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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКАТА?
Ще се опитам да дам определение на тази наука от бъдещето, като се дистанцирам от онова, с което досега тя е била
свързвана. Тоест това е лично моето възприятие на науката
енергоинформационика.
Наука за енергиите и информациите от позицията на
тяхната взаимовръзка и неотложна работа съвместно към
бъдещето. Наука с практичен характер, която може да научи
човека на отлични знания и навици. Наука, която дава на човека възможност да изследва явленията на енергоинформацията. Да, едното без другото не може, но за да се схване това,
човек просто трябва да излезе от кутията и рамката на тясното
Триизмерно пространство. Човекът днес се е запътил към четвърто и пето измерение и без енергоинформационика не може
да се развива в тях. Това е наука за основните енергоинформационни процеси в нашия живот. Приложните й аспекти са
безчет. От формите на мисловно себеусъвършенстване и достигане до равнище да се съставят мисловни програми за действие, обагрени с емоционален пълнеж, и се стигне до методи на
изчистване на тялото от енергийни зловредни действия, с които нашият социум ни затрупва. За методите на влияние едва ли
може да се говори, при положение, че Законът на Вселената е
осъзнат, никой на никого няма право да върши онова, което не
иска да се върши на него самия.
Енергоинформациониката е свързана с енергийно-информационното развитие на човека. В този смисъл тя би трябвало
да обхваща работата по усъвършенстването на човека в три основни аспекта: физически с неговите форми на въдействие от
страна на енергиите и информациите, енергиен – от аспекта на
взъимодействието между енергия и информация и вътрешен
– това е изцяло симбиоза между енергия и информация, съдържащи се вплетени една в друга в самата вътрешна структура на
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човека, наречена от него – душа и дух-монада.
Връзката на енергоинформациониката с понятието за егрегори е основна нейна черта. Тъй като няма друга наука, която
да обръща внимание на съществуващата структура на т.нар.
нисш астрал, слой от енергийни формирования, които обгръщат физическите структури и форми. Около всяка една физическа структура на земята в нашия живот съществува енергийна подобна структура, която се храни от енергията на своите
участници и като такава тя представлява излъчено навън естество, материално съдържание, енергоинформация, и от този
аспект, „егрегорус” – нещо, което се излъчва навън, това формирование носи името егрегор. В литературата, поради свойството на егрегорите да бъдат менящи се и придвижващи се
в пространството, се среща и доста неправилното понятие за
“махала”. Всъщност основната черта на егрегора е неговата
същност, която съществува като енергоинформация, резултат
на акумулираната и излъчена информация около съществуващата форма образование на физически план, примерно група
от трима души или да кажем партия.
Енергоинформациониката е Наука за нисшия астрал, но
включваща и малко по-малко развиващото се и разширяващо
се познание за по-високите форми на Астрала. Така чрез изследванията на тази наука Нисшият астрал може да бъде осветлен и да се сложи край на мистиката и кухата религиозност,
игра на сляпа вяра от църковните реалности на планетата. В
нисшия астрал действат енергоинформациони процеси, които,
изучавани и изследвани, могат да обяснят много от реалностите в нашия третоизмерен свят, плод на реалности от по-високите измерения.
В България енергоинформациониката навлезе като наука,
свързана с изследванията на учени от Русия, но най-вече тя
придоби популярност чрез книгите на Дмитрий Верищагин,
които представляват един синтез на практическите умения и
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навици, които човек може да прилага в живота в резултат на
изследванията на тази наука. След това Кирил Титов доразви
някои аспекти на работата с егрегорите и като такива познания
в България се популяризира руската школа ДЕИР, която пребивава в един период от време, когато се изнасяха лекции и курсове в страната.
Сега с оглед на народопсихологията на българите и това,
че в България има нужда от развитие на тези изследвания и
от учредяване на официални институции свързани с работата
по енергоинформационика, предлагаме нов вариант – ШКОЛА ПО ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА И ЕГРЕГОРИАЛНО
ОБУЧЕНИЕ.

6

НЕЩО ЗА ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКАТА И
ЕГРЕГОРИТЕ
Ние понякога наблюдаваме как някой на единия край на
планетата изобретява нещо, а в същото време на друго място
някой друг е изобретил точно същото. Това се е случвало много пъти. И така, учените започнаха да се замислят: има нещо,
което обединява всички хора. Нашите мисли и чувства се материализират, въплъщават се в реалност. Мисълта на човека е
универсална форма на енергия и голяма нийна сила. Мисълта
като форма на енергия, зараждайки се, не изчезва.
Ема феномен, наречен „Феномена на стоте маймуни“. Той
действа на животинско ниво и същността му е следната. На
един остров обитавала колония от диви маймуни, давали им
за храна сладки картофи хвърлени на пясъка. Налагало се маймуните да ги почистват от пясака, за да ги ядат. Една маймуна
се научила да мие картофите, а след това и други се научили от
нея. След това, когато броя на маймуните, които правели това,
достигнал критичната маса, който произволно определили на
сто маймуни, тогава почти всички маймуни на този остров и
на другите съседни острови започнали да си мият картофите,
без никакъв контакт и подсказване. Учените предположили, че
би трябвало да съществува някакво поле, обхващащо всичките
острови, посредством което маймуните са могли да възприемат информацията.
************
Всяка мисъл, появила се, създава определено събитие в нашия живот. Колективната мисъл е с много голяма сила. Когато
голяма група хора, дори нищо незнаещи един за друг, мислят
за едно и също нещо, то техните мисъл-форми (еманации) се
обединяват и когато обема на тази енерго-информация достигне определени размери образува ЕГРЕГОРА на тази група хора.
ЕГРЕГОР – така ще наричаме общия егрегор на планетар7

ното човечество, а егрегори – съставляващите общия ЕГРЕГОР.
Това е сложно енерго-информационно образование, раждано и
хранено от мислите, образите, действията на хора единомишленици. Най-простия пример за егрегори е – общественото мнение. Силата на егрегора се определя не само от това, доколко
хората са убедени в нещо, но и от това, колко хора мислят така.
И съответно, колкото е по-силен егрегора, толкова по-силно е
въздействието му върху хората или ситуацията. Съществуват
егрегори на нациите, на държавите. Всички те се съединяват в
единен мощен ЕГРЕГОР на земното човечество.
В този смисъл около Земята съществува постоянен планетарен ЕГРЕГОР. Към егрегора и от него вървят две вълни:
едната хранеща егрегора, а другата – отдаваща енерия на хората. Най-мощен е религиозният егрегор, при това този един
общ религиозен егрегор се разделя на християнство, будизъм,
мюсюлманство, йудеизъм и други, а християнският на свой
ред се разделя на по-малки религиозни егрегори. Религиозните егрегори се създават и хранят чрез обреди, служби и други
действия. Във всеки от религиозните егрегори има както вярна
съставляваща, представяща действителността, така и лъжлива.
И част от такъв егрегор работи за благото на Русия, а част –
против.
Духовността включва в себе си добрите човешки качества,
ориентирани първо към морал, нравственост, етика, взаимопощ, второ – към творчество, изкуство, научни търсения и
трето – към най-висшите достижения на лидерите в обществото в различните области на науката и техниката. Ако летиш –
по-високо и далеко от всички, ако заприщваш – все едно Енисей, ако е в областта на балета – то преди всички на планетата.
При това да се прави без гордост и високомерие. Духовността
е връзка с Висшите Светове и живот по Висшите Закони. Бездуховния човек никога и в нищо добро не постига никакви успехи. В добрия случай той ще преживее обикновен сив живот,
а в лошия? Същата корупция, с която сякаш не знаят какво да
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правят, поразява единствено бездуховните, хората, лишени от
морал и нравственост, а в резултат живота им е лош за всички.
Духовност – това е, в края на краищата, връзката на човека
с Бога, това е гласът на Бога вътре в човека, това е ориентираното мислене към Съвършения Свят. Духовността е не само
човешко качество, доколкото е глас на Висшата реалност в човека, тя не е само част от човешката природа, доколкото е част
на Висшата природа. Не е правилно да се казва, че духовността
не зависи от човека, защото именно той сам нееднократно прави през целия си живот избори пред раздвоенията на жизнения път – между любов, ненавист и безразличие, между добро
и зло. Духовността не зависи от религиозността, а е хармония
на човека с Космоса.
Между егрегора и всеки човек се извършва постоянен обмен
на енерго-информация. Количеството хора, влизащи в егрегора, са един от определящите фактори за неговата сила като
структура, влияеща на хората и процесите в света. Мощните
егрегори дават на хората подкрепа и увереност в себе си. Много
хора смятат себе си за нещастни, и всъщност разрастват егрегора на „нещастния живот” и ако човек се чувства нещастен,
то от егрегора към него идват мисъл-форми такива като „аз на
никого не съм нужен”, „аз съм неудачник”, „нямам късмет” и
т.н. Ако в материалния свят се привличат плюс и минус, то в
духовния – подобното привлича подобно, „птиците по перата
са заедно в ято”. Затова ролята на положителните мислие голяма, особено – колективната положителна мисъл.
За много хора, намиращи се в плен на негативното мислене,
посланията от високите и чисти егрегори не са чуваеми. Значително добре те се чуват от активните хора, с позитивно настроение. Всеки човек е свързан с множество егрегори и всеки може
да допринесе за нарастването им. Тези връзки са се създавали с
течението на живота от учени, писатели, художници с известното им състояние на озарение.
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В нашата страна най-голям от егрегорите е и остава „съветския” егрегор. Създаден по времето на Сталин, когато ръководството и народа са работили, егрегора е нараствал, след
смъртта на Сталин много са почнали да почиват на старите си
лаври, успокоявайки се с мантри от типа „днешното поколение
съветски хора ще живее при комунизма” и др. Това обезпечаваше в началото определено функциониране на страната при
посредствените ръководители – Хрушчов и Брежнев.
Сега в Русия се формира нов егрегор. Какъв ще бъде зависи
от всички и от всеки от нас. К. Маркс е написал: „Идеите стават
материална сила, когато завладеят масите.” Активните хора –
колко са те?! Тези хора и „събуждащите се” стават все повече. И
малък процент от тези хора може да включи процес на глобални промени. „Бог е дал на човека мощно оръжие – ВОЛЯТА,
която никаква сила не е в състояние да сломи” (Ванга).
Как да се разбудят „спящите” да прогледнат, да видят реалността, че всичко е в техните ръце? „В началото бе Словото”, т.е.
информацията. Апатията, нежеланието да правиш нещо, страха и т.н. са продиктувани от незнанието ни що е то Мироздание, каква е ролята ти в този живот и какви са възможностите
ти. Само човекът може да пожелае да се обърне към живота,
добър за него самия и за всички останали хора.
„Бог е създал нас без нас, но да ни спаси без нас НЕ МОЖЕ”
(Августин Блажений). Бог е създал нас без нас и да ни спаси
без нас Той би могъл. Но човечеството през това е минало вече
много пъти и сега това се случва, а това не винаги е влияело
по добър начин на хората. Еволюцията на човека се извършва
вече милиони години, в началото от низшите растителни форми, след това към по-сложните животински форми и накрая
човека. И за това време човекът в болшинството случаи се е
научил само да проси: Господи, дай, Господи, помогни!
Н. Бердяев казва, че когато човек проси, а Бог дава, то във
Вселената не става прибавяне, а се извършва преливане от едно
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място в друго. Прибавяне се извършва, когато човек сам твори
за благото на всички хора, изпълнявайки своето предназначение на Земята – да направи Себе си и Света по-добър. „Творчеството на човека е отговора на човека на творческия акт на
Бога” (Н.Бердяев).
Висшия Свят – той не е някъде в небесните висини, той е
редом с нас, ние не го виждаме, заради нашата ограниченост.
В нашия живот, където всичко е взаимосвързано, доброто за
всички е доброто на всеки. И няма да има нито един човек,
който да е заинтересован от конфликт. Всеки конфликт, дори
война, изначално и еднозначно е безполезен. В наше време онези хора, които са завладели богатства, са си създали огромни
проблеми. Никой още не е влязъл в Рая на чужд гръб, макар
да са много ония, които са се опитвали да го направят и както
изглежда никой не е успял. Най-голямото заблуждение, от което в света се излива толкова много зло, е в това, че сякаш можеш да вършиш зло безнаказано. Всяка стъпка срещу човека
и Космоса предизвиква тежка карма.
Много тежка карма имат някои държави. В наше време разврата е много разпространен, безнравствеността граничи с диващина, много придобиват такива негативни качества, че принизяват сами себе си по съзнание редом с животните или още
по-ниско. Много хора, чиято съдба беше да станат спасители
на Русия, станаха нейното поредно проклятие. Да се обиждат
няма за какво: изборът е техен. През целия си живот нито веднъж не са послушали съвестта си, нито веднъж не са помислили и са си задали въпроса: а как е всъщност?! Макар и да има
време, избор може да се направи и сега, от тази страна на завесата, отделяща този свят от Висшия Свят. От другата страна на
завесата – само отговора.
Вернадски считаше науката като част от историята на света, в който движеща сила на развитието е духовния живот на
човечеството съединен не с религията, а с точното знание. На
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мястото на Човека на Разума идва Човека на Духа. „Когато се
изменяме ние – изменя се и света” (Е.Крилатов). На планетата
ще останат хората, вървящи по пътя на духовното развитие, с
положителна активна жизнена позиция, с ново мислене, вземащи активно участие във формирането на планетарния ЕГРЕГОР. Трябва да се смени унинието с устременост и увереност,
да се открие в сърцата чувството за безусловна Любов, от която
днес се нуждаят много от нас.
Невярната представа за природата на Вселената и човека са
довели до оня застой в развитието на цивилизацията на Земята, който ние сега виждаме. Вярната представа ще бъде ключът
към невиждан прогрес на човечеството. Никога егрегорите не
съществуват сами за себе си, изолирани от Висшата реалност.
Чрез тях, а също и без тях, Висшата реалност взаимодейства с
човечеството.
Нито на цар, нито на народа е дадено право да менят ВОЛЯТА БОЖИЯ….
Къде си тръгнал, човеко? Спри се! Помисли! Още има време!
Въпреки че има..Кой си ти, от къде си, къде отиваш, защо живееш? От отговора на този въпрос зависи, къде ще отидеш. И
Рая, и Ада всеки си създава сам!
Виталий Хленовский
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ЗАЩО Е НУЖНО ДА СЕ ОСНОВЕ УНИВЕРСИТЕТ ПО
ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА?
Школа за енергоинформационика и егрегориално обучение
Учредяване на 6 януари 2014 година.
Място на учредяването - София, градът на мъдростта, ул.
Денкоглу 46, кръстовище на Ангел Кънчев и Денкоглу.
Задачи и цели:
Поради нарастващият интерес към проблемите на енергоинформационното развитие, както и с оглед на някои задачи,
които в България се очертават, включени в българската мисия,
най-вече поради необходимостта от предоставяне на такава
енергоинформационна култура на младото поколение, бе решено от група колеги и приятели, да учредим българска школа
по енергоинформационика и егрегориално обучение.
На този етап школата ще бъде изключително българска, без
да копира никакви сходни елементи от други подобни школи.
Може да се каже, че ще се вземе поука от съществуването на
школата ДЕИР в България, както и от действащите клонове по
енергоинформационика по света.
Колкото до практицизма, съществуващ в подобни направления като НЛП, то може да се каже, че в сега изграждащият се
постамент на Школата ще залегнат научните основи - тоест ще
се преподава строга наука и пълно дистанциране от повърхностните работи с магия и хипнотизаторство. В същото време
обект на преподаването ще бъдат актуални и практически теми
от ежедневието.
1. На първо място акцент ще поставим върху отсъстващата
тема в другите сходни направления, темата за пробуждането. ПРОБУЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК! Да, има ли
ПРОБУДЕНИЦА има и по-нататъшно развитие. Няма ли ПРО13

БУДЕНИЦА започват отклоненията и битките между персоните за власт и контрол. Има ли го будният човек, тогава ЕГО направленията и ЕГО изкривяванията ще бъдат минимизирани.
Вярно е наистина, че преди да се захване с подробно изучаване
на тези проблеми, човек трябва да се отърси от енерго-информационните паразити, но дваж по-вярно е, че преди всичко той
трябва да се пробуди и да се научи да си задава въпроса - защо
тези паразити се появиха около мен и какъв урок искат да ми
преподадат във Великото училище на Живота! Няма да се
получи отърсване от паразитите, ако преди това няма изследователски задълбочен подход върху причините за тяхното присъствие и най-вече чрез самите енергоинформационни паразити да се ускори събуждането на човека. Отстраняването им
трябва да стане с осъзнаване, себевглеждане и себеизучаване.
Изчистен от паразитите човек, научен да се защитава от тях,
все още не означава пробуден човек.
2. На второ място ще се постави акцент върху т.нар. Програмиране - както положително включващо изучаване на метода на излъчване на програмите в т.нар. места на силата. Така
и отрицателното програмиране, включващо изследване на методите на зомбирането и манипулирането - от аспекта на тяхното познаване и предотвратяване, като се анализира тяхната
поява.
Хипнотизирането, работата с човешката конструкция, извън пълното участие на съзнанието, е недопустимо в условията
на 21 век. Да се оставяш в ръцете на даден човек, който да сугестира определени теми, това е равносилно на връщане назад
във вековете. Някои от методите на НЛП, разпространявани
в България, ще бъдат анализирани и разобличени като погрешен американски подход за трупане на бърз успех в живота и
бизнеса. Ние смятаме, че може да има само един успех - когато
бизнесът е просветлен. Целта не оправдава средствата и изцяло
нашата школа ще се дистанцира от подобно приложение, макар
и практическо, да се водят хората за носа към евтини печалби
14

и успехи в начинанията, нещо което не е етично ние не ще приемаме по никакъв начин. Смятаме, че само КОГАТО СЕ СПАЗВА
МОРАЛНИЯТ ЗАКОН НА ВСЕЛЕНАТА МОЖЕ ДА ИМА УСПЕХ В
ПРЕПОДАВАНЕТО НА КОЯ ДА Е СИСТЕМА ОТ ПОЗНАНИЯ.
Моралният закон трябва да се изпълнява и да се постави
в началото на всеки един урок и занимание с енергоинформационика следното задължителното правило :
ДА СЕ СПАЗВА ЕТИКАТА И ЗАКОНА НА ЧОВЕШКИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - “НЕ ПРАВЕТЕ НА ДРУГИЯ ОНОВА, КОЕТО НЕ ИСКАТЕ НА ВАС ДА ВИ СТОРЯТ!”
3. Темата за оказване на влияние засега ще отсъства от преподаването на Школата, защото, както е казал мъдрецът, Управлява този, който е управляван! Темите за ролята на Властта
и Контрола, които нашето общество изпитва ежесекундно на
гърба си ще бъдат преподавани с анализ и изследване, но без да
се достига до залитанията в егоцентричното неетично приложение за контрол и власт над ближните.
4. На особено важно място в Школата ще бъде разположено
т.нар. “ЕГРЕГОРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ”, запознаването със структурата и работата с егрегорите, начина по който те се изграждат, как да се навигира с тях, и въобще цялото това егрегориално ограмотяване ще бъде основна тема на изграждащата се в
динамика школа.
Школата си запазва правото да поканва на приятелски посещения различни видни лектори от съседни международни
школи. Опитът на Школата ДЕИР в България не бива да се подценява, напротив – той ще бъде анализиран внимателно, но е
добре да се приложи съобразно народопсихологията на българите.
Засега може да се каже, че школата ще се развива в хода на
времето с всеобща помощ на преподавателите и нейните курсисти.
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Административен директор ще бъде Асен Митов, собственик на книжарница Кито, в която ще бъде и самото учредяване
на Школата.
Идеологически директор и координатор на школата е Стефан Калайджиев, който е бил преди координатор на Школата
ДЕИР и едновременно издател на книгите на Дмитрий Верищагин в България.
Преподаватели ще бъдат хора, които са изминали своето необходимо енергоинформационно развитие и които отговарят
на условията – да бъдат тихи, скромни, безкористни и всеотдайни в изправянето на крака на това бъдещо училище за младите българи.
Обучението в Школата – място и време на провеждане на
курсовете ще се доизяснява в процеса на нейното утвърждаване.
В началото на пътви етап може заниманията да се провеждат един път седмично или месечно, докато се набере скорост и
докато се уточни програмата. Очевидно е, че интерес към енергоинформациониката в България има, но е добре всичко да се
поднесе на българите по един нов начин, съобразен с Моралния закон на Вселената. Не технократично и не спекулативно
с оглед на практизизма на нашето време. Етиката над всичко!
Това ще бъде девизът на Школата.
Засега молим всички, които оценяват навременността на
тази Школа за български условия, точно в този й вид, да ни
подкрепят.
Учредяването е с отворени врати за всички, които са добронамерени и готови да помогнат с каквото е по силите им.
Понеделник от 18 часа, 6 януари, книжарница Кито.
За връзка: Стефан Калайджиев, 0887 025 404
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КАКЪВ Е ЗАМИСЪЛЪТ НА ШКОЛАТА ПО ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА
ИЛИ КАКВО ИСКАМ ДА НАПРАВЯ?
Тъй като хората не обичат да четат, а вече бе пояснено в досегашните постинги по тази тема, ще се наложи да повторя:
Искам да създам школа, свободна от влияния на Матрицата,
а пропо Системата, тоест школа, която да не обслужва Статуквото на матрицата, която да не зависи от нейното финансиране
и нейното протекциониране. Школа, която да не зависи от егрегориалните влияния на системата. Не зависеща от пипалата на
Статуквото, което в наши дни с последни усилия се опитва да
се задържи на сцената. Това ще бъде школа устремена към бъдещето, която има да решава проблеми свързани с разчистването на терена и създаване на нови условия за образование и
възпитание тук на земята.
Новите методи до един ще бъдат под флага на енергоинформациониката. Независимо, че сега хората гледат като телета и
слушат като онемели, „какво би могло да бъде това нещо енергоинформационика?”. Няма за нея нищо в енциклопедиите, литературата, ни в американската, ни в европейската. Може би
нещо като психотрониката! Не! Психотрониката се роди като
недоносче в утробата на спекулативната англосаксонска комерсиализирана и хитруваща с ценностите култура. Да се въздейства на каквото и да е, било то човек или природа, в новото
време е висша лудост.
То е все едно дивакът от джунглата да бъде пуснат да разглежда апаратурата на една ракетна установка. Да бъде допуснат да натиска бутоните, от които зависи живота на милиони
хора. Психовъздействието е нещото, което енергоинформациониката е преодоляла като наука за изследване процесите
на предаване на енергията и информацията. В енергоинформациониката, науката за егрегорите ще бъде издигната на пиедестал и ще бъде изследван внимателно от позицията на музея на
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глупостта опита на „някой си Кратий”, робовладелец от римско
време, който се изхитрил и приложил един от егрегориалните
прийоми. Хората сами да се надпреварват да му носят своята
сила и труд и да искат да бъдат негови роби, но вече по силата
на парите. Съвременни роби на прите и капитала. Да се изследват прийомите на манипулацията в отиващата си „одрипавяла”
пета човешка раса, Петото човечество, което не разреши главния проблем, проблемът за връзката на човека със своя Създател. Връзката, в която човекът трябваше да еволюира и да се
доближава до Него като негов сътворец, а не раб божий.
В тази школа преподаватели и слушатели могат да бъдат
само тези, които са надскочили обикновения ръст на еволюиращият хомо сапиенс, отвъд опита да навреди на ближния, да
го удари, да го перне, да го ритне, да му нанесе енергиен удар,
или пък да му отвърне на удара с удар. Ближният трябва да
бъде пазен, въпреки неговите опити даже да ни засегне и да ни
наскърби. Той понякога има право като ближен да направи някои погрешки и ако ние му отвръщаме на това с удар, нищо не
сме разбрали от идването на Спасителя тук на тази земя преди
две хиляди години.
Естествено е, че школата няма никаква религиозна окраска
и никакъв афинитет към никоя от действащите религии, даже
и към християнството, тъй като всяка една религия досега е
била поставена за обслужване на двата вида власти в държавата – светска и религиозна. В този смисъл Школата по енергоинформационика отказва да обслужва всякакви религиозности и
заявява, че има само един Създател и една единствена религия,
тази на Бащата – Отецът – Създателят на човека като дух, душа
и тяло.
Енергоинформациониката е зачената като независима наука и никой няма право да я поставя от тук нататък в обслужване користните цели на едно отиващо си човечество.
Енергоинформациониката ще трасира подстъпите към но18

вото човечество. Банда разпасани астрални немирници, основали своите окултни егрегори с пари и с много пари, под покровителството на Статуквото на Нисшия астрал, не могат да
диктуват хода на бъдещото човечество. За такива в новата наука ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА няма да има място.
СВЕТЪТ НА ЕГРЕГОРИТЕ
– ЖИВОТЪТ НА ЧОВЕКА КАТО СЛУЖЕНЕ
Светът около нас е физически, енергиен и духовен. Тоест има три плана: Физически план, енергиен план и духовен
план. Съответно материален, астрален-духовен и божествен.
Всяко нещо, което съществува на физически план има своя
корелат на по-високия – енергиен план. Светът на материалните явления има корелат в света на енергийните явления.
Енергийният свят е нещо като външна обвивка – матрьошка,
съществуваща около физическата матрьошка.
Понякога в литературата се говори за Нисш астрал, но
всъщност по-широкото понятие, което е обяснявано вече на
научен език е понятието за свят на егрегорите, като този свят
обхваща не само Нисшия астрал а и по-нагоре.
Както може да има съвкупност от организирани единици на
равнище престъпност или институционални форми или футболни отбори, така може да има и егрегор на Школата на някое
братство, което видимо служи на еволюцията на Вселената.
В този смисъл егрегорите нямат цвят и не могат да се квалифицират като черни и бели или пък като добри и лоши. Те са
просто енергийни структури, обект на изучаване на енергоинформациониката.
Много хора казват: „Какъв е смисъла от това изследване и
изучаване, когато понятието за нисш астрал е по-добре да не се
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докосва, да се държи в тайна“, но защо! Може би защото тези
представители искат да продължават да манипулират от позицията на нисшия астрал човечеството, което в последните десетилетия видимо показа признаци на разбуждане.
Поради тази причина решението за създаването на официална наука, която да се занимава с изследване на егрегориалния
свят и въобще света на енергийните и информационни явления, бе взето. И науката енергоинформационика се очертава за
в бъдеще като една могъща форма която ще се преподава във
всеки един университет.
Зараждането на енергоинформациониката, това е функция
на пробудителния импулс сред това човечество. Няма ли го
пробуждането, кому е нужна тази поредна наука! Но има ли
пробуждане сред хората, това значи, че те искат да изследват
явленията по научен път.
Нека дадем ясно и точно определение на понятието за егрегор: Егрегорът е основна структурна единица на по-фините,
тънките светове, разположени по честотност над грубия материален-физически план. Над Трето измерение съществува
следващото Четвърто измерение. Пространството около нас е
многостепенно и над Четвърто идва Пето измерение и така нагоре – по честотност, по-високи вибрации, по-малка плътност,
тоест отново достигаме до илюстрацията с образа на матрьошките. Дванадесет Степенно Пространство, дванадесет измерения, дванадесет плътности.
Светът на нашата планета е осъзнат от всеки от нас в своето
Трето измерение. Някои от хората, наречени екстрасенси усещат и Четвъртото измерение, а достигат и до Петото. Нашата
вътрешна същност, която мнозина наричат душа или дух-монада произлиза от Седмо измерение или Седма плътност. Висок астрален свят, в който не е задължително да има антропоморфен живот. Затова и душата няма строго изразена човешка
форма, а обитава във формата на хуманоидна конструкция,
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физическо и енергийно тяло. Тоест душата е аморфна по своята същност, вид многоклетъчна “пчелна пита” от по-високо измерение, като всяка пчелна килийка се запълва с придобитите
опитности и отработени качества, постигнати в резултат на
поредното земно пребиваване тук на тази планета. Но тази вътрешна единица, наречена душа, може да обитава тук на земята
в нашето ентергийно и физическо човешко тяло.
Така или иначе темата за МНОГОСТЕПЕННОСТТА НА
ПРОСТРАНСТВОТО Е ОСНОВНА И ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОСВЕТЛИ, ЗА ДА МОЖЕ ЧОВЕКЪТ, ЗАПЪТИЛ СЕ КЪМ СЕБЕУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ДА МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ ОПИТНОСТИ ЗА КОНТАКТ С ПО-ВИСОКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
Да добавим към това ново познание и това, че е време съвременният човек да има познания за поредността на съответните човечества. Сега се намираме в така нареченото Пето
човечество. Пета човешка раса или експериментална форма.
Преди нас е имало цели четири вида човечества и нашето – петото, започва от времето на Ной. След Потопа! Въпросът е, че
преди това също е имало хора с хуманоидна конструкция, но
с други параметри. Петото човечество или раса е допуснало
една основна грешка, като е принизило религиите до схващането за привързаност, а не просто като един вид сънастройване с Първопричината, тоест Създателя на човека. Човекът на
Пета раса не успя да се самоопредели като фрактално подобие
на своя Създател. Той го обожествяваше като Творец, като антропоморфен Бог, “дядо Боже” и прочие, но само не и това, да
вникне в замисъла на Създателя, че Той – Създателят, е искал и
иска чрез човека да създаде образ и подобие на самия себе си,
Съработник върху нивата, Сътворец. А не просто някакъв си
Раб Божи! Последното понятие за съжаление бе внедрено в човешкото съзнание от нашественици на тази планета, нямащи
нищо общо с конструкцията на днешния човек като тяло, ум и
душа, но намиращи се в по-висока форма на ментална еволюция и като такива – по-високо измерни, идващи от Пето изме21

рение. Човекът с приспано съзнание е естествено да ги обожестви и поради това, че не различава високите планове над себе
си, някои от представителите на човешкия род обявяват тези
нашественици за богове. Богове от пето измерение или даже
от четвърто. А нашият създател е Творец от най-висок клас на
Абсолюта. И като такъв, Той е предоставил пълна свобода на
избора на своето творение, възможност да се самоопределя, да
има свобода на избора.
Така се получило в хода на човешката еволюция, че тези
сили от по-ниското измерение слезли на земята и в по-ниското за тях Трето измерение решили да използват енергията и
ниската форма на съзнание на човека. С негово съгласие! Създателят не нарушава свободата на избора на своето творение.
И така го впрегнали в днешната робска участ. Съвременното
робство! Това робство, нека уточним още веднъж, няма нищо
общо с нашия Създател, то е допуснато от Него, но като цяло е
резултат от свободния избор на човека.
С тези няколко изключително важни уточнения ще продължим темата за СВЕТА НА ЕГРЕГОРИТЕ и така ще увеличаваме
осветения участък в полето на енергоинформациониката.
Без темата за многостепенното пространство, без темата за
няколкото раси, една от които е сегашното човечество, без темата за нашествениците и вмешателството им в човешкия род,
не може да се изясни ЦЕНТРАЛНАТА ТЕМА, ИМАЩА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ОБЩ МОМЕНТ С ВСИЧКО ТОВА, НАЗОВАНА НАКРАТКО:
ЕГРЕГОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И МАНИПУЛИРАНЕ
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
И така да повторим: Темата за егрегорите и техният свят. Темата за човешките раси и това че се намираме в днешната Пета
коренна раса и то в нейния окончателен стадий на преход към
Шеста коренна раса. Темата за многостепенното пространство
и повишаващите се вибрации на нашия Третоизмерен план в
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посока на Четвърто и Пето измерение.
На всяка човешка организация на земята съответства в повисокият план съответна енергийна структура, наречена егрегор. Съвкупността от енергийните излъчвания на членовете
на дадено човешко общество формира цялост на енергийните
членове на съответния егрегор. Всеки един от членовете на дадено общество захранва със своя глас, енергия или деятелност
съответния егрегор, който седи над съответното общество във
физически план. В енергиен план – обществото като физическа
организация представлява егрегор, имащ съответната структура и форма.
ЕГРЕГОРИАЛНАТА БИТКА ЗА ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ
– ЕГРЕГОРИТЕ НА СОЦИУМА И ЕГРЕГОРИТЕ НА ВАШЕТО ЛИЧНО ОБКРЪЖЕНИЕ
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕГРЕГОРИАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И
СОЦИАЛНИЯТ СЕБЕАНАЛИЗ
Плувайки или навигирайки между външните егрегори, вие
достигате до сърцевината на Себе си. Разбирате, че под люспите на луковата глава, под поредния пласт и слой, се намира нещо, много вътрешно и невидимо и това сте вие. Онова
нещо, което никой не вижда и което е на външен план несъществуващо.Азът, същността ви, монадата. Някъде го наричат
дух или душа. Нещото, заради което си е струвало да се опитате
да се научите да навигирате в социума. Навигацията в социума
иначе няма никакъв смисъл, просто ей така, само за да се натрие носа на поредната социална институция - егрегор.
Не! Всъщност зад външните егрегори седят личностните
егрегори и това е вашето все по-стесняващо се около вас личностно обкръжение. Битката да бъдете себе си минава през
опознаване на социума. Битката да бъдете себе си!
Това състояние не се дава, не се получава на изпит, то се
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извоюва! Битката да станеш силен, да бъдеш себе си, да бъдеш
независим. “Кой си ти - че да ти даваме независимост”, ще те
питат от околността егрегорите. Може да имате Азност, да имате Себе, Висш Аз, но това Себе трябва да се прояви в социума.
Ето защо хората които искат да бъдат “някой си” или личност в социума обикновено са някои, но под флага на егото си,
под флага на пак същото, което в определен момент им казва
– до тук. Ограничава ги. А да бъдат себе си и да бъдат в социума, това не е никак лесно, трябва да се извоюва. Егрегорите
на обкръжаваща ви среда, тези големите егрегори на социума,
както и тези от околното ви близко обкръжение никак няма да
са зарадвани от вашата независимост. Нито вашата приятелка
и приятел, нито вашето родителско тяло, нито дори най-близкият ви фактор. Защо ли! Защото те и вие сте две различни системи. Вие сте Вие или Аз само с вътрешната си част, тази която
е пред Бог. Тази, с която се раждате и с която отново продължавате след смъртта.
В този смисъл има два вида егрегориална работа. Тази с
външните егрегори на социума, тази, която ви помага да пребивавате в егрегора на институцията, в която работите, или
пък в егрегора на поредния оператор, с който ви обслужва вашето джиесем устройство. Тези външни егрегори са различни
от другите личностните егрегори. Едните са социални егрегори, а другите са личностни, част от вашето его, от вашето обкръжение.
Засега егрегориалното обучение протича на равнище запознаване с външните егрегори, докато другото обучение би могло успешно да се нарече себеанализ и подпомагане от вашия
психоаналитик. Но даже и той отново е част от този ваш личностен егрегориален свят. Така че имаме вие и Бог, останалото са егрегори – външни и вътрешни. Егрегорите, това не сте
вие. Егрегориалният свят го наричаме Нисш астрал, а когато
този астрал е надхвърлящ рамките на трето-четвърто измере24

ние, тогава вече може да се каже и по-висш астрал. Но така или
иначе вие сте вашата монада от седмо измерение и личната ви
връзка с Бог. Вашият вътрешен Аз е от Седма плътност.
Извън него всичко останало е работа с егото, с обкръжението – социално външно и личностно вътрешно. Имаме един
кръг на контакти с институциите, кръг на контакти с професионалното обкръжение, после идва кръгът от контакти с приятелите, после кръгът от контакти със семейството, личният
приятел и най-накрая идва контактът със себе си. Институциите, колегите, приятелите, семейството, интимните приятели,
вътрешните приятели и накрая в центъра сте вие самият.
Ето връзката на социалната психоанализа с егрегориалното
обучение. Науката за егрегорите с науката за социален себеанализ. И двете науки засега срещат пречки в своето появяване
като нужда в обществото от страна на остарелите ценностни
модели, именувани Нисш астрал, който Нисш астрал, повтарям, няма никакъв интерес да бъде себеразкрит. Но нали ще
кажете, това е част от битката и наистина е така!
Малко по-малко въпреки нежеланието на нисшия астрал да
бъде осветлен, той вече бива оформен в съзнанието на съвременния човек като нещо, което съществува извън него. Аз и
не-аз. Същност и Личност. Себе и не-себе.
Как да достигна до себе си? Как да намеря своя път в живота, как да открия себе си, как да разбера кой съм? Как да намеря
истинското си предначертание? Е да, разбира се, едва ли ще ви
се удаде лесно всичко това, защото както вече пояснихме – вие
сте обкръжени от егрегориален пласт и вие обитавате нисшия
астрал. Светът на егрегорите е жив, той се съобщава лесно помежду си и никак не е заинтересован вкупом да ви даде ключа
към вашето независимо съществуване, вън от неговия надзор.
Този Нисш астрал не иска да бъде разкрит и като такъв ще ви
пречи упорито в началото. Отначало родителското тяло ще ви
каже „какви са тия откачени работи и секти“, после приятелят
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ви ще ви се подиграе, после пък запътили се към поредното
енергийно място няма да можете да достигнете дотам и все ще
ви се предлагат алтернативи на вашето желание да останете насаме със себе си, да бъдете с външното обкръжение, да бъдете в
опушеното кафене, но не и насаме със себе си.
Ех, а защо така, нали уж имаме изначалната свобода да бъдем себе си... Имаме, имали сме я тази свобода, но нещо сме я
загубили.
И така поредицата от въпроси, как... как... как.... все опират до това да вляза във вътрешния кръг на себе си и да остана
насаме вън от опеката на Нисшия астрал, който, както е очевидно, никак не му се иска аз да науча кой съм и какво е моето
предначертание в живота. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА!
А ИЗВОЮВАНЕТО МИНАВА ПРЕЗ ПОРЕДИЦА ОТ СЪСТОЯНИЯ В КОИТО ЧОВЕК ДОКАЗВА ЧЕ Е ЗАСЛУЖИЛ
ТОВА ЗНАНИЕ.
СЛЕДОВАТЕЛНО ТОВА ЗНАНИЕ ЗА ЕГРЕГОРИТЕ НЕ СЕ
ДАВА ПРОСТО ЕЙ ТАКА, ТО Е ПОЗНАНИЕ НА ВЪТРЕШНОТО СЕБЕУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.
Информацията за външните егрегори, институциите, начина, по който ние трябва да навигираме сред тях – да, това познание е само външно. Но в един момент вие се изкачвате над
социума и виждате как са сплетени помежду си тези външни
егрегори, виждате и как са сплетени помежду си, вашите отделни личностни егрегори, всичко това е едно цяло, което се
съпротивлява на вашето еволюционно развитие от момента, в
който вие вече искате да бъдете самият себе си, да не бъдете
повече водени от никого.
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО В ШКОЛАТА ПО ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА
ПЪРВА СТЪПКА: Събуждане и себеанализ – личностен
анализ – психоанализа
ВТОРА СТЪПКА: Програмиране, изработка на програми
за мотивация и себереализация
Пълно отстраняване, екстирпация на опитите да се
влияе на когото и да е било от външното обкръжение, това е
абсолютно погрешно и е плод на неузряла философия и непознаване на закона на вселената
ТРЕТА СТЪПКА: Очистване на телата и някои методи за
подпомагане на ближните освен самолечение – някои лечителски техники.
ТРИ ПАРАЛЕЛНИ МАГИСТРАЛИ НА РАБОТА
Уводни занимания за встъпване във всяка една от трите
магистрали.
Трета магистрала – Информация за чакрите и аурата.
Енергийните потоци, двата вида енергия – небесна и земна,
усещането на двата вида енергия, работа с двата вида потоци
енергия – възходящ и низходящ, дланополагане, енергийна обвивка.
Втора магистрала – Как се правят програми за дадена дейност, с която целим конкретно придвижване напред?
Първа магистрала – Кой съм аз и защо съм тук? Какво търся и накъде пътувам?
Да, това е дотук, само това, другото, с многото степени и
многото претенции, че всъщност някой ви дава технологии за
успех в живота, това е отново ЗАВИСИМОСТ, И ТО МАКРОЗАВИСИМОСТ. А вие нали не искате един ден да плащате с лихви27

те? Има само един път и той води до вашата персонална връзка
Аз и Бог!
Никакви егрегори няма да ви дадат тази връзка, ако вие самите не я извоювате. Никога Нисшият астрал няма да ви пусне
от своите обятия, нещо повече, той е създаден от не-Бог, от тази
система, която е част от Бог и която чрез този нисш астрал ви
подлага на изпитания и така вие се усъвършенствате във вашия път към себе си. Но крайната спирка е независимост от
даден егрегор, а това е абсолютната независимост, вашето влизане в Себе си.
В голям смисъл, егрегорите са нещо като изпитателни полигони по пътя на усъвършенстване на човека, но не бива да
се смята погрешно, че те създават условията без да ги извоювате от тях самите към вашето лично осъществяване на контакт
със себе си. Трябва да се научим да навигираме с тези помощни
средства, да се научим да ги преодоляваме, но в никакъв случай
не бива да изпадаме в зависимост от тези егрегори. Изпадането
на това човечество в зависимост от егрегора на парите е найсилното доказателство за „сбъркания път”.
В много голям смисъл, вече от аспекта на постигане на
връзка със себе си, егрегорите, всичките до един, някой ден ще
бъдат за изгаряне и претопяване, защото когато „стълбата” е
свършила своята работа, човек има право да я отхвърли. Патерицата е била необходима до едно време и после... Човекът
продължава със себе си.
КОЯ Е ВИСШАТА ТЕХНОЛОГИЯ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КОЙ
СЪМ, КАК И КАК, И КАК.......... КОЯ Е ТАЗИ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ?
НИКОЙ НЕ Я ПРЕПОДАВА И НИКОЙ НЕ Я ОБЯСНЯВА!
ТЕХНОЛОГИЯТА НА ВЪТРЕШНОТО ПРЕБИВАВАНЕ!
Каква е тайната за да се усвои тази свръхтехнология?
Много е проста!
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Това е нещо като опита да медитирате, но в случая на медитацията или на поредния опит да бъдете онова, което ви се казва от Водачите, вие отново изпълнявате това с егото си, тоест с
вашият ментал, с вашият ум и така се стремите нещо да извършите. В случая при Вътрешното себепребиваване не ви трябва
ум или пък някакви усилия. Трябва да се отпуснете, мускулите ви трябва да не излъчват напрежение в мозъка, вие просто
трябва да бъдете като ЕДНА ВОДНА КАПКА КОЯТО СЕ КАНИ
ДА ПАДНЕ НА ЗЕМЯТА.
ВОДНА КАПКА!
ПЪЛЕН РЕЛАКС!
Като в състояние на пълен релакс след масаж. Работата на
мозъка ви не бива да е в равнище бета, нито алфа, а просто в
състояние на преди заспиване, когато ви е унесено, когато ви
е хубаво или пък не ви се става след съня. Състояние преди
заспиване или след събуждане, уютно и комфортно потънали
във вашия вътрешен пашкул. В този момент имате баланс на
енергийните потоци. И точно това е, което не ви се казва по
време на семинарите, че ако го нямате този баланс между двата
вида енергии у вас, не се получава този вътрешен комфорт и от
там и възможността на Вътрепребиваването.
Като в състояние на вътрешна молитва, в което вие сте останали насаме със себе си и Бог!
Не може да има молитва без вътрешно пребиваване, нали
така! Но колко хора днес умеят да се молят или пък да медитират?
Изкуството на вътрешното пребиваване – това е тайната!
Егрегорите правят онова, което на тях им е угодно, те нямат интерес от вашето събуждане от вашата независимост.
Те ви искат като енергийни единици и донори, като зависими
от тях самите, защото по този начин вие ги снабдявате с живот, с енергия. Само един Егрегор съществува и той е този на
Създателя, на Бог, който Божествен Егрегор е животворен за
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човека, защото има само една връзка, която го води човека до
себе си, тази осигурена му от неговия Създател, Който така или
иначе след като го е създал няма как да не му осигури същия
път до достигане до самия Себе си, тоест до онова, което е минифрактал на самият Него. Молитвата на човек към Създателя,
е връзката му с Вътрешния си Аз, който пък е минифрактал на
самият Създател.
Останалите егрегори са егрегори, които са спомагателни и
като такива те са на втори план в момента, в който човек намери себе си. Няма по-велика работа от тази да станете независими, себе си.
Тайната е ВОДНА КАПКА ИЛИ ВЪТРЕШЕН ПАШКУЛ, затворена система, в която има пусната антена нагоре, или навътре
към Себе си.
ЛИЧНОСТНИТЕ ЕГРЕГОРИ ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНИТЕ
ЕГРЕГОРИ
Личностните егрегори трябва да се отграничат от социалните егрегори! Да се изясни понятието за нисш астрал, състоящо се от личностни егрегори!
ЕГРЕГОРИАЛНАТА ХВАТКА НА ЕГРЕГОРИТЕ ОТ ЛИЧНОСТЕН ТИП
Тука болка, там болка! Постоянно в състояние на финансова зависимост! Нямало пари! Къде са парите? Егрегорите ли
нямат пари! Я да видим сега, отново ли нямат пари! Като ги
поожулим малко! Да видим сега! Ако им спрем кранчето и то
централно, какво ще правят? Централният кран е банковият, а
в него има едно приспособление, наречено натрупване на енергия от страна на човеците!
Можем ли да спрем вноските, за парно, вода, ток, и какви ли
не още! Какво ще правят егрегорите на Софийската вода и ЧЕЗ!
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Господа привържениците на Статуквото, на робския ред, ще
нададат вой от страха, че могат да си загубят благините, които
получават, за да живеят на топло в „кочината”! Като грухтящи
прасета! Е да, но броят на тези, които не искат за живеят по старому и които нямат какво да губят е вече по-голям! Увеличил
се е и няма как!
СТРАХОВЕТЕ НА ХОРАТА СА ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО,
КОЕТО ГИ СПИРА И КАРА ДА МИСЛЯТ, ДАЛИ ДА СЕ ЗАДЪРЖА ТОВА ИЗГНИЛО СТАТУКВО НА КОЧИНАТА!
Личностните егрегори – да, те са основните пазители на социалните егрегори! Обикновено вдъхновителите на егрегорите, така наречените Куратори създават свои собствени егрегори. Личностни егрегори! Тези личностни егрегори охраняват
социалните егрегори! В този смисъл изследването на егрегориалния свят би трябвало да продължи с личностните егрегори.
А сега абсурдно е, че се стига до познанието, вътре в егрегора
има енергия и това е! А как става това източване, това акумулиране, как става така, че съставящите егрегора на институцията,
всъщност са личностните егрегори, участници в самата институция?
Някой е спрял с познанието за егрегорите до тук, в момента, в който започват да се виждат в сферата нейните съставни
атоми и молекули. А от тези атоми и молекули очевидно зависи
живота на цялата сфера на социалния егрегор!
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МЕХАНИКА НА ЕГРЕГОРИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ И
МАНИПУЛИРАНЕ
/Размисли за това как да се използва човешката енергия/
Всъщност в основата на процеса седи използването на незрелостта, несъвършенството, неспособността му да мисли и да
взема правилно решение. Това е причината за манипулирането,
а коя е причината за егрегориалността на процеса, тоест той да
се извършва ЕГРЕГОРИАЛНО? Тоест със съдействието на човека, самият човек да му е приятно да бъде манипулиран, защото той мисли непрекъснато и неговата енергия някой я използва. Казано накратко, използването на човешката енергия седи в
основата на процеса на егрегориалното управление на масите.
Който знае как и по какъв начин да използва енергията на
хората, той придобива власт върху тях самите.
Какво представлява човешката мисловна енергия, правото на глас, съгласието на човека? Това е неговата способност
да излъчва енергия на мисловен план и тази енергия да бъде
прихваната. Как да бъде убеден човека така, че да си предостави енергията и енергийния глас на управителя на неговата
енергия! Защо хората досега винаги предоставят своя глас на
най-големите манипулатори и лъжци и почти никога не дават
гласа си на този, който наистина я заслужава!
ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН ЗА СИЛАТА НА
СВОЯТА МИСЪЛ И ЗА ТОВА, ЧЕ НЕГОВАТА МИСЪЛ БИВА ИЗПОЛЗВАНА.
ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ЗНАЕ, ЧЕ ГЛАСЪТ МУ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ДОКАТО ТУКА ПРЕБИВАВА НА ТАЗИ ЗЕМЯ. НА
КОГО И КАК ГО ПРЕДОСТАВЯ!
ОБЩЕСТВОТО НИ СЕ ДЪРЖИ В СЪСТОЯНИЕ „РАЗДЕЛЯЙ
И ВЛАДЕЙ”!
КАК? – ЧРЕЗ ИНТРИГИ И ЛЪЖИ!
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Подхвърлят се слухове, има цяла дисциплина „Управление
на тълпите”, масата от хора бива придърпвана към зрелищни
спектакли и там й бива издърпвана енергията, която самото
множество охотно предоставя в хода на зрелището и спектакъла – ще се каже веднага, че такова е равнището на съзнание и
затова хората имайки енергия я дават на такива зрелища.
Свещеният избор на човека къде да даде гласа си – на партийния лидер, който му обещава бързо забогатяване или на
другият, който го съветва да инвестира в образованието на децата си. На човека му е даден свободен свещен избор, но той не
го осъзнава и не го цени като качество! Затова и не цени своя
глас и го разпилява, дава го къде да е, продава гласа си, вота си,
и така го използват и манипулрат. Това се върши поради ниското му ниво на осъзнаване.
И така, води се битка за съзнанието на човека.
Втълпено му е на този човек, че НЕГОВОТО БИТИЕ ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО МУ, а всъщност е обратното. Че този човек
докато се намира в това състояние на ниско съзнание, не може
да има по-добро битие, защото с ниското си съзнание предопределя своя неправилен избор и така постоянно тъне в робство от страна на битието.
В обществото ни се води битка за образованието на човека.
Образование за децата си той не иска, защото умът му е прихванат в плен от егоизма и своенравието, които му нашепват, че
нямало смисъл от образованието на неговите деца, защото това
нямало да им донесе пари. Така всичко опира до СЪБУЖДАНЕ
НА СПОСОБНОСТТА НА ЧОВЕКА ДА ВЪЗПРИЕМА ПРАВИЛНО
СВЕТА, СЪБУЖДАНЕ НА СПОСОБНОСТТА МУ ДА МИСЛИ, СЪБУЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК И СЛАГАНЕ КРАЙ НА МАНИПУЛАЦИИТЕ, ПОРОДЕНИ ОТ ПОВЪРХНОСТНАТА ЛОГИКА
НА УМА МУ.
КОЕ Е ПРАВИЛНО И КОЕ НЕ Е?
Как да се научи човека, как да се просвети?
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Парите са от едната страна, от другата страна е образованието и просвещението!
Използват ли се специални установки за настройване на общественото мнение? На принципа на лицемерието, външността е една, а отдолу се извършва съвсем друго.
Кукловоди, кукли, предварително режисиране и в резултат
отклоняване на общественото мнение от централния проблем,
чрез медиите, чрез силата на телевизията и радиото! Тази четвъртита кутия на времето, сега превърнала се в плазма, всъщност обработва общественото мнение, но въпреки това има ли
и друг по-фин метод за настройване на общественото мнение?
Нещо като психотронна тръба, по която се пускат отделни
формули и в нисокчестотния спектър се излъчват в пространството. Прихваща ги само подсъзнанието.
В какво се изразява тази обществена манипулация? Излъчва се макрообраз на дадено събитие, в паралел, медии и психотронна тръба, и така се нагнетява в пространството дадена
ситуация. В резултат на това, цялата маса от хора скандира и
крещи „разпни го”, и наистина как става така, че по време на
такива събития като по времето на случая с Пилат Понтийски, цялата тълпа е крещяла в полза на Ирод и тогавашните
управници фарисеи. Разбира се, тук имаме използване на един
древен метод, свързан с психотронното въздействие върху съзнанието на човека директно. Докато чрез медиите въздействието е индиректно, то сега вече имаме директно действие върху
съзнанието на подсъзнателно равнище. Тъй като в обикновения човек на подсъзнателно равнище има подсистема, която
възприема сигналите, декодира ги и ги превръща в осъзнато
действие. Това се нарича „настройване”, директно въздействие
– прави това, прави онова, този е такъв, онзи е престъпник, а
другият – терорист. Тези установки и сега са заложени и чакат
своето време. Дай Боже никога да не се срещаме с тях!
Има изградена психотронна установка, която се използва
34

в отделни случаи и нейното използване струва доста пари! С
тази психотронна установка се извършва излъчване на определени формули, които подсъзнателно въздействат върху общественото мнение.
Битката за гласовете на хората. Битката за енергията на
хората. Битката за благините и тяхното разпределение! Битката за материалното благосъстояние, битката за властта,
битката за партиите!
Управлението на енергиите вече няколко хиляди години са
в ръцете на жреческата каста. Те правят каквото си искат. Битката за гласовете на хората е предопределена от изборната система, която е тяхно изобретение. Изборната система е изцяло
превзета от жреческата каста.
Егрегориалното управление започва там, където свършва
паричното управление чрез силата на мамона! Това е фино,
невидимо, подмолно управление, което се върши на психичен
план.
Търсим начин как да изрaбoтим нашето устройства за психотронно въздействие, оръдието на любовта и доверието! Да
научим хората да се концентрират върху една точка на доверие
и така да творят. Тогава тяхната сила ще бъде неколкократно
повече от тази на мракобесните психогенератори.
Как да се събира енергията на хората в една точка на доверие и любов?
КАК ДА СЕ ОБЯСНИ НА ХОРАТА, ЧЕ В ТЯХ Е СИЛАТА, НО
САМО АКО СЕ НАУЧАТ НА КОЛЕКТИВЕН ИМПУЛС!
ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО
КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЕЙСТВИЕТО НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ
КАК ВЪЛЦИТЕ ЕДИНАЦИ МОГАТ ДА СТАНАТ ГЛУТНИЦА
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ОТ БРАТЯ И СЕСТРИ
КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ГЛУТНИЦАТА В БРАТСТВО?
Условията на земята се изменят, а вълците наистина са само
пример, тъй като те като вълци нямат вложено у себе си това
братско колективно съзнание и не е нужно да се разбира буквално примера за глутница-братство!
Има примери и сега в затвора, когато едно ядро от хора поставени в нечовешки условия на затворнически режим, когато
се запознаят и опознаят, може да се появи между тях сцепление
и наченки на братство.
ЕГРЕГОРИАЛНО РОБСТВО ИЛИ НАВИГИРАНЕ В
СЪСТОЯНИЕ НА БУДНОСТ
Има само два пътя!
Първият е да бъдете роб на егрегорите и да получавате
енергия от хранилката им. Да участвате в енергийния обмен,
„танто за кукуриго”. „Аз ви давам паричките, а вие ми давате
ботушките!” Първият път е пътят на днешното човечество, СЪВРЕМЕННОТО ЕГРЕГОРИАЛНО РОБСТВО!
РОБИ НА ЕГРЕГОРИТЕ, ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОВА СТЕ РОБИ
НА САМИТЕ СЕБЕ СИ!
УЛОВЕНИ СТЕ В ЕГРЕГОРИАЛНАТА ХВАТКА!
ХВАТКАТА НА БАНКИТЕ, ХВАТКАТА НА НАЕМИТЕ, ЗАЕМИТЕ И РЕНТИТЕ!
ХВАТКАТА НА ОБЩЕСТВОТО И РАЗРАБОТЕНИТЕ В НЕГО
ЕГРЕГОРИАЛНИ КОЛОВОЗИ!
Вторият път, това е да се събудите, да минете през състоянието на БУДНОСТ!
А ДА СИ БУДЕН В НАШИ ДНИ Е ДА БЪДЕШ КАТО В ТЕАТЪ36

РА – КОТКА ВЪРХУ НАГОРЕЩЕН ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ!
Вторият път, ви дава възможност да развиете ваш собствен
егрегор на независимост, в който егрегор вие ставате Единица влияние и с него вие можете да навигирате сред другите
егрегори, без да им се подчинявате и да изпадате в зависимост
от тях. Само хора, които имат свой разработен независим егрегор могат да ви дадат технологията на изработка на вашия независим егрегор.
Но няколко примера: Егрегорът Станишев или Борисов,
това са партийни егрегори. Личностни егрегори, но всъщност
зад тях седят партиите им.
Егрегорът Изворски е егрегор, старателно изработен в името на обединение на фактор слава с фактор материална заинтересованост, всичко под флага на общото добруване и просвещение на човечеството с евтини познания в стил езотерика.
Учителстване на дребно, копиране примера на Учителя!
Първият егрегор е зависим от партийната централа и от
кукловодите, които седят над нея. Централата е подцентрала
на нещо друго, което е надпартийно и политическо.
Вторият егрегор е егрегор на социума, разработен умело от
същите тези кукловоди, които обгрижват духовното пространство на човечеството, осигурявайки му илюминатски химни
или ритуални посвещения, само и само да го яхнат и водят в
пътя, по който нищо не се случва освен едно – запазване на
тяхното статукво на властелини на тази планета, изчерпващи
енергията й до последната капка.
И двата егрегора са обслужващи илюминатската кауза. И
двата егрегора водят масите за носа си и ги лъжат безжалостно.
Единият с партийни обещания, другият с евтини езотерични
познания за преход и издигане в друго ниво.
Единият егрегор е материален, обещаващ материални неща
от света на политиката. Другият егрегор е духовен егрегор, обе37

щаващ на хората невидими неща.
И в двата случая очевидно хората искат да бъдат излъгани!
Партийните централи и затова съществуват! Партия едно,
партия две, но встрани от тях са разположени и други партийки: Егрегориален кръг на един езотерик, егрегориален кръг
на втори посветен и окултист, все обещаващи по нещичко на
наивните човеци. Единият бил посветен, другият бил лечител,
третият пък бил пазител. Така или иначе, хората се тълпят на
опашка пред тях. Да, защото те са авторитетите на обществото.
А КОЙ СЪЗДАВА АВТОРИТЕТИТЕ?
САМОТО ОБЩЕСТВО!
ПОЛУЧАВА СЕ ЕГРЕГОРИАЛНОТО РОБСТВО И ТО ДОБРОВОЛНО РОБСТВО!
Как става създаването на такива егрегори като тези на Станишев или Изворски?
Отговорът е: като се използват мечтите на всеки от тях, и
като се съгласява всеки от тях да бъде подчинен невидимо от
кукловода, който преразпределя енергията, тоест създава авторитетността на всеки един от тях!
ЩЕ СТАНЕТЕ АВТОРИТЕТ, ТОЕСТ ЩЕ ВИ СЪЗДАМ АВТОРИТЕТА В ОБЩЕСТВОТО, НО СЛЕД ТОВА ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТЕ
МОЯТА ВОЛЯ!
Нещо като невидим договор, който всеки сключва с този същият, който е като Изпитател на човека в неговите слабости и
пороци. Изкусителят или Изпитателят!
Понякога хора като Изворски бъркат този Изпитател с Учителя и естествено е, че за тях той се представя като Учител. Но
нека сложим една забележка: сега Учителят никога не се появява като претенция за Учител, защото той е в страдащите и
според вашето отношение към тях, той помага на самите вас.
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А не както мнозина си мечтаят да се срещнат със Спасителя на
топличко в медитативната практика. Практиката на Мойсей е
отдавна задраскана, в случая когато Бог му се изявява с чудотворство и огън. Бог е онова, будното във вас, вътрешният ви
Аз, минифрактал на Бог.
Егрегорът на Хелиопол е независим егрегор. Никой не може
да го форматира и да го използва, като го поставя в рамки. Не
подлежи на използване и манипулация! Не става за употреба в
стил евтина езотерика! Сериозен егрегор, различен от личността на основателят си. Не е едно към едно с него!
Над този егрегор седи единствено Школата на Беинса Дуно!
Мисията му, която е афиширана, е Просвещение в стил събуждане и служене на човечеството!
За разлика от егрегора Изворски, този егрегор върви по
своя собствен път, без да се влияе от конюнктурата и плановете на кукловодите. Не обслужва Системата и не получава пари
от нея.
КОГАТО СЕ ГОВОРИ ЗА ЕГРЕГОРИТЕ СЕ СКРИВАТ НЯКОЛКО НЕЩА: СЪЗДАТЕЛЯТ ИМ, ПАСИОНАРИЯТ ИЛИ КУРАТОРЪТ – ТОЕСТ КУКЛОВОДЪТ
ВТОРО: СКРИВА СЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НИСШИЯ АСТРАЛ, В КОЙТО ВСИЧКО Е ЕГРЕГОРИАЛНО, ТОЕСТ ЗАД ФИЗИЧЕСКОТО ТРЕТО ИЗМЕРЕНИЕ СЕДИ ЧЕТИРИМЕРНОТО И ПОТОИЗМЕРНОТО.
Как се създава егрегор от обикновеният човек и от кукловодът!
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КАК СЕ СЪЗДАВА ЕГРЕГОР, НО СЪЩО ТАКА И НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ЕГРЕГОРИАЛНОТО РОБСТВО
ПЪРВИ ЕТАП – създаваме нашия модел за онова, което искаме да направим. Необходим е образ на този модел. По възможност нещо като енергиен образ - енергийна рисунка на онова,
към което ще се стремим да постигнем. Например Корпорация
която да има имидж на Розова зора. Роза, която е в състояние
на разцъфтяване, разтваряне на цвета, зора на слънце, от което
розата се разтваря.
Образът трябва да е ясен, придружен с ясна идея, какво
всъщност ще представлява тази Розова зора или кооперация
– корпорация! На хората около вас не е нужно всичко това, но
за поне един от вас, кураторът или идеологът, вдъхновителят
на идеята, това е задължително. В съзнанието си вдъхновителят на идеята трябва да е очертал ясно и точно идеологията на
кооперацията и образа й. Интегралното усещане следва създаването на образа, както и осъзнаването на идеологията около
него. Интегралното усещане е сбор от образ и идеология в съзнанието на вдъхновителя.
Второ, необходими са словесни изрази, фрази, ключови
думи, някаква словесна форма на образа и идеологията, която седи зад него.
“Да не увяхва нивга българската роза и да разцъфтява под
Небесната дъга!”
Розова зора, Братя Даскалови, площадка за образование и
възпитание в Тракия.
Когато образът и идеологията от една страна са готови и
словесният израз пред обществото също е готов, тоест има някаква отлика, а не просто “безличния израз – работя за общото или пък стремя се напред – всички заедно”, тогава предстои
включването на егрегора в пространството.
Това не може да се осъществи на празно място и от само
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един човек, пък бил той най-мощният вдъхновител или шаман.
ЕТАП ВТОРИ - ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕГРЕГОРА
Ключовата фраза трябва да се произнесе, ключовият образ
да се излъчи и ако е възможно, това да се извърши на едно силно енергийно място с максимален възходящ поток и директна
връзка нагоре. Да има обкръжение, което да участва в излъчването на образа, ключовата фраза и интегралното усещане.
ЕТАП ТРЕТИ
Егрегориален предмет - егрегориална фраза! Нещо като парола за влизане в егрегора! Предметът трябва да бъде достъпен за съзнанието на всеки, образът му да е прост и ясен, да
бъде лесно възприемаем от всички. Фразата трябва да е кратка
и точна.
Излъчването на интегралното усещане за егрегора трябва
да стане в подходящ момент, по възможност новолуние и в силно енергийно място. На някой връх, на някоя тракийска могила
или пък в обстановка на хармония и спокойствие.
А сега няколко думи за онова, което с право се нарича ЕГРЕГОРИАЛНО РОБСТВО
Робство от страна на егрегорите!
Егрегорите също могат да създават робство. Те създават
невидимото робство. Отначало човек става част от даден
егрегор, после той става все повече зависим от него. Егрегорът
на марихуаната и някои меки наркотици. И така започва робството, от по-малкото към по-голямото. Зависимостта се увеличава. Най-доброто е, когато човек си изработи своя егрегор
и с него се опита да бъде независим, но даже и тогава отново
се изпада в т.нар. битка за енергии и отново околните егрегори започват да ограничават достъпа на енергията, защото тази
енергия би могла да бъде доставена на тях. За предпочитане е
вторият вид робство, това на зависимостта от битката за енер41

гии, отколкото първото, при което човек става подопечен на
някой егрегор.
В този смисъл стремежът е всеки сам да си изработи свой
собствен егрегор, егрегор на личното пространство, на личната фирма, на личното хоби, на личния кът или личното ранчо.
Все едно, но в този егрегор той да има правото и възможността
да се приюти и с него да плува сред останалите егрегориални
влияния.
Свойства на егрегора
1. Егрегорът – паразит, храни се от чужда енергия.
2. Егрегорът като размер, като енергия, като енергиен
резерв, като съзнание, като информация, е по-могъщ от човека.
3. Населява Четвърто измерение и екстрасенсите знаят
добре, че в това измерение няма обичайните физически ограничения.
4. Егрегорът е зависим от енергийното захранване.
Пряко свързан с финансовата, сексуалната и други форми
на енергия. В този смисъл егрегорите раздават благините, когато са се укрепили и около тях винаги има резерв от енергия.
Където има егрегор, там има и жени, и пари, така че добре се
живее с егрегорите, само дето сте зависими то тях, при това
като от паразити, всеки момент когато се поставя в опасност
тяхното съществуване, те могат да ви пожертват. Случаят със
Софиянски! Пример за изключително покритие на човек с егерегор.
5. Егрегорът като енергийна основа живее в семантичното поле, в езика. В менталното измерение. Тоест егрегорът
зависи от мисловните излъчвания, които в повечето случаи се
извършват под формата на думи. Формули!
6. Егрегори, които имат личностна конфигурация, пар42

тийна конфигурация, семейна конфигурация. (обагрени с негативен аспект) – егрегор на компартията, егрегор на нацизма.
7. Егрегори, които имат социална, обществено значима
ориентация. Егрегор на държавата, егрегор на християнството, егрегор на българщината.
8. Оперативни положителни егрегори, в резултат на
нуждата да се помогне на социума.
Егрегориалният слой е единен, но в него се различават все
пак отделните егрегори като същности.
ЕГРЕГОРЪТ НА СЕКСА, ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ, ЕГРЕГОРЪТ НА ВЛАСТТА. НАЙ-МОЩНИТЕ ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННИ ПАРАЗИТИ!
КОЙ ВСЪЩНОСТ УПРАВЛЯВА ЧОВЕЧЕСТВОТО И КАК СТАВА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ?
ЕГРЕГОР – ОБЩНОСТ ОТ ХОРА – ОБЩНОСТ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ – СЪМИШЛЕНИЦИ – ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНЕН ПАРАЗИТ – КОЛЕКТИВНО НЕСЪЗНАТЕЛНО.
Егрегорът е формирование, създадено при наслагването на
мисловното излъчване на група от хора. Общността от хора
създава рано или късно поредното мисловно формирование,
затова не бива да се бърка физическия представител и носител със съществото, което е придобило самостоятелно съществуване, благодарение на мисловното захранване от групата от
хора. Докато самите хора са живи клетки в организма на обществото, самият егерегор е същество, което придобива самостоятелно съществуване чрез подхранването му от самите физически същности – живи клетки, той за разлика от тях, не е
жива клетка, а паразит, който се храни от енергията на живите
клетки. Господ не е създавал егрегори никога. Те са резултат на
продукта на самия човек, тоест творението на Господ е породило тези паразитни структури.
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Специален обект на изследване – “хватката на егрегорите
върху човека в техния стремеж за оцеляване”.
Например имаме егрегор на християнството. Той е голям
и не ще се доберете до него, защото е нужно да бъдеш светец,
за да взаимодействаш с него. Обаче по правило за егрегор на
християнството ние приемаме егрегора на църквата. А още понадолу от църковния егрегор стои магьосническата машина
на църквата. Тя е егрегориална машина. Работата й се състои в
това, когато дойде един човек, веднага да го подключи към себе
си. И по-нататък човекът тръгва на дясно. Защо? А там тече
потока на енергията.
А на нас ни остава да се радваме, че егрегора на църквата е
загубил тази магьосническа традиция. Те изгубиха културата
си, защото в тях има достатъчно много лицемерие. В Библията
е казано: “Не контактувай с тези, които викат мъртъвци”, т.е.
не ходи при влъхви, призоваващи умрелите. А светите мощи в
църквата ? Те какво са?
Това действително е магьосническа машина. Първо човекът
се подлага на пречистване, на зацепване, “вкарване в строя” и
накрая достига до главната икона, от която по принцип може
да получава нещо. Задачата на църковния егрегор е всеки човек, престъпил прага й, да остане в нея. В православната църква това се постига по един начин, в католическата – по друг, в
протестантската – по трети.
Егрегорът си има определена логика. Например в християнската църква един от източниците на доходи са свещите. Кой се
замисля, че от свещи живее почти всеки храм. В православните
църкви свещите се продават, в храмовете на други конфесии те
просто се раздават. Не е чудно, че католическата и православната църква са в конфликт и то много сериозен.
Какво чувствате, когато ходите из църквата? Ако сте отворени, веднага ви преброяват и ви подреждат в стоя. Странното
е, че никой от тези, които съм разпитвал, не е успял да измоли
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от егрегора това, което е възнамерявал. При него логиката много интересно е обвързана с енергообмена, с обмена на пари.
Ако искате да узнаете колко енергия има в църквата, опитайте се да купите свещичка, давайки парите като дарение (това
може да си го кажете наум) и се опитайте после да отидете до
кутията за дарения и да пуснете парите там. От една страна постъпвате много алогично. От друга страна в тази ситуация вие
самите “ставате църквата”, защото в тази ситуация се превръщате в неин главен елемент и имате цялата й енергийна подкрепа. Съветвам ви да направите това като експеримент, но не ви
съветвам да го правите ежедневно. Тази енергия е прекалено
много за човека , а за егрегора е нормална.
Тук искам ясно да подчертая и отделя егрегора на църквата, християнството (павликянството) от светлото Учение на Христа, което днес е почти загубено в чистия си вид!
Институциите създадени като лице на Христос в момента
като че ли вършат повече работа за Сатанаил, отколкото
за Господ-Бог и Неговия Син.
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ЦЕЛ НА НАСТОЯЩОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Истината за егрегориалното човечество е егрегориалния
човек. Eгрегорите наоколо – кои са и с какво са свързани: пари,
власт, секс, сексуалност, глад, война, бедствия, лукс и пр., пр.
Най-различни видове – тук са и тези на Кока-колата, GSM, марихуаната, и т.н.
Опит за изследване на егрегора на секса като най-известен
и мощен егрегор.
Веднага разбираш, че този егрегор е изграден на база на сексуалността, която е продукт на мисленето за секс! Защо трябва
да се разграничат егрегора на секса от егерегора на сексуалността? Единият е антагонист на другия. Колкото повече мислят
хората за секс, толкова повече не го правят.
Много сексуалност означава използване на секса в името на
парите. А от това не се получава всъщност секс. Майката земя
с изначалната форма на секса бива използвана безжалостно и
при това я употребяват като въдица за получаване на пари от
проституцията. Нима егрегорът на проституцията би допуснал
да бъде контролиран от егрегора на мамона!
Най-древният егрегор, а другият възникнал след него на парите, иска сега да го направи свой подопечен. Защото той иска
да държи не само банките, но и студията за красота, също така
и козметичните салони, и модните агенции, и медиите, и какво
ли не още. Проституцията затова с право не иска да се вмъква
в уж легализираните форми на контрол от държавата, защото всъщност държавата в случая ще бъде този, надскочил размерите си, енергийно информационен паразит. Защото за нея
това ще означава легално робство чрез всичките му форми на
експлоатация от страна на него.
Всъщност най-древният егрегор е този на проституцията.
Ако най-древният егрегор остане на повърхността, то е само
заради това, че в началото е била не коя да е, а Свещената прос46

титуция, КОЯТО НЕ Е БИЛА ПОДЧИНЕНА НА ПАРИТЕ!
А колкото до това, че някой се опитва да нахлузи хомота и
върху този най-древен егрегор, то това говори само за едно – че
битката за енергиите на тази планета се изостря, въпреки шестмилиардното като брой човечество.
Говори се, че енергията на парите и енергията на секса били
свързани – напротив, свързани са само енергиите на парите и
сексуалността, тоест парите и проекцията на секса в главата на
човека. Във виртуалното пространство има повече мисли за
секс, отколкото самия секс, там той просто отсъства. Може да
се прави във въображението. Но това все още не е секс, в коя да
е от неговите материализирани проекции.
Човекът има нужда от истински секс и в този смисъл наличието на контрол върху сексуалността от страна на парите
попречва на този истински секс да се осъществява. Сега сексът
се имитира и се подхранват сексуалните апетити в името на парите.
Майката земя, пряко свързана с цялата изначална дейност
на секса, е абсолютен противник на извращенията, които се
вършат от егрегора на сексуалността, и все пак се намират заблудени представители на нежния пол, които превърнати вече
във верни и послушни робини, смятат, че наистина било необходимо непрекъснато да се поддържа флирт с мъжкото начало чрез всички тези конкурси за мис Красота и прочие, а след
това, неизбежно било преразпределянето на моделите между
силните на деня.
Нека разгледаме другата важна тема – за слабите места на
егрегорите!
Зависимост от съседни егрегори, енергийни нужди, борба
за оцеляване на егрегорите
Подхранване на егрегора.
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Слаби места на егрегора – източник на захранване, който
може да се откаже да му служи и да СЕ прекъсне захранването
му по този начин.
Механика на егрегора – бори се за оцеляване и зависи от
енергийното захранване.
Пример от живота по кръчмите и заведенията, баровете:
Енергийно захранване и конкуренция с егрегора на алкохола.
Егрегорът на алкохола също иска да има независим живот,
но в природата всичко е ограничено и в този смисъл, електоратът също е на изчерпване – току виж утре човечеството се разбудило и казало „айде по другия път, писна ни да бъдем храна!“.
Удоволствието, ендорфините, оргазмът, милувките, искреността на сърцето, майката земя, противниците на егрегора.
Егрегорът на сексуалността, е различен от егрегора на чистия секс, който впрочем е изначална потребност и наподобява
егрегора на семейството и брака.
Егрегорът започва да губи, когато неговата дейност стане
прозрачна, затова той има нужда от вярната помощ на модата и
топ моделите, включително еротиката.
Егрегорът започва да губи и когато участниците в неговите
постановки станат безинтересни за публиката. Егрегорът печели винаги, когато държи под контрола значително високия
слой от средното население, тоест той се захранва само при положение, че над 65 процента от средното население му се подчинява, всяко едно падане на процентите на неговите участници в случая е фатално за неговото оцеляване.
Наблюдения – извадки – медии, сексшопове, реклама, проституция, компаньонки, масажи, женска красота, фотомодели,
символика, мислене, ежедневие, козметика, мода, интернет.
Самите егрегори се явяват като главни генератори на част
от желанията и за това е създадена мрежата на подегрегорите,
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които служат вярно за постигането на главната цел на всеки
един егрегор, а именно неговото увековечаване и постоянно
захранване.
Изкуствени желания и желания които трябва да се използват в нужното направление като създаващи импулс за действие
– изкуствените желания, неестествените желания, които
не идват изотвътре, се създават чрез изкуствени програми.
Егрегорът има специална постоянна работа, и тя е да
подхранва и създава желанията.
Въпросът откъде идват изначалните желания е справедлив.
Някои приказват, че в чистата делва не можело да премине
нечисто желание. А какво е това нечиста делва, ако не самият
човек след извършената манипулация с него – нали по принцип човекът се ражда чист. Е, да, но ще кажат специалистите
по карма, а къде сме ние. Вие сте издънките на заблудата! Това
е отговорът! Вижте едно дете и си задайте въпроса: Ако това
дете отрасне в условията на природата, то ще изпитва ли обикновените залитания на своите връстници от града – желания да
опитат с презерватив, или да изпитат какво било това оргазъм.
Вижте до каква степен в условията извън града, хората са подвластни на егрегориалните желания. Желания, набити в главите на хората от телевизия, порно, експериментални програми
за фетишизъм. Фетишизъм, нима това не ви говори нещо? Освен едно – че някой си някога е правил експеримент в бихевиористката наука! Останали някъде там записите и хоп, хайде да
спечелим малко пари! Само че човечеството е изградено върху
модела на подражанието и каквото му подадеш, такова и опитва.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА ЕПОХАТА,
КОЯТО СЕГА ЗАВЪРШВА
Преди хиляди години човечеството е било поробено от нашественици от друг свят –сиви хуманоиди-дегенерати. Те се
смесили генетически с хората и до ден-днешен продължават
своята робовладелческа политика, основана на вечните принципи на тайната власт, на разделението, противопоставянето и
на кръвосмешението.
След великия потоп и последвалото го разселение на народите, те създали хибридна раса, като се смесили с тогавашния
еврейски народ, за да го използват като своя тайна армия за
завоюване на новия свят. Тъй като нашествениците са малобройни, и до днес тяхното потомство си остава малобройно,
но политическата власт е в техни ръце. По-голямата част от евреите са запазили старата си традиция (ортодоксален юдаизъм
– законите на Авраам и Моисей), а новосъздадените “хибриди”
представляват тайни затворени общности, които осъществяват политиката на нашествениците. Една от основните черти
на тази политика е да се рушат народните традиции, да се прекъсва приемствеността между поколенията и да се пречи на
създаването на чисто потомство сред белите народи.
В днешно време, след безбройните войни и преселения, рядко може да се видят чистокръвни представители на някой народ или човешка раса.
Древната традиция, за която разказва жрецът в това интервю, говори за съхраняване на расовата чистота на народите от
предишните епохи, която в днешно време е напълно изгубена и
се тълкува като расизъм.
Затова приканваме читателите да се запознаят с тази вечна
мъдрост и със законите на живота и на генетиката, без да се
влияят от евентуални провокации и обиди от страна на недо50

бронамерени тъмни сили, които служат на човешките врагове.
За повече яснота относно тази тайна колониална война,
която сме свикнали да наричаме “мрачната епоха” или “кали
юга”, предлагаме следният пророчески текст, написан още преди нейното начало, за предупреждение на човечеството. За съжаление всичко, описано в това предсказание, вече се е сбъднало...
ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА БОГ ПЕРУН
(Записано с древни руни преди около 40 000 години на листове от благороден метал.)
... Ще дойдат от Световете на Мрака чуждоземни врагове и
ще съблазняват човешките деца с измама. Те ще развращават
млади и стари, ще се сношават помежду си, и с хората, и с животните.
Тяхната цел е да погубят душите на човешките деца, за да не
достигнат никога Духовния свят и Небесния рай...
Ще ги познаете по сивия цвят1 на кожата им... Очите им са
1 През 1954 г. президентът на САЩ Айзенхауер провежда официална

среща с представители на сивите извънземни. Те му предлагат технологии
в замяна на живи хора, с които да провеждат изследвания и експерименти.
Те са казали, че са умираща раса и имат нужда от помощ за да си възвърнат
здравето и силата. Тогава правителството създава агенция с кодово название MJ-12, която да следи за експериментите и имплантите. Подписан бил
договор в щата Калифорния. В щата Флорида пристига друга делегация от
извънземни, впоследствие наречени „Сините”. Те дават други препоръки и
предупреждават, че сътрудничеството със сивите ще има катастрофални
последици. Предлагат да ни обучават в мир и хармония, стига само да започнем да се разоръжаваме. Военните (разбира се), са казали, че това е изключено! Тогава сините си заминали. За Сивите били построени подземни
бази в Мексико, Юта, Аризона и Калифорния. В допълнение бил създаден
проектът „Синя книга” за да се скрият и отрекат всички доказателства за
присъствието на извънземните.
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тъмни и са хермафродити... Те гримират ярко лицата си и никога не си свалят дрехите, за да прикрият своята животинска
външност...
С измама и съблазни те ще завладеят много краища на Земята. После ще бъдат победени и изпратени в страната на пирамидите (Египет), за да се учат с труд да изкарват прехраната
си...
Но липсата на желание за труд ще обедини чуждоземците
и те ще напуснат страната на пирамидите (Изход - стар завет),
за да се разселят по всички краища на Земята. Те ще създадат
своя вяра и ще се обявят за избрани синове на Единия Бог. Ще
Му принасят в жертва кръвта на своите деца, за да има кръвен
съюз между тях и техния бог.
Светлите Богове ще изпращат при тях мъдри Странници
(старозаветните пророци) да ги поучават, тъй като те нямат
нито дух, нито съвест. Чуждоземците ще слушат мъдрите им
слова и след това ще ги принасят в жертва на своя бог...
Те ще си направят златен телец като символ на своето могъщество и ще му се кланят като на бог...
Боговете ще им изпратят Великия Странник (Иисус Христос), посланик на Любовта, но жреците на златния телец ще го
предадат на мъченическа смърт. И след смъртта му ще го обявят за Бог... и ще създадат нова вяра, изградена на лъжа, кръв и
потисничество (как дяволът чете евангелието)...
Те ще обявят всички народи за низши и грешни и ще ги призоват пред лицето на създадения от тях Бог да се каят и да молят прошка за реални и мними грехове...
Техните жреци ще обиколят всички земи като търговци и
проповедници (насилствена християнизация), ще разказват
измислени от тях легенди и под прикритието на новата вяра
ще започнат да учат на неправеден живот народите, които не
познават Злото и Измамата... Много хора ще се съблазнят и ще
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попаднат в мрежите им.
Тези жреци ще подменят вечните морални закони с девет
порока: разврат, лъжа, самолюбие, бездуховност, безотговорност, невежество, нерешителност, мързел, чревоугодничество...
Чуждоземните жреци ще донесат кръвопролития и братоубийства, като използват древния принцип “Разделяй и владей”. Ще разделят и новата вяра (католическа и православна) и
ще насаждат омраза между народите. Те ще обявят поробените
народи за раби на Бога, когото те сами са убили. И ще проповядват, че страданието е благо, защото страдащите ще видят
Бога...
Мракът ще властва по завоюваните земи 1000 години...
Много хора ще погинат от метал и огън. Ще настъпят тежки
времена. Брат ще въстане срещу брата, син срещу баща си, ще се
леят реки от кръв... Майките ще убиват своите неродени деца...
Гладът и духовната пустота ще замъглят умовете на много хора
и те ще изгубят вяра в справедливостта (атеизъм, граждански
войни, революции)
Милиони животи ще погубят безмислените войни в угода
на чуждоземците, защото колкото повече войни и смърт има,
толкова повече богатства трупат пратениците на Световете на
Мрака. За да постигнат своите цели, тъмните сили ще използват дори и Огнени гъби, носещи смърт (ядрено оръжие)...
Чуждоземците се лакомят за всичко чуждо, което не им
принадлежи... Единствената им мисъл е да властват над всички
Светове и да грабят всичко, създадено от другите...
Целта им е да нарушат хармонията в света и да унищожат
потомците на Небесните заселници, защото само те могат да
дадат отпор на силите на мрака...
Чуждоземците се промъкват в процъфтяващи светове и се
стремят да научат техните обитатели на алчност (частна собственост), защото алчността погубва Знанието. Със Знанието
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загива и моралът. Тогава се изгубва Справедливостта, а с нея
умира и щастието. Когато изчезне щастието, умира и човекът
и Чуждоземците безпрепятствено завладяват всички негови
богатства... Те считат богатството за своя най-вярна опора и
градят своя свят на богатството. В световете на Мрака има право на живот само този, който притежава богатство (капитал).
Безимотният човек е като мъртвец в пустиня.
Чуждоземците нямат състрадание нито към хората, нито
към себеподобните си. Всеки от тях мечтае само за безделнически охолен живот, като се възползва от чуждия труд и доверчивостта на хората...
Вие, потомци на Небесния род, пазете чисти душата и духа
си и нека чистата съвест бъде мерило за вашите дела...
Прогонвайте от всички краища чуждоземните врагове и
всичките им потомци, иначе те ще погубят със своята бездуховност вашите души, а със своите порочни деяния - и вашите
тела (неизлечими болести в резултат на нездравословен живот
и кръвосмешения). Те ще използват и вас, и вашите потомци
за своите тъмни дела, а с вашите синове и дъщери ще утешават
плътта си (проституция и педофилия)...
Онези от вас, които помнят всичко това и не допускат в
своята свята земя чуждоземните врагове и техните потомци,
те ще бъдат истински защитници и спасители на своя род и народ...
А онези, които се подлъжат по думите на Чуждоземците... и
се сродят с тях, те са отстъпници от човешкия род и за тях няма
никога да има прошка...
Един ден всепояждащият Огън на възмездието на Светлите
сили ще изпепели слугите на Мрака и всички потомци на чуждоземните врагове, които рушат човешкия свят с бездуховност
и пустота, с лъжи и пороци, мързел и жестокост, алчност и похот, страх и отчаяние... Това ще бъде краят на света за Чуждо54

земните врагове, дошли от световете на Мрака.
Тогава ще настъпи краят на Тъмната епоха за всички
потомци на Небесния род и за всички народи на земята.
Вашата Сила е в единството, основано на Древната
Вяра на Първопредците ви.
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ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
„СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ!“
КНИЖАРНИЦА „НОВОТО БИТИЕ“
София 1000, ул. Хан Крум 7 А /до пл. Славейков/
За контакти:
тел. (02) 986-77-73 или 0887 025 404
e-mail: heliopol@abv.bg
Интернет сайтове на Хелиопол:
www.imadrugpat.org
www.heliopol.com
www.beinsa.org
www.7rilskiezera.com
Верига книжарници Пингвините
Верига книжарници Буквите
Книжна борса Балкан, (отзад)
Книжна борса – полиграфически, Дилок
Книжарница Новото Битие тел. 02 986 77 73
Книжарница Астея тел. 02 981 10 58
Книжарница Новата Епоха тел. 02 981 32 79
Книжарница Елрид тел. 02 986 71 26
Пловдив, верига книжарници „Нанси“
Пловдив, Цар Иван Александър No 16,
учебникарница „Чапъра“, тел. 63-36-59

56

