имения вече 
ще процъфтяват по цялата Земя. И ще бъде хармонична 
нашата Майчица-Земя, ще бъдат хармонични и хората и 
техните творения.

Какво да се прави?

Що се отнася до необходимите и неотложни страте-
гически решения (какво да се прави?), на управлява-
щите на всяко ниво аз мога да дам два глобални съвета, 
задължителни за всички сфери на дейност:

1. Нужно е ясно да осъзнаем самите ние и да от-
читаме в своята всекидневна дейност започналия 
квантов преход на Земята към нова степен на развитие 
с всички произтичащи от това последици.

2. Нужно е в качеството на национална идея да се 
признае ноосферната идея, идеята за родовите име-
ния и родовите общини, идеята за самодържавие и за 
едноетажен свят и идеята за ведическото, ноосферно 
образование и възпитание.

Да се доведе до умовете и сърцата на хората същност-
та на идеята, коренно различна от необоснованото и 
безсмислено преселение сред природата.

Да се предостави възможност на всички желаещи 
граждани да притежават земя за създаване на собствени 
родови имения, както това за първи път стори в далечна-
та вече 2012 г. Евгений Савченко, най-умният губерна-
тор на нашето време в Белгородска област. А през 2015 г. 
идеята подхвана умният глава на Далекоизточния окръг 
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– частичен Президент на Далекоизточния федерален ок-
ръг Юрий Трутнев: „Ние искаме да предложим създава-
нето на механизъм за безплатно предоставяне на всеки 
жител на Далечния изток и на всеки човек, който поже-
лае да се засели тук, един хектар земя от намиращите се 
в държавна собственост 614 милиона хектара земя“. Най-
умният президент Владимир Путин одобри идеята за 
безплатно предоставяне на всеки жител на Далечния Из-
ток по един хектар земя и разумно добави, че трябва да 
се дават дори много повече хектари, както е правил това 
преди 100 години известният А.П. Столипин. Земята 
може да се използва за създаване на селско стопанство, 
за създаване на бизнес, за горско или ловно стопанство.

Това ще позволи комплексното разрешаване на всич-
ки без изключение проблеми: на здравето, образование-
то и възпитанието, жилищния, на старците и децата, 
развитието на страната, развитието на аграрния сектор, 
хранителната безопасност и цялостната безопасност на 
страната, както и много, много други.

Президентът на всяка страна, особено на Русия, 
трябва да стане не формален, а реален лидер, национа-
лен лидер! Трябва да обедини цялата нация и всички 
народи под едно крило с невиждана, поне за послед-
ното хилядолетие, национална идея. Такъв лидер у 
нас вече се появи! Враговете на Русия веднага усети-
ха това и яростно се нахвърлиха върху Русия и върху 
нейния истински ръководител Вл. Путин. Късно е, гос-
пода фашисти, преоблечени в тоги на либерал-демокра-
ти. Вашето време безвъзвратно си отиде с Галактическа-
та Нощ! Съдбата ви вече е решена. И лично аз никак не ви 
завиждам.
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8. Вместо послесловие: време за „събиране на 
каменните плодове“

И така, скъпи приятели, петата цивилизация на Зе-
мята започна от легендарната Хиперборея с идването 
по Дървото на Световете на децата-богове (аркти, алви, 
руси, вселенски скити). Източникът на Доброто и Любо-
вта през всички тези 26 хиляди години беше Хиперборея 
(Арктида) и нейна пряка наследница е Святата Рус.

Първоизточникът на Злото на Земята в този период 
беше Атлантида и извънземната цивилизация на репти-
лоидите, а техен пряк наследник е Западът.

В продължение на 26 хиляди години, от онези далеч-
ни времена досега, основната цел на тъмните сили бе 
да унищожат Русия и славяните, наследници на хипер-
бореите. Всичко, което се е случило на Земята и се случва 
сега под управлението на Тъмнината, винаги е било под-
чинено на тази зловредна цел. Целта винаги е една, но 
се маскира под различни лъжливи лозунги, които през 
последните хилядолетия са власт и пари, а днес са и де-
мокрация и либерализъм, глобализация и световен ред.

Тези глобални аксиоми трябва бъдат запомнени от 
всички порядъчни хора, от хората, отнасящи се към по-
зитивната Йерархия на Бога, Твореца на нашата Вселена. 
Тогава ще завърши окончателно властта на Луцифер и на 
неговите слуги върху многострадалната Майчица-Земя.

Дотук в продължение на цялата книга ние говорихме 
как нагло завзелите властта по целия свят противодейст-
ващи сили устройват геноцид на руския народ, как уни-
щожават славянската младеж и на първо място руската: 
зомбират, развращават, жестоко израждат и безпощадно 
избиват. И всичко това под прикритието на лъжливи ло-
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зунги за демокрация и либерализъм, за глобализация и 
световен ред.

Под прикритието на Галактическата Нощ за 20 хи-
ляди години под ръководството на Луцифер неговите 
подчинени – рептилоиди, жреците на Атлантида, леви-
ти, юдеи, масони и илюминати (виж рис. 1) успяха да 
разрушат Хиперборея – великото творение на Светлите 
Сили. Камъните на подлите им дела бяха посяти по це-
лия Свят.

Сега настъпи дългоочакваната Галактическа Зора. 
Тъмнината, колкото и да се стараеше, не успя да изпъл-
ни докрай своите коварни планове. Святата Рус е жива, 
руският дух е жив, макар и разпилян. Дойде времето да 
се събират камъните. Времето на злините приключи. Ру-
ските хора и славяните има къде да се съберат и обеди-
нят – в Русия те винаги са очаквани и приети с отворени 
обятия. Слава Богу, имаме и достоен лидер на нацията – 
Владимир Владимирович Путин, а не кликата Горбачов-
Елцин.

Тук подробно разгледахме реалните, действащи, из-
пробвани и постоянно прилагани на практика пътища 
и методи как да спасим децата и внуците си, бъдещото 
поколение, в крайна сметка и цяла Русия и славянството, 
а значи и Майката Земя. И не само да ги спасим, но в усло-
вията на Галактическата Зора да им дадем възпитание и 
образование на основата на ведическите знания.

Славянските деца и внуци още от днес могат да за-
почнат да получават ведическо, а като начало ноосферно 
възпитание и образование, основано на Наследството на 
нашите славянски Предци и на водещата наука. Нашите 
деца и внуци вече могат да живеят щастливо в своите 
родови имения, да имат своя малка Родина, а руското ръ-
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ководство на страната вече може да им осигури всичко 
това.

Разгледаният материал е напълно достатъчен, за да 
може всеки човек, в това число и всяко дете и всеки мла-
деж да направи правилния избор за своето образование 
и възпитание, за развитието на Русия, на Света и на це-
лия ни живот.

В замисъла на представената книга стоят научни из-
следвания, предложения, практическа дейност на осно-
вата на:

– трудовете на велики Учители и учени;
– Свещените Писания;
– предсказанията на Пророците, живели на Земята по 

различно време;
– Наследството на Предците – Веди, Руската (Хипер-

борейска) Северна Традиция;
– Посланията на Твореца на нашата Вселена, предаде-

ни на човечеството под формата на Закони на Мирозда-
нието като ръководство в ежедневния живот на хората 
за близките две хиляди години.

Отдавна назря проблемът за разработването и реали-
зирането на ефективна стратегия за развитие на Святата 
Рус, на всяко семейство и на всеки човек; още повече в 
кризисния период. Сега в условията на Галактическата 
Зора всичко е в нашите ръце, в ръцете на всеки отделен 
човек, бил той голям или малък. Вече няма на кого да 
разчитаме и кого да виним. Бог ни е дал всичко. Така че, 
скъпи приятели, хайде заедно да овладяваме знанията 
от Първоизточниците, да обединяваме нашите усилия за 
щастлив и радостен живот в любов и съгласие. Трябва да 
събираме камъните, скъпи съмишленици и сродни души!
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* * *

В тази книга са представени знания, които няма да 
откриете в нито един учебник, в нито една публикация. 
Тях не ги преподават нито в университетите, нито в ака-
демиите. За тях не подозират президенти и олигарси.

Прилежното и упорито запознаване с фундаментал-
ните азбучни истини, доскоро скрити под седем печата, 
може да извърши невъзможното и да позволи на всеки 
човек да стане истински щастлив, а също и неговото се-
мейство и целият му род.

А едно общество от щастливи хора, поели по пътя на 
истинското духовно развитие, ще може да процъфтява 
дълго и щастливо много хилядолетия.

Да ви пази Бог и боговете да ви закрилят, скъпи съ-
мишленици!
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