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Встъпление
Замисълът на настоящата съставителска книга дойде в началото 

на 2021 година, когато се видя, че повечето от населението на тази 
планета е вървящо без компас и посока в океана на онова, което 
бушува около него.

Може ли човек да издържи в океана сред буря, когато няма нито 
посоката, нито компас за да се ориентира накъде да плува.

Той трябва да се обнадежди! Или като има вътрешната вяра у 
себе си, че ще се спаси или огромната издръжливост за да се под-
държа на повърхността и да не потъне заливан от вълните.

В това трудно време е добре и за малко повече просвета, път към 
светлината и най-вече предоставена му точна и непогрешима ин-
формация за актуалната ситуация.

Когато човек е информиран за своето заболяване, когато той 
може да направи самодиагностика, тоест да има вярна представа за 
самият проблем и как ще се реши този проблем, в такава ситуация, 
човекът преодолява своя изпит.

Въпроси като:
Къде се намирам, защо съм попаднал тука, каква е причината за 

тази ситуация, това са неотложните въпроси пред човека.  Прос-
транство времевият компас трябва да работи във вътрешното му 
тяло. И той да намира отговор на гореизложените въпроси. Осъз-
наване на четвъртоизмерния пространствено времеви континуум. 
Или човекът е само третоизмерен регистратор на мястото в което 
сме. Толкова градуса изток, запад, север, юг.

Да развие осъзнаването на значимостта от самодиагностика и 
самоосъзнаване, това е първата задача на Наръчника.

Втората задача на настоящия наръчник, това е да покаже, че ис-
тинският път на оцеляване и спасение на човека минава през позна-
нието за неговата душа и връзката с нея. Това познание се съдържа 
единствено  в Науката за връзката с душата на човека. Как тялото е 
свързано с душата?

Третата задача, това е да въоръжи читателя с най-важното, което 
седи даже и пред компаса за вътрешно ориентиране, а то е Високият 
идеал, целта която човек е задал у себе си като основна цел в живо-
та. Както и средствата за нейното достигане в лицето на правилни 
духовни практики, познание за еталонно състояние, методи за въ-
трешна работа, цигун и дихателни практики.
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КАКВО ПРАВИ ЧОВЕК ПО ВРЕМЕ НА ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ?

ПЪРВО, СВИВА СЕ У СЕБЕ СИ, И СЕ МОЛИ НА БОГ!

ВТОРО, МОБИЛИЗИРА СЕ ВЪТРЕШНО И ТЪРСИ НАЧИН

КАК ДА РЕГИСТРИРА ПРОМЯНАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ И КАК ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ 

БЕЗИЗХОДИЦАТА.

ТРЕТО, ПОЧВА ДА МИСЛИ КОЯ Е ПРИЧИНАТА ПОРАДИ КОЯТО СЕ Е ОКАЗАЛ 

В ЕПИЦЕНТЪРА НА КРИЗАТА.

ЧЕТВЪРТО, КОГАТО НАМЕРИ ИЗХОД, ЗАПОЧВА ДА СЕ ЕВАКУИРА И ДА РЕ-

ШАВА ТАКА ПРОБЛЕМА

ПЕТО, КОГАТО НАПУСНЕ КРИЗИСНИЯ СЕКТОР, ТОЙ СЕ ОПИТВА ДА НАМЕ-

РИ ПОУКАТА ОТ СЛУЧИЛОТО СЕ.

ИМА ХОРА, КОИТО СА ОПИТНИ И ТРЕНИРАНИ В ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ВСЯКАКВИ СИТУАЦИИ, КОИТО СА СЕ НАУЧИЛИ ДА ПРЕОДОЛЯВАТ ТРУД-

НОСТИТЕ, КОИТО СА СЕ ВЪОРЪЖИЛИ СЪС ЗНАНИЯ ЗА ТЯХНОТО ПРОГНО-

ЗИРАНЕ, ИЗЧАКВАНЕ И ХРАБРО ПРЕОДОЛЯВАНЕ. 

ИМА И ХОРА, КОИТО СА НЕПОДГОТВЕНИ, КОИТО ДЕЙСТВАТ СТИХИЙНО В 

СТРЕМЕЖА СИ ДА ОЦЕЛЕЯТ ФИЗИЧЕСКИ.

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, НЕЩАТА СА ПРОСТИ. КРИЗАТА ИЛИ БОЛЕСТТА, СТИ-

ХИЯТА СЕ ДАВАТ ЗА ДА НИ ИЗПИТАТ И ЗА ДА НИ ЗАКАЛЯТ ПО ПЪТЯ НА 

НАШЕТО ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ.

ПОДГОТВЕНИЯТ ЧОВЕК ЗАПОЧВА СЪС ЗНАНИЕТО ЗА СЕБЕ СИ. ЗНАНИЕТО 

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕБЕ СИ.
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СТРУКТУРА НА ЧОВЕКА, ОСНОВНИ СЪСТАВКИ 
НА СЛОЖНИЯ КОМПЛЕКС НА ИМЕ ЧОВЕК

Да започнем с базова информация за най-важното: Каква е 
структурата на това, което съм като човек? Тяло и име, което ми 
е дадено при раждането ми или всъщност аз съм душа обитаваща 
тяло в един сложен комплекс наречен Човек. Ако аз не познавам 
собственото си истинско устройство,  и не знам каква е моята цел 
в пребиваването ми в този живот, то тогава, как бих могъл да бъда 
успешен и как бих могъл да бъда полезен и на себе си и на другите 
около мен. Очевидно трябва да разбера как съм устроен, и най-вече 
какво е моето истинско място в този живот, къде съм силен! Къде 
се чувствам уютно и на мястото си. Еталонното състояние! Кой ще 
отговори на тези въпроси? За тази цел  е добре да се знае следното.

Съществуват три основни програми с които е добре да се запоз-
наем.

Първа Програма на биокомпютъра, ДНК, материален скафандър 
– физическо и енергийно тяло

Втора Програма за т.нар. Социално или вторично програмира-
не, социум, майка, дете, училище, образование и общество – из-
граждане на нашата личност

Трета Програма за връзката между душата и личността, програ-
ма за развитие на душата във връзка с личността и тялото

Има Три основни Закона, които ни пронизват в нашето същест-
вуване тук като човеци на тази планета.

Закон за наследствеността, касаещ нашето физическо и енер-
гийно тяло

Закон за Карма – причина и следствие, касаещ нашата Личност, 
новоизграждаща се във всяко едно прераждане, което ни е отреде-
но. И включващ старите кармични дългове от миналите прераж-
дания на нашата душа, съответно резултат на миналоизградени 
личности.

Закон за Прераждане, касаещ нашата душа, явяваща се основна 
единица на комплекса Човек.

Накратко да поясним, душата се преражда толкова пъти на зе-
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мята, колкото да успее да извърши свещеният съюз между новоиз-
граждащата се всеки път отначало личност и пребиваващата всеки 
път в съседство душа.

Когато този Съюз бъде постигнат и душата е научило своите 
уроци от земното пребиваване, тя е готова да напусне тази плане-
та и да премине на по-висок план. Всеки път на човек му се дава 
уникалната възможност в един живот, без паметта от миналите си 
пребивавания и прераждания, с новоизградената си личност да 
осъществи в този един живот свещеният съюз или връзката с ду-
шата, нейно величество душата.

А самата душа пък да получи по този начин възможност да се 
измъкне от цикъла на преражданията и опитите да удържи разви-
тието на личността в периметъра възможен за осъществяване на 
свещеният съюз.

Душата се въплъщава в тялото на Осмият ден от раждането на 
тялото. От този момент нататък, „Седмо измерение на душата ни“ 
пребивава редом с „трето-четвърто измерение на нашето физиче-
ско и енергийно тяло“. Именно това нещо трудно се осъзнава от 
любителите на спорове, които искат да видят и да пипнат с ръка 
своята душа, въпреки че знаят, че тя съществува. За тях е поучите-
лен примера с матрьошките. Една в друга вписани. И ако виждаме 
“третоизмерната физическа матрьошка“, то нека си представим, че 
има и „седмоизмерна“ в лицето на душата.

Душата се опитва да окаже влияние на личностното развитие 
като дава импулси за първите седем години, вторите 7-14 години. В 
един момент тя започва да се активира и проявява от време на вре-
ме. Човек получава свише или отвътре импулс -желание за нещо. В 
периода 14-21 години тече процеса на образованието и тук фактор 
е училищната среда и обкръжението. Обикновено образованието 
продължава до към 25 годишна възраст. Човек в този период вече 
търси своя път, но все още не знае кой е и на този въпрос не по-
лучава отговор, тъй като душата му седи в сянка. Личността му е 
оформена с всичките й недостатъци и положителни страни.  

От периода на 25-28 години до 55-60 годишна възраст човек пра-
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ви опит да създаде свещената връзка между душата и личността и у 
някои това се получава. Дали по време на молитва или когато са на 
планина или насаме със себе си. Когато човек постигне тази връзка 
той се чувства сигурен и силен в себе си. Той знае посоката си. То-
гава той преодолява по-лесно препятствията по пътя.

За осъществяване на връзката между душата  и личността са не-
обходими активни усилия от страна на личността, да полага волеви 
усилия. Всичко това се благоприятства от Духа. Състоянията на ме-
дитация водят до такава връзка. Състоянията на молитва вкарват 
човека в такова състояние в което той започва да разбира смисъла 
на своя живот. Че това не е просто материалното му оцеляване или 
пътуванията или кариерата в социума, а нещо много по-високо 
включващо всичко това.

Личностното развитие протича под контрола на съзнанието, 
което е фактор още със самото раждане на тялото. Съзнанието бива 
животинско от самото си начало. То започва да тиктака едновре-
менно с появата на животинския биологичен часовник. Всеки удар 
на сърцето  едновременно и съзнание съществуване, но след осми-
ят ден вече в това съществуване взема участие и вторият централен 
фактор заради който  е цялото това съществуване – наличието на 
душата. Тя започва да присъства невидимо в всяко едно действие 
на подрастващия човек и е като вътрешен наблюдател. Може ли тя 
да се намесва в изграждането на личността? Може когато е будна и 
когато у човека има условия за това. Казва се, че това се осъществя-
ва чрез събуждането на вътрешният човек. Следователно у повече-
то хора душите им спят и като такива те не участват във вземането 
на решения относно изграждането на личността.

Никога не е била толкова засилена изявената материализация на 
човечеството така както е сега. С всичките му външни „велики“ за-
воевания на днешната „менте цивилизация“. Цивилизация, която 
ни подхвърля велики научни открития, всъщност гледани под око 
от нашите старши братя в Галактиката. Все пак едва ли сме толкова 
оглупяли, че да си мислим, че може да сме сами на фона на това 
светещо небе над нас.
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Материализацията достигна до там, че буквално с появяването 
на триумвирата Дарвин, Фройд и Маркс, велики завоеватели на ма-
териалното мислене, човечеството преопредели дълбокият коловоз 
в който го вкараха идеологиите на тези трима „великан“ джуджета 
на човешката примитивност. Маркс подхвърли една половинчата 
истина за да може върху нея да се разрасне бъдещият капитализъм 
и „пишман социализъм“. Фройд създаде една налудничава основа 
за бъдещите лекари и психиатри на човечеството. Дарвин на свой 
ред постави началото на предположението за произхода на човека 
от маймуната, което де факто никъде той не твърди, но просто се 
допуска. И така човеците започнаха да се свеждат до маймуночове-
ци. За да може по-нататък да се прекъсне връзката с неприеманата 
от науката душа. Тъй като тя като невидима не можела да се дока-
же. И така човекът изпадна в ситуацията да бъде разглеждан като 
материално тяло, задвижвано от идеи, чрез насипно съдържание в 
черепа на човека на име Мозък. Малко по-малко душата бе поста-
вена в килера и от там тя трябваше да наблюдава своето игнори-
ране. За да може в следващият век, човекът да забрави въобще за 
тази душа и така да се материализира, че да почне да мисли как да 
се приравни с киборга. Появи се началото на т.нар. Трансхумани-
зъм, наследник на предшестващият го утвърдил се яко либерален 
модел в обществото. Либералният модел в обществото трябваше 
да създаде свободните отношения между неговите представители, 
джендър проект и предшестваш го феминизъм. И така се озова 
това човечество на прага на изкуственият интелект в човекът ки-
борг. Хората с души просто трябваше да забравят за своята душа, 
защото аргументът бе достатъчно силен: А какво общо имате вие с 
вашата душа? Въпрос зададен към вече изградената по атеистичен 
модел нова личност, и като такава заложена с новите отношения, 
тази личност нямаше откъде да научи, че тя всъщност пребивава 
редом до т-нар нейно величество душата. Защото само една сре-
бърна нишка ги свързваше двете заедно. През това време на ма-
териализъм душата седеше затворена в килера и нищо друго не й 
оставаше освен да си поспи. Тя не беше допускана до изява освен у 
тези представители, на творческите свободни професии като писа-
тели, художници, склуптори и пр.

Но какво ви разказваме тука? Нима е възможно да се случи заб-
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равяне на човека на самият себе си! На собствената си природа! На 
собственият си строеж! Социалното инженерство толкова се заси-
ли, че уви, всичко е вече възможно. Може да се докаже, че и май-
муната има право да бъде вече човек. Родова памет, родови корени, 
оригинални артефакти....едно драсване на клечка кибрит и цялата 
библиотека бива унищожена и с нея и артефактите. Една бомба и 
с нея, изчезва и историческият терен върху който са градили на-
шите предци. Една магистрала и цял един древен град заминава 
в нищото. Просто изчезват артефактите доказващи, че е имало на 
тази земя такава цивилизация. А древната Атлантида седи под во-
дата защото не всеки има акваланг за да слезе под повърхността 
на водата и да види каква цивилизация е имало преди 12 хиляди 
години на тази планета. И въобще как може да има начало на това 
човечество от преди 7 хиляди години според някакъв си Библейски 
проект?

 С главно действащо лице Мойсей!
Целият този проект за който тука става дума е изцяло на не-

гово височество Луцифер. Другият представител на Горните сили, 
който също е в правото си да има своите планове за самото чове-
чество. Допуснат е бил от самият Създател на човечеството за да 
има противостояне и изпитни ситуации за самите хора. Луцифер 
се заема със задачата да покаже, че в днешният човек не е необхо-
дима душата, а само чрез висок разум е също възможен Проекта 
за Човек. Не така обаче е мислел Отецът и Създателят на човека. 
В тези дни, когато се вижда как рухват изгражданите с столетия 
модели на основа на това, че човечеството се разбужда  и поема по 
нов път, ставна все по-ясно разграничението между двете визии за 
„човека: едната тази на Луцифер и другата на нашият Велик Баща 
на човешките души.

И каква полза от всичките ни завоевания, от цялото ни имане,  
от всичко придобито, ако ние загубим своята душа? Пита един от 
апостолите на Спасителят!

Финалът на кръстосването на шпагите между проекта на Луци-
фер и този на Бащата е в разцвет. Нещата вървят към финализира-
не. Казано било, че в тези крайни дни, ще се появи накрая Спасите-
лят и Той ще бъде този, който ще отсъди кой да продължи напред. 
Но до Неговото появяване, очевидно има време през което ще се 
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появи преди него другият с името на антихрист. И предхождащи-
ят го период на поставяне на символ на разделението чрез т.нар. 
Микрочипиране. И после какво – отговорът е Трансхуманизъм. 
Трансхуманен обществен строй. Обществото на бъдещето според 
сегашните „инженери“, справка книгата „Голямото рестартиране“ 
от Клаус Шваб.

Бележка: Трансхуманизмът е свързан с подмяната на първина-
чалният ДНК план на органичните хора. Те използват синтетични 
технологии, програмиране на изкуствен интелект, за да унищожат 
духовната функция на хората. И отново, те искат да изградят чо-
вешко същество, което могат напълно да контролират и могат да 
направят това само чрез унищожаване на много мощна черта, коя-
то имаме и това е емоцията. Емоцията допринася за съпричастност, 
която те зи експериментатори нямат!

ДИАГНОСТИКА НА КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ

Излезте по улиците, вдишайте въздуха в големите български 
градове. Разходете се из българските села. Как ви се вижда ситуа-
цията? Пусти ли са селата? Свалете все пак Вашите очила! Защото 
ако сте с розови очила ще видите само красивата природа! Но тази 
природа ни пита сега: Къде са хората! Защо седят по домовете си 
пред телевизорите и не излизат?

Ако не се направи вярна и точна диагностика на ситуацията 
днес, ясно е, че ситуацията ще се влошава. Статуквото точно това 
използва като набива неправилната мисъл форма у повечето хора, 
че като не забелязват проблемите, те така не ги усилвали с поло-
жително мислене, нещата малко по малко се оправяли – с Божията 
помощ. Отново половинчата истина и в резултат на това боклуците 
които се натрупват по сметищата на обществото ни се увеличават 
и така планетата ни се превръща в кочина. В същото време има и 
голяма част от хора, които не желаят да се обаждат и продължа-
ват безропотно да мълчат с презумпцията, д0а не си навредят и да 
не бъдат уволнени и така лишени от хранилката. Има и една трета 
част, която на всеки един проблем изкарван на повърхността, из-
лиза срещу това с твърдението, че или това е фалшива новина или 
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пък че  е поредната конспирация или конспиративна теория, и в 
този смисъл с това си поведение, тези хора заемат мястото на за-
щитници на самото Статукво създаващо неразбориите и тровещо 
живота на цялото общество.

ОСЪЗНАВАНЕ НА СИТУАЦИЯТА- 
ОСЪЗНАВАНЕ НА КАПАНИТЕ

На върха на буркан, пълен със зърна, поставят мишка. Тя е твър-
де щастлива да намери толкова много храна около себе си. Сега 
няма нужда да тича наоколо в търсене на храна и може с радост да 
води живота си. Докато се наслаждава на зърната, след няколко дни 
тя стига до дъното на буркана. Сега е в капан и не може да излезе 
от него. Трябва да зависи единствено от това някой да сложи зърна 
в същия буркан, за да оцелее. Тя дори може да не получи зърното 
по свой избор и не може да избере нито едното, нито другото. Ако 
трябва да живее, трябва да се храни с всичко, което е сложено в 
буркана. Ето най-добрите 4 урока от това:

 
1) Краткосрочните удоволствия могат да доведат до дългосроч-

ни капани.
2) Ако нещата идват лесно и се чувствате комфортно, вие сте в 

капан в режим на оцеляване.
3) Когато не използвате уменията си, вие губите уменията си.
4) Ако не предприемете правилните действия в точното време, 

ще свършите това, което имате и няма да можете да излезете.

САМОДИАГНОСТИКА
Способност да си вземаме поука от всяко едно събитие около 

нас. Защо то ни се случва? Каква е връзката му с минало подобно 
събитие?

 
Капани или уловки
Уловките за въвеждане на Новият Световен Ред

СПУН - синдром за придобита умствена недостатъчност



13

НА КЪДЕ ВЪРВИМ И КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

/неразличаването – дефект на човека, липса на логическо мисле-
не, липса не нелинейно мислене, неразбиране на подмяната, когато 
се измъкне един от елементите, от системата, тя променя своя ка-
чествен строеж/

Макроструктури и макрофинансиране – транспортни коридо-
ри, магистрали, инфраструктурни проекти

Миротворчество – спасение след състояние на война.
Демокрация, народовластие – власт на народа, или власт върху 

народа, демон-крация
Демократичен лидер – лидерство от страна Елитарен, назначен 

от Бога управник, синя кръв, назначен свише, царска власт, здрава 
ръка, генерал, сила и мощ, контрол, само с рестрикции

Грижа за човека – социални проекти
-Грижа за здравето, здравни осигуровки, борба с епидемии и бо-

лести
-Грижа за собствеността  и сигурността в застраховането
-Грижа за спокойствието в обществото – борба с тероризма
Строителство на големи сгради, молове
Всяко нещо се заплаща, всичко е вид стока, няма безплатно си-

рене, пазарна икономика и конкурентоспособност, капитализъм, 
либерализъм, държавата е лош стопанин

Партийното строителство, партията е най-великото завоевание 
на 20 век

Ефикасен контрол чрез метода на моркова и тоягата
Модел на централизирано събиране и разпределение
Кампании за насилието над....
Кампании за език на омразата
Кампания за всички заедно и обединението прави силата.
Кампания за толерантност
Закупуване на българска земя – българската земя не можела да 

се изнася
Джендър проект под сянката на  борба с насилието срещу же-

ните
Синдром за придобита умствена недостатъчност
Бар код и маркиране на стоките с 666
Общество на народите – ООН – Световен парламент – Световна 

конституция
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Антихрист ще се появи не като богохулник, а в името на Хрис-
тос, представяйки се като ангел на светлината.

Икономически уловки

Уловка чрез обещание за финансиране и субсидиране
Дигитален ангел - - бизнес начало и следва микрочипиране
Електронно банкиране, безналични плащания, микрочипиране.
Национален рамков договор в здравеопазването, микрочип или 

пръстов отпечатък, електронна карта, контрол чрез здравето
Банкови уловки и понятието „окултен дълг“, Валутен борд, 

Международен валутен фонд, Световна банка за развитие

Начинът за улавяне, това е липсата на логика и създаденият на-
ивитет в хода на зомбирането на подрастващите, опосредстван от 
алкохол, наркотици, сексуална зависимост

Неспособност за ранжиране и съзнаване на приоритета – онова 
което е с първенство в решаването на проблемите. /открояване на 
приоритетите/

Бързина на вземането на решения, действие в критични ситуа-
ции.

НЕ СЕ БОРЕТЕ СЪС СИСТЕМАТА, ПРОСТО Я ОСВЕТЛЯ-
ВАЙТЕ!

ОСВЕТЛЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА из отвътре и разкриване на 
нейните лабиринти и капани на съзнанието  Как се захранва систе-
мата и кои са нейните слаби места!Възможна ли е борба със Систе-
мата и какво трябва да прави човек, когато осъзнае нейният меха-
низъм на поробване?

Имаме Дух или духовен разум, душа и личност – Ах, Ба и ли-
чността, която носи името дадено й тук на земята.

Имаме също така животински разум, тяло и енергийно тяло – 
Ху, физическото тяло Хат и енергийното тяло Ка

Ах поражда връзката си с Ба и двете като капсула идват тука на 
земята. Душата се въплъщава на осмият ден от раждането на тяло-
то. Личността започва да се развива от този момент нататък. Съз-
нанието заработва от момента в който човекът с неговата личност 
започват да осъзнават събитията около себе си.

Но осъзнаваното, това не е самата личност, а просто информа-
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цията, която личността допуска да бъде поставена във фокуса на 
вниманието.

Личността би трябвало да подава информация и така да пораж-
да съзнанието. Така ли се получава ?

Съзнанието обикновено се явява резултат на  извършената дей-
ност на личността, и обратно вече самото то формирано придоби-
ва самостоятелен начин на живот.

Човешката конструкция се оказва подвластна на управлението 
и на двете системи. От едната страна  е личността с всички ней-
ни енерго-информационни установки, изградени по време на това 
прераждане на душата. Всъщност нали душата е главният причи-
нител на изграждащата се под нейно ръководство личност.

Ах поражда връзката си с душата, а после се появява и тяхната 
обща конструкция в лицето на личността, но паралелно с самата 
личност е действаща и системата на съзнанието. Самото съзнание 
е всъщност резултат на действията на гореизброените същности. 
Системата не може да съществува сама по себе си. Точно това тряб-
ва да се разбере от личностите сега на хората и самите те да осъзна-
ят, че самата система, е изцяло резултат на тях самите.

Ах поражда Ба, Ба поражда личността, а самата личност вече на 
свой ред поражда и самото съзнание. Системата или света на съз-
нанието не е възможна без  душата и изградената от нея личност.

ОСЪЗНАВАНЕ НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО В НАШИЯТ ЖИВОТ
Неправилната ценностна система – Кое е ценното в живота ни!
Кое е най-необходимото в нашият живот!
Живеем в състояние на неправилно изградена инфраструктура 

от дълбоки коловози, издълбани от неправилните установки в на-
шето съзнание

Живеем в общество в което отсъстват високи идеали. Хората 
са се вкопчили в локалните зададени от обществото цели. Как да 
напомпят мускулите, как да се разкрасят във фитнеса, как да се 
нахранят и напият, как да отидат на дискотека и прочие. Липсва 
генералната цел, за какво  е всичко това и защо се намираме в тези 
условия, защо живеем и каква е нашата цел в живота.

Малко са хората, които са имали щастието да се срещнат с хора 
притежаващи висок идеал, които имат кауза в живота. Които не 
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просто изкачват върхове и ги покоряват в името на любовта към 
природата и планината, а които имат своя висок връх в житейският 
път. Някои искат да помагат на другите и са го превърнали това в 
своя кауза, други искат да се пожертват в името на обществото и 
какво ли не правят за да помогнат на ближните си от това обще-
ство.

В нашето материално време, хора като Майка Тереза, Алберт 
Швайцер, като че ли бяха позабравени. Останаха в България като 
икони личностите на Дякона и Ботев. Хора борещи се за общество-
то и за неговата свобода и висок идеал.

ТРИТЕ ПРОБЛЕМА НА ДНЕШНИЯ ЧОВЕК – ГОРДОСТ, ЛЕ-
НОСТ И ЛИПСА НА СПОСОБНОСТ ЗА ПРИОРИТЕТНОСТ



17

НА КЪДЕ ВЪРВИМ И КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ И ПРИОРИТЕТНОСТ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ НАВИЦИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ
Пример за такава система от навици, това е всяка една систе-

ма, в която се изграждат навици както за физическото тяло, така 
и за енергийното тяло, така и за вътрешното тяло. Съществуват 
най-различни практики и видове системи, в които се дава привес, 
ту на едната част – физическата, ту на другата част – енергийната, 
ту на третата част – вътрешното раз-витие на човека. Религиоз-
ните практики и ритуали спадат към третата част, но понякога не 
докосват душата, а всъщност създават установки към личностно-
то его на човека, което бива безмилостно привързано към религи-
озния символ и нищо повече. Целта на всички тези дейности е да 
из0ведат човека към неговото пробуждане, себереализация и по-
емане по път, който да го свързва с първопричината у него, а това 
е Бог. Ясно и точно определение на пътят, който трябва всеки един 
да извърви според заложения у него морално етичен комплекс и 
да намери себе си, да изпълни предначертанието заложено у него. 
Системите от навици безспорно седят над менталните системи в 
които се преподават теоретични познания и нищо повече. Един 
грам практика се равнява на десет килограма теория. Съществу-
ват духовни практики, които са насочени към енергийното тяло и 
които ви учат на медитация, но това все още не  е работа с душа-
та. Защото за душата може да говори само този, който я познава. 
Навиците за работа с тялото, навиците за работа с енергиите, на-
виците за работа с менталността седят под най-важните навици, 
навиците да се научим да обръщаме внимание на нашата душа. 
Именно тези последните навици отсъстват от нашето образова-
ние. Истинските духовни учения говорят за душата. Докато днес 
съществуват и множество духовни учения, които визират енерги-
ите и състоянието на съзнанието. Но това все още не  е докосване 
до света на душата.
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СИСТЕМА НА ПРАВИЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВЪЗПИТАНИЕ

Възпитанието започва в най-ранна възраст и то предхожда об-
разованието. Факторите на възпитание и образование не случайно 
в някои езици са обединени и неотчитащи разликата между двете. 
В българският език имаме две различни думи касаещи двата раз-
лични процеса на въздействие върху подрастващия.Английската 
дума education не отчита разликата между двете понятия. Възпита-
ние и образование. Вижте етимологически каква е разликата.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУШАТА И ТЯЛОТО
 Как се свързва душата с тялото и как се осъществява връзката 

между двете?
Посредством сребърната нишка! Посредством етерното тяло!
Връзката се осъществява посредством периферията, която се 

изгражда в продължение на на един период до около 30-35 години. 
Тази енерго-информационна структура която се изгражда, всъщ-
ност играе ролята на медиатор и в същото време и животинският 
разум и духовният разум воюват за нея. Когато надделее в битката 
духовният разум, тогава и се засилва връзката между душата и тя-
лото, Но когато в тази битка надделява животинският разум, то-
гава връзката между душата и тялото се разкъсва и се увеличава 
пропастта.

НАУКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУШАТА – КАК ДА 
СЕ РАЗВИВА ДУХОВНА ТЪКАН И КАК ДА СЕ 

УВЕЛИЧАВА ПЪЛНЕЖА НА МАЛКИТЕ ПЧЕЛНИ 
КИЛИЙКИ В СТРУКТУРАТА НА ДУШАТА!

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА

Смисълът на живота, това е развитието и усъвършенстването 
на човека. Еволюционното му развитие.

На нашата пранета населението сега е над 8 милиарда. Разби-
ра се това са различни видове човеци от позицията на своята пси-
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хическа възраст. Те се намират на различни нива на физическата 
си възраст, брой години физически живот и в същото време – на 
различни нива на своята психическа възраст. Между тях има както 
млади души, с по няколко прераждания на земята и стари души, 
които са с по десетки до стотици прераждания тук.

Младите души нямат натрупани опитности и за тях всичко тука 
се явява възможност за трупане на опитност и учения. Като таки-
ва те биват лесно изкушавани и въвеждани в ситуации в които по 
древният метод – теза-антитеза и синтеза, те просто биват водени 
за носа. Младите души живеят живота така сякаш им остават ня-
колко дни още и искат всичко да опитат както и да изпият чашата 
на материалните преживявания до дъно. За разлика от тях старите 
души са натрупали опит и знаят как да избягват капаните и съот-
ветно да не ловят в тях.

За младите души смисълът на живота е мъглява кауза и те те-
първа ще задълбават в нея с натрупване на поредната нова опит-
ност. Докато старите души са разбрали, че всъщност смисълът на 
живота съвсем не е в материалните удоволствия и натрупвания, а 
в набирането на опит в живота и способност да направят еволю-
ционно развитие.

В този смисъл понятието Смисъл на живота се явява относител-
но за изграждането на целеполагане у различните жители на тази 
планета.

НАУКАТА ЗА ВРЪЗКАТА НА ТЯЛОТО С ДУШАТА

За тази връзка никъде по книгите нищо не е написано. Малко 
повече информация за размисъл. На един от Ватиканските събори 
се взема решение да се изключи понятието за Дух от ежедневието 
и обсъжданията. След това идва периода в който човек остава като 
съвкупност на тяло и душа, но душата му е всъщност невидима, и 
поради това и недоказана.

И така човекът остава като едно тяло да съществува в учебници-
те на официалната наука включително медицина.

Иначе всички говорят че все пак душата, е някъде съществува-
ща. Но половината от човечеството остава невярващо защото не  я 
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вижда и не може да я определи.
На 8 ден от появата на физическото тяло на новороденото, в 

него се въплъщава душата. Докато часовникът на физическото би-
тие на тялото на човека започва своето тиктакане още от появата 
на тялото на детето извън утробата, часовникът на въплътената 
вече душа започва да тиктака от този момент нататък с осем дни 
закъснение. И двата часовника отмерват физическото време и два-
та се съобразяват с точният отпуснат период от време на бъдещият 
новоизграждащ се човек.

Но за да стане той човек, е нужно тялото на човека да се одуше-
ви. Иначе без душата, то е просто едно парче месо. И тези, които 
се опитват за го оживят с помощта на опитите си да го уподобят на 
биоробот, тоест подобен на робот с изкуствено съзнание, те също 
разбират, че все още този биоробот с изкуствено съзнание, не е  
одушевен човек.

Изводът е: Само одушевеният човек може да бъде човек. За да 
се одушеви  е нужна душата.

Това човечество е с основен представител не просто съвкуп-
ност от биороботи, а преди всичко съвкупност от човеци, чийто 
основен белег е душата. Остане ли без душа човекът, това вече не е 
човек. А е механична кукла, биоробот, който може да бъде програ-
миран и направляван.

В литературата има два подхода на изследване на човека, като 
се започне от физическото тяло и се преминава към следващите му 
вътрешни тела и така докато се стигне до душата. Която очевидно е 
не обикновено тяло, тоест тяло от по-високо измерение. Връзката 
между трето измерение материалното тяло и седмоизмерение съ-
ществуващата душа, това е темата на настоящата глава.

Дали човекът трябва да бъде разглеждан като душа, която е об-
вита от по-ниско измерни тела или като физическо тяло, което е 
съдържащо по-високи по измерение други тела включая и самата 
душа от високото седмо измерение.

Дали от външната матрьошка ще проникваме към центъра в 
лицето на душата или пък от центъра в лицето на душата ще вър-
вим към външното физическо тяло!

Проблемът може би произтича от невъзможността на формати-
раното съзнание за 3-4 измерение да схване по-високото то самото 
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себе си.
Както казват шопите „От Витоша по-високо нема! Е па нема!“ 

Защото никога не са напускали софийското поле!
Между трето и седмо измерение съществуват цели Четири Ма-

трьошки или светове – измерения и в тях също съществува много-
образен живот. Паралелно на трето с четвърто измерение имаме 
съществуване на Пето измерение и после на Шесто измерение.

Заедно с предмета логика бе ограничено и познанието на т.нар. 
Стереометрия и опитите  да се мине отвъд Четвъртото измерение в 
преподаването на децата.

Светът в който живеем е многоизмерен и това трябва да се пока-
же веднага. Има паралелни реалности.

Но заедно с шопите има и  едни други, които са предпочели 
да изхвърлят самият елемент от Менделеевата таблица и така, по 
заповед е било решено да няма такъв елемент с наименованието 
Ефир. И целият 20 век протекъл под знака на отсъствието на ефира 
в Менделеевата таблица. А иначе хората в това време го наричали с 
какви ли не имена. Прана или Ки – енергия.

Това е само един пример за това как човешкото съзнанне под 
контрола на животинският разум може да разрешава някои про-
блеми за това – как да се продължава напред в развитието на чо-
века.

Именно в устройството на света е скрита и причината за него-
вото узнаване. Ако нашето съзнание е проектирано в триизмерен 
план, всичко което надхвърля този план от трето измерение, ние 
ще отричаме, а в същото време то ще съществува около нас.

Светът на нашето съзнание е приковал нашите представи за ус-
тройството на човека и от там и идва игнорирането и непознаване-
то на човешката душа, първопричината за съществуването на са-
мият човек. Накратко опитите да се покаже съществуване на човек, 
който да бъде без душа. Ами много просто, това вече не  е човек. 
Това е биоробот или киборг.

„И каква полза ако придобиете всичко това, но загубите вашата 
душа!“

Да припомним един малък откъс от Посланието на Христос 
Спасителят.

Изграждането на човешко същество без наличие на душа в него, 
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е стара мечта на мнозина богоборци, които искат да станат създа-
тели на нещо подобно на човек, и така да се убогоподобят. Но нека 
се знае, че изкуственото съзнание съвсем не дава основание да се 
твърди, че носителят му, може да се нарече човек.

И отново изплува генералният въпрос: Какво  е това нещо чо-
векът.

Едно видимо тяло, което крачи в пространството и изпълнява 
задачи по вложена в него програма?

Една душа, която се намира въплътена тук на земята и която на-
бира своите опитности в сегашното си прераждане в съответното 
физическо тяло.

Очевидно не е нито първото, нито второто, а е нещо което об-
хваща и двете неща.  И физическото тяло и душата въплътена в 
него.

Но връзката между двете, тя никъде досега не е била изяснена!
Нека да разлистим нещата в това поле.
Човекът го наблюдаваме отвън – навътре. Гледаме го като тяло и 

предполагаме че зад физическото му тяло има изградени и другите 
тела – енергийно-светлинно, емоционално-астрално, ментално. И 
едно вътрешно тяло, което го наричат навсякъде първата причина 
или причинно тяло. Душата!

А сега нека да наблюдаваме човека истински отвътре – навън. 
Тоест откъм неговата същност – в лицето на първопричината или 
душата. Около душата се образуват менталното тяло, астралното 
тяло и след това идват енергийното тяло и физическото тяло.

Какво  е човекът? Външна опаковка с живееща в нея душа или 
вътрешен човек.

Или Душа, която е облечена във външни опаковки, видове тела, 
които я защитават от прякото и съприкосновение с грубият свят на 
третоизмерната планета.

Отговорът е, че от ъгълът на виждане на нещата се определя и 
гледната точка.

Но въпросът отново за връзката между душата и тялото остава 
да виси не получил отговор.

Каква е връзката между душата и тялото?
Може би това е сребърната нишка, за която се говори, че след 
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нейното прекъсване, човек умира в обичайният смисъл на това 
понятие. У-мира. Отива в мира, кой точно! Душата на четириде-
сетият ден от прекъсване на тази сребърна нишка. На третият ден 
след това прекъсване енергийното тяло също се разпада и отива в 
света на енергиите. На деветият ден и следващото вътрешно тяло 
или оболочка-обвивка се разпада. И остава до 40-тия ден душата 
да съществува в състояние на изчакване лишена от облеклата си в 
ролята на човек.

След 40-тият ден душата напуска нашият триизмерен свят и из-
цяло преминава в своето състояние от седмо измерение.

И след всичко това, какъв е резултата?
Натрупаната опитност от страна на душата, която изпълнила 

своята задача изчаква ново проявление за следващо прераждане, 
възможната осъществена връзка душа и личност, когато е реализи-
рана, това е велико постижение за човека. Или може би поредното 
ново прераждане за душата неуспяла да извърши  нищо от онова, 
което е било предписано и отново очакваща прераждане.

А какво става с изградените енерго-информационни структури 
в лицето на личността на човека, която след умирането на тялото, 
физическото тяло отива в земята, а енергийното в ефира, остава да 
съществува и отново търси канал за удовлетворяване на своите же-
лания. Тя остава в полето на нисшият астрал. И изчаква поредното 
ново идване на душата с която е пребивавала в своята неосъщест-
вена връзка като брак „Личност и душа“.
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КРАТКА СПРАВКА
ОТ СВЕТА НА ПСИХОЛОГИЯТА ПЕДАГОГИ-

КАТА И КОМУНИКАЦИИТЕ

Видове модели на хора с различно съотношение между душата 
и личностният разум

1. Душа с личностен разум.
2. Личностен разум с душа.
3. Душа и слабо присъствие на личностен разум.
4. Личностен разум и слабо присъствие на душата – заспала 

душа.
Срещайки се с даден човек, ние виждаме в него външността и 

после се опитваме да видим в нея вътрешният човек или душата, 
като се взираме в очите и горната част на лицето.

Но понякога се опитваме да видим в човека срещу нас, първом 
душата или вътрешния човек и после вече виждаме външната й 
опаковка.

Вторият модел на комуникация е когато срещу нас седи дадено 
дете или човек достатъчно чист и незабележим като външност.

Обикновено ние виждаме в човека срещу нас външната му об-
вивка, дрехата, чертите на лицето, тялото и годините – възрастта, 
както и пола, тоест главно външните белези. А зад тях не виждаме 
вътрешният човек или душата, която е в основата на онова, което 
виждаме.

Душата и личността около нея, това е истинската същност на 
човека. А не неговата външност и физическо тяло като възраст.

Когато гледаме човека срещу нас, ние виждаме онова, което на-
шето съзнание ни подава като информация. Тоест съзнанието ни 
избирателно вижда онова, което му се подава. Гледаме и виждаме 
само част от онова, което съзнанието ни подава.

Въпросът за връзката между душата и тялото остава да същест-
вува. Първо по една причина, че все още ние не вярваме как е въз-
можно да се осъществи връзка между нещо, което е видимо в лице-
то на физическото ни тяло от една страна и нещо, което е невидимо 
от друго измерение.

Отначало връзката се осъществява с прикрепване на душата с 
една невидима за очите ни, сребърна нишка. И тази нишка про-
съществува като връзка от момента на въплъщаване на душата, 
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до момента на нейното измъкване от физическото тяло и напус-
кане на материалния план. Но пространството между двете, ду-
шата и тялото, първопричината и нейното външно облекло, това 
пространство се заселва от енерго-информационна структура в 
лицето на новоизграждащата се личност на човека. Всъщност на 
тази бъдеща личност се дава името, и когато я кръщават, това кръ-
щение се отнася за тази личност. А душата тогава просто е като 
един наблюдател. Личността започва да се изгражда, развива към 
3-4 годишна възраст. До тогава детето пребивава в състояние на 
приспособяване на душата и затова в тези години децата са нашата 
най-чиста връзка със света на душата. Разбира се в този период в 
тях обитават и природните духове, и започва в тях да функциони-
ра т.нар.“животински разум“, животинско съзнание. Тогава детето 
когато е подвластно на този животински разум, се превръща в един 
източник на безпокойства и тревоги. Когато душата се уравновеси 
с обстановката, и няма силно влияние от страна на животинското 
развиващо се съзнание, тогава детето е спокойно и лъчезарно.

Всъщност точно периода на развитието на човешката личност е 
най-замъгленият в последните шест хиляди години по една причи-
на, че някой е имал интерес от поробването на човеците. И затова 
и познанието за телегонията, и познанието за педагогиката е било 
омаловажено и се е стигнало до там, че да се премахват науки като 
логиката и когнитивната психология от учебниците и всичко да се 
свежда до Ериксоновата практика, изучаване на поведението с ог-
лед на впрягане на човешкия материал в обслужване на системата 
като биороботи.

Педагогиката всъщност се явява наука за развитието на ли-
чността в човека. Нейното възпитание и после образование. Не 
случайно антропософът Рудолф Щайнер разделя четирите периода 
в подрастването на човека от по 7 години.

Мария Монтесори дава привес на онзи период, в който се разви-
ва детето от 3 години нататък до около 7-8 годишна възраст.

Особено важни са напътствията, които четем в записките на 
Боян Боев от разговорите , които е имал с Учителя – Беинса Дуно, 
познат на повечето от нас като Петър Дънов. Педагогиката на Учи-
теля се явява най-цялостна от позицията на своята насоченост 
както към детето, так и към цялостния период на формирането 
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на личността, и още по-всеобхватно визираща човека като душа в 
тяло, която крачи през живота и взема своите изпити във Великото 
Училище на Живота.

Очевидно е важна и ролята на преднаталното възпитание, тоест 
самата телегония, която е била изтрита от паметта на това чове-
чество. Има издадена книга с такова наименование.

Педагогиката в бъдеще би трябвало да се превърне в наука но-
мер едно заедно със социологията, науката за общественото ус-
тройство и обществения организъм.

Изграждането на личността на детето днес е  ръцете на бабите и 
дядовците, които прилагат традицията, но майката и бащата заети 
в създаване на условия за детето, понякога забравят, че най-важни-
ят период е този в който се поставят първоначалните установки и 
навици у детето. И това толкова важно нещо днес е придадено за 
обслужване на детските градини, ясли и в частност баби и дядовци.

И така, малко по-малко ние вървим към осъзнаване на генерал-
ният проблем:

Проблемът на нашето общество номер едно, това е работата с 
изграждането на личността в човека, първо у детето, после в юно-
шата, после в младият човек, докато се формира в него една лич-
ностна установка, която да му дава възможност да реализира зало-
женото от присъствието в него на неговата душа.

В целият живот на човека се извършва една битка или противо-
действие между двата полюса, от едната страна това е животински-
ят разум на физическото тяло на човека и от другата страна това е 
присъствието на обитателят отвисоко в лицето на душата. От тях-
ната обща работа и битка зависи и общият им продукт. А това е 
личността, която се изгражда между 3 година и 28-30-та година от 
живота.

Животинският разум очевидно няма голям интерес от изграж-
дане на силна духовна личност, защото по този начин той не ще 
може да й въздейства. Ето защо и в тази битка на живота, детето 
е изложено на влияние от двете страни. Още докато то е в було-
то на Мировата Майка, до около 3-тата година, от едната страна в 
него чукат влиянията на човекът животно, влиянието от страна на 
физическото тяло, но от другата страна имаме и влияние отгоре в 
лицето на душата и онова, която тя е решила да изпълни в това си 
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въплъщение.
Целта е да се изгради нова личност, която така изградена да пре-

гърне душата и двете заедно да поставят едно ново начало. Про-
тивникът е само един в този случай и това е животинският разум, 
който изпуска от своето обкръжение вече новоизградения човек. 
Но той също си е изпълнил задачата защото докато се е изгражда-
ла личността, са се появявали необходимите препятствия в пре-
одоляването на които душата е трупала опитности, а личността е 
укрепвала.

Осъзнавайки този Генерален проблем ние вече имаме възмож-
ност да разберем и вторият проблем намиращ се в дълбокото ос-
ъзнаване, че всичко на нашият свят е задвижено само с една един-
ствена цел – да се създаде нов продукт в лицето на човека, който 
без наличието на душа, не може да бъде никакъв човек.

Не говорим в случая за духа, който безмилостно е бил отстра-
нен като употреба на разговори в ежедневието, от Кандидатите за 
богове и физическо безсмъртие на тази планета още преди стотици 
години на поредният Ватикански събор. /Бележка от състав. Като 
цяло Духът не може да бъде командван или отстраняван от никого, 
но в съзнанието на човека е била извършена тази дяволска опера-
ция, да се говори за духа, само като за един дух, и това да е Святият 
дух. Докато относно човека, никой не е посмявал да говори, че у 
всеки човек има душа плюс дух определител./Говорим за изолира-
нето от образованието и възпитанието на понятието за душа. Една 
педагогика в която не присъства душата, не  е никаква наука и как-
ва пародия е това само, че в наименованието на науката Психоло-
гия е заложена дестинация това да бъде наука за душата „психея“, 
а всъщност в днешната психология, не е отредено никакво място 
за душата. Нима днешната психология се занимава с нейно вели-
чедство душата или просто се говори за познавателните процеси у 
човека.

Говорим накратко за наука за душата която да бъде положена в 
основата на изграждането на личността на подрастващият на тази 
планета.
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НОВ СВЕТОГЛЕД КЪМ ДУШАТА
       
 Програма за себеизучаване включваща вътрешният човек или 

душата
Програма „Аз не съм това, което виждате външно“
Програма „Как да се научим да виждаме вътрешния човек с при-

оритет пред външният вид“
Когато възприемаме човека, ние го виждаме и възприемаме 

първо с петте си анализатора, и в паралел с интуицията си – Шес-
тото сетиво.

Но когато ние възприемаме човека на нашия вътрешен екран 
се подава информация от нашето съзнание. Онова което е видяно 
от гледаното. Онова, което е възприето от операторът, който седи 
на пулта и насочва прожектора на вниманието към съответния 
обект. На екрана се появява информация визуална, слухова, и т.н. 
включваща обекта който изучаваме. До този момент всичко е нор-
мално, съзнанието е възприело и подало информация за вътрешна 
обработка. Но от тука нататък, по време на обработката, вече от 
ляво се подава информация, обикновено словесна, за онова, което 
е обяснението. Вече ние имаме и коментар върху онова, което из-
следваме. Именно във вторият етап на възприятието, се извършва 
истинската част на манипулирането и заместването на истинската 
информация.

Когато човек узнае, че в него има такава същност като душата, 
той задава неизбежния въпрос: А какво да направя за да осъществя 
връзка със самата си душа?

ВРЪЗКАТА С ДУШАТА

Проблемът е в това, че себе опознаващата система се контроли-
ра от самото съзнание, и всъщност през него преминава в повече-
то случаи това запознанство, освен в случаите когато самата душа 
поиска.

То е същото като себеизучаване на самото съзнание през самото 
то себе си. Очевидно в нашата система на съзнание има нежелание 
на самото съзнание да се себеразкрие.

Но да се върнем към душата.
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Как става нейното запознанство и откриване у себе си?

ЧРЕЗ ВЛИЗАНЕ У СЕБЕ СИ!

Какво означава това - „Влизане у себе си“?
Човек сяда на едно място в което се чувства относително добре 

и се затваря за странични мисли и настроения и влияния. Той по-
тъва в себе си. Огражда се с фина енергия и сякаш се гмурва надъл-
боко в себе си. Това е възможно да стане по време на т.нар. Меди-
тации и също така когато човек се намира в молитвено състояние.

Медитацията Лотосов цвят е била практикувана още от време-
тона Буда. Тя дава отлични резултати. И може да се продължи в 
посока на медитациите „Четворка“ и „Пирамида“

Голям въпрос представлява и това осъзнаване:
КАК ДА НАУЧА СОБСТВЕНОТО СИ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ?
Човек трябва да разбере къде му е силата. Мястото в което се 

усеща и чувства силен, всичко ми идва отръки, както казват. Ся-
каш той е докоснал своите архиви в които се съхраняват неговите 
минали опитности от предишни животи и от тях излиза онова, в кое-
то сега наистина всичко му идва отръки. Но това не е достатъчно. 
Той трябва да ПОИСКА да види освен миналото, но и бъдещето си. 
Тоест онова, което не само му дава възможност да се чувства „от-
ръки“, а и онова, което го кара да тича напред с огромна повищава-
ща се скорост. А то е само онова, което го води към еволюционното 
му развитие. Тогава и самата душа му помага и напътства. Тоест 
има много случаи в които егото на човека избира пътя да използва 
миналите опитности и да черпи от това дивиденти. Някога човекът 
примерно е бил шаман, и днес на него му се удават подобни прак-
тики. Но въпросът е в това, вътрешният човек да прецени дали 
тези негови минали умения могат да бъдат полезни и впрегнати в 
постигането на новото му прераждане предначертание. Така малко 
по-малко човек разбира своята генерална посока – дали и хумани-
тарна, дали е технологична – изпълнителска, примерно да помага 
на другите, дали е родителска с приоритет към семейството и пр.

И ако човек е прилежен и много старателен в усилията които 
полага за да промени себе си в процес на себеусъвършенстване и да 
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служи на другите, въпросите, които са го вълнували в началото за 
това какво  е неговото предначертание, сами намират своя отговор.

Но ако той иска много да получи конкретен отговор, нека да на-
прави молитва към някой от светиите, към Спасителят или към 
Майка Богородица, и 12 пъти да повтори въпроса в състояние на 
кристална искреност на намерението да научи своя път за да служи 
на другите. ЗА ДА СЛУЖИ НА ДРУ,ГИТЕ. И ще му се отговори.

Друг въпрос който вълнува по-голямата част от хората тръгва-
щи по пътя към себе си: КАК ДА СЕ СПРАВЯ СЪС СТРАХОВЕТЕ 
СИ?

Обикновено страховете на човек изникват когато той се запъ-
ти в посока към себе си, тоест правилната и тогава от страна на 
отрицателния отбор, света на неговото съзнание, започват да те-
кат мисли на безпокойства и преодоляване на изпитни ситуации. 
И така докато човек изчисти в себе си неразбраностите и не пре-
одолее и последния си страх от несъществени обстоятелства. За-
щото повечето от страховете идват от егото, тоест от съзнанието 
и те всъщност не са онова, което е генерално изпитание в живота. 
Обикновено страховете се дават като проверка на способността да 
се справяме в трудни ситуации. Но самите трудни ситуации когато 
идват, тогава бъдете сигурни, че в срещата с тях, на пулта до вас е 
вашата собствена душа, вашата основна опора в този живот. Както 
казват тогава, за такива ситуации на преодоляване на сложни из-
питни ситуации: „Остави Вътрешният си воин да се справи с по-
ложението! И не върши глупости с безсмислените си подскачания 
от ума.“

И също така нека видим един от най-честите въпроси на пове-
чето хора:

Има ли някаква несправедливост в това, че на човек не му се да-
ват да използва старите си опитности и натрупвания от миналите 
прераждания.

ЗАЩО НА ЧОВЕКА НЕ МУ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗНАЕ 
СВОИТЕ МИНАЛИ ПРЕРАЖДАНИЯ И ДА ЧЕРПИ ОПИТ ОТ 
ТЯХ? ЗАЩО ВЪВ ВСЯКО ПРЕРАЖДАНЕ ТОЙ ВЛИЗА КАТО ЧЕ 
ЛИ С ИЗТРИТА ПАМЕТ
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Защо всичките му натрупани опитности седят някъде у него в 
подсъзнанието и защо той да не може да използва тези свои опит-
ности от миналото на другите си животи. Отговорът е прост! Мно-
го прост! Няма никаква несправедливост!

Ако човек познава своята истинска конструкция, от какво се 
състои неговата природа, той би трябвало да  е научил, че личността 
се изработва във всяко едно прераждане и затова и се казва с пра-
во, че от позицията на личността няма прераждания. Да, така е. Тя 
се изработва само веднаж и на човек във всяко едно прераждане 
му се дава възможност, уникална възможност да изгради новос-
формирана личност и с тази личност да направи опит за съюз с ду-
шата, която неизменно присъства в поредното прераждане. Тоест 
няма прераждане за новоизграждащата се личност, но за душата 
има и това е много ясно. Във всеки един пореден живот на човек се 
дава възможност да разбере за собствената си душа и да се опита да 
обедини новопостроената си личност с нея. От неговата натрупана 
до това прераждане кармичност зависи и това дали миналите му 
опитности е му помогнат в този опит за достигане до себе си. Тези 
минали опитности са покрити и седят в неговото подсъзнание и 
от там той черпи скрит опит. Несъзнателно. А защо не му се дават 
като една разлистена книга, това е така, за да може отново да прео-
долее изпитите с които преди в миналото прераждане се е сблъскал 
и този път да ги преодолее истински така че да ги вземе. Като че ли 
всичко опира до вземане на поука от неуспелите прераждания. Но 
за тях човекът не може да има памет. Той не знае и влиза във всяко 
ново прераждане с нов чисто бял лист на личността, който трябва 
да запълни в процеса на своето възпитание и образование.

Ето един откъс от книгата на Секлитова-Стрелникова, „Душата 
и тайните на нейната структура“.

„Вие май казахте, че на Земята, човек може да разполага с по-ма-
лък обем от знания отколкото има в действителност?

Да
А къде се намира общият потенциал от знания на човека, в него-

вата физическа обвивка или извън нея?
Всичките знания, които човек е натрупал в предишните си пре-

въплъщения, се намират в него самия, тоест във „фините“ струк-
тури на неговата душа. Но при въплъщение на душата на Земята 
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върху блоковете на паметта, за част от знанията му се поставя бло-
кировка, която ги закрива и не позволява да се използва целия за-
пас от знания. Всичко се намира в този блок, затова и се казва, че 
душите имат информационен потенциал. Блокирането на паметта 
се явява своеобразна защита на човека. В арсенала на паметта са не 
само земните знания, но и в много по-голяма степен блоковете на 
паметта пазят знания за енергетични и други светове съвършено 
различни от земния. Много от предишните знания могат да вля-
зат в противоречие със знанията от тукашния физически свят на 
Земята. Когато изпращат душата в някой свят, то знанията  на тази 
душа трябва да отговарят на нивото на развитие на обкръжаващи-
те я души, иначе тя не може да живее в новия за нея свят в който е 
въплътена. А и самата материална обвивка на човека не е приспо-
собена към възприемане на такъв обем от знания, представете си 
една неголяма колба поставена във вас, затапена и закодирана, но 
вътре в нея има огромен енергиен заряд, който ако се отпуши, ще 
ви нанесе  повече вреди отколкото полза.“

„Паметта на минали животи на човека се пази в неговото под-
съзнание. И в този смисъл може да се каже, че подсъзнанието е 
свързано с душата. Целият предишен опит на миналите въплъще-
ния се намира там. Подсъзнанието съхранява постоянни знания, 
които никога не се изпаряват от него, а съзнанието разполага с не-
постоянна информация.“

„Къде в човешката душа се намира осъзнаването на себе си като 
личност? В матрицата ли или в обвивките?

Отговор:
Осъзнаването се намира в това, че никога не може да се измени 

самата основа. Началната основа в която заложено осъзнаването 
на себе си, е постоянна  и неизменна.“

Последното твърдение от гореспоменатия откъс още един път 
доказва, че без душа, не може да имаме развитие на личността, а 
оттам и без душа, не може да наричаме съществото човек. Въпреки 
че господа трансхуманистите мислят да създадат нови човеци, от-
въд обичайното схващане за човека. Трансхюман визия за човека! 
При липсваща връзка между душата и мозъка-тялото, съществото 
което изследваме, всъщност не  е човек. Може да бъде само един 
киборг.



33

НА КЪДЕ ВЪРВИМ И КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

КАКВА  Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУШАТА  И ТЯЛОТО И КАК 
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАЗИ ВРЪЗКА, МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗКЪСА 
И ДА СЕ ЗАТРУДНИ ПРОТИЧАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО 
НЕЯ

Когато душата се въплъти в тялото на осмият ден, тя  се адапти-
ра към новите условия в новото измерение. Тя възприема света по 
свой начин. Тя идва от свят на по-високо измерение. И естествено 
тя търси начин да прокара връзка към мястото в което пребивава. 
Смята се от множеството хора и общото състояние на науката, че 
до около 3-4 години детето се намира в свят в който не осъзнава, но 
всъщност в него душата пребивава и тя всъщност осъзнава всич-
ко, но това не се регистрира в все още неоткритата за попълване 
като бял лист личност. Личността започва да се попълва някъде 
към 3-4 година. И именно в това попълване на личността, душата 
БИ МОГЛА ДА УЧАСТВА И ОТ ТОВА СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ДУХОВ-
НОТО НАСОЧВАНЕ НА ЧОВЕКА В НЕГОВИЯТ ЖИВОТ.

Има ли постоянна връзка между душата и съзнанието на човека 
и как се осъществява връзката между тялото и душата? Връзката 
между тялото и душата е на материален план чрез етерното тяло 
и по-точно т.нар.сребърна нишка, която невидимо за земните очи 
свързва двете различни измерения.

Но оперативно тази връзка се извършва чрез света на съзнание-
то.  И ако то не допусне да се осъществи тази връзка, изграждането 
на личността протича само под неговото водачество. Духовните 
потребности на човека се предопределят от самата душа и от спо-
собността на човек да вгради в собствената личност такива уста-
новки, които да бъдат в насока на духовно търсене, тоест осъщест-
вяване на връзката с душата.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕЧИ НА ВРЪЗКАТА ДУША И ЛИЧНОСТ 
ПО НЯКАКЪВ НАЧИН?

Отговор: Пречките произлизат от света на съзнанието. Само-
съзнанието у човека регистрира това, но какво прави! Кой има 
интерес от недопускане на връзката между личността и душата? 
Единствено този, който иска да контролира човека чрез света на 
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съзнанието и ума и внедрява в него умствени конструкции, които 
го превръщат в роб на определени технологии изключващи света 
на душата.

Човекът изначално се стреми към себеизучаване, комуникации 
с ближните, и средствата които му осигуряват това, са в началото 
технологични, но твърде често не даващи възможност на вродени-
те у него естествени способности като телепатия и интуитивно въз-
приятие да се породят, блокирани от технологичните устройства, 
които като патерици се внедряват в нашия живот и после остават 
да векуват  като ни правят заложници на самите тях. Точно това 
става и с т.нар. Изкуствен интелект. Който в даден момент излиза 
от контрол и се превръща в равен на човека по умствени способ-
ности и даже надвишаващ го.

В този смисъл съвременните методи на въздействия чрез фар-
макология, лекарства, ваксини, нови технологии в това число 5 Же 
технологии препречват пътя на душата към личността и обратно.

ВАКСИНИТЕ ПРЕЧАТ ЛИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗ-
КАТА ДУША И ТЯЛО. ДУША И ЛИЧНОСТ!

Не всички ваксини, тъй като има ваксини, които просто касаят 
тялото, но генните ваксини със сигурност пречат на тази връзка 
между душата и личността.

„Ама те ваксините не докосват гена!“ Генни ваксини, това наи-
менование едва ли е случайност.

„Сингапурски и австралийски учени завършиха успешно тесто-
вете върху животни на ваксина срещу новия коронавирус, разра-
ботена въз основа на технологии от генното инженерство, които 
могат да се променят в зависимост от мутациите на вируса, съоб-
щи ТАСС, като цитира в. «Стрейтс таймс».

Нека изясним въпроса:

КАК ВАКСИНИТЕ ПРЕЧАТ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗ-
КАТА ЛИЧНОСТ – ДУША?

Между мозъка  и душата се извършва трансфер на данни. Мозъ-
ка по този мост приема данни посредством душата, която ги полу-
чава по линия на Акаша. Има специални трансмитери, които пома-
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гат на мозъка да извърши това скачване с по-високите честоти на 
душата. Тези трансмитери се влияят от един вид протеин VMAT2 
който се синтезира от гена SLC18 A2

Подтискането на този ген се извършва чрез определени вируси, 
който намалява неговото действие.

За повече информация вижте сайта www.allatra-bolgaria.info
Както и книгата „Създаването на душата“ от Секлитова-Стрел-

никова
Забележка:
Когато възникват проблемите, те ви поставят на изпитание пред 

избора: към кое да посегна – хапчето и психологическата консул-
тация или да погледна навътре у себе си чрез себеанализ и себев-
глеждане.

А би могло да бъде и избор между хапчето или алкохола от една-
та страна и психологическата консултация при опитен психодиаг-
ностик и психоаналитик. Хапчето или психологията! Да разчитам 
на някой около мен – лекар, лечител или инструктор или да разчи-
там само на себе си.
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ОТНОСНО ВАКСИНИТЕ

Кратък откъс
Но не от типа „Една жена чула, че друг някой казал....“
Източникът не назовава името си. Поради съображения за си-

гурност, което показва многозначително защо е така. И така:

„Наречено е ЗАБАВНА ВАКСИНА(това не е шега)
Резултати и данни от тестовете:
- Тест с маймуни - Някой от тях престанаха да се хранят и умря-

ха от глад. Изглеждаха така, сякаш са изгубили желание за живот...
- Тествани са 600 щама, избран е най-ефикасния, тестван е върху 

мишки, маймуни и ХОРА!!! Резултата е намаляване на V M A T 2 
минимум с до 40% от нормалното средно ниво(тоест оглупяване с 
минимум 60%!!!!

Оказало се че Вируса е заразен, но не достатъчно, ако се пуска 
по въздушен път... За това трябвало да се зарази Човечеството чрез 
вкарване директно в кръвта...

За това измислили план. Да изплашат хората с някаква УЖ 
смъртоносна Епидемия и да предложат след това Ваксиниране за 
нея.... А във Ваксината да вкарат истинския БОЕН ВИРУС!!!

К О P O H А вируса е смешен грипен върус. Има го от хиляди 
години и ВСИЧКИ НИЕ сме го преболедували.

Дори и да няма епидемия - него го има в 7% от хората - точно 
това използваха „Симпятягите“ - избиха старци чрез Зарин в ня-
колко болници и започнаха масови тестове. А тези тестове не са за 
определен щам. Ако ги бяха направили преди 2 години - пак щяха 
да дадат същите резултати - защото в човечеството в 7% от него си 
циркулира този вирус!!!

Всички сороски медии скочиха да споделят лъжите им, а сорос-
ките правителства да правят безумия...

И така - мина първата фаза и се заговори за В А К Ц И Н А Ц И Я....
Вече се досещате с какви вируси ще е тя...
И за да не се усетят хората от първите ефекти на Бойния вирус - 

ни накараха да се Дистанцираме Социално и да носим маски. Ако 
не го бяха направили - хората лесно щяха да забележат промяната 
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в поведението на първите Вакцинирани овце... - Социопатия, де-
пресия, липса на емоции.... Но маските и по редките социални кон-
такти крият това...

Как ще продължи всичко ли?
Ще пуснат версията на SARS 2003 - който наистина е смърто-

носен - ще има поне 100 000 РЕАЛНИ ЖЕРТВИ - вече няма да са 
измислени имагинерни.

И стадото ще полудее от страх и ДОБРОВОЛНО ще се ваксини-
рат поне 60% от населението на Земята...

На тях ще им сложат чипове за идентификация.
Чиповете ще дават от началото предимства - намаление 30% в 

супермаркета, безплатен транспорт в определени дни, безплатно 
паркиране. 1000 Евро в банковата сметка, защото си плащате всич-
ко с чипа в ръката...

Тези бонуси ще примамят 30% ....
След това ще започнат репресии - забрана за посещение на мага-

зини и обществени сгради без чип, забрана за използване на транс-
порт, на басейни, след това ще премахнат книжните пари и който 
няма Знака на Звяра - няма да може да купува и продава....

Така още 9% ще се предадат...
Ще останем 1% - тези, с които ще възродим Земята след като 

всичко мине...
А всъщност не е ли по добре да сме 100% нормани, умни, духов-

ни хора, и да СПРЕМ ЗЛОТО?
Това зависи от вас - аз само ви показвам Истината - решенията 

и делата са ваши!“
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ОТНОСНО ТРАНСХУМАНИЗМА, ГЕНЕТИЧНИТЕ КОНТРО-
ЛЬОРИ И ГЕНЕТИЧНИТЕ ПРОГРАМИ, С КОИТО ЕКСПЕРИ-
МЕНТИРАТ ДНЕШНИТЕ БОГОБОРЦИ

Настоящият откъс – статия на Тери Уейд, е може би най-до-
брото пояснение за същността на явлението „трансхуманизъм“, 
което засега почти никой не пожелава да осветли.

МОДИФИКАЦИЯ НА ЧОВЕКА

Войната срещу човешкото съзнание излиза на повърхността, 
както никога досега.

Можете ясно да видите дневния ред за манипулиране на време-
то, околната среда, доставките на храна, човешката ДНК и неверо-
ятната манипулация, която се случва с човешкото съзнание чрез 
генното инженерство.

За тези, които разбират невероятния потенциал на нашата 
12-верижна ДНК, изненадващо ли е, че негативният дневен ред е 
стигнал толкова далеч, за да я манипулира, особено по време на 
настоящия процес на Възнесение. Когато започнете да свързвате 
точките, става много ясно защо е необходимо пълно разкриване.

Контрольорите на тази планета използват военни програми, 
които са предназначени да извършват био-духовно поробване, из-
ползвайки контрол на ума и генно инженерство. Тези програми се 
използват за получаване на достъп и контрол на човешките мозъч-
ни вълни. Което в крайна сметка води до контролиране на мисълта 
и поведението и ограничава човешкото възприятие.

Това означава, че тази негативна извънземна програма поддър-
жа човешкото съзнание в много ниска вибрационна честота, която 
ни пречи да постигнем невероятното прозрение и знание, което в 
крайна сметка бихме получили от от по-високоизмерните планове, 
които съществуват точно извън нашите възприятия.

Тези невероятни високо усъвършенствани технологии, които 
са скрити от обществеността, са насочени към обществеността за 
финален контрол над ума. Ние сме морските свинчета чрез използ-
ването на тези тайни военни технологии, което означава медицин-
ски, фармакологични и технологични експерименти. За да назовем 
няколко, това са кемтрейлс, ваксинациите и производството на 
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ГМО храни.
Всеки от тези вредни експерименти е известен на външните све-

тове. Но толкова много хора все още не са наясно с глобалното по-
робване на човешкото население, което се случва в продължение на 
стотици, ако не и хиляди години.

Генетичното инженерство всъщност е само генетична моди-
фикация на даден вид, използвайки примерите, които използвах 
по-горе, но също така и използването на излъчване на много ниско-
честотни сигнали (ELF) за промяна на човешките мозъчни вълни, 
което в крайна сметка контролира нивото на съзнание/осъзнаване 
на даден вид. Има ли смисъл за вас?

На нас, хората, ни е казано, че генното инженерство е актът за 
премахване на гени от един организъм и ръчното им поставяне в 
друг. Това е много ограничено възприятие, дадено на обществе-
ността и на основната наука. Не вярвам много на нашата основна 
наука, това е всичко, което ще кажа.

Толкова много от човечеството не е наясно с модерните светлин-
ни и звукови технологии, които се използват срещу човешката по-
пулация. По принцип, накратко, те манипулират нашето електро-
магнитно поле. И не забравяйте, говорих за това колко важно е това 
магнитно поле за човешкия ум и това е капацитетът за съхранение 
на паметта. Не можем да живеем без някакво външно магнитно 
поле. Това означава, че тази негативна извънземна програма мани-
пулира нашето магнитно поле чрез използването на тези съвремен-
ни технологии, които в крайна сметка контролират нашето съзна-
ние.

Част 2
Замисляте ли се защо този негативен дневен ред се измъква от 

унищожаването на въздуха, водата и околната среда на планетата 
без сериозни последици? Когато замърсяваме елементите на Земя-
та, това също замърсява съответната нуклеинова киселина в наша-
та ДНК.

И така, чудно ли е, че тази античовешка програма стимулира за-
мърсяването на нашата околна среда. Така че те всъщност директно 
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увреждат интелигентната информация, която идва с напредването 
на нашата ДНК чрез манипулирането на нашето ДНК кодиране.

ДНК е много сложна кодираща система и малките сегменти, 
които се отделят от нашата ДНК, са нашите гени. Гените създават 
нашите черти. Тук клонирането на съвършения човек може да ви 
отведе в дълбоката заешка дупка. Както казах много пъти, човеш-
ката раса е експеримент чрез снаждане и нарязване на нашата ДНК. 
Целта му е да получат желаните черти, които могат да бъдат на-
следени чрез потомство гостоприемници, които в крайна сметка 
могат да унищожат първоначалния ДНК план.

Нарича се трансгенен, съкратено от трансформация на генети-
ката. Генетична трансформация = Клониране на гени, която про-
дължава през цялото ни съществуване.

По принцип генетичната трансформация е начин за добавяне на 
нови черти към този организъм, който е човешкото същество, за 
което говоря. Можете да направите това с растения, животни и т.н.

Тук вярвам, че получаваме определени чуждоземни хибридни 
линии чрез кръвната линия. В крайна сметка можете да подобрите 
тези черти или да ги разградите чрез модифициране на гените до 
органичното човешко тяло. Това е много опасно, защото колкото 
повече органичното човешко тяло е претърпяло модификация на 
гените, сплайсинг и изрязване на нашата ДНК, толкова по-вероят-
но е тялото ни да загуби способността да активира нашия първона-
чален план. Много опаснo!

ВЪЗНЕСЕНИЕТО е генетична рехабилитация на нашия първо-
начален ДНК план. Сега виждате ли защо тези негативни контро-
льори толкова много се опитват да понижат човешкото съзнание 
и физическото тяло по множество начини? Когато човешкият вид 
се извиси, те губят пълен контрол над нас и цялата им планетарна 
империя.

И така, основно това, което казвам, е, че генното инженерство, 
което се случва на тази планета, никога не е било предназначено за 
ускоряване на нашата ДНК.

Ето защо го наричам античовешка програма. Тези контрольори 
го играят Господ с нашите физически тела и нашето съзнание и е 
време манипулацията за поробване да приключи.

Този обширен експеримент с генетично клониране създава ду-
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ховно мъртви тела, биологични дронове. Това е, което тези кон-
трольори използват, за да извършват масови стрелби, много от тях 
са на много високи държавни, военни, бизнес, финанси, фармаце-
втични, образователни и т.н. позиции. Това са не-хора.

Трансхуманизмът е свързан с подмяната на първиначалният 
ДНК план на органичните хора. Те използват синтетични техноло-
гии, програмиране на изкуствен интелект, за да унищожат духов-
ната функция на хората. И отново, те искат да изградят човешко 
същество, което могат напълно да контролират и могат да напра-
вят това само чрез унищожаване на много мощна черта, която има-
ме и това е емоцията. Емоцията допринася за съпричастност, която 
те нямат!

Тери Уейд
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Замисляли ли сте се, защо точно тези хора, повтаряни постоян-
но в медиите, нашумели със своите богатства и трилиони, защо те 
експериментират в няколко области: генетика, космически пъту-
вания, изкуствен интелект, нови технологии, трансхуманизъм. Та 
нима ако те искаха с новата наука, която развиват да подобрят жи-
вота на хората, нима те нямаше да инвестират в чистотата на при-
родата, въздуха, земята, водата и здравето. Не! Те инвестират точно 
в дейности, които замърсяват Майката Природа! ГМО, изкуствени 
храни. Медиите тяхни ли са! Ето защо и рекламата когато е тяхна, 
те могат да се превърнат в най-високите ни авторитети! Защото те 
създават авторитетите на нашето общество. И ние им вярваме!

Нима хората искат да се въдвори подобен строй на тази планета 
на име Трасхуманизъм?

Защо никой сега не говори за този бъдещ ред на планетата! Защо 
никой не обясни какво представлява този трансхуманизъм?Кой го 
въвежда и кои са неговите подръжници!

Нима българите са толкова оглупяли, че вместо да прочетат ня-
коя от беседите и лекциите на Учителя, основател на едно изключи-
телно Духовно Учение Беинса Дуно, със земното име Петър Дънов 
живял в България, ще почнат да вървят по пътя на една глуха улица 
извеждаща ги към трансхуманистичен строй! На изхода на който 
се вижда дигитален концлагер в който всеки човек е микрочипиран 
и поставен в състояние на тотален контрол. Пълно проследяване 
чрез метода на микрочипиране, ваксиниране и в комбинация с 5 
Же технологии.

Преди да завършим отговора на тези актуални въпроси, нека да-
дем отговор и на въпроса:

След като сме направили диагностика и сме разбрали, че забо-
ляването е колективно и е свързано с колективното чувство, че сме 
част от това колективно национално заболяване на воеводщина и 
индивидуализъм, бясно неуважение и липса на почитание помежду 
ни и желание някой отвън да ни оправи всички нас българите, след 
като това сме констатирали какво можем да направим?
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Отговорът е много прост:
Когато се констатира дадено заболяване, следва лечението, а 

какво да е то? Лечението на българският характер, не на българска-
та душа, която е чиста, благородна и ненакърнима в отношението 
си към Господ. Но личността на българина е увредена от послед-
ните столетия и очевидно хилядолетия. Лъгали са го, мамили саго, 
не вярва на никого, на приказки също, но Учителя казва в една от 
своите беседи: Дай му книгата и го остави да размисли. И така какво 
да се прави с колективното съзнание на българина което е дълбоко 
заболяло?

Първо трябва да се научим да разделяме душата от личността, и 
то така че после те да могат да се съединят в хармония и мир когато 
е настъпил този момент. Душата на българският народ трябва да 
бъде уважавана, това е душа на благороден и избран народ. Тази 
душа не бива да бъде критикувана и унижавана. Колкото до ли-
чността-народностен характер изграждащата се у този народ по-
стоянно действаща през вековете  или конструкция на характер на 
народ, тази същност трябва да се лекува с образование и просве-
та, с личен пример и чувство за справедливост. Когато излекувате 
единиците, съставляващи общото, тогава и това цяло също ще се 
излекува. И така лекувайки отделните клетки, поединично, ние ле-
куваме цялостния организъм. И обратно с въздействие върху ця-
лостния организъм ние помагаме на отделните единици.

Българинът е зажаднял за справедливост.
Трябва да се научим да виждаме у всеки един от нас вътрешния 

му човек, първо душата и вътрешната същност, и след това външ-
ните му обвивки и характерни черти на личността. Същото се от-
нася и за негово величество българският народ. Трябва първом 
да виждаме в него вътрешното му благородство и търпимост към 
божиите изпитания, той наистина мълчи понякога безропотно и 
с това доказва, че  е Божи народ. Иначе би възроптал. Но в този 
народ има и външна характерология, описана от българските наро-
допсихолози и духовни учители, която трябва да се лекува със със-
традание и всяване на чувство за справедливост. Когато вътреш-
ното ни възприятие на народа започне да изпреварва външното, 
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тогава и ще се оправи съдбата на българския народ. Народът ни 
има нужда от безкористни люде, които да му вдъхнат надежда с 
личния си пример. Да му посочат път на следване на люде с могъщ 
личен пример. Вместо сегашните меркантилни дребни хитреци на-
станили се във всяко едно кътче на социалния живот. Засмукали 
от хранилката по една проста причина, че са слаби хора и по друг 
начин не могат да изкарат прехраната си. Кой е пътят пред българ-
ският народ?

Нека когато се замисляме над това, какво трябва да се прави в 
днешното време, да имаме предвид и това, че Пътят ни е посочен. 
Има го посочен този път в Беседите от Учението на Учителя – Беин-
са Дуно! Пътят ни  е посочен от Дякона, от Георги Стойков Раков-
ски, от Христо Ботев, от българските възрожденци, от българските 
богомили. Но заради това, че не го забелязваме, ни се изпращат 
такива абсурдни изпитания като този трасхуманен ред.

Но нали и без него, близо половината от населението на тази 
планета живее и без това, без да се интересува от наличието в себе 
си на душата. А тогава, защо да продължава и без това неглижира-
нето й, не е ли по-добре изцяло да се изключи нейното съществу-
ване! Тези мисли  сякаш биха имали основание, но........ОСТАНА-
ЛАТА ПОЛОВИНА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ СЪБУДИ И ХОРАТА 
НЕ ИСКАТ ПОВЕЧЕ ДА ЖИВЕЯТ ПО ТОЗИ СКОТСКИ НАЧИН 
ОСИГУРЯВАН ИМ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ХИЛЯДОЛЕ-
ТИЯ.

ВРЕМЕТО ЗА ПРОМЯНА ЧУКА НА НАШАТА ВРАТА. НО 
ПРЕДИ ТОВА ЩЕ ИМА МАЛКО ИЗПИТАНИЯ ЗА ОТБОР НА 
ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС.

И ЕДВА ТОГАВА ЩЕ НАСТЪПИ ОЧАКВАНИЯТ МИР!
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ДУШАТА ИЛИ ЖИВОТИНСКИЯТ РАЗУМ СЕ СМИРЯВАТ!

Най-скъпият продукт на нашето време е очевидно нашата спо-
собност да се информираме, да извличаме информация и да я тъл-
куваме и анализираме.

Първата най-важна информация на всеки един миг от ежедневи-
ето, това е: Какво става около мен и какво се случва? Способността 
ми да виждам проблема, предупрежденията за него, това е нещото 
което ще ме спаси от катастрофата.

Втората най-важна информация за човека днес, това е как да овла-
дея себе си и как да действам рационално в нужния момент? Отго-
ворът е: Като опозная себе си, изуча собствената си конструкция. И 
науча собственият си път накъде води, каква е целта ми в живота?

Защо обществото се намира в такава неправилна обществена кон-
диция достигаща до подобни парадокси: :Великденският пост цели 
като ограничава нашето тяло, да ни научи как да смири душата си. 
Постът се давал за де смиряла душата?

Защо съществуват подобни абсурдни твърдения? Нима в обще-
ството е ясно какво представлява самата душа? Нима някой се е 
замислил как така чрез постене, ще се накара самата душа да се 
смирява.

С–мирява се не душата, а животинският разум, егото на човека, 
и то в хода на поста, се принуждава да съблюдава режим и ритъм 
с който да влезе в синхрон с душата. Неразличаването на душата 
от животинския разум, подмяната на едното с другото, това е про-
блем за днешното ни общество.

Неразличаването на Ба понятие известно от египетската митоло-
гия и другото понятие, изтрито от древните книги, понятието за Ху 
– животински разум, това е специална операция на Задържащите 
еволюцията на човечеството сили.
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ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МАСОВАТА ВАКСИНАЦИЯ И ОПИТА 
ДА СЕ ПОВДИГНАТ ЧЕСТОТИТЕ НА ПЛАНЕТАТА НИ СЛЕД 
2012 ГОДИНА

Очевидно, човек трябва да е много изпростял, за да не разби-
ра как се развиха събитията около 2012 година. Да припомним на-
кратко:

В периода 2011 – 2012 година зачестиха съобщенията за очак-
ван физически квантов преход, нещо което е небивалица. Тъй като 
преходът е невидимо явление. Но така или иначе мнозина очак-
ваха събитието с надежди за възнесение и подобни абсурдности. 
Според тях 2012 година е трябвало да се осъществи окончателната 
промяна на Планетата. И днес още се спори за това, дали през 2014 
година навлиза нашата планета в Ерата на Зеленият Водолей и въ-
обще дали Водолеят бил зелен! Всички тези режисирани спорове 
по изкуствен начин се извършват от т.нар.Задържаши еволюцията 
сили, които искат да удължат своя период на пребиваване на тази 
планета. С неставането на невъзможното за улавяне от Петте сети-
ва квантово повдигане на честотите, според мнозина, това доказва, 
че няма никакъв Квантов Преход. Забележете извода какъв е: Всич-
ко остава по старому! Логично за логиката на хората потънали в 
животинския си разум.
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