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съпровожда със собствени предисловия, реклами, разпространение, да се продава на всякакви 
юридически и физически лица, да се размества на сайтове - без разрешение на собственика на 
авторските права, без плащане на авторски хонорари, без други условия и ограничения, 
финансови или други последствия, при условие, че не се внасят съществени изменения, 
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включвания, изкривяващи смисъла на книгата, несъответстващи или противоречащи на нейния 
дух (в случаи на несъгласие с положенията в книгата, при издаване или препечатване може да се 
съпроводи със свое предисловие, своя различна аргументирана позитивна гледна точка, без 
празни шаблонни нападки), а също и със запазване на всички обръщения към читателите в 
началото и в края на книгата и указанията за разпространение на собственика на авторските права 
– списание «Национална Безопасност и Геополитика на Русия», на Лупаина О. В. с посоченото при 
първата публикация в списание No. 1-2 (42-43), 2003 г.
      E-mail: nacbez@mail.ru, wbooks@mail.ru
Адрес на списанието: 129301, г. Москва, ул. Космонавтов 18, корп.1.

Внасянето в книгата на съществени изменения, нови включвания, изкривяващи смисъла, 
несъответстващи или противоречащи на нейния дух, без съгласуване с редакцията на списанието, 
се явява нарушаване на авторските права. Допустими са редакторски, стилистически, коректорски 
усъвършенствания на текста, размествания сред първите 10 страници, при отделно издаване на 
книгите всякакви пренасяния от една книга в друга, изменение на шрифтовете и на размерите им, 
включване на всякакви реклами, спонсорски текстове и илюстрации, не противоречащи на 
смисъла и целите на книгата.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪТВОРЧЕСТВОТО

Дадената книга е народна, жива. Преди да е успяла още съвсем да се оформи, тя предизвика 
поток от колективно сътворчество. Благодарности на всички, които се присъединиха към това. 
Благодарности за всички забележки, думи и предложения за по-нататъшното усъвършенстване на 
тази книга, които всячески ще бъдат приветствани и занапред. Целта е да се направи книгата 
понятна и убедителна за всички, да се превърне тя в истински УЧЕБНИК ЗА ЖИВОТА, разкриващ 
Истината по въпросите, докосващи дълбоките проблеми в живота на всеки човек. 
Благодарности на тези, които първи разместиха тази книга на своите сайтове в интернет, които се 
съгласиха търпеливо да приемат и поправят (макар и не всички да правят това навреме) 
периодически, да обновяват текста на книгата с нови допълнения и поправки, нали тази книга е 
жива, развиваща се:

На Александър, портал Херсонский Ведрусс: http://vedruss.ks.ua/, Може да се сваля винаги 
последния текст на книгата. Форуми: Дети будущего сегодня, Сам себе и ребёнку доктор, 
Органическое земледелие и другие. 
На Анатолий и другите автори на портала «ТАКИЕ ДЕЛА!»: http://izzi.ru/index.htm. Може да се 
сваля винаги последния текст на книгата. Форуми на Бялата Книга на Живота: Бойся мечтать! и 
другие.

На Елена Преображенска:  сайт «СКАЗКИ МУДРОЙ ЗЕМЛИ», www.vedrussa.ru/frnd/e/order.htm
www.vedrussa-e.narod.ru

На Владимир: сайт «ПРОБУЖДЕНИЕ». Хуманитарно-естетическа библиотека
http://enlightenment.boom.ru/raznoe.html

на Николай: сайт «СозиДательное ЗемлеДелие». Библиотека с литература по Естествено 
съзидателно земеделие, http://terrain-nn.narod.ru/sborka.html

Сайтовете: Родно селище под Витебск http://ecovillage.nm.ru/library.html, Слънчева поляна,
http://sunglade.nm.ru/bibl.htm, http://nikolle.narod.ru/book.html, http://sadafaga.narod.ru/read2.html
                                  
Голяма благодарност на всички, които са разместили и ще разместят «Бялата Книга на Живота» 
на своите сайтове, ще я издават и внасят всякакъв подвижнически принос в придвижване на 
съдържащите се в нея Истини към хората. Желателно е да се следи и използва последния 
вариант на книгата, която винаги може да се свали от http://vedruss.ks.ua/, http://izzi.ru/index.htm.

Ученията, теориите, книгите в света са неимоверно много и тяхното количество все повече 
нараства. Числото на тези, които се стремят да напишат книга, нищо не даваща на хората, не 
носеща нищо ново, книга за нищото, само за да поставят на нея своята фамилия и да се нарекат 
писатели, расте като снежна топка. На сергиите – море от книги. А какво в тях е реално новото? 
Какво полезно носят те на хората? Можете ли да назовете днес книга или учение, което реално да 
носи на хората Истината и да може да помогне за изправянето им, да спаси Природата и да 
отведе човечеството от безизходния саморазрушителен път? Бихте ли назовали такава книга, 
която на протежение на хилядолетната човешка история да е доказала своята ефективност в 
изправянето на хората и света? Поне една?
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Ценността на всяка книга, система, вяра, учение или информация се определя от това, носят ли те 
на хората Истината – в понятна, неизискваща тълкувания форма, помагат ли те да се измени 
направлението на човека и света към по-добро. Ако от тази гледна точка се подходи към оценка на 
всеки интелектуален, концептуален, мировозренчески и друг опит, натрупан от човечеството и 
пазещ се във всички известни и неизвестни книги по света, в книгохранилищата, в базите данни, то 
може да се каже, че те са се оказали неспособни да помогнат на хората и на света в решаване на 
главния въпрос – да обезпечат възходящото еволюционно развитие на отделния човек, на 
отделния човешки род и на човечеството като цяло към Красота и Съвършенство, което е и по 
същество Божествения Прогрес в съответствие с Висшия Вселенски Замисъл. Те не са успели да 
помогнат на хората даже при преодоляване на най-острите проблеми и за обезпечаване на 
безопасно бъдеще. Част от книгите и ученията помагат на хората да живеят на нивото на хаотично 
течение на живота и с някакви временни сполуки от второстепенен характер, мятайки се между 
съдбата и времето, между Небето и Земята. Обаче това, което е отделило човека от животинския 
свят и го е възвисило – творящото му съзнание – то го и унищожава. Неумението на човека да 
живее във възходяща еволюция – това е съзнателно, но още не докрай осъзнато 
САМоунищожение. И дори осъзнаването на безизходното саморазрушително развитие се 
съпровожда с незнание на основните механизми за изправяне на хората и даже с нежеланието от 
тяхна страна за опознаване и използване. Да се направи прелом в това – се явява главен въпрос 
на човечеството, на бъдещето на земната цивилизация. Заради тази Велика Цел и е дошла 
«Бялата Книга на Живота». Тя дава «златното ключе» за изправяне на хората и на цивилизацията.

А как от това ще се възползват хората…?

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТ ЧАСТ І

от Книга 1
ЗА ЗДРАВЕТО, КРАСОТАТА И СЪВЪРШЕНСТВОТО НА РОДА - Закон 7                      стр. 4

Книга 3
ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА БОЛЕСТИТЕ стр. 13

ЗА ХРАНАТА МАТЕРИАЛНА                                                                                                 стр. 125

ЗА ДИШАНЕТО                                                                                                                       стр. 143

от Книга 4
ЗА СИЛИЦИЯ – ЕЛЕМЕНТА НА ЖИВОТА                                                                          стр. 154

ЗА ЖИВАТА СТРУКТУРА НА ПОЧВИТЕ И СВРЪХДОБИВИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 
СЪБЛЮДАВАНЕ ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА (ЕСТЕСТВЕНО ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)
                                                                                                                                                 стр. 169

от ЧАСТ ІІ
                                                                                                                                                 стр. 180

Главната причина и път към болестите (формула на болестите): това е слабият тонус, 
слабата енергетика и вибрация в Пространството заради отсъствието на Велики Цели и 
Красиви Мечти, възвисяващи живота, а също творенето на осъзнато или неосъзнато зло и 
вреда на хората, на Природата – заради лошата наследственост (неправилното зачеване), 
слабите, примитивни, агресивни мисли, думи, изказвания и чувства, включително страха, в 
това число и от Бога, суеверия, съмнения, завист, осъждане и др., носещи по линията 
«мозък-тяло» негативни команди на организма, нарушаващи вътрешната хармония и ред в 
тялото, излъчващи навън в Пространството и във Вселената негативна и разрушителна 
енергия, която резонира във Великия Космос към усилване, връща се назад към човека, 
който я е изпратил и се материализира в неговия собствен организъм, в неговото реално
ежедневие с още по-големи разрушителни последствия, с усилващи се вредни навици, с 
неправилен, малоподвижен образ на живот, с лошо предъвкване на храната и оттам с 
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падане на енергетиката до ниски състояния, до ниски вибрации, приближаващи човека до 
нивото на звяра, което и води до отслабване на имунната система, всъщност всичко това и 
представлява отслабване на имунната система и, като резултат, развитие и размножаване 
на микропаразитите в слабото тяло, които и предизвикват всички болести – от простуди и 
грипни състояния до рак, СПИН, диабет, инфаркти, инсулти и други физически и психични 
болести. 

Главни съставляващи на здравето (Формула на Здравето): това е формиране на Велики 
Цели и Велики Мечти, възвисяващи живота в хармония и в Единство с окръжаващия свят, с 
Природата и Вселената, съставяне на Формулата на Живота, възвисяваща не само себе си 
и своя род, но и своята страна, света, Вселената, препрограмиране към такова устремяване 
Нагоре на своето съзнание и подсъзнание, и постепенно на клетките на организма към 
позитивни чувства, помисли, думи, изказвания, възвисяващи себе си към висши състояния 
на битието, към висши енергии и нива на вибрации във Вселената и пребиваване в тях 
колкото се може по-дълго, постоянното живеене в тях, също подвижен и динамичен образ 
на живот, общуване с Природата, влизане в Хармония и в Единство с Цялото, с Вселената,
моделиране на бъдещето в Любов, Красота, Съвършенство и Изобилие за себе си, своя 
род, за страната, света и Вселената, продължаване на Живота във Възходяща Еволюция с 
правилно зачеване и моделиране на Здрави, Красиви, Талантливи, Велики, Хармонични с 
Вселената Деца, Творци-Съзидатели, лична хигиена и антихелминтна и антипаразитна 
профилактика.   

Всички лекари, независимо каква специалност имат те,
трябва да признаят този факт, че 90% от отваряните от патологоанатомите трупове

гъмжат от големи и малки червеи и едноклетъчни.
Паразитните заболявания предизвикват сериозни патологични изменения в
организма на човека, съпровождат се с постоянно снижаване на имунитета,

поява на алергии, нарушаване на функциите на стомашно-чревния тракт и черния дроб.

Няма нищо, което би могло да избави тленното тяло от смъртта,
но има нещо, можещо да отсрочи гибелта,

да възвърне младостта и да удължи краткия човешки живот.

Лекарят е длъжен да бъде слуга на Природата, а не неин враг.
Той е длъжен да я ръководи и насочва в борбата за живот
и да не издига препятствия на пътя към оздравяването...

Парацелз (1493-1541) – лекар и учен от средновековието

ЗЗааккоонн 77 оотт ККННИИГГАА 11

  На границата между 2 и 3 хилядолетие е направено сензационно, гениално просто и може би най-

важно за човечеството откритие (М. Невядомский, Т. Свищева от Русия, д-р Х. Кларк от САЩ) за това, 
че паразитите (хелминти, микропаразити, гъбички), гнездящи се в организма и нарушаващи 
бактериологичната симбиоза в него, се явяват причина за всички болести, включително следните: рака, 
в това число и левкемията, другите тумори, кистите, полипите, фибромите, водянките, СПИНа, диабета, 
инфарктите, инсултите, язвите на стомаха, гастритите, простатитите, аденомите на простатата, 
колпитите, възпалението и непроходимостта на филопиевите тръби, безплодието, импотентността и 
всички пикочополови болести и проблеми на бъбреците, хемороидите, парализите, лимфовенозните
болести, тромбофлебитите, псориазиса, виталигото, екземите, алергиите, астмата, херпеса, пришките, 
лишеите, склерозата, синузита, ангината, мигрената, сърбежа, болестта на Бехтерев, сколиозата, 
гръбначната херния и другите проблеми на гръбнака, проблемите на ставите, възпаленията и 
образуванията вътре в костната система, субфибрилната температура, хепатитите, апандисита, 
коремната херния, хипертонията, хипотонията и другите болести на съдовете, анемията и другите
болести на кръвта, всички болести на очите, в това число и катаракта, очното налягане, увеитите, 
иридоциклитите, отлепването на ретината, потъмняването или пожълтяването на очната ябълка, 
“мушичките” пред очите, късогледството или далекогледството (микропаразитите в зависимост от 
тяхната локализация нарушават положението на ретината и деформират очната ябълка – един от 
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първите признаци за започващата микропаразитна инвазия в очите), потъмняването под и над очите, 
силно хлътналите или силно изпъкналите очни ябълки, кариеса, парадонтозата, бързото напълняване 
или силното отслабване, бледото лице, увеличаването и деформацията на черепа, трошливостта на 
костите, огромното тегло или слабост, преждевременното оплешивяване, пърхота, ранното побеляване 
на косата, гнилостния дъх от устата, рязката миризма на потта, на урината или изпражненията, тягата
към алкохола, към бирата, към цигарите и наркотиците, епилепсията, шизофренията и другите психични 
болести и т. н. А такива образувания като обилни разсипи по тялото на пигментни петна с различен 
цвят, брадавиците или родилните петна, особено активните и болезнените, полипите, папиломите, 
миомите, всякакви удебелявания по лицето и тялото, варикозното разширяване на вените от всякаква
степен, фурункулозата, водянката, слоновостта – са нагледно свидетелство за активизиране в 
организма, в резултат на постепенното отслабване на имунната система, на колонии и комбинации от 
паразити (и продуктите от тяхната жизнена дейност), поразили в различна степен храносмилателния 
тракт, черния дроб, отделителната система, други части на тялото. На съпротивляващия се организъм 
не е по силите да ги овладее отвътре и да ги евакуира по обичайния път, затова и се старае да ги изгони 
през кожния покров. Тоест, по същество паразитите си строят дворци с различни форми, конфигурации 
и цветове по тялото. Рака и СПИНа – са последен стадий в развитието на микропаразитните 
инвазии, когато бурно плодящите се и размножаващи се паразити започват да превземат 
слабеещия организъм. Явен признак за паразитната инвазия се явява свръх агресивността на човек, 
нетърпимостта му към другите, към чуждото мнение, трудното възприемане на всичко ново. Характерен 
признак за силна паразитна инвазия в организма се явява бавното зарастване на драскотини, ранички, 
ожулвания по кожата от силни натъртвания, които, като правило, се съпровождат със силни 
почервенявания, почернявания, пожълтявания и нагноявания, което се явява свидетелство за 
размножаването на паразитите в местата, където от удара е станало кръвоизливане и се е нарушил 
жизненият тонус на клетките. Има множество случаи, когато след удар на крак, глава или друга част на 
тялото, при хората започва рак поради бързото размножаване на паразитите в травмираното място, в 
това число и вътре в костите. По повод на тази фраза дойде такъв въпрос: «А как при удара в тъканите 
проникват паразити?». Никак, в повредените тъкани се нарушават жизнените процеси, снижава се 
енергетиката и там моментално започва размножаване на събуждащите се от цистообразното (спящо) 
състояние микропаразити, както и пристигналите с потока на кръвта такива. А за да се изпревари друг 
такъв подобен въпрос, ще отбележим, че твърдението за това, че кръвта е стерилна - е невярно. Който 
настоява, може да погледне фотографиите на кръвта на Т. Я. Свищева в нейната книга. Между впрочем, 
ако даже при неголям удар скоро се появява жълто подкожно нагнояване и започне да боли, това е 
сигнал за сериозно отслабване на имунната система, по-силни удари могат да приведат към бързо 
размножаване на микропаразитите и към развитие на тумори. Първата и доста ефективна местна 
помощ при всякакъв удар, при болки в ставите, в гръбнака, се явява намазването на мястото на болката 
с тампонче или памуче, намотано върху клечица примерно от кибрит и напоено с йод. 
       Отделно може да се спрем на въпроса за хроничния апандисит. В ред случаи това е много коварна 
болест, диагностицира се много трудно, даже с контрастен рентген, в резултат много хора дълго, с 
години се мъчат, без да знаят какво става с тях. Затова при наличие на непонятни усещания и 
краткотрайни, проточени във времето болки в стомаха, нарушения при изхождане, тежест в главата и 
лошо съобразяване, бързо уморяване, бледост на лицето, депресия, страх, комплексиране, отсъствие 
на радост, където никаква диета не помага, а физическите упражнения водят към усилване на тези 
прояви, има сериозни основания да се счита, че апендикса или/и друга част от червата са заселени с 
микропаразити. И изходът е един – разузнаване-лечение и борба: с антихелминтна чистка чрез прием 
на «Вормин», «Декарис», «Вермокс» или «Пирантел», или нощна чистка, а също прием на пресни 
тиквени семки и провеждане на микропаразитна чистка в продължение на 30 дни с продължаване на 
поддържаща профилактика в течение на няколко месеца. Ако веднага състоянието започне да се 
подобрява, значи е избран правилен път. Например, ако се приеме «Декарис», или «Вермокс» по 
максималната схема, указана в инструкцията, не за 3-4 дни, а за 10 дни, с довеждане на еднократните 
дози от 200-300 мг до 300-500 мг, в зависимост от теглото и възрастта, следвайки строго инструкциите, 
то резултат може да се усети още на 4-5 ден. Обаче не са редки случаите, когато независимо от всичко 
не се удава да се установи напълно проблема. Имало е случаи и в Русия, и в чужбина на докарване на 
пациенти от бърза помощ в болницата с непонятна диагноза, с болки в корема, пациентът е на 
границата между живота и смъртта, но не може да се диагностицира причината. Умният и опитен лекар 
в качеството на радикална стъпка в тази ситуация предлага да се отдели апендикса. Обикновено след 
това всички симптоми изчезват и скоро човекът забравя, че е имал болки. Тази дребна информация 
може да послужи на мнозина, страдащи от продължителни неразположения с непонятна етиология.
       Следва също да се отбележи, че диабета, ДЦП, псориазиса, виталигото, множествената склероза, 
болестта на Паркинсон също се явяват следствие на поразяването на организма с определен комплекс 
от микропаразити, особено на черния дроб, на нервните влакънца и на мозъка, а също сочи за дефицит 
в организма на йод, силиций, селен, магнезий и други микроелементи. След провеждането на 
антипаразитна чистка и корекция на гръбнака, главно внимание е нужно да се обърне на изчистването 
от паразити на черния дроб и жлъчния мехур, които се явяват главен филтър на кръвта и провеждане на 
обща антипаразитна чистка с последващо строго съблюдаване на хигиената, а също насищане на 
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организма с йод, силиций, селен, магнезий и други микроелементи, в частност с употребата на морско 
зеле във всякакъв вид и морски продукти. При тежки болести, като правило, в черния дроб и в 
организма, с помощта на биорезонансен тест (Сенситив, Имедикс, Оберон) се откриват глисти, 
панделковидни червеи, токсоплазми, ламбии, хламидии, трихомонази, опистархи, ехинококи и даже има 
случаи на откриване на плъхова тения и на много други паразити.
     Откриването на паразитната причина за всички болести има дълга история. Още през ХІХ век 
френският учен Борел се опитал да убеди своите колеги в значението на аскаридата като канцерогенен 
фактор, предизвикващ рак и други болести. Не са го послушали. В 1960-те години съветският учен М. 
Невядомский е издигнал концепцията за паразитната етиология на рака. И пострадал: лабораторията му
била закрита, върху него самия започват гонения. В края на 1980-те години химикът от Сибир Т. Я. 
Свищева, имайки зад гърба си седем патента за разработки в областта на химията, е направила това, 
за което допреди нея не са се досетили да направят други: тя сложила късче тумор, отделен от раково 
болен, в хранителна за микроби среда и започнала да наблюдава под силен микроскоп. И видяла как 
след някое време туморът започнал... да оживява, да се дели, разпълзява и разбягва в различни посоки. 
В тези разбягващи се живи същества тя разпознала известните на всички трихомонази, токсоплазми, а 
също и други паразити. По-нататъшните експерименти и изследвания довели до извода, че 
размножението на трихомоназите в комбинация със собствените, с придобитите и други паразити, преди 
всичко с токсоплазми, се явяват главната причина за всички болести на човека. И е важно да се 
отбележи, че тези изследвания под микроскоп Т. Свищева не е започнала сама, а с помощта на 
сподвижници в лабораториите на НИИ по онкология в Санкт-Перегбург, в Москва и в други градове, 
които под заплаха да изгубят местата си са й оказвали помощ, не пресмятайки времето, оставайки след 
работа за провеждане на изследванията. А главното, Т. Свищева е съставила фотокарти на кръвта, на 
които са зафиксирани трихомонази и други микропаразити – визуално доказателство за нейното 
откритие. В 1989 година Т. Свищева подава заявки за три изобретения: за паразитната етиология на 
рака, на инсулта и инфаркта и за свръхпаразитната природа на СПИНа. Дълго мълчала, очаквайки 
официална проверка и заключение по нейното откритие от страна на официалните медицински 
учреждения. Но нейното откритие предизвикало не възторг, а, по същество, тих шок в средите на 
официалната медицина, особено на онколозите, и ожесточени нападки. Срещайки такова враждебно 
отношение от страна на официалната медицина и знаейки съдбата на М. Невядомский, Т. Свищева 
започва да пише книги и по такъв начин да донесе вестта за откритието до хората. Издала е вече около 
десет книги. Изучавайки подробно трихомоназата, тя възнамерявала да се съсредоточи върху 
изследването на токсоплазмата, но нямайки лаборатория и срещайки враждебно отношение от страна 
на официалната медицина и наука, се заела с написването на книги, да може чрез тях да донесе своето 
откритие до хората. И процесът тръгнал, хората все повече се обръщат към нейните книги, нейното 
откритие и методика подхващат все повече лекари и те на практика потвърждават правотата на Т. 
Свищева, ефективно лекуват рак по пътя на антипаразитната чистка на организма. А колко хора, 
възрастни и деца, в това число и тези, които са били обречени, са получили, най-накрая, знание за това, 
как да победят болестта и да постигнат пълно излекуване.
     Следва да се отбележи, че д-р Х. Кларк от САЩ смята, че причина за рака се явява листовидната 
чревна трихомоназа – Fasciolopsis buski. По нейно мнение, трихомоназата и другите паразити 
предизвикват и всички други болести («The Cure for all Diseases» на www.drclark.com, www.drclark.net, или 
«Неизлечимых болезней нет» в преразказ на А. Колпакова, излязла в Санкт-Петербург през 2001 
година, изд-во «Диля»). Обаче не е толкова важно коя от двете представителки на прекрасния пол е по-
близо до истината, това ще покаже времето. Главно се явява това, че те двете, после М. Невядомский, а 
след тях и много лекари днес признават паразитната етиология на рака и на всички болести, което 
открива пътя към победа над болестите! И макар официалната медицина, изхождайки от своите 
корпоративни и комерчески интереси, не сдава позиции и продължава да упорства в клетъчната теория 
на рака, вече двама австралийски лекари Бери Маршал и Робин Уорън са получили Нобелова премия 
(през 2005 година) в областта на физиологията и медицината за откриването на бактерията Helicobacter 
pylori, предизвикваща гастрит и язва  на стомаха. И макар да е известно, че съвсем не една бактерия е 
виновна за проблемите на стомаха, както и на всеки друг орган и на организма като цяло, а цял 
комплекс, цял букет, и макар при всеки той да има индивидуални особености, това решение на 
Нобеловия комитет заслужава похвала и, разбира се, това е съществена крачка към постепенно 
официално признаване на това, което става ясно на всички: паразитната етиология на болестите, 
включително и рака. В клиниката на Московския институт по кибернетична медицина отдавна са 
открили, че хипертонията и другите сърдечносъдови болести се предизвикват от скрита инфекция на 
бъбреците и на белите дробове с хламидия и постигат поразителни успехи, прилагайки методиката на 
антипаразитно лечение. И това дава убедително обяснение защо официалната медицина е безсилна 
срещу хипертонията със своя арсенал от съдоразширяващи и обезболяващи препарати. Към това може 
да се добави, че на практика не една бактерия, а цял комплекс от бактерии, сред които най-опасни се 
явяват хламидията, токсоплазмата, трихомоназата, стават причина за болестите, и не само 
инфектираните бели дробове и бъбреци с надбъбречните жлези поразяват сърдечносъдовата система, 
а преди всичко черния дроб, който е главният филтър на кръвта. Ако той и жлъчния мехур са заселени с 
микропаразити, то постепенно заболява целият организъм. Това е реално свидетелство за 
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практическото развитие на откритието на Т. Я. Свищева. Може би ще дойде време, ще възтържествува 
този път справедливостта и Т. Я. Свищева ще бъде почетена с висшата световна премия за 
фундаментално откритие, което е изключително важно за всички хора през целия ХХ век и второто 
хилядолетие: микропаразитната етиология на рака, СПИНа, диабета, инфаркта, инсулта, болестите на 
стомаха, включително гастрита и язвата и на всички други болести, открило реален път към победата на 
човечеството над тях. Да се надяваме, че все пак, справедливостта ще възтържествува, че Нобеловият 
Комитет през третото хилядолетие ще играе по-хармонизираща и справедлива роля в света, ще върви 
пред общественото мнение, а не като го следва, и в дадената книга ние издигаме кандидатурата на Т. Я. 
Свищева и на В. И. Кривонос за конкурса за Нобелова Премия.
     Друго важно събитие в медицината в началото на 21 век е растящото признание за токсоплазмата 
като най-опасна микропаразитна причина за болестите в комплекс с трихомоназата и други
микропаразити. Самият възбудител на токсоплазмозата е бил открит в началото на 20-ти век от 
френските изследователи Ш. Николем и Л. Мансе, които са го открили в гризачи. Но едва през 1970 
година, благодарение на изследванията проведени в различни страни, става известно, че основен 
гостоприемник на токсоплазмата се явяват представителите на семейство котки. За човека, особено за 
жените в детеродна възраст и за бременните са особено опасни домашните котки. Заразеността на 
кучетата например в Москва по някои данни, достига 29%... Това е по данни на тези, които обичат 
кучетата, като че ли някой е изследвал всички животни за токсоплазмоза... Но как е възможно да е така, 
ако по данни от изследванията на д-р В. И. Кривонос, а също и на американски учени, хората са 
заразени с токсоплазми почти на 100 процента. Токсоплазмозата при кучетата нерядко я вземат за
«чума по месоядните». Междинен стопанин на токсоплазмата могат да бъдат млекопитаещи, птици, 
влечуги, от нея боледуват домашните и селскостопанските животни (едрия рогат добитък 4-52%, овцете 
– 7-27%, свинете – 4-40%). При овцете токсоплазмозата се явява причина за мъртворажданията, за 
абортите и раждането на непълноценно потомство. В Англия смятат, че около 200 хил. овце ежегодно 
загиват от вродена токсоплазмоза. Човек може да се зарази с токсоплазми, употребявайки като храна 
месо от диви или селскостопански животни, съдържащо личинки на токсоплазми, ако то не е достатъчно 
добре сварено или изпечено. Особено опасна е употребата на такива продукти от бременните жени. 
Заразяването може да стане и чрез почвата, в която има котешки изпражнения, при употреба за храна 
на заразени зеленчуци и ниско растящи плодове (градинска ягода, салати и други зеленчуци в лехите, 
посещавани от котки). В края на миналото столетие учени от Украйна, Русия, САЩ изследвайки своето 
население, са дошли до извода, че населението е почти на 100% инфектирано с токсоплазма. Обаче и 
досега официалната медицина не е осъзнала истинската роля на токсоплазмите във възникването на 
болестите и няма единен подход за лечението на болните от остра и придобита токсоплазмоза. Най-
гръмко за това заявява украинският лекар В. И. Кривонос. 
    Разбирането за истинската роля на хелминтите и на микропаразитите във възникването на болестите 
дава ключ към още един Закон на Природата: без да са се почистили, хората нямат право да зачеват 
деца! Т. Свищева в своите книги подчертава НАСТОЯТЕЛНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОЧИСТВАНЕ НА 
ХОРАТА ОТ ПАРАЗИТИ, КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ПРЕДИ ДА СЕ ЗАЧЕВАТ ДЕЦА! 
ВЪЗРАСТНИТЕ И ДЕЦАТА ГИ ЯДАТ ПАРАЗИТИ – ГЛАВНАТА ФИЗИЧЕСКА ПРИЧИНА ЗА ВСИЧКИ 
БОЛЕСТИ НА ЧОВЕКА! Среден човек, без голям корем, има в себе си до 2-4 кг и повече паразити –
хелминти, лентови червеи, трихомонази, токсоплазми, хламидии и други микропаразити, гъбички и т. н. 
(в един грам има около милиард микропаразити). При нормална имунна система в организма се 
поддържа симбиоза между полезните микроорганизми и микропаразитите. Полезните микроорганизми 
способстват за процесите на храносмилане, на обмяна на веществата, чистят организма от 
органическите отходи и токсини. В здравия организъм микропаразитите не могат да се размножават. 
Проблемите настъпват тогава, когато по някаква причина отслабва имунната система или/и се нарушава 
микробиологичната симбиоза, например при злоупотреба с антибиотици, хормонални препарати, при
прием на противозачатъчни средства, наркотици, алкохол, цигари, при силни и продължителни 
стресове, а също при попадане на чужди паразити – от хора и от животни. Тогава започва плоденето им
в различните части на тялото, като се нарушават и блокират функциите му, паразитите се разрастват на 
колонии (тумори) и мигрират по тялото на колонии (метастази), по същество, изпояждайки организма в 
който самите те живеят. Д-р Кларк от САЩ особено подчертава, че всеки вид микроб, който попада в 
организма отвън, създава хибриди с тези видове и комбинации от микроорганизми, които вече се 
намират в организма – с най-непредсказуеми последствия, в зависимост от състоянието на имунната 
система. Т. Свищева смята, че особена, главна опасност за здравето, сериозно недооценявана от 
медицината, представляват трихомоназите (полови, на устната кухина, стомашно-чревни). Тя призовава 
хората да изменят своето отношение към трихомоназите и другите паразити и да разберат, че те живеят 
във всеки човек и се предават по наследство от незапомнени времена. Паразитите са съседи на човека 
по биосфера. Те са живели и живеят заедно с човека, вътре в него, еволюирайки на протежение на 
цялата история паралелно с хората и са контролирани от имунната им система. Засечка става тогава, 
когато тя отслабва и в организма попадат чужди, непознати трихомонази, токсоплазми и други 
микропаразити, при това от различни хора (например при целувка или при интимна връзка става обмяна 
на над 10 000 вида микропаразити) и те, както вече е казано по-горе, създават хибриди със собствените 
видове и комбинации микропаразити – с всички произтичащи последствия. С едни видове чужди 
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микропаразити имунната система се справя, което и става при встъпване в брак, особено при силни 
енергии на Любов между двамата. А при постъпване в организма на букет от микропаразити от различни 
хора, особено при честа смяна на партньорите, имунната система постепенно губи способността да ги 
контролира и настъпва заболяване.
     Правейки отклонение, ще отбележим, че причина за мистичната смърт на учените, които са 
разкривали пирамидите, работили са с мумиите, се обяснява с това, че зазиданите в пирамидите с 
хилядолетия микроорганизми са се намирали в сънно състояние, еволюирали са отделно от човека и, 
попадайки в организма на хората отново след много хилядолетия, са се оказали непознати за имунната 
му система (подобно на това, както имунната система на северните жители не познава бактериите от 
тропиците, поради което и се въвеждат отслабени щамове ваксини).
     От самото начало трябва да се подчертае, че човекът, бидейки същество с висша организация, със 
своята енергетика многократно превишава енергетиката на нисшите същества – паразитите, затова 
неговият организъм, имунната му система са способни надеждно да ги държат под контрол, да 
съхраняват микробиологичната симбиоза, тоест равновесието в организма. В края на ХХ и началото на 
ХХІ век паразитите, мутирайки под действието на антибиотиците, на лекарствата, на радиацията, на 
нитратите, на рафинираната храна и по-активно мигрирайки от човек на човек поради забвението на 
нравите, отвоюват от слабеещия Homo Sapiens все по-широка ниша. Имайки по-ниска организация на 
строеж, те притежават уникалната способност по-бързо да мутират и да се приспособяват, отколкото 
човека. Заселвайки човешкото тяло и размножавайки се в него, а също и свободно и безпрепятствено 
пътешествайки между човешките организми, паразитите си устройват свои йерархии и създават хаос, 
нарушавайки екологичния порядък и хармония. Собствените, наследствените трихомонази и другите
паразити имунната система на човека е привикнала да държи под контрол. Обаче при отслабване на 
имунитета и при появява на определени комбинации от свои, наследствени и букет от чужди паразити, 
придобити по най-различни пътища, в това число чрез предмети за общо ползване, лошо измити 
съдове, при контакт с животни или при мутацията им от лекарства и облъчване, настъпват проблеми със 
здравето. Това е и главната причина за всички болести на човека.
     Трихомоназите и другите паразити притежават удивителната способност при опасност да отиват 
надълбоко в тъканите в цистообразно (спящо) състояние, да се изменят (мутират) под въздействието на 
антибиотиците и на различните лекарства, да привикват към тях, в това число и към билките и да стават 
неуязвими. При попадане в чужд организъм те могат да паразитират вътре в наследствените 
трихомонази на новия организъм (паразит в паразита), правейки своите жертви-носители особено 
агресивни и токсични. Една от трите заявки, подадени от Т. Свищева за откритие, е озаглавена: «За 
свръхпаразитната природа на СПИНа». Болестта се проявява тогава, когато един микропаразит –
трихомоназа – се внедри в друг и паразитира в неговото тяло, правейки своята жертва-носител свръх 
агресивна, изпускаща особено силни токсини и вируси. Така смята Т. Свищева. И това представлява
голяма сфера за по-нататъшни изследвания.
     Трихомоназите са много жизнеустойчиви: доза от 400 рентгена за човешката клетка е смъртоносна, 
трихомоназите обаче издържат до 7500 рентгена и при облъчване се размножават още по-силно, като
заселват органите на тялото на колонии (тумори), блокирайки тяхната функция и мигрирайки на колонии 
(метастази) – с всички произтичащи последствия! Това дава възможност по-добре да се разбере 
механизмът за въздействие на радиацията върху здравето на човека, да се определи правилната 
стратегия за лечението на облъчените, а също да се преразгледа методиката за лечение на рака, която 
прилагат онколозите... Те, по същество, убивайки едни микроорганизми, подтикват с радиацията 
размножаването на трихомоназите и, практически, не оставят на болния никакви шансове за 
излекуване, което реално дава антипаразитната чистка на организма.
     Така че на който се случило да се срещне с трихомоноза (а тя възниква само от попадане в 
организма на чужди трихомонази), то проблеми със здравето, своето и на децата, рано или късно, ще се 
наложи за преодолява. При това, трихомоназите и другите паразити се предават не само по полов път и 
чрез целувка, но и чрез предмети за общо ползване, чрез лошо измити съдове в ресторант, кафене, 
чрез домашни животни. И по-добре да не се целувате «по брежневски» с никой, освен със своята 
съпруга или своя съпруг и то, ако сте уверени в тяхната вярност, а още повече със своите деца, особено 
с малките, никога не слагайте в своята уста техния биберон, за да намалите риска от предаване на 
зверски микроби. Древният обичай за обмен на целувки при среща е бил относително безопасен във 
времена, когато не са съществували мутирали паразити от антибиотици, от радиация, от силни 
лекарства и наркотици (наркотиците и хормоналните препарати за трихомоназите и за другите паразити 
са като меда за мухите, ето защо наркоманите така бързо изгарят). В днешно време вие рискувате дори 
само с една целувка или друг интимен или битов контакт, особено ако това е с лице със свободни нрави, 
поклонник на свободния секс, имащ преди вас много интимни партньори, да получите цял букет от 
чужди, по най-различен начин мутирали микропаразити, а още и в такива комбинации, които рано или 
късно ще сломят вашата имунна система. Не спасяват днес даже толкова широко рекламираните 
презервативи; и даже ако си нахлузите гумени ръкавици или дори... костюм за химическа защита, все ще 
има риск да прихванете нещичко. А това значи, че настъпва времето за разплата на хората за 
отстъплението от Законите на Природата и от Нравствеността чрез своето собствено здраве, щастие и 
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чрез здравето на своето потомство. И не само Ватикана започна да предупреждава за опасността от 
съкращаване на населението на западната цивилизация.
     В древността съществувало твърдо правило за момичетата: умри, но не отдавай първата в живота 
целувка не по Любов – само на любимия и само на избраника, бащата на бъдещите деца! Защо? 
Защото с целувката винаги се предават маса чужди микроби, сега определено са повече от 10 000 вида 
– трихомонази от устата, токсоплазми и други паразити, живеещи във всеки човек от раждането му 
(наследствени микропаразити) и първата целувка служи като ваксина към последващия обмен на 
микроорганизми и паразити – половите. А енергията н0а Любовта – най-силната от всички човешки 
енергии, е способна да прави чудеса, помага на имунната система на двамата млади леко да вземат
(постарайте се да разберете и запомните това) чуждите микроби под свой контрол, да ги направят като
че свои, общи, семейни, неопасни за бъдещото потомство. Това е особено важно при съединяването на 
хора от различни раси и климатични условия, когато се срещат микропаразити, съвсем непознати за 
имунната система на другия. Освен това, детето заченато във високите енергии на Любовта, 
благодарение на получената силна енергетика от родителите, има по-силна защита от паразитите в 
периода на утробното развитие, дори ако майката е инвазирана с тях. Децата на Любовта, желаните, а 
не случайно заченатите по време на секс, бързо и леко влизат в света по време на раждането и са по-
устойчиви към паразитите през живота си, притежават по-силно здраве чак до преклонна възраст.
     А сега да си представим каква вреда, какво зло нанасят майката и бащата на бъдещото дете, ако те 
дълго преди сватбата започнат полов живот, сменят партньори, заченат както се получи, занимават се 
със секс в периода на бременността, че още и извратен, понякога с няколко партньора, сериозно 
подривайки и деформирайки енергетиката на плода, губейки гръдното мляко, заразявайки себе си, 
детето, другите деца, цялото семейство с букет от паразити и техните комбинации. И какво искате вие, 
нима при такъв морал е възможно здраво потомство? Че и въобще зачеване? Не се ли явява това една 
от главните причини за ръста на безплодието?
     Замислете се всички, които сте се заслушали в шепота, идещ от всички страни, за свободата на 
избора, за това, че човек, казват, е роден за секс, за пиене, за пушене и прочее «удоволствия», и които 
сте се хвърлили в този адски водовъртеж, теглещ надолу. Та нали знаменити физиолози и психиатри от 
миналото и настоящето сочат, че първи признак за деградацията и израждането се явява тягата към
порока, към секса, към извращенията, а значи, отсъствието на Любов и безразличието към това, какво 
ще бъде потомството... И колкото по-високо еволюционно стои човек, толкова по-високо се издигат 
неговите интереси и помисли от физическото, животинското, зверското ниво, толкова е повече в него 
Любовта и грижата за Здравето и Красотата на своето потомство. Поседнете и се замислете за минута: 
положили ли сте своя живот на ешафода на порока и падението? Вие сте получили от Твореца живот за 
възвисяване на себе си и на своето потомство към Красота, Чистота и Съвършенство! Вие сте родени 
да творите Здрави, Красиви и Талантливи Деца-Творци при съблюдаване на Законите на Природата! А 
сте продали своя живот, ТОЗИ ВИСШ ДАР НА ПРИРОДАТА, за секс, бира, цигари и прочее... И толкова! 
Лесно връщане от там няма! Невъзможно е да се възстанови човек така лесно както се възстановява 
ударена кола, монтирайки й нова броня, обличайки я с нова каросерия и покривайки я с нова боя или 
още по-оригинално, възстановявайки девствената ципа хирургически – и такова почнаха да правят днес. 
Вие си мислите, че ще отидете на красив остров, ще заживеете там нов живот и ще родите добри деца?
Така лесно и просто няма да се получи... Както е казал един сатирик, за да се измени човекът, трябва да 
се започне от бабата... Но, все пак, да се започне от себе си – никога не е късно.
     Затова нашите предци и са били толкова мъдри и строги, въвеждайки твърди правила по въпросите 
за раждането на децата: здраво потомство, чист род – най-важният жизнен дълг на човека, на
мъжа и на жената пред Твореца.
     Т. Я. Свищева и други, позовавайки се на своите изследвания, също утвърждават, че вирусите 
живеят вътре в паразитите, а не в човешката клетка (макар това да изисква по-нататъшни изследвания). 
Паразитите – това е мястото за постоянен живот на вирусите. Микропаразитите, а заедно с тях и 
вирусите, се активизират в периодите на най-висока активност на космичните лъчения – през пролетта и 
есента. Именно в тези периоди се появява депресията, обострят се всички болести, особено 
сърдечносъдовите, белодробните, нараства числото на инфарктите, инсултите, увеличава се 
смъртността, възникват епидемии от грип. В дадената книга за първи път се обяснява това, че 
епидемиите от грип започват като правило от Австралия и Юго-Източна Азия и за броени дни обхващат 
целия свят. Причината е в това, че над тези региони усиленото космично излъчване се проявява по-
бързо заради изтънелия озонов слой. А според степента на растеж на космичното излъчване, вирусната 
«епидемия» обхваща и останалия свят (предаването на вируса от човек на човек с такава бързина в
цялата страна, че още и в отдалечени села и места, просто е невъзможно). Мнозина чакат тези периоди, 
а ако тях ги нямаше, то биха ги измислили, организирали, биха отработили всичко точно по сценарий, 
което впрочем и се прави. Нагнетяването на страхове около нови «вируси-убийци», живописното 
описание на заплаха от нови епидемии в средствата за масова информация, картинките на хора с 
марли на лицата, цифри на смъртните случаи, нима не прилича всичко това на умело отработен 
сценарий, който донася милиарди приходи от продажбата на ваксини и лекарства, води към отделянето 
на държавни субсидии за борба с епидемиите. Кампанията в Русия и по целия свят в търсене на масови 
жертви на «атипична пневмония» през пролетта на 2003 година, практически така и неоткрити и 



10

последващото ежесезонно нагнетяване на обстановката около необходимостта от масови ваксинации, 
навежда на мисълта за това, че в тази дългосрочна кампания стои глобален дирижиран замисъл. Може 
би, за да може на всеки да се вкара по някоя ваксина... Още по-смехотворни се явяват шумните 
глобални кампании във връзка с така наречения птичи грип, обясняван с това, че птиците решили, 
изведнъж, да прелетят посред лято от Индия или Тайланд в Сибир, в Европа, в Канада, в Швеция, а още 
и да проникнат в птицефермите, в индивидуалните дворове и да инфектират там гъските и кокошките, 
че още и онези, които са в клетки(!). Причината - не е само в кърмата за животни, в нейните компоненти 
и паразитни съставляващи, както и в случаите на полудяване на крави заради включването в кърмата 
на брашно от кости на животни, но и в специално организираните глобални провокации...
     Глобалните, не локалните, епидемии от болести сред хората, птиците, животните възникват при 
силно активизиране на космичната активност, което предизвиква оживяване и размножаване на 
паразитите и отделянето от тях на токсини и вируси. Обаче в чистите от паразити организми, мащабни 
епидемии, вируси, не може да има. Следва да се отбележи, че тежестта на вирусните инфекции и 
обострянето на болестите през есенно-зимните и пролетните периоди, в това число и когато се 
развихрят глобални сценарии за нагнетяване на страх, не превишават исторически зарегистрираните и 
зависят само от колебанията на интензивността на космичното излъчване и усилването на магнитните 
бури, следователно, от степента на ръста на агресивност на микропаразитите и масата отделяни от тях 
вируси и токсини, от степента на мутация на паразитите под въздействието на антибиотиците, 
предидущите ваксинации и другите лекарства, от влошаването на екологията, а също от възможността 
за получаване от човека на мутирали паразити с вируси от различни животни. По тази причина 
епидемиите от грип, като правило, не засягат тези, които имат висока енергетика, а следователно, силна 
имунна система и са чисти от паразити! А такива остават все по-малко на Земята. При заплахата от 
всякакви епидемии най-добри профилактични средства се явяват приема на антипаразитни препарати: 
водороден прекис, йод, змийско мляко, карамфилче, чеснова настойка с лимонов сок (еликсира на 
младостта), миробалан и други, а също профилактичната чистка на организма.
     Нашите предци са знаели как да помагат на хората да се борят срещу масовите епидемии и с други 
средства. Във всички времена в Русия при масови епидемии постоянно са звънели камбаните на 
църквите. Камбанният звън потиска и даже унищожава бактериите. А църквите са ги строяли така, че 
техният камбанен звън да достига до местоположението на съседната църква и някога с камбанен звън 
се е покривала цялата руска земя. Отбелязан е такъв факт: болшинството звънари не боледуват от 
простудни заболявания. Учени са провели експеримент: поставили разтвор с болестотворни бактерии 
под звучаща камбана и наблюдавайки ги под микроскоп, видели как отначало деленето на микробите се 
прекратило, а после те всички загинали! В женския Толгски манастир под Ярославл и досега лекуват 
всякаква болка допирайки болното място до звучаща камбана. Отдавна в Русия са лекували 
буйстващите под камбани. Това е още едно потвърждение, че психичните болести се предизвикват от 
микропаразити, поразяващи и разстройващи мозъка и че «изгонването на бесовете» не може да бъде 
ефективно, а облекчение носи силната енергетика на свещеника (екстрасензорното му въздействие). 
Молитвените очиствания представляват добър спектакъл с викащи набожни старци, те никого още не са 
излекували напълно, иначе не бихме имали толкова психоболници. А ето красивата традиция за 
благовещение от всички камбани на Русия трябва да се възроди – от Кремъл до най-крайните поне 
веднъж на ден, може би в 12 часа на обяд, с транслации по радиото и телевизията в течение на 1-3 
минути. И въобще по примера на литовския Каунас и на други градове в Европа, трябва да се устройват 
камбанни звънове веднъж на ден или по време на излизане на площада и там където има църкви. Това 
е хубава традиция!
     Есенно-зимния-пролетния период – това е време, когато става активизиране на паразитите, 
възникват вирусни епидемии, затихва всичко в природата, появяват се депресии. Депресията – това е 
явен признак за пренаселеност на организма с паразити и шлаки! И това е най-доброто време за 
антипаразитна профилактика и очистване на организма. Неслучайно всички главни пости във всички 
вероизповедания (Рамазан, Коледен пост, Великия пост) идват именно в това време. Великият пост е 
идеалното време за провеждане на пълен курс на антипаразитно очистване.
     Впрочем космическият фактор за възникване на епидемии позволява по-добре да се разбере 
причината за епидемиите от миналото с масови смъртни изходи в различни региони на планетата. 
Рязкото покачване на космичната радиация довежда до рязко усилване на активността, размножаването 
и агресивността на паразитите, с усилване на изхвърляните от тях вируси и токсини. Това също дава 
ключ към разбирането по какъв път може да настъпи глобален катаклизъм, «Божи съд», «Възмездие 
Божие»: на определено стъпало на деградация на човечеството, когато сумата от негативните енергии, 
излъчвани към Космоса, превиши позитивната и достигне определена критична маса, ще се произведе 
резонанс и рязък скок в интензивността на негативната космична радиация, в резултат на което ще 
загинат всички, които са поразени от паразити и имат ниска енергетика. Още в средните векове ученият 
Ибн Гиберол е написал: «Човек се явява късче от Вселената, такова парченце, което съдържа в себе си 
напълно цялото изображение... И неговата развала се отразява на самочувствието на цялата Вселена». 
А как се отразява на Вселената развалата на масата хора, растящия вал от негативни, разрушителни 
енергии, излъчвани от цялото човечество? Самите читатели, прочитайки тази книга и разбрайки 
Механизма за Материализация на човешките енергии, описан в Книга 2, могат да разберат какво може 
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човечеството да материализира само за себе си. Вселената не търпи дълго дисхармонии. Следва също 
да се отбележи и откритието на учените за това, че във Вселената расте потенциала на черната 
разрушителна енергия, която застрашава да взриви Великия Космичен Порядък и да погребе живота на 
Земята. Така че, както и да се увърта, в интерес на собствената кожа на всеки човек е дълбоко да се 
замисли с какви енергии той изпълва Вселената, накъде, в каква посока той се развива и накъде води 
своя род: към деградация и разрушение, или към възвисяване, към Красота, Съвършенство и 
Спасение... Защото всичко това, което е излъчил човек от себе си във вид на фини енергии от 
собствените мисли, думи, чувства, обезателно ще се завърне назад на същия адрес, към същия човек, с 
усилени многократно енергии и ще се материализира в неговия собствен живот в някакво отстоящо 
бъдеще. Каквото е посял, това и ще пожъне – с лихвата. Но за това по-подробно е казано в Книга 2.
     Ето защо е изключително важно за здравето на бъдещото потомство това, родителите желаещи да 
имат дете и младоженците преди да встъпят в брак, да проведат обезателен курс на
антипаразитно очистване, още повече при лошо здраве и след прием на лекарства. Въобще, 
трябва да бъде приета общодържавна програма за провеждане на задължителна пълна антипаразитна 
чистка и за възстановяване на нивото на силиция и йода в организма на бъдещите младоженци до 
регистрацията на техния брак. Това е изключително важно за тях самите, за тяхното потомство. В 
книгата на Вл. Мегре «Новата цивилизация» това е отразено по съвсем ясен начин. Децата, хората, 
заченати в чисти тела и високи енергии притежават космическо съзнание, помнят близкото и далечното
минало, предвиждат бъдещето, притежават сила и скорост на мислите за моделиране на живота и 
бъдещето. Владимир, синът на Вл. Мегре казва, че той не помни миналото, на което бащата произнася: 
Навярно, аз съм виновен. Хора, помислете над тези думи! И се постарайте да направите всичко, за да 
не бъдете виновни за това пред своите деца, за да им дадете максимално чиста, силна и висока енергия 
с осъзнато зачеване, износване, моделиране и възпитание, за да не ощетите децата си! А за зачеването 
на сестричката по молба на Владимир, Вл. Мегре минава обезателна чистка на организма. Това трябва, 
длъжни са да правят всички, на които предстои да заченат дете и младите преди да встъпят в брак. За 
което и трябва да бъде приета общонационална програма. Да се провежда чистка по време на 
бременността е късно, само и единствено може да се прави по пътя на регулиране на храната (за което 
по-подробно е казано в раздела «За храната материална», а въпроса за каквото и да е приемане на 
очистващи препарати, натурални, още повече лекарствени, даже в случай на крайна необходимост, 
трябва да се решава само при консултация с опитен лекар. Общонационалната програма за 
антипаразитна чистка би се оказала доста полезна и за служещите в армията. И добре е да се възроди, 
а ако не е имало преди, да се създаде традиция за провеждане на задължителни регулярни курсове по 
антипаразитна чистка, а също и за възстановяване в организма на силиция и йода в училищата и в 
доучилищните учреждения. Да се въведат такива програми в средните и висшите учебни заведения. Би 
било много добре, родителите да знаят какво добро за здравето и за нормалното развитие на детето 
донася регулярната, три-четири пъти в годината (особено през зимата, пролетта и есента) 
антихелминтна чистка на децата и на цялото семейство! Навсякъде – и в градовете, и в селата! В града 
и на село, където има близо аптека, се вземат таблетки от което и да е от следните прости препарати: 
«Вермокс», «Вормин», «Пирантел», «Декарис» или други (на малките деца стриват на прах и добавят в 
млякото, сока, пюрето или в кашите). Изключително важен се явява периодичният прием на пресни 
тиквени семки или на масло от тях за профилактика срещу лентови червеи. При болести на детето това 
е необходимо и задължително. За възстановяване на йода в организма се приемат капки луголов 
разтвор или йод: с цел профилактика и за нормално развитие по 1-2 капки 1-2 пъти седмично, а при 
болести - всеки ден в продължение до 30 дни. На кърмачетата могат да се дават капки от изцедена 
покълнала пшеница, парченца сухо морско зеле Laminaria, продавано в аптеките. Особено е важно да 
се приема йод в районите, които са планински и отдалечени от морето. Там където няма възможност за 
закупуване на противоглистни таблетки, а също и на отслабналите и болни кърмачета дават капки 
луголов разтвор или йод в течение на 30 дни, капки сок от покълнала пшеница, парченца морско зеле, 
възстановяват нивото на силиция с прием на парченца проверена бяла глина (продава се в аптеките) 
или/и смлени трици от пшеница, а в зависимост от възрастта – отвара от смес на равни части вратига, 
кора от дъб и зърнастец. В случай на силна глистно-микропаразитна инвазия такова очистване при 
децата може да се съпровожда с чести редки изхождания и обилна слуз, както и температура в 
продължение на седмица и повече.
     Микропаразитите се явяват главна причина за мъжкото и женското безплодие и импотентност 
(поразяване на пикочополовата система с колонии паразити), помятанията (организмът изхвърля 
атакуващите плода паразити, а заедно с тях и самия плод), преждевременните раждания, детската 
смъртност, болестите, физическите и умствени отклонения, лошата успеваемост и т. н. Добре е още 
веднъж да си спомним за великолепната традиция от миналото, когато във всички училища се е 
провеждала регулярна антипаразитна профилактика. И да се допълни с възстановяване в организма на 
децата на силиция и йода. А засега самите родители трябва да провеждат регулярна, не по-рядко от 3-4 
пъти на година противоглистна профилактика, а при необходимост и антипаразитна, заедно с 
насищането на организма със силиций, йод – на цялото семейство! И това е първото, което трябва да се 
предприеме в случай на каквото и да е заболяване на детето – от незначително до безнадежден случай. 
Чистото от глисти и микропаразити дете веднага възстановява здравето си, не простива и не боледува, 
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даже от грип, добре се развива, бързо съобразява, има здрав сън (макар че може и да не обича да спи 
през деня). А в съня така силно акумулира енергия от Вселената, че възглавницата може да бъде мокра 
от обилна пот. Неспокойният нощен сън на детето, честите оплаквания за болки в корема при нормално 
хранене, подуването на корема, диатезата след някои плодове и зеленчуци, отклоненията в теглото в 
каквато и да е посока, плача, агресивността, заекването, нарушаването на слуха, зрението, 
кривогледството, ходенето на пръсти или на пети, равното ходило (дюстабан), непохватността, 
тромавото бягане, изоставането в развитието, ДЦП, епилепсията, психичните отклонения, кариеса 
(тъмните зъби), неудържането на урина, честите ангини, тонзилита (отделянето на сливиците не 
отстранява причината, някои източници говорят за това, че отделянето на сливиците до половото 
съзряване може да доведе до безплодие), честото ровичкане в носа, предизвикано от появата там на 
твърди корички и др. – са явни признаци на паразитна инвазия в тялото и в мозъка (с указване за 
токсоплазмоза) и на недостатък на силиций и йод в организма.
     Може да проверите при безпричинни неразположения да смените мястото на леглото: детето е 
хубаво да не спи на патогенна зона (в близост до вода – реки, езера, море – тези зони ги няма), по-
добре е главата да сочи на изток, на север, т. е. тоест не срещу магнитните линии на Земята 
(възрастните, особено при хронични неразположения и болести, също не пречи да помнят за това и да 
спят по корем и на по-малка възглавница под бузата, но със свободно излизащ извън края на 
възглавницата нос – така е най-добре, завъртени на дясната страна също е добре; по гръб и на лявата 
страна – не особено). И не спете с детето по-късно от 8 часа сутринта, за да може то да спи през деня и
по-рано да си ляга в леглото вечер. Късният сън сутринта, както и късното лягане вечер се отразяват на 
здравето и умственото развитие на децата, могат да способстват за увеличаване на теглото, а при 
възрастните да предизвикат състояние на липса на сили и безсъние. Ако вашето дете, момиче или 
момче, не иска да спи през деня и вечерта, че още и държи клепачите си с пръсти, за да не «заспи в 
тъмнината», ако в леглото се върти, бута чело във възглавницата, става на колена, ако на вашите 
настойчиви уговорки, че трябва да спи за да порасне голямо, казва,  че «расте се не от спане, а от 
каши» или изведнъж сърдито заявява, че ще иде в друго семейство, където няма да го заставят да спи, 
значи това е – наш човек(!), защото всички здрави деца на света ненавиждат дневния сън и трудно лягат 
вечер, дори заради това, че «главата им казва, че тя не иска да спи». И въобще, защо да се спи, ако 
«животът минава», «може да се поиграе и да се почака да дойде сутринта»... И все пак, в крайна сметка, 
децата до пет години трябва да спят през деня или поне да си отпочиват. А на всеки изобретателен 
детски ум има още по-изобретателен възрастен, затова се изхитрявайте по пътя на изкусно отвличане 
на вниманието да приведете своето дете в хоризонтално положение, дори само да лежи или да се 
подпре на възглавница, да размишлява, да гледа книги, да държи с пръсти клепачите, за да не се 
затворят, просто да гледа нагоре, но да бъде в състояние на максимален покой. Може да слуша 
приказки, детски песнички, някакви природни звуци на запис. Въобще, нежеланието на детето да спи 
може също да означава възбуденост на психиката му, предизвикана от недостиг на светлина, въздух, 
физически движения и игри на чист въздух, отсъствие на спокойна обстановка в семейството, 
преждевременно обучаване на детето и воденето му в различни групи за обучение въпреки волята му, 
твърде дълго седене пред телевизора (за малките деца е не повече от 30 минути), спане при дочуващи 
се звуци от телевизора, дори и съвсем тихи, особено при гледане от родителите на боеве (както при 
хипнозата всичко това влиза и се фиксира в подсъзнанието на детето) и честата затвореност в 
градското бетонно пространство, в което детето малко общува с Природата, недостатъка на слънчева 
светлина и на естествени, природни енергии. Всеки родител може да забележи, че веднага щом детето 
се изведе от града и прекара известно време на чист въздух, даже и най-устойчивото към съня дете 
започва да се прозява и да клони към хоризонтално положение. Затова е добре колкото се може по-
често и повече да се извежда то навън, особено в слънчеви дни, но не на силно слънце, че още и с 
непокрита глава. Много са полезни лъчите на изгряващото слънце, които съдържат целия спектър от 
енергии, необходими за човека в оптимално необходима интензивност. През зимата и в тъмни 
помещения, особено с изглед на север, там където играят, четат и се занимават децата, не е излишно 
да се използват лампи с обогатена гама светлина (enrich/spot и други). Установено е, че колкото по-
далече децата се намират от големите градове, толкова по-здрава е психиката им. Затова се старайте 
колкото може повече да играете с детето на въздух, сред Природата, в паркове, натоварвайте го с игри, 
за да се движи повече и да се уморява физически. Нали съвсем скоро ще се му наложи то да става рано 
за училище. 
     В по-старите времена децата са се давали на училище от седем и даже от осем години. Всички, 
които имат възможност, не бързайте, постарайте се да подържите детето вкъщи до пълните седем 
години, докато не укрепне психически и физически. Удивителна «грижа» за децата се наблюдава днес, 
ако някой е решил да подържи детето вкъщи до 7-8 години, за да поукрепне неговия организъм, веднага 
звънците идват отвсякъде – убеждават да се изпрати детето да учи. Или идват направо вкъщи, когато 
детето навърши 6 години!? Пресмятането върви за всяка потребителка душа. Не слушайте тези, които 
днес говорят, че на детето е нужно общуване, колектив. Енергиите на тълпата, на колектива никога не 
извисяват човека, детето, а го спускат надолу, задушават го със своя груб примитивизъм. Ако детето е 
способно, талантливо, открито, жизнерадостно, то винаги ще намери общ език с колектива, с каквито и 
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да е хора, в каквото и да е време. А ако то расте неуравновесена личност със страхове, фобии и 
агресивна реакция към обкръжаващия свят, то никакъв колектив няма да помогне.
     Правилно заченатите и износени деца (от чисти родители, особено от чиста майка, в енергиите 
на Любовта и желанието за дете, с пълно изключване на половата близост в периода на 
бременността) се раждат като да се изстрелват, без мъки, безболезнено: те са угодни на Твореца и 
Вселената! Децата се раждат красиви, независимо от външността на родителите, с добре оформен, 
чист кожен покров, изобщо добре оформени, от първата седмица вече могат да фиксират погледа си 
върху родителите, окръжаващите хора, предметите. Те притежават добро здраве, рядко плачат, не 
капризничат, съвсем не мъчат родителите през нощта, самостоятелно заспиват, практически не 
боледуват, даже при отсъствие на многочислените детски ваксини. Вредното въздействие на ваксините 
върху имунната система е признато официално, но не се афишира, затова лекарите продължават да се 
нахвърлят с ваксини на всяко новородено, наплашвайки родителите с болести и внушавайки им, че 
може и нашата, но чуждестранната е по-чиста, макар и по-скъпа... И може ли някаква инжекция да 
подобри имунната система, създадена от Природата, която трябва да се пази като зеницата на окото –
преди всичко с регулярна антихелминтна чистка. Преди време един умен човек е изрекъл интересна
фраза: «За да може човек да се занимава със спорт, с йога за удължаване на живота си – трябва да има 
здраве, за да живее дълго». Какво здраве трябва да има телцето на едно новородено, за да може 
успешно да устои на всички ваксини!
     Мнозина се интересуват от това, съществуват ли благоприятни и неблагоприятни периоди за 
зачеване. Такива периоди са съвсем индивидуални. Но при зачеване в силните енергии на голяма
Любов това няма особено значение. Не съвсем благоприятни се явяват периодите – новолуние и 
пълнолуние, първа и трета четвърт на луната. Най-трудно може да се износи бременността при 
зачеване в май-юни и август-септември. Най-благоприятни месеци за зачеване са февруари-март и 
октомври-ноември. И при последните се раждат раци – най-организираните, акуратни, чисти, умни, 
последователни хора, като правило умеещи да си поставят цели и да ги постигат, раците често ги 
вербуват в разузнаването и в други спецслужби, най-успешните в живота хора, най-ориентирани към 
семейството от всички зодиаци. Най-неблагоприятното време за зачеване е месец до раждането и 6-тия 
месец след раждането на родителите. При спазване на цял ред фактори и най-благоприятни моменти, 
индивидуалните особености на родителите, а също така при съблюдаване на всички Вселенски Закони 
на Природата, преди всичко за зачеване в енергиите на чиста и силна Любов, при правилно износване, 
при гръдно кърмене, при хранене с правилна натурална храна се появява особено гениално дете. 
     Обаче ще се повторим: при зачеване в силните енергии на голяма Любов и в чисто тяло такива 
периоди нямат решаващо значение. Едно само е безспорно: зачеването е добре да е по-далеч от 
големите градове с техните все по-растящи електромагнитни и други излъчвания и полета, с масите 
хора, генериращи енергетика с най-различни нива, изкривяващи контакта с Вселенската Животворяща 
Енергия. Особено е полезно да се зачеват децата във вода – всякаква, в море, езера, реки. Но най-
главното – да се зачеват децата осъзнато, в Любов, а също е добре доста преди брака и зачеването, 
още от юношеството осъзнато да се мечтае, желае, моделира в мислите Здраво, Красиво, 
Талантливо, Велико, Хармонично с Вселената, Божествено Дете, Творец-Съзидател. Не се съмнявайте, 
избавете се от лъжливата скромност, не издребнявайте в своите желания да сътворите Божествено 
дете! С величието на желанието да имате Божествено дете, Дете-Бог вие само ще принесете на себе 
си, на света, на Вселената и на Твореца Благо! И ще залеете себе си и тях с океан от Щастие! А 
Божествените деца и продължаването в тях на живота по възходяща еволюция е главният дълг на 
човека пред Вселената, Твореца! По-важно от това няма!

`

ККННИИГГАА 33

ГЛАВА 1

За главната физическа причина за всички болести – микропаразитната са посочвали още в 

средните векове ученият и медик Парацелз, в 19-век френският учен Борел. Ще поговорим за това по-
подробно, в частност за методите за отстраняване на физическата причина за болестите –
антипаразитната чистка и профилактика. И веднага трябва да се подчертае, че всеки човек, на каквато 
и възраст да е, най-добре още от ученическите години, още повече всяка девойка и младеж преди да 
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встъпят в брак, а също и съпрузите, преди да създадат деца, трябва да знаят за откритието, направено 
на границата между двете хилядолетия, може би най-важното за цялото човечество през цялата негова
история, но всячески скривано от официалната медицина, засега не дошло още до широките маси -
това, че причина за рака, СПИНа, инфаркта, диабета, безплодието и всички болести на възрастните и 
децата се явяват микропаразитите, глистите, гъбичките. Приведеният списък на болестите, поместен в 
Закон 7, причина за които се явява глистно-паразитната инвазия в организма, далеч не е пълен. И 
следва да се обърне внимание на твърдението на В. И. Кривоносов и на Т. Я. Свищева за това, че 
особена опасност за здравето, своето и на потомството, сериозно недооценявана от медицината, 
представляват токсоплазмозите и трихомоназите (полови, на устната кухина, стомашно-чревни).
Особено е важно за младите, които встъпват в брак и за съпрузите планиращи дете, да 
проведат едновременна интензивна антипаразитна чистка, което, заедно с правилното зачеване, 
се явява най-важен залог за здравето на децата.
     Хората трябва да изменят своето отношение към трихомоназите, токсоплазмозите, хламидиите и 
другите паразити и да разберат, че те живеят практически във всеки човек и се предават по наследство 
като съседи на човека по биосфера. Такъв древен съсед на човека по биосфера и изключително 
опасен, се явява трихомоназата, считана досега от всички, в това число и от медиците за относително 
безвредна и имаща отношение само към половата сфера. Трихомоназите са полови, орални и 
стомашно-чревни, макар че на повечето хора да са известни само като полови. На практика кариесът, 
стоматитът, парадонтозите и всички болести на зъбите, очите, а също и на стомаха, в това число и 
язвата, всички болести на червата се появяват не без участието на трихомоназите и другите паразити,
а значи, че се и предават. Практически във всеки човек, още от зачеването и раждането му има вече 
свои наследствени, семейни трихомонази и други микропаразити. Макар че все пак, примерно 20 
процента от населението на света изначално да има достатъчно чист организъм с висока енергетика и
да живее без паразити – става въпрос за тези, които са в активна форма, а не в цистообразна (спяща) 
под контрола на имунната система. Трихомоназите притежават удивителната способност при опасност 
да потъват навътре в тъканите в цистообразно (спящо) състояние, да се изменят (мутират) под 
въздействието на радиацията, антибиотиците, на различните лекарства, да привикват към тях, в това 
число и към билките и да стават неуязвими. При попадане в чужд организъм, те могат да паразитират в 
наследствените трихомонази на новия организъм (паразит в паразита), правейки ги особено агресивни 
и токсични. Една от трите заявки на автора на това откритие, химика от Сибир Т. Я. Свищева, е 
озаглавена: «За свръхпаразитната природа на СПИНа». Тази болест се появява тогава, когато един 
микропаразит – трихомоназа – се внедрява в друг и паразитира в неговото тяло, правейки своята 
жертва-носител свръх агресивна, изпускаща особено силни токсини и вируси. Трихомоназите са доста 
жизнеустойчиви: доза от 400 рентгена за човешката клетка е смъртоносна, а те издържат до 7500 
рентгена и при облъчване се размножават още по-силно, като се заселват в органите на тялото на 
колонии (тумори), блокирайки тяхната функция и мигрирайки на колонии (метастази) – с всички 
произтичащи последствия! Това дава възможност по-добре да се разбере механизмът за въздействие 
на радиацията върху здравето на човека, да се определи правилната стратегия за лечение на 
облъчените, а също буди размисъл върху този метод на лечение на рака, който прилагат онколозите...
В светлината на това може само да се удивляваме как онколозите продължават да отстояват 
клетъчната теория на рака. Дори минималното, даже училищното образование е достатъчно, за да се 
разбере, че клетката на организма, за разлика от микропаразитите, няма органи за хранене и отделяне, 
затова самостоятелно да се предвижва и живее не може, а може да е само част в структурата на 
тъканта, не може да се размножава и да образува тумори, а извън тъканта веднага загива, затова да 
мигрира с метастази изобщо не е способна.
     Литература по тази тема представляват следните книги: Т. Свищева «Таинственный убийца», 
«Очищение», «Лечение»; Н. Семьонова «Очистись! от паразитов и живи без паразитов»; О. Елисеева 
«Практика очищения и восстановления организма»; гинеколог Е. Самойлова «Устрани причину –
победишь болезнь»; А. Колпакова / Д-р. Х. Кларк «Неизлечимых болезней нет»; също П. Адамо, К. 
Уитни «Четири кръвни групи – четири пътя към здравето». В тези книги са изложени естествени методи 
за отстраняване на главната причина за всички болести, в това число и такива като безплодие, 
алкохолизъм и простото, ефективно лечение на възрастни и деца по пътя на възстановяване на
микробиологичната симбиоза и естествената имунна защита, което се явява път на медицината за 21 
век! 
      Епизодът от книгата на Н. Семьонова (стр. 12-14) за простия абхазки метод за примамване на живи 
червеи от главата, които се примамват през очите с помощта на вдишване на дима от запалени 
наркотични треви просто потресава. Той даже шокира, особено когато се разбере, че такива червеи 
има във всеки и че през цялата история на използване на този метод не е имало нито един човек, мъж 
или жена, от който да не са излизали поне 50-60 червейчета с големината на оризово зрънце от 
главата, през очите чрез сълзите (В България използват подобен метод за примамване на червейчета 
през ушите, които предизвикват неспокойствие, лека раздразнителност и дразнене в ушите, но това да 
се отчита като болестотворен фактор от повечето хора). Ето ви и главната причина за болестите на 
очите, на мозъка... Може да си представим още и какво огромно количество невидими микропаразити 
излизат от главата със сълзите, щом като в един грам те са милиарди. Друг клиничен пример е от 
книгите на О. Елисеева "Лечение хронических и онкологических заболеваний. Часть 3. Первопричины 
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всех болезней", 2005 г. На новородено дете (на 1 месец и 20 дни) поставили страшната диагноза: рак 
на кръвта. Лекарите вдигнали ръце, родителите се приготвили за погребение. Специалистите ги 
уговорили да им дадат възможност да пробват да излекуват детето. Родителите нямало какво да губят 
и се съгласили. На детето направили антипаразитна терапия, естествено, с минимални дози. Всички, 
специалистите, родителите, лекарите, изпаднали в смут: от новороденото излязла тения с размери 1 м 
и 20 см и други по-малки глисти. Симптомите на диагнозата «рак на кръвта» изчезнали. Детето вече е 
на 2 години, то е живо, здраво и се развива нормално. По такъв начин обикновеното глистно 
заболяване се трактува с диагноза рак. Такива примери са много. Чистото от паразити дете с 
откоригиран гръбначен стълб не може да боледува, в него кипи живот! Сега дайте да си представим 
какви селища, замъци, магистрали и трасета е позволил човек да построят паразитите в неговото тяло, 
след като за някакви си два часа от главата могат да излязат толкова червеи, а от новородено дете да 
излезе тения дълга 1,2 м. Това е пълна свобода на живот, миграция и движение по цялото тяло без 
никакви там КАТ и ДАИ. Основна причина за очните и на главата болки и болести, казва д-р Х. Кларк, 
се явяват паразитите, такива като токсоплазми, амеби, анкилостоми, трихомонази, малки червеи, за 
които очите и главата са любимо място. В книгите на Т. Свищева има снимка на ясно видим глистен 
червей в очен съд. А ние се учудваме откъде се вземат катарактите, иридоциклитите, утайките в 
ретината, другите проблеми на очите, в това число късогледството и далекогледството 
(размножаването на паразитите в зависимост от тяхната локализация нарушава положението на 
ретината и деформира очната ябълка), инсултите.
      Хората, които са се избавили от паразитите, губят влечението си към спиртните напитки, 
бирата, пушенето, кафето, месото, наркотиците: чистият организъм, чистата клетка на човека ги 
отхвърля! Всичко това го изискват паразитите! Този, който макар и съвсем малко се е занимавал с 
йога или с някои източни методи за оздравяване, не може да не забележи, че още щом започне 
очистване на организма си, как веднага той отхвърля всичко, което му е неприемливо. Просто то не се 
изисква вътрешно от организма му. Такива хора могат само с мярка да употребяват червено вино, а по 
празници да отпиват с удоволствие на малки глътки, без да обръщат на един дъх чашките с алкохол. 
Например в Гърция, в България няма масово пиянство, защото хората консумират доста плодове и 
зеленчуци и използват голямо количество подправки, а те имат антипаразитно действие. Интересно е 
да се напомни, че до 1944 година в София е имало около 50 вегетариански ресторанта! 
      Особено внимание следва да се отдели на механизма за въздействие на наркотиците върху 
човека: те, както и радиацията, стимулират бързото размножаване на паразитите в него, особено на 
трихомоназите, с бърза загуба на запасите от силиций, с всички произтичащи последствия от това. 
Плодящите се паразити не само че изпояждат човека, също така те, а не клетките на организма стават 
наркомани, искат все повече и повече наркотици, изхвърляйки в организма токсини и ферменти, които 
тровят човека. Веднага щом паразитите получат поредната доза наркотик, преминават в състояние на 
еуфория, разпространявайки я и върху човека и оставяйки го на спокойствие за известно време. А това 
подсказва и ефективната техника за лечение, в която на първо място стои интензивната антипаразитна 
чистка, насищането на организма със силиций и физическото натоварване на очистените клетки, за да 
могат те, освобождавайки се от всичко, по-бързо да се възстановят и да върнат в организма 
естествения ред и хармония. Веднага щом клетките на човека се очистят, вече не изискват и не
приемат нито наркотици, нито алкохол, нито месо, нито цигари, нито всичко друго, което трови и убива 
хората, понеже чистите клетки приемат еуфорията на самия висш порядък – Благодатта, 
Животворната Енергия на Божествената Вселена. Този, който макар и замалко е пробвал да се 
занимава с йога, а нейната първа стъпка е чистката на тялото отвътре и отвън или просто с чистка на 
своя организъм, от собствен опит е изпитал, че след чистката алкохола, месото, цигарите не вървят 
така, а ако се и наложи да се пийне или изяде нещо месно, организмът ги отхвърля, чувствайки явно 
натравяне. Което никога не става от храна, състояща се от житни, бобови култури, плодове, зеленчуци
даже при силно преяждане.
     Цигарите, алкохола, бирата – те също са наркотик. Д-р Х. Кларк в своята книга «Неизлечими 
болести няма» пише, че микотоксините, те също са високо токсични вещества, както афлатоксина, 
спорите и други, отделяни от гъбичките, появяващи се в плесените и във ферментиращите продукти, 
които оказват изключително силно канцерогенно влияние. Афлатоксинът се открива при всички болни 
от рак, той парализира работата на черния дроб. Именно спорите се явяват веществото, 
предизвикващо странни мисли и поведение, особено в младите хора. Изключително токсично е 
съчетанието на алкохола със спори. Странното поведение, забавената реч, агресивността на 
подпийналия човек свидетелстват за интоксикация, възникваща поради комбинацията на алкохола с 
микотоксините. Д-р Х. Кларк изтъква наличието на афлатоксин и спори в бирата... «Бирата, - пише 
списание «Под градус» (февруари 2004, стр. 29), е за младите и неукрепнали хора изключително 
опасна напитка. Биреният алкохолизъм е по-страшен от водковия, защото той моментално разрушава 
черния дроб и е практически неизлечим». Неслучайно много лекари бият тревога относно масовото 
увлечение на младежите по бирата, по твърдия алкохол, цигарите, наркотиците, - това може да доведе
само до отрицателни последствия за организма. Увлечението по пиенето и пушенето, обхващащо
младите, започва да придобива мащабите на епидемия. Особено вредни са тези навици за момичетата 
и жените, пушенето въобще е несъвместимо с финия женски организъм. По последни данни на немски, 
английски и американски учени за влиянието на пушенето върху жената и развиващия се плод в 
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утробата са такива: от никотина става спазъм в съдовете на плацентата и в детето възниква 
кислороден глад, това пречи на нормалното му развитие, докато в същото време паразитите получават 
стимул за размножаване и атакуват плода. В резултат болшинството деца се появяват на бял свят с 
ниско тегло, често боледуват, развиват се по-бавно отколкото техните връстници. Такива деца с една 
трета по-често, в сравнение с всички останали, рискуват към 16-та си година да получат диабет или 
затлъстяване, сами започват рано да пушат, при момчетата яйчицата имат по-малки размери, а 
концентрацията на сперматозоидите в спермата е средно с около 20% по-малко, отколкото при децата 
на непушачите. А рискът от раждане на деца с деформации на лицето, в това число с цепвания във 
вид на «вълча уста» или «заешки устни», на кривокраки деца е по-висок с 30-40%, отколкото при 
непушещите жени. При децата на пушещите майки още от ранна възраст са характерни 
невнимателност, импулсивност и безполезна свръхактивност. Даже нивото на умствено развитие при 
тях е под средното. Много често се развива и така наречения синдром «подвижност на Фил», тези деца 
като правило са агресивни, склонни към измама, а виновно за това е недостатъчното снабдяване на 
мозъка на зародиша с кислород и наличието на микропаразити, което може да бъде поради ред 
причини, сред които неправилното хранене, злоупотребата с антибиотици, приемането на хормонални 
препарати и други лекарства, и да се прояви в най-различни патологии – водянка, отоци и прочее. 
Международна група изследователи от университета Емори в Атланта (щат Джорджия) е открила 
връзка между пушенето на бременните и последващата склонност на децата към престъпления. Те са 
обобщили сведения за четири хиляди мъже, родени в Копенхаген от септември 1951 година до
декември 1961, а също и историите на техните арести към 34-та им година. Оказва се, че тези мъже, 
чиито майки са пушили, 1,6 пъти по-често са се оказвали в затвора за ненасилствени престъпления, и 2 
пъти по-често за насилствени.
       При непушещите майки «неправилни» деца се раждат два пъти по-рядко. Впрочем този, който иска 
да се избави от пушенето, може да потърси информация за това и в интернет.
       Да, паразитите обичат алкохола, наркотиците, никотина, бирата и т. п. Ето какво пише Н. 
Семьонова в своята книга «Очистись! от паразитов...»: «При медитация човек заставя своя мозък да 
отделя ендоморфини. Тези наркотични вещества създават условия, благоприятни за паразитите. Ако 
два пъти дневно се медитира, отделените ендоморфини стигат на паразитите за денонощие 
«щастливо» размножаване и те отделят в кръвта на хазяина си отрови, които стимулират тягата на 
организма към алкохол, месо, наркотични вещества. Във Вехтия Завет има строфи за това, как Господ 
умъртвил двамата сина на първосвещеника Аарон за това, че те извършвали каденето в скинията не с 
тамян, а с ароматични треви. Мисля, че учените биолози могат да кажат своята дума за разликата 
между дима от тамяна и от ароматичните пръчици от Индия. Много пъти донасях от Индия ароматични 
пръчици – с хиляди. Настоятелят на Хостинския храм много пъти ми говореше за необходимостта да се 
откажа от пръчиците. Но не обясняваше причината. Аз вежливо мълчах и продължавах да
ароматизирам вкъщи с тях. И ето прочетох за смъртта на двамата сина на Аарон, свързах това с 
любовта на паразитите към наркотиците и всичко си дойде на мястото. Сложих ароматичните си 
пръчици на един куп край брега на река Хостинка и напалих хубава ароматна клада. Повече изобщо 
няма да донеса ароматични пръчици в дома си. И няма да медитирам. Да, глистите обичат 
наркотиците. Потвърждение за това е изпълзяването им през очите от дима на отровните треви при 
абхазката лечителка. А медитацията - това е системно подхранване на червеите и гъбичките със 
собствените еуфорични вещества - ендоморфини, да могат те спокойно да се размножават и да не 
тревожат хазяина си».
       Много умно и полезно наблюдение, равностойно на откритие. Добре е във връзка с това да се 
спомене следното. Доста отдавна в едно от своите интервюта генералният секретар на ООН У Тан 
(1909-1974) казва, че на него в напрегнатата работа доста му помага медитацията. И в същото интервю
се споменава, че той страда от язва на стомаха. За тези които не знаят, може да се отбележи, че У Тан 
умира от рак... А през 1990-те години С. Н. Рьорих, който е живял цял живот в Хималаите и е знаел 
всички тайни на тибетската медицина и йога, хранел се е с най-чиста храна, претърпява операция за 
отделяне на непроходимост (тумор) в червата. В беседите си той неведнъж споменава, че регулярно 
се занимава с медитация. А работата е в това, че всеки тумор представлява разплодила се колония 
микропаразити и може сама достатъчно бързо да изчезне без операция чрез вътрешно приемане на 
капки йод или Луголов разтвор, водороден прекис, клюква (северно блатисто растение) и други 
антипаразитни средства, за което подробно се говори по-нататък. Обаче откритието за паразитната 
етиология на рака е било направено и е започнало да навлиза в света в началото на 1990-те години.
При това С. Н. Рьорих е живял в планина, а там винаги не достига йод. Като факт се явява и това, че 
има немалко случаи при европейци, когато занятията с йога и с медитация довеждат до нарушаване на 
психиката и до рак на мозъка. Причината е същата – микропаразитите: чистката само с вода на 
стомаха, на червата, без прием на антипаразитни средства, нерядко довежда до това, че паразитите, 
за да се спасят, се преселват в главата, а медитацията стимулира отделянето на ендоморфини –
хормони на удоволствието. Тези наркотични вещества създават условия, благоприятни за 
размножаването на паразитите... Тези факти са твърде красноречиви. Обаче, разбира се, изисква се 
по-нататъшно наблюдение по тази тема. Но едно може да се каже: занимаването с медитация не
трябва да се прави без пълно очистване на тялото, за което говори и йогата, и без постоянна 
антипаразитна профилактика, което понякога не знаят тези, които се занимават с нея. Ето защо е 
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твърде по-полезно вместо с традиционната пасивна медитация да издигате себе си към висшите нива 
на вибрации, към висшите състояния на битието в пълно затаяване на цялото тяло, с преход към 
затаено издишващо дишане само със слънчева мисъл, с едва забележимо движение на диафрагмата, 
във Вселенска Радост и Вселенски Покой, в състояние близко до Любовта, въвеждащо човека в 
единство с Цялото, когато енергетиката на човека се издига към най-високите честоти, превръщащи 
човека в Творец. В такива състояния се потискат всички нискочестотни микропаразити и патогенните
процеси в организма. Такива висши състояния може да се нарекат динамична медитация, към която е 
нужно да има стремеж винаги, да се пребивава колкото може по-дълго, а най-добре постоянно. За това 
по-подробно е написано в главата «За дишането» по-нататък. 
      Още веднъж следва особено да се отбележи: наркотиците са като мед за паразитите. Ето защо 
наркоманите си отиват така бързо: тях ги изяждат паразити, размножаващи се бързо, стимулирани от 
наркотиците. Затова, вече бе казано по-горе, лечението на наркоманите винаги се базира на солидна 
чистка на организма. Чистите клетки не изискват наркотици. Макар че да се излекуват окончателно 
наркоманите, без следа върху тяхното здраве и върху здравето на потомството, е практически 
невъзможно. 
       Могат да се кажат няколко думи и за така наричаните лоши очи или урочасване, от които мнозина 
се страхуват, особено жените, това не е нещо друго, а влияние на човек, притежаващ силен негативен 
енергиен потенциал, върху микробиологичния баланс на организма на друг човек, чрез енергетическо 
подхранване на паразитите му със своята негативна нискочестотна енергия. Това действие има 
някакво сходство с активиране на размножаването на паразитите в периодите на усилване на 
космичната радиация (не следва да се бърка физическото въздействие на различните космични 
лъчения върху Земята, от които я предпазва озоновия слой и атмосферата, с всепроникващата 
Божествена Енергия на Вселената, Благодатта, Животворяща, Организираща и Удържаща целия 
живот във Вселената). Така работи и механизмът за възникване на страх, депресии и самоубийства. 
Ако организмът е силно заселен от паразити, то всякаква неприятност, силно преживяване, стрес, 
алкохол, облъчване, а също усилване на космичната активност провокират активацията на паразитите 
в организма. Те, със своето ниско поле потискат енергетиката на човека, слабееща в такива ситуации, 
особено ако тя е изначално слаба. Появява се депресия. И ако човек не притежава достатъчно силна 
воля за да не падне духом, последствията могат да бъдат най-различни, чак до натрапчиви мисли и 
пориви към самоубийство.
      На принципа за въздействие на човек със силна енергетика върху микробиологичния баланс в
организма на друг човек е основано екстрасензорното лечение, колективните молитви при различни 
проповедници и мисионери, а също и чудесата на изцеление, които понякога демонстрират определени 
хора, Светите Старци. Колкото е по-мощна енергетиката на екстрасенса, толкова е по-силно 
въздействието му върху паразитите в организма на човека – от обикновеното им локализиране до 
потискането и унищожаването им, което заедно със силната енергийна подкрепа на болния организъм,
със стимулирането и коригирането на енергийното му поле и канали (меридиани, по китайската 
система на иглотерапия), довежда до усещане за подобряващ ефект. На този принцип работят 
позитивните знахари, свещениците «изгонващи бесове». Понякога такова въздействие довежда до 
това, че парализиран човек, изведнъж може да стане. Обаче екстрасензорното лечение, особено 
комерческото, ако не е последвано от комплексно очистване на организма от паразити, изисква 
постоянно провеждане на повторни сеанси, а в случай на отсъствието им, раздразнените и 
активизирани паразити могат да станат по-агресивни, което довежда понякога до влошаване на 
здравословното състояние. При активацията на паразитите в мозъка след посещение при екстрасенс, 
лечител, при занимания с йога или с каквито и да е упражнения в напрежение, в ниски енергии (ако не 
е усвоена техниката на забавеното изпълнение при отпускане на тялото и главата за въвеждане на 
себе си във висшите състояния на затаена радост, с дишане чрез слънчева мисъл, когато човекът 
става висш стопанин, повелител на своето тяло, възстановява всички връзки «мозък-тяло» и потиска 
цялата нечистота в тях, изгонва я от себе си), тогава такова активизиране и размножаване на 
паразитите в мозъка може да доведе до психични разстройства от различна степен. Такива хора 
попадат при лекарите или при свещениците като жертви на окултизма.

      На човек с висока наследствена енергетика, живеещ в единство и в хармония с окръжаващата 
среда, с Природата, с Пространството и с Цялото, с Вселената, на чистия от паразити организъм 
никакви екстрасензорни или други лечения не са необходими, за него не са страшни никакви «лоши 
очи», никакви страхове и стресове, а още повече не му идват в главата мисли за оправяне на сметките 
с живота. Неговите енергии и сила на волята са напълно достатъчни, за да се справи с всякакви 
проблеми. Още повече, че в чистия от паразити човек се появява усещане за лекота и летеж. Ако той 
още и усвои великолепния принцип да не усилва енергията на проблемите, а обратно, да ги
неутрализира, например използвайки хумор, надсмивайки се, възприемайки всичко по детски, каквито и 
мъчнотии да има («бъдете като децата»!), то за него нищо не е страшно. А ако още и се научи да 
моделира своя живот, използвайки дадения на всички Божествен Механизъм за материализация на 
бъдещето, то сериозни проблеми при него няма да има въобще и той ще лети по живота!
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ГЛАВА 2

След Т. Свищева ще приведем веднага изследванията и мислите на няколко украински лекари 

и изследователи, които по право могат да се нарекат «звезден украински букет». Заедно с Т. Свищева,
те са тласнали медицината с десетилетия напред! По същество, са определили магистралния курс на 
медицината през 21 век! Както и да се съпротивлява официалната световна медицина, революция в 
методите на лечение, независимо от всичко, ще се извърши. И на нея ще й помогнат самите хора, 
когато постепенно придобият Истината и станат грамотни по въпроса за причината за болестите –
еволюционната (духовна, енергетическа) и физическата (паразитната), и правилните методи за 
лечение. Ето два информационни материала на лекаря В. И. Кривоносов, в тях се привежда същността 
на изследванията му и читателите сами могат да си съставят собствено впечатление от първа ръка. 
Прочетете ги внимателно, макар и да са дълги. Постарайте се, това си струва:
«Токсоплазмозата - трихомоназата – бич на нашата епоха. Ако някой от вас смята, че даденият 
проблем не го касае, се заблуждава. Внимателно погледнете в тази статия и вие ще разберете, как 
дълбоко тя касае и вас лично.
       Още в миналото столетие професор Л. К. Коровицкий (Одеса) е писал: «токсоплазмозата е 
изключително широко разпространено заболяване, но малко известно на широкия кръг лекари». Е. П. 
Ковалева (Москва) е написала: «предизвиква удивление факта, че при такова глобално 
разпространение на токсоплазмозата, органите за здравеопазване й отделят толкова малко 
внимание». И ако в миналото столетие официалната медицина е имала поне някакви оскъдни 
диагностични възможности по отношение на токсоплазмозата, то сега тях ги няма. Днес в качеството 
на стопроцентно достоверна диагностика на токсоплазмозата представлява диагностичния тест ПВР –
полимеразно верижна реакция. Това могат да твърдят само хора, съвършено не разбиращи от 
токсоплазмоза. Съгласно ПВР токсоплазмоза почти няма. Но откъде тогава са взели данните 
американските учени за това, че населението на САЩ е инфектирано с токсоплазмоза 100%? Та такива 
данни са представени на учените от Украйна и Русия. За съжаление, даже учените, представящи 
такива данни, не са осъзнали, че практически всички тежки и считани за неизлечими заболявания, имат 
токсоплазмозен произход. Най-добро доказателство за това се явява ефективността на 
противоплазмозното, даже и когато е непълноценно, лечение в началото на заболяването.
      Всички ние, в това число и лекари от всякакви профили, ежедневно и масово се срещаме с 
токсоплазмозата, страдаме от нея самите ние, даже не подозирайки за това. Оплешивяването при 
мъжете, проблемите със зрението, зъбите се предизвикват от токсоплазмозата. Колко хора ние 
виждаме такива около себе си ежедневно, в това число сред министри, банкери, президенти, крале и 
други люде! Това е една от проявите на токсоплазмозните процеси в нашия организъм, която е видна
за всички. Сърдечносъдовите заболявания, в това число кардиосклерозата, варикозното разширение 
на вените, облитериращия ендартерит – това също са токсоплазмози. Много поколения лекари са 
възпитани в това, че причината за развитие на сърдечносъдовите заболявания се явява холестерина. 
Тогава защо нито един болен в света не е излекуван от кардиосклероза, изхождайки от 
холестериновата теория? А ето противотоксоплазмозното лечение напълно спира развитието на 
кардиосклерозата. На едно от противопаразитните средства даже в анотацията пише, че препаратът се 
явява противоаритмичен. В последните години учените в САЩ са видели в кардиосклерозата 
инфекциозно начало и я приписват на вируси, а е ефективно противопаразитното лечение. Може би е 
достатъчно вече да блуждаят и следва да се вгледат в реалните факти?
       От литературата на изследователите на токсоплазмозата, която лекарите никога не са видели,
благодарение на организираното здравеопазване, аз избрах повече от 50 заболявания, които са 
доказани като тоскоплазмозни или се поддават на противотоксоплазмозно лечение. Ето неголям 
списък от тях. Мастопатията при жените, 13-15% от която завършва с рак на гърдата. За 
сърдечносъдовите заболявания вече е казано. Болестта на Даун, Паркинсон, Бехтерев, 
остеохондрозите, енцефаломиелитите, детските церебрални парализи, шизофренията. Когато още 
преди десет години се опитах да обясня с факти на няколко учени, че под диагнозата шизофрения 
основно се скрива токсоплазмозно поражение, мен просто ме изгонваха от кабинетите. Макар аз да се 
опитвах да им покажа с факти пълно излекуване от шизофрения с противотоксоплазмозни средства. И 
ето буквално след дни на някакъв медицински симпозиум в Лондон са признали, че под диагнозата 
шизофрения действително се крие не това, което лекуват психиатрите. За съжаление, от средствата за 
масова информация (СМИ) не беше съвсем понятно, какво се крие под такава диагноза. Но аз съм 
абсолютно уверен, че под такава диагноза се крие лъвският пай на токсоплазмозните поражения, 
доколкото изследователите-психиатри на шизофрениите и изследователите на токсоплазмозата 
описват абсолютно идентична картина. И основното доказателство: хората, които първоначално
заболели от шизофрения, но провели курс на лечение от токсоплазмоза, напълно оздравяват. 
Психиатрите, с помощта на своето лечение правят от такива болни пожизнени инвалиди. Не е ли 
твърде висока цената, която плащат нещастните болни хора и техните близки за бездарността на цял 
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отрасъл от медицината? Острите и хронични поражения на дихателната система в преобладаващото 
болшинство са също токсоплазмози. Острите респираторни заболявания, тонзилитите, ангините много 
често се явяват първите лястовички на по-страшни проявления на токсоплазмозните процеси. 
Поражението на опорно-двигателния апарат, в това число артритите, полиартритите, пораженията в 
пикочополовите сфери, в това число и половите разстройства, импотентността – също в болшинството 
си са с токсоплазмозен произход. Амилоидозата на бъбреците, гломерулонефритите, цирозите на 
черния дроб и много други също имат токсоплазмозно начало. Всички подготвителни етапи към 
възникването на рака също ги подготвя токсоплазмозата. Длъжен съм да кажа и следното: така както 
всички ние стопроцентово страдаме от токсоплазмоза, така стопроцентово страдаме от трихомонази. 
Възможно е, на мнозина ще им бъде трудно да повярват в казаното, защото това абсолютно 
разрушава устоите на съвременната медицина. Тези устои трябва да бъдат още днес проанализирани 
и по-скоро преразгледани, защото съвременната медицина е абсолютно безсилна да се справи с 
множеството тежки и неизлечими заболявания.
      Предлаганият от мен подход се и явява изход от създалата се криза. И ако ние не се опомним, то 
още в недалечното бъдеще ще имаме повече инвалиди, в това число и умствено непълноценни, 
отколкото трудоспособно население. Първи лястовички на моята правота се явяват признанието за 
инфекциозното начало при кардиосклерозата от американските учени и признанието в Лондон, че под 
шизофрения се крие съвършено не това, което лекуват психиатрите. Впрочем, от кардиосклероза ние 
страдаме абсолютно всички, започвайки от 25-30 години. Това е признание на официалната медицина. 
За съжаление, засега във всичко това не са видели токсоплазмоза и трихомоназа. Но това зависи 
засега от неразбирането за същността на тези инфекции и неумението за диагностициране. Животът 
ще ни застави да видим, че именно токсоплазмозата ежедневно разрушава нашата периферна и 
централна нервна система, подрива имунитета. Разрушава ендокринната сфера и предизвиква 
хормонални разстройства. Предизвиква автоимунни и автоалергични процеси, води към разрушаване и 
мутация на нашите гени и много други. Именно тези процеси лежат в развитието на нашите тежки и 
неизлечими болести.
       Диагностика- надеждна и достъпна, днес не съществува. Не съществува днес и надеждно лечение 
от токсоплазмозата и трихомоназата. Снет е даже от производство най-необходимият препарат 
Токсоплазмин, който е позволявал да се излекуват даже и запуснатите случаи на токсоплазмозни 
процеси. Т. Я. Свищева е издала в своята книга «Трихомонада и токсоплазма – опасный тандем» 
събраното от мен за токсоплазмозата. На мен е достоверно известно, че книгата са я чели и в 
Министерството на здравеопазването в Украйна. Независимо от това, че там са разяснени много 
аспекти на токсоплазмозните проблеми, - реакция няма. В Русия някои лица, заемащи ключови постове 
в здравеопазването, заявяват, че: ние не знаем и не искаме да знаем за никакви ваши едноклетъчни.
Токсоплазмата и трихомоназата се отнасят към класа на едноклетъчните. Повече от странна позиция 
за държавни мъже. Как ли такива заявители ще почнат да изглеждат, ако някой от силните на света 
почне да страда от някакъв недъг и изведнъж осъзнава, че съвършено неправилно му е поставена 
диагнозата и че го лекуват съвършено неправилно? И разбирането за това не е зад десет планини. 
Днес вече много клиници, в това число и професори разбират ролята на токсоплазмите и 
трихомоназите в развитието на заболяванията. Възможно е, това да разбират и тези, които не искат да 
знаят за никакви едноклетъчни. Но гордостта не им дава да се снишат до факта, че природата на рака 
е разкрила биохимичката Т. Свищева, причината за развитието на множество болести показва никому 
неизвестен лекар от провинцията, автор на тези редове. Причината за рака Т. Свищева е разкрила със 
своя упорит труд и гениалност.
      Химикът Луи Пастьор също е направил за медицината повече от мнозина академици, взети заедно. 
Аз съм дал изясняване на причините за множество болести, на основата на от никой непотърсени 
множество работи на изследователи на токсоплазмозата, обединявайки ги, проанализирайки ги и 
правейки правилни изводи. Правилността на изводите се потвърждава от успешното съответстващо 
лечение. И никога не съм претендирал и не претендирам за никакъв приоритет. Искам да бъда само 
хилядният първи съавтор. И само заради това, че по-добре от мен в токсоплазмата никой в света още 
не се е ориентирал. Ако това не беше така, то даденото обръщение би го писал някой друг. Сега аз се 
обръщам към всички, на които не е безразлично собственото здраве и здравето на близките: Дайте да 
обединим усилия в преодоляване на токсоплазмозната заплаха. Днес има всички предпоставки, както 
за съвременна диагностика, така и за адекватно лечение. Искам още веднъж да напомня, че даденият 
проблем касае абсолютно всички.
      Що се касае до финансовата страна, то само в САЩ от 10 години само за лечение на болните от 
болестта на Алцхаймер са изразходвани годишно по 24 млрд. долара. И, както вие разбирате, парите 
се харчат без дори минимален ефект. А изхождайки от паразитния генезис, даже такива болни в 
началото на заболяването могат да получат съществена помощ, без да стигат до разпад на личността.

      Токсоплазмоза или неизмислена драма от натура. Всички ние се явяваме свидетели и 
заложници на това, как стремително нараства количеството на заболяванията, в т. ч. тежките и 
неизлечимите. Медицината вече е безсилна да се справи със ситуацията. Защо така се получава, ние с 
вас и ще разгледаме. Моите изследвания се базират върху анализ на строго научни факти, добити с 
нелек труд на много учени, които така и са останали непотърсени, а значи и непознати на лекарските 
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колективи. И официалната медицина за тях съвършено не знае. Няколко десетилетия труд, събиране 
на отделни работи, анализи, десетилетия личен опит от практическо лечение, преосмисляния, 
мъчителни размишления, унижения и оскърбления, нечовешко търпение и напрежение доведоха до
това, че ми се отдаде да изпреваря медицината с няколко десетилетия. Затова и ми е много 
нелеко да намеря с колективите взаиморазбиране. Но да се обърнем към фактите. Ако ние погледнем 
себе си отстрани, ще открием, че при много мъже се среща плешивост, която нерядко идва от 
родителя по наследство. Проблеми със зъбите, зрението, а понякога и глухота при мнозина започват 
от детството. При децата също така има немалко проблеми: чести простуди, ОРЗ, ангини, тонзилити,
проблеми с храносмилането, скърцане със зъби нощем, нощна енуреза и много други. В 40% от 
новородените се появяват безперспективни заболявания, т.е. тези, които ще ги мъчат занапред или 
рано ще ги вкарат в гроба. В 80% от учениците или има отклонения от здравето, или са болни. Днес 
даже при момичетата нерядко се появява мастопатия. Практически една трета от жените страдат от 
тази мастопатия, а 13-15% от мастопатиите преминават в рак на гърдата. Кардиосклероза се развива 
във всеки от нас, започвайки от 20-30 години. Открива се към 40-60 години, а при мнозина значително 
по-рано и може да се прояви в инфаркт. От варикозно разширение на вените страда половината от 
женското население и до 10% от мъжете. Облитериращите ендертерити, полиартритите, болестите на 
бъбреците, на черния дроб, цирозите на черния дроб влизат в разреда на тежките заболявания. 
Атеросклероза се развива във всеки от нас, мнозина ги довежда до инсулти. Половината от 
населението страда от вегетосъдови иневроциркулярни дистонии. По-нататък ще причисля някои 
диагнози: остеохондроза, множествена склероза, паркинсонизъм, шизофрения, менингоенцефалит, 
епилепсия, детска церебрална парализа, остри и хронични бронхити и пневмонии, бронхиални астми.
Както при жените, така и при мъжете много остри се явяват проблемите в половата сфера: при жените, 
освен всевъзможни заболявания, също безплодие, неизносване през бременността, отсъствие на 
мляко при родилките; при мъжете – множество всевъзможни разстройства, чак до импотентност.
Списъкът може значително да се увеличи. Лъвският пай от всичко изброено се развива заради 
микроорганизми от класа на едноклетъчните – токсоплазми и условно ще причислим тук трихомоназата 
с нейната компания. Известният академик Носов е написал, че клиничните прояви е много трудно да се 
опишат поради тяхното огромно количество. Ако той знаеше и непотърсените работи на 
изследователите, то навярно би написал, че да се описват всички клинични прояви на токсоплазмозата 
е невъзможно. Всички привични за нас ОРЗ, ангини, тонзилити и други простудни се оказват, нерядко, 
първите лястовички на по-страшни бъдещи токсоплазмозни процеси. Още в миналото столетие учени
от Украйна, Русия, САЩ, обследвайки своето население, са дошли до извода, че населението почти на
100% е инфектирано с токсоплазмоза. Сега «специалистите» доказват, че от човек на човек 
токсоплазмозата не се предава. Тогава защо сътрудниците в акушерогинекологичните и хирургичните
профили страдат от токсоплазмоза значително повече от медицинските работници от другите 
профили? Как може акушерите и гинеколозите да се заразяват от своите пациенти, а от половите
партньори не? В най-новата литература и в интернет се твърди, че жените родили деца с 
токсоплазмозни поражения, по-нататък няма да имат подобни проблеми. Работите на многочислени
изследователи доказват обратното. Два от многочислените показателни факта от личен опит: 1). Най-
голямата дъщеря е с определени сърдечносъдови проблеми; средната дъщеря е вече с изразени 
проблеми, пречещи й да живее; най-малката дъщеря се е родила с порок на сърцето и е починала на 
17 години. 2). Семейство от пет човека: голямата дъщеря на 20 години е заболяла от шизофрения; 
средния брат, както казват по народному, не е с всичкия; малката дъщеря е олигофрен. В голямата 
дъщеря е имало само склонност към токсоплазмозно поражение и тя му се е съпротивлявала. 
Средният брат вече се е родил с незначителни психически нарушения. Своевременното лечение би им 
дало възможност да останат пълноценни и почти пълноценни членове на обществото. Малката дъщеря 
вече се е родила готов олигофрен. Почеркът на семейната вродена токсоплазмоза в тези два случая е 
неопровержим: налице е факт на прогресивно предаване на токсоплазмозните проявления. Но тези 
факти за «специалистите» нищо не значат, защото те практически нищо не знаят за цял пласт научни 
данни за токсоплазмозата. На протежение на хилядолетията този паразит се е приспособил за своето 
оцеляване, в т. ч. и по пътя на необходимите му изменения в нашата ДНК.
Представяйки няколко направления, по които действа токсоплазмозата в нашия организъм, ще ги 
назова за удобство като фактори. 1. Сенсибилизация на абсолютно всяка клетка от нашия организъм, в 
т. ч. и на клетките на кожата. На понятен език това означава изменение на обменните процеси в удобна 
за паразитите посока. Резултатът от това много рано започват да забелязват жените във вид на бръчки 
и стареене на кожата. В 1553-80 години Миколай Семп Шажинский е писал: «...нали тънкия слой 
руменина няма да отсрочи часа на бъдещия разпад». Руменината никога не премахва 
основополагащата причина. 2. Паразитите поразяват цялата наша нервна система, започвайки от
нервните влакънца, хранещи всяка наша клетка и завършвайки с невроните на главния мозък. 3. 
Потискат и разрушават имунитета. Ето защо почти при 60% от явно болните, антитела в кръвта с 
токсоплазмоза няма. Те се появяват само след продължително лечение на фона на подобрение или 
оздравяване. Това официалната медицина не е знаела нито в миналото столетие, нито днес. И 
продължава да използва за диагностика тестове, основани на наличието на антитела. След взрива в 
Чернобилската АЕЦ при пострадалите масово е падал имунитета. Него също така масово са го 
повишавали с помощта на противопаразитни средства. И те доста нелошо са възстановявали 
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имунитета, но, както се оказало, не за дълго. Повторните курсове на лечение също помагали, но след 
няколко курса препаратите преставали да действат, което поставяло даже уважавани професори в 
безизходица. Те не можели да разберат, защо препаратите са престанали да действат. Токсоплазмата 
просто е изработила към препаратите устойчивост. Колкото и да е странно, но в никой даже и мисъл не
е възникнала: «Защо противопаразитните средства работят като имуностимулатори?» А нали и днес 
при 70-80 процента от жителите на Украйна е снижен имунитета! И никой не желае да се заеме с 
анализ на този проблем. 4. Даденият паразит поразява всички наши жлези с вътрешна секреция и 
привежда към нарушаване хормоналната хомеостаза, т. е. равновесието, това обезпечава нарушаване 
на обменните процеси на всички нива и невъзможността за пълноценен имунитет. «Качеството на 
живот на жените, оперирани по повод рак на млечната жлеза, зависи от корекцията на тяхната 
хормонална хомеостаза, което се явява ново направление в Украйна и в света» - така е писала в 
«Здоровье Украины» №5 от 2002 година д.м.н. Т. Ф. Татарчук. На нас ни се предлага изкуствен подбор 
на хормони. Анализирайки проблема по-дълбоко, виждаме, че още в 1972 година Л. М. Петренюк с 
докторска дисертация е показала как именно токсоплазмозата нарушава хормоналната хомеостаза и 
как само с помощта на абсолютно специфично противотоксоплазмозно лечение тя може да се 
възстанови. Очевидна, научно доказана логическа връзка между основната причина и фактора за 
снижаване на имунитета. Много е прискърбно, че бремето на професорските звания при мнозина е 
отстранило способността да анализират. Всеки мислещ лекар прекрасно разбира, че изкуствения 
подбор на хормони – това, по същество, е протеза и то много ненадеждна. Собствените хормони са 
неизмеримо по-добри. Но, уви, и днес онколозите с цел имуностимулация прилагат противопаразитни 
средства. Образно казано, това е равносилно да предложиш на дете да измъкне от калта камион. 5. 
Токсоплазмата обезпечава организирането на автоимунни и автоалергични процеси. За пример, тя 
нарушава нервното хранене на околозъбните тъкани и на самите зъби. Ако, образно казано, се поразят 
нервите за болка, то зъбите изгниват и се разрушават напълно, а това не може да бъде почувствано 
нито от човека, нито от неговите защитни сили, тъй като е разрушена информационната верига, 
присъединени са автоимунни процеси и трихомоназите обезпечават парадонтози. Официалната 
медицина по метода на пробите е дошла до заключението за целесъобразността от прилагането на 
метронидазол. Препаратите с него действително помагат, но поради неразбирането на същността, а
значи и неправилния подход, към препарата бързо се изработва устойчивост. Опитните клиници знаят, 
че гореизброените пет фактора се явяват основа за развитие на множество болести, но даже и не 
подозират, че виновник се явява токсоплазмата.
За потвърждение на това ще проанализираме основни факти, известни на много медици, само с 
няколко момента от историята и от настоящето на медицинската наука и практика. По-горе бе казано, 
че кардиосклероза се развива при всеки от 20-30 му годишнина. Днес официалната медицина обяснява 
развитието на сърдечносъдовите патологии, в това число на кардиосклерозата и атеросклерозата, с 
холестериновата теория. При това никого не смущава, че въз основа на тази теория в света още не е 
излекуван нито един болен. У никого не възниква удивление, че лечението на кардиосклерозата може 
да доведе до сърдечна недостатъчност с нарушения на ритъма и получаване на стенокардия. Даже в 
добрите клиники болните могат да се «долекуват» до инфаркт и смъртен изход. Нерядко единственото, 
с което може да се облекчи участта на болния, е валидол под езика. Ако на такива болни (от личния 
многогодишен опит) се назначи правилно противотоксоплазмозно лечение, то при болшинството от тях 
още в първия ден отпада всяка потребност от валидол. По-нататък се възстановява правилният 
сърдечен ритъм. Безпристрастните прибори при всички болни фиксират пълно спиране на развитието 
на кардиосклерозата, което никога не става след общоприетото лечение. При продължаване на 
специфичното лечение се фиксира усилване на съкращаващата сила на сърдечните мускули, т. е. 
сърцето става по-силно. Механизмът за всичко това е следният.
Разрушавайки нервните влакънца на мускулните клетки на сърцето, токсоплазмата прави невъзможно 
изпращането на импулси към мозъка за разиграващата се трагедия. Обезоръжените клетки се явяват 
лесна плячка за токсоплазмите, където те проникват и там спокойно се размножават. Към тях също се 
присъединява трихомоназата. Поразените клетки загиват и се заменят с тъкан, която прилича на 
зараснала рана. В медицината това го наричат кардиосклероза. Аналогични процеси се извършват в 
съдовете, в т. ч. и коронарните. Стремейки се да спаси съдовете, организмът реагира със спазъм на 
коронарните съдове – това наричат стенокардия. Ако в участъка на сърдечните мускули, където се 
развива токсоплазмата, преминават нервопроводящи снопчета, то и те се поразяват, което се 
проявява в нарушаване на ритъма. С лечение ние сме премахнали токсоплазмата. Част от още 
незагиналите, а само повредени мускулни влакна се самовъзстановяват и ние виждаме усилване на 
работата на сърцето. Коронарните съдове повече нищо не ги заплашва – изчезва стенокардията. Ако 
са били повредени само защитните обвивки на нервите в нервопроводящите снопчета, то се 
възстановяват и те. Затова се възстановява правилният сърдечен ритъм.
Официалната медицина в анотациите на противопаразитното средство «Делажил» даже го нарича 
противоаритмично, съвършено не разбирайки механизма на неговото действие. В официалната 
медицинска литература противомаларийното, противотоксоплазмозното средство хинин, известно от 
незапомнени времена, също му приписват антиаритмични свойства. Това му действие обясняват със 
способността му да понижава възбудимостта на сърдечните мускули. На практика и в този случай 
хининът само потиска токсоплазмозата. Впрочем, на «Делажила» приписват толкова положителни 
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качества, че всеки писател-фантаст може да бъде посрамен. Той е имуномодулатор, обезболяващо
средство, стимулира хипофизно-надбъбречната система, потиска образуването на автоантитела и 
много други. В действителност даденият препарат, както и други, всичко на всичко е нелошо 
противопаразитно средство. Затова точно такива свойства са притежавали и другите противопаразитни 
препарати, които по непонятни мотиви са снети от производство.
Подробно излагайки само схемата на токсоплазмозните поражения при кардиосклерозата, искам ние 
да осъзнаем, че разрушенията, предизвикани от този паразит, не се проявяват мигновено. Те се 
натрупват много години и даже десетилетия. Само когато се изчерпат компенсаторните възможности, 
пораженията в организма се проявяват като конкретни заболявания. За съжаление, при мнозина 
конкретните проявления завършват печално. Това могат да бъдат инфаркти, кръвоизливи в мозъка,
множество други заболявания и даже онкопроцеси. Именно токсоплазмата извършва всички 
подготвителни етапи към възникването на онкозаболяването. Още в средата на миналия век 
австрийският учен Талхаммер на симпозиум в Бърно е докладвал за опитите за лекуване на онкоболни 
с помощта на Токсоплазмин. Още тогава е била забелязана очевидната връзка между токсоплазмозата 
и онкопроцесите. Но, отново, от никой не били проанализирани фактите и онкологията е отишла в 
дълбока заблуда.
Малко отклонявайки се от темата, трябва да кажа, че днес онкологията с всички сили търси онкогени, 
т.е. пусковите механизми за злокачественото прераждане на клетките. Открили са такива онкогени в 
несметно количество, съвършено не разбирайки, че откриват все нови и нови трихомонази, всяка от
които има свой неповторим антиген (вж. по-долу Т. Я. Свищева). Най-прискърбното е в това, че за 
лечението на онкоболните продължават да прилагат облъчване с дози от 400 рентгена. Но за да се 
унищожи трихомоназата са необходими седем хиляди рентгена. «Успехът» на такова лечение е 
очевиден. Нарушеният от токсоплазмите имунитет окончателно се разрушава от облъчването и 
метастазирането е обезпечено.
Няколко десетилетия аз се опитвах да доведа до сведение на официалната медицина дълбокото 
заблуждение в диагностицирането на множество тежки и неизлечими заболявания. За пример, под 
диагнозата шизофрения осакатяват невиновни хора, имали непредпазливостта да заболеят от 
токсоплазмоза с преминаване към токсоплазмозен енцефалит. При съвременното лечение дадената 
категория болни се превръщат в пожизнени инвалиди. А при лекуването веднага на заболелите от 
шизофрения с противотоксоплазмозни средства – практически оздравяването е пълно. Много пъти аз 
се опитвах да покажа на психиатрите във «високите» кабинети неопровержимите факти на тяхното 
заблуждение, но мен не само не желаеха да ме изслушат, но даже ме изгонваха от кабинетите. И ето в 
последно време на симпозиум в Лондон е било заявено, че под диагнозата шизофрения се крие 
съвършено не това, което лекуват лекарите. Как ще почнат да се държат сега тези специалисти от 
психиатриите? Нима те и сега ще почнат да отстояват своето «височайше» мнение? Аз поднасям 
своите извинения на редовите психиатри. Тяхната вина в това е малко. Те са изпълнявали заповеди и 
указания.
Много учени вече са дошли до мнението, че атеросклерозата и кардиосклерозата имат инфекциозна 
природа и са видели причината във вирусите. Защо са видели причината на сърдечносъдовите 
заболявания във вирусите? Защо не е казано, какво се крие под диагнозата шизофрения?
Твърде прискърбно е, че днес родната и чуждестранна медицина все повече се отдалечават от 
разбирането за истинската същност на токсоплазмозата. В най-новата медицинска литература, в т. ч. и 
в интернет, е разпространено твърде уродливо разбиране за тази инфекция. В диагностиката
например, се опитват да открият нарастване на антитела спрямо паразита и ако нарастване няма, 
значи, няма и токсоплазмоза. Установена е норма за наличие на антитела. Ако тяхното количество е 
по-ниско от нормата – токсоплазмоза няма. Ако тяхното количество е по-високо и нараства – това е 
токсоплазмоза. Но нима може да има повишаване на титъра при вяло текущо хронично течение? А как 
ще е с 60% от явно болните, при които до лечението антитела изобщо не е имало? Моите примери за 
лечение на кардиосклерозата с противопаразитни средства, появата в процеса на лечение на 
антитела, директно показват, че инфектирането с токсоплазма става много по-рано. Вяло протичащият 
процес плюс компенсаторните възможности на организма изместват външното проявление на 
поражението върху конкретните органи с години и даже с десетилетия. Още през 50-те години на 
миналото столетие учените в Ярославл са изследвали група деца на малка възраст и, примерно, 55 от 
тях показали положителна подкожна проба с токсоплазмин. По тази проба учените от различни страни 
и изяснили, че населението е инфектирано практически поголовно. Изследването на тези деца от 
всички специалисти не показало никакви заболявания при тях. След 5 години на повторния преглед се 
явили 34 деца. Оказало се, че половината от тях, т.е. 17 деца вече имат различни заболявания, те са 
станали пациенти на психоневролози, окултисти и други специалисти. Тази нишка е и довела до 
сегашните 40 процента безперспективно болни новородени. Спрямо днешния ден основен тест в 
диагностиката на инфекциозните заболявания се явява полимеразно-верижната реакция (ПВР). Тази 
реакция я представят като тест, даващ 100% диагностична достоверност в диагностиката на 
токсоплазмозата. Аз не мога да съдя за достоверността на този тест в диагностиката на другите 
инфекции. Но твърденията за 100% достоверност в диагностиката на токсоплазмозата – това е пълна и 
безотговорна безсмислица... За да не бъда голословен, да се обърнем към фактите. Днес 
диагностиката с ПВР диагностицира увеити (очна патология) практически само с вирусен генезис. За 
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тяхното лечение назначават като минимум 5-7 и повече препарата, включително и средства от човешка 
кръв, което се явява твърде небезопасно. Ще приведа цитат от анотациите към унгарското 
противопаразитно средство «Тиндурин»: «...ефективен при лечение на увеити с токсоплазмозна 
етиология и с друга неизвестна етиология, ако нищо друго не помага». Неизвестната етиология се 
обяснява с това, че диагноза токсоплазмоза могат да поставят само при наличие на антитела към
паразита, а при 60% от болните антитела в кръвта няма. След лечение на такива болни никой не ги е 
изследвал, затова се и получава неизвестна етиология. Както виждаме, всички увеити се лекуват с 
противопаразитни средства и достатъчно нелошо. Тогава за какво са тук вирусите, които осветява 
ПВР? В резултат противовирусното лечение само вкарва болестта надълбоко. Очевидно е крещящо 
заблуждение благодарение на дадения текст. Такова заблуждение е довело до обосноваване на 
кардиосклерозата и атеросклерозата с вирусна етиология. Вероятно, подобни мотиви се намират и в 
това, че не е било обявено, какво се крие под диагнозата шизофрения. Клиниците, виждайки 
ефективност от противоплазмозната терапия, просто не са рискували да обявят за виновни вирусите, 
които осветява ПВР. Желаейки да маркират своето несъгласие с психиатрите и своя приоритет, е и 
било заявено, че «се крие съвършено не това, което лекуват психиатрите».
В миналото столетие е бил прилаган диагностичният тест-реакция спецлейколиза, в която се прилагал 
Токсоплазмин. Съгласно този тест токсоплазмози се откриват, практически, във всички изследвани. Не 
провеждайки задълбочени изследвания на дадения факт, учените го оценили като фалшив и го 
премахнали. След това снели от производство и Токсоплазмина. Списъкът на болестите, поддаващи се 
на лечение с противопаразитни средства и с диагностициране с теста-реакция спецлейколиза 
очевидно показват несъстоятелността на диагностициране на основата на ПВР.
В отчаянието си да намеря взаиморазбиране с официалната медицина по отношение природата на 
заболяванията, аз написах книга. За нейното издаване взеха да ми помагат двама кандидати на 
науките. Но, оглеждайки се, те ми предложиха да продам ръкописа на уж заинтересовано лице. 
Разбира се, аз не се съгласих да продам почти четиридесетгодишен труд. Благодарение на 
забележителния руски учен Т. Я. Свищева моята работа видя свят в нейната книга «Трихомонада и 
токсоплазма – опасный тандем», за което съм й безмерно благодарен. Независимо от малкия тираж, 
книгата е достигнала до много страни по света. Отвсякъде идват положителни отзиви. Впрочем, Т. Я. 
Свищева първа в света доказва, че раковите тумори не са преродили се клетки на човешкия 
организъм, както твърди официалната медицина, а най-банални струпвания от трихомонази и, както се 
е изяснило, с участие на други микроорганизми. Нашият организъм се състои от белтъчни структури, 
както и организмът на всяко животно. Ако белтъчната структура се помести в храносмилателни сокове, 
които отделя нашият организъм, то тя се преработва. Т. Я. Свищева взела част от тумори, отделени от 
онкоболни при операции и ги поместила в храносмилателни сокове. Но те не се преработили, а се 
размножили и при изследванията под микроскоп се оказали обикновени трихомонази. 
Средствата, получени за книгата, аз възнамерявах да приложа за решаване на проблемите с 
трихомоназата, но ни връчиха такъв хонорар, че и да си спомня ме е срам.
Изхождайки от казаното е видно, че от токсоплазмоза и трихомоназа страдат всички хора, в т. ч. 
бизнесмени, учени, министри, президенти. И в същото време диагностика на токсоплазмозата, още 
повече достоверна, въобще не съществува. От една страна – милиони болни, от друга – няма даже 
диагностика. Предлаганото от официалната медицина лечение, по друг начин, освен недорасло, не 
може да се назове. То е способно само да отстрани токсоплазмозата и то не задълго. За отстраняване 
на назованите от мен пет фактора не може да става и дума. Какво ни струва противостоенето на 
токсоплазмозата е трудно да се каже. Само в САЩ за лекуване на болестта на Алцхаймер се харчат по
24 млрд. долара годишно и то абсолютно безполезно. Засега никой не е доказал, че тази болест е с 
токсоплазмозен произход, защото причината в това направление даже не са търсили. Но, изхождайки 
от механизмите на развитие, в т. ч. и на ниво ДНК, тази патология с нищо не се различава от 
развитието на болестите на Паркинсон, Даун, Бехтерев, а те отдавна са доказани като токсоплазмозни.
На двама австралийски учени, предложили антипаразитен препарат за лечение на една язвена болест, 
са присъдили Нобелова премия. А тук се предлага подход за избавяне от рака, СПИНа и множество 
заболявания, за победа над всички болести! Днес техническите възможности напълно позволяват да 
се отрегулира достоверна и надеждна диагностика за токсоплазмозата и трихомоназата... Но и без 
каквито и да е изследвания е съвършено очевидно, че ние поголовно сме инфектирани с токсоплазма и 
трихомоназа. Но това явно не е достатъчно. Ние трябва да видим, къде, в какви органи и системи и 
какви разрушения са произвели дадените паразити. За това може да помогне биорезонансното 
тестване. Само от такива данни ще бъде очевидна степента на необходимите лечебни вмешателства. 
При такъв диагностико-лечебен подход множество тежки, неизлечими, в т. ч. онкозаболявания, ще 
станат напълно излечими. Обръщам се към всеки, който не иска да бъде заложник на произвола на 
микроорганизмите, да обединим усилията.
Доктор Кривонос Владимир Иларионович. За този, който иска  да помогне и е готов да сътрудничи, 
оставям своите телефони: + 38(05448) 2-02-82, 5-80-67, 8-10-38, Украйна. По въпроси за консултация и 
лечение моля да не се обръщате».
Великолепно изследване! И какво подвижничество! Такива скромни хора като В. И. Кривонос и Т. Я. 
Свищева и движат световната мисъл напред, от което после се ползват други и получават различни 
премии от други страни, където «предлагат тях». Ето на кого трябва да дават Нобелови и други най-
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високи премии, ако се проявява здрав разум и се върви напред с научна мисъл и с ВЕЧЕ РЕАЛНА 
практика, а не да се чакат признания. От кого? От тези, които никога няма да направят това в своя 
живот? Може би, Каролинският университет в Стокхолм, който присъжда Нобеловите премии в 
областта на физиологията и медицината, ще обърне внимание на тези подвижници. Нямайки свои 
лаборатории, нито пари за изследвания, бидейки гонени, те, по същество, са извършили подвиг за 
хората, указвайки пътя на медицината за 21 век към пълна победа над болестите! По-подробно за 
резултатите от изследванията на В. И. Кривонос може да се прочете във вече упоменатата книга 
«Трихомонада и токсоплазма – опасный тандем». Владимир Иларионович не трябва да се спира, 
трябва да върви напред. И да напише и да издаде сам книга, може би, съвместно с Т. Я. Свищева. 
Това трябва да бъде добре написана книга, синтез на правилната медицина – Азбука на Здравето, 
полезна както за учените, медиците, така и за всички хора, която и ще  определи главното направление 
на революцията в официалната медицина през 21 век. Такава книга е нужна, в един или два тома, но 
не повече. Сега пазарът е затрупан от книги и се пишат все нови и нови от известни автори, в това 
число и споменати в тази книга, които са малко читаеми, вместо това, да усъвършенстват и преиздават 
една-две книги.
Към този великолепен материал на славния украински лекар В. И. Кривонос следва да се добави 
отзива на доктора-кардиолог от Запорожие В. Огнерубов по повод откритието на Т. Я. Свищева:
«Аз съм лекар-кардиолог, терапевт в 9 градска болница в г. Запоржие, Украйна. Прекланям се пред Вас 
за откритието за световната медицина. Това не признават маститите академици не затова, че не 
разбират или не осъзнават цялата правота за трихомоназата, а защото им е мъчно и обидно, че не те, 
високите корифеи в медицината, са направили велико откритие, а обикновен учен-химик от Сибир.
В Украйна за Вашето откритие засега не знаят. Докторите, с които аз беседвах за трихомоназната 
етиология на рака, инфаркта, инсулта, диабета, множествената склероза и другите заболявания бяха 
просто в недоумение, макар свои концепции до този момент да нямат, работейки в медицината по 15-
20 години.
Самият аз, макар и лекар, съм се наокичил от краката до главата с «трихомоназни гирлянди». През
1995 година преживях исхимичен инсулт в лявата хемисфера на фона на 10-годишна хипертония. През 
1998 година преживях обширен заден инфаркт, повиши се захарта в кръвта, рязко се обостри 
хроничния енцефалит след преживяна преди 20 години остра дизентерия и т. н. Традиционните 
препарати определено ми помогнаха, но не за дълго. Свидетелство за това е не повторен инсулт, а 
инфаркт на сърцето. Не по врат, а по шия. И тогава за лечение на своя собствен инфаркт съставих 
специална методика...
Досега аз бях 100% уверен в инфекциозната етиология на всички, без изключение, заболявания, не 
вярвах в мутацията на здравите клетки, а след Вашето откритие въобще преразгледах своето 
отношение към много от въпросите за етиологиите и леченията. Сега, след Вашите книги, за мен 
трихомоназите заедно с другите микроорганизми – това е рак, това е инфаркт, това е инсулт и всички 
останали синдроми (тях аз вече не ги наричам болести) и ще ги лекувам като единна болест на целия 
организъм!
Би ми се искало да се възстанови връзката между медицината и зоологията. Нали много биоорганизми 
в природата живеят по 200-300 и даже повече години, в частност костенурките, крокодилите, враните и 
много други. Обаче медиците съвършено не се интересуват, за сметка на какви възможности тези 
организми се явяват дългожители и какви микроорганизми се явяват за тях паразити. А ако такива 
няма, то – защо? Уверен съм, че Вашето откритие за паразитната етиология на всички болести при 
човека открива нови възможности за изследване в областта на медицината и, несъмнено, ще повлияе 
на нейното бъдеще. Предполагам, че пълното очистване на организма от трихомонази, хламидии, 
други микропаразити и техните токсини ще доведе до подмладяване на организма и до удължаване 
живота на човека.
Много ми е обидно за нашата медицина, превърната в раздробени дребнособственически отрасли, 
които от лечебни са се превърнали в инструмент за бизнес. Затова, аз мисля, на първо място е 
виновна държавата, която не е в състояние да поддържа медицината като муниципална. Сега се появи 
свобода за лекарите, които, както показва практиката, в болшинството си са случайни хора в 
медицината. Трябва да се наплюят за това, че лечението, както го наричат, традиционното, абсолютно 
не помага на болните, а нетрадиционните методи на лечение за много лекари са непознати и да знаят 
за тях те не желаят. В. Огнерубов, 9 градска болница, г. Запорожие, Украйна».
Вървим по-нататък по «звездния украински букет» от медици. Известният имунолог професор Т. 
Партизан е открил, че положителна ХИВ реакция дава не само СПИНа, а и туберкулозата, хепатита, 
рака, всички те възникват поради паразитна инвазия и нарушаване на имунитета. А най-силен удар по 
имунната система нанасят наркотиците, след това идва злоупотребата с твърди и слаби алкохолни 
напитки, пушенето, убиващата храна, злоупотребата с лекарства, различните ваксини, влошаващата се 
екология, безразборният и чест секс, стресовете, които неизбежно водят към размножаване на 
паразитите в организма. Но всички тези болести, в това число и СПИНа, изчезват, веднага щом 
организмът се очисти от хелминтите, трихомоназите, токсоплазмите, хламидиите и другите паразити и 
се възстанови имунната система!!! А ако се отчете и това, че вируса на СПИНа така и никой не го е 
намерил и видял, то нима разиграваните сценарии с «птичия грип», антивирусните ваксини, детските 
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ваксини, не се явяват продължение на една и съща глобална кампания по заблуждаване на целия свят 
и за измъкване на пари от хората?
Още една информация – за удивителния одески лекар А. С. Самохоцки, който е предложил метод за 
лечение на болестите по пътя на активация на вътрешните възможности на организма «с въздействие 
на импулс чрез централната нервна система, предизвикваща верижна нормализация на функциите на 
организма». В основата на работите на Самохоцки лежат положения от теорията на нервизма. Тя 
гласи, че болестта – това е резултат от реакцията на централната нервна система към раздразнител. 
Каверна в белия дроб, гной във възпаленото огнище създава не инфекцията, а самият организъм, 
процесите в който са се изменили под въздействие на раздразнителя... Ако има някаква универсална 
реакция на нервната система спрямо раздразнител – реакция, която формира болестта, - значи, трябва 
да има и друг универсален инструмент, който, въздействайки на нервната система, възвръща 
организма към състояние на равновесие. Какъв сигнал чака нервната система? Според Самохоцки, 
универсалният индикатор, сигнализиращ за всяка болест, за всяко нарушение в работата на организма 
– това е електролитният състав на кръвта. Отклоненията на елементите от нормата служат за 
количествена оценка на болестта. Задачата на лекаря е – да укаже на централната нервна система, 
какви микроелементи не достигат, да попълни техния недостатък, да изравни тяхното съотношение. И 
А. Самохоцки правел това чрез ранички, прорези, обработвайки ги със съставена от него течност. 
Ефектът потресавал всички. За съжаление, него го уволнили от работа, доколкото той с ефекта от 
своето лечение започнал да придобива популярност и затъмнявал другите лекари. Какво е тук 
признанието? Него също са го подложили на гонения, както М. Невядомски, Т. Свищева, В. Кривонос и 
много други носители на новото. А, оставайки без работа, той, обиждайки се на всички, така и не 
разкрил секрета за съставянето на течността, и си отишъл. А, може, съставът да е съвсем прост? 
Предполага се, че това може да бъде разтвор, в който има всички елементи от таблицата на 
Менделеев, - примерно от смес на морска и каменна сол. Възможно е, солта да се смесва с живо 
вещество от свежо оплодено кокоше или пъдпъдъче яйце – това е наша мисъл, такива опити са се 
правили, давали са добър ефект. Нужни са по-нататъшни лабораторни изследвания. За лечебните 
свойства на живото вещество на прясното кокоше яйце ще стане дума по-надолу. Предлагат също да 
се смеси 1 кг готварска сол с 1 кг морска сол (солеви състав на Куренков) и да се употребява такава 
сол в храната.
И в заключение ще приведем думите на трима авторитети в медицината. Знаменитият лекар от ХХ век 
А. С. Залманов в книгата «Тайная мудрость человеческого организма» е написал: «Съединените Щати 
неотдавна отпразнуваха пускането на 500-хилядния препарат; 75 процента от употребяваните днес 
средства са били още неизвестни преди 10 години (Escoffier-Lambiote, 1962)... Помислете малко и вие 
ще разберете, че 99 процента от медикаментите, ежедневно гълтани от болните, са безполезни. За 
съжаление, някои лекарства още са и много опасни за здравето, в което може да се убедите, 
запознавайки се с научните списания за следуниверситетско образование, събиращи свидетелства на 
много клиници». А оттогава колко още нови лекарства са изобретени!? Смъртността от лекарски 
грешки в САЩ стои на 4-то място след сърдечносъдовите заболявания, рака и диабета! В това число и 
поради грешки при поставяне на диагнозата. Навярно, положението в Русия и другаде не е по-добро, 
доколкото в светлината на откритието за паразитната етиология на болестите, цялата съвременна 
медицина е погрешна, с изключение на травматологичната хирургия. После, известният съветски 
хирург Н. М. Амосов, посветил много време на въпросите за оздравяването и подмладяването е 
признал: «Едни медицината ги спасява, а на други (и то болшинство) им скъсява живота. Звучи 
парадоксално, но това е така. По мое мнение, лечебната медицина спасява живота на единици, а 
десетки други детронира, прави ги безсилни пред болестта. Бойте се да попаднете в ръцете на 
лекарите!». А И. П. Неумъйвакин, отдал около 50 години на медицината, от тях 30 години на 
космическата медицина, автор на 30 изобретения, в това число и на уникалния стационар за 
космическите кораби, лауреат на Държавна (бившата Сталинска) премия, полковник от авиацията и 
космонавтиката, академик на РАЕН, лауреат на златния знак «Элита специалистов народной медицины 
и целителей», на Международната премия «Професия - живот», на най-високата награда на 
Европейската академия за естествени науки ордена «Большой крест» 1 степен, на награди на Руската 
Православна Църква и на много други е казал: «Лекарствата помагат временно. Например, да се 
понижи кръвното налягане, температурата или захарта в кръвта. И толкова! Във всички останали 
случаи – това е вредителство. Инсулинът - не трябва да се смята, това не е лекарство и той не лекува 
диабета. Който и да е мислещ практикуващ лекар разбира, че със съвременните лекарства да се 
излекува човек не може. Може да се облекчи състоянието на човека, да се направи той хроник. 
Хронически болният човек изпада от социалната сфера и става никому ненужен», (14. 02. 2007 г.). 
Помислете! Само като се тръгне по лекари, особено за бременна жена или се поведе дете, не могат да 
се избегнат безкрайните безполезни и изнуряващи анализи, в които винаги нещо не е както трябва и 
тях трябва отново да ги повторите, а после идва лечението, за което са казали А. Залманов, Н. Амосов 
и И. Неумъйвакин, за правилността на което вие вече можете да съдите сами... 
Уважаеми Читатели какво още доказателство е нужно за това, та всички да прозрем по въпроса за 
главната причина за всички болести и да почнем да отстраняваме сами тази причина, за да си идат 
болестите. Докога на първо място ще стои лечението само на следствията от болестите, което е 
отвело медицината към безизходица. Така ще продължава дотогава, докато самите хора – всички, от 
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овчарите до книжниците, политиците и лидерите – не прозрат и не се откажат от погрешната медицина 
и не потърсят отговорност от лекарите за методиката и ефективността на лечението. Именно така: да 
потърсят отговорност от лекарите за неправилното и неефективно лечение!
И последното за тази глава, което е важно и за цялата книга като цяло: На нас ни бе зададен въпроса: 
Щом вие утвърждавате, че «Бялата Книга на Живота» е дошла по импулс от Източника, то защо се 
позовавате на други земни автори, на техните открития и изследвания, вместо да напишете 
универсален метод за лечение Свише? Точно както и да подскажете решенията на други проблеми, 
например, за създаване на безресурсни генератори?
Въпросът е много важен. Отговорът на него е прост. Човек е създаден по образ и подобие на Бога и 
трябва да живее във висшите енергии и състояния на битието, в които нисшите, едноклетъчните не 
могат да съществуват. И съгласно Висшия Замисъл, Човек трябва да се съ-творява и да се развива в 
осъзнати и желани зачевания в Любов по посока на възходяща линия на еволюцията в безкрайния 
процес на усъвършенстване и възхождане от поколение на поколение към все по-високи нива на 
Красота и Съвършенство, към нивата на земно Богочовечество, съ-творявайки все по-съвършени 
поколения хора и моделирайки за себе си Здрав, Щастлив и Достоен Живот, приличащ на земен Рай –
без войни, без зло, без престъпност, без глад, без бедност и нищета, и разбира се, без болести. Обаче 
човечеството е тръгнало не Нагоре, не по пътя на усъвършенстването към възходяща еволюция, а 
обратно, на протежение на много хилядолетия то не се подобрява, а се влошава по силата на 
погрешна парадигма на развитие, погрешни учения, вери, идеологии, ниска нравственост и, 
следователно, безизходен разрушителен прогрес, унищожаващ не само Природата, Земята, но и самия 
човек. И хората не се откъсват от линията на звяра към висшите нива и състояния на битието, а, 
обратно, все повече се приближават към зверското ниво, сдават своите позиции като образ и подобие, 
губят силите и висшите енергии, снижава се вибрацията на човека във Вселената. Оттук и 
постепенното проиграване в еволюционното усъвършенстване, сдаването на позициите на паразитите, 
които, не само набират сила спрямо слабеещата човешка имунна система, но и мутират, придобиват 
все по-голяма устойчивост под въздействието на имунизациите, антибиотиците, все повече 
усъвършенстваните лекарства, грешните лечения, влошаващата се екология, вредните навици, преди 
всичко пушенето, бирата, алкохола, наркотиците, заразяванията от животни и от други хора, особено в 
условията на спадаща нравственост. Затова сегашният човек, с изключение на съвсем неголям 
процент хора, вече е неспособен да се справи сам, чрез своята слабееща енергетика с 
размножаващите се паразити, предизвикващи различни болести. И даже ако след избавянето от 
паразитите, а напълно те все пак не могат да се премахнат, цистообразните, спящите форми 
надълбоко в тъканите не се поддават на унищожаване докато не излязат от това състояние – в 
резултат на лечебно провокиране, на лечебно гладуване или на случайно провокиране с вредни 
навици, с подронване на имунната система, без да се повиши образа на живот и без да се повишава 
собствената енергетика, без да се прави издигане към висшите вибрации, към висшите състояния на 
битието, тоест без възвисяване на себе си като Човек, паразитите ще се върнат отново, подобно на 
това, както след лечебното гладуване ефектът скоро изчезва, ако не се изменят навиците и живота. А в 
историческа, Вселенска перспектива, стратегията за опора на каквото и да е физическо лечение, 
вместо на еволюционното възвисяване на човека – е губеща, човекът независимо от всичко ще загуби 
тази битка. И откритието за паразитната етиология на болестите с прилагането на антипаразитна 
чистка няма да спаси човечеството. По-нататък, само антипаразитното лечение не може да бъде 
единно и универсално, тоест ако то се основава един път и завинаги на определени растителни или 
лекарствени препарати, защото паразитите много бързо ще привикнат към тях и е необходимо да се 
варира, редува приемането на антипаразитните средства. Но този процес не е безкраен, паразитите 
ще продължават да мутират, ще стават все по-устойчиви към земните растителни и медицински 
препарати, които ще си остават същите и не могат толкова бързо и безкрайно да се усъвършенстват. А
да се разчита на успехите в медицинската наука е неоправдано. Човек ако не се изменя, независимо от 
всичко ще загуби битката с бързо мутиращите под въздействието на антибиотиците и лекарствата 
едноклетъчни. Затова ще подчертаем главното и ще повторим това не веднъж: антипаразитната чистка 
и профилактика са нужни и трябва да бъдат стъпка, мярка към възстановяването на функциите на 
организма, на имунната система на човека, на повишаването на неговата енергетика за възход и полет 
към висшите състояния на битието и висшите нива на вибрации във Вселената във възходящо 
еволюционно развитие. Към това е и насочена цялата «Бяла Книга на Живота», ключова цел на която 
се явява възвръщането към хората на Истината, сменянето на мирогледа и възстановяването на 
Човека като образ и подобие на Твореца-Създател и на неговото възвръщане към възходящото 
еволюционно развитие.
А що се отнася до промишлената енергетика, то да, опората на нефта, газта, на ядрената енергетика, в 
сегашния енергоемък и небезопасен за човека, за Природата и за самата Земя транспорт, в това число 
и космическия, лобирането за които взема в мъртва схватка лидерите и политиците, определящи 
направлението на развитие, таи в себе си сериозна заплаха за човешката цивилизация. А в тези 
условия всякакви опити за развитие на алтернативна енергетика са невъзможни. Просто няма лидери, 
способни по Вселенски да осмислят характера на днешния прогрес, да се замислят за бъдещето, да 
направят правилни стратегически изводи и да предприемат в това направление правилни стъпки, 
преди всичко чрез емисари. Има ли изход? Да, има! В повтаряне на подвига на Б. Гейтс. На него 



27

отначало му предложили да продаде своето изобретение за настолния компютър и да забрави. Когато 
той отказал, го заплашили. Тогава той тайно направил в плевнята двадесет компютъра и ги изкарал на 
пазара. Изкупили ги за един ден. След седмица той изкарал още сто, те също мигновено били
изкупени. И ето – продуктът се оказал на пазара, светът го видял и той можел да бъде повторен, 
борбата с автора или неговото унищожаване станали безсмислени. Нужни са отначало малки 
генератори, за вили, за еднофамилни домове, неизискващи големи разходи за разработка и 
производство, да се поръчат детайлите в различни предприятия, да се сглобят в плевнята, може и 
другаде, и да се изкарат на пазара. Като се запатентоват, разбира се. А когато те се появят на пазара и 
го обхванат, когато хората постепенно престанат да употребяват електричество от централните мрежи, 
ще започнат промени в цялата енергетика.       

ГЛАВА 3

В своята книга («Очищение» стр.19-25) Т. Свищева изказва мнение за това, че свободният, 

извратения секс, водещ към комплексна микропаразитна инвазия на майката, особено комбинациите от 
еднополови паразити - преди всичко на трихомонази, токсоплазми, хламидии и други, секса по време 
на бременността, влияят не само на здравето, но и на сексуалната ориентация(!) на бъдещото 
дете. Възможно е, това да е една от основните причини, наред с изкуственото хранене с различни 
смеси, за взрива от раждания на слабо, непълноценно потомство, с отклонения в сексуалната 
ориентация и други физиологични и психични болести през последното столетие!? Неотдавна 
сътрудници във Вирджинския университет в САЩ, Дж. Бенс и Р. Свердлоу са съобщили за случай, 
когато два тумора в мозъка (а това е не нещо друго, а колонии размножаващи се паразити) на мъж са 
предизвиквали в него много силна, непреодолима склонност към педофилия и нимфомания. След 
отстраняване на туморите, мъжът се върнал към нормално състояние! Отклоненията, болестите могат 
да бъдат най-различни, не само педофилия и нимфомания, - от леки, хронични до най-тежки психични 
заболявания, от лека агресия, прекомерна любов към кучета и други животни, тяга към хазартни игри, 
до страст да се ловуват животни, да се убиват хора, да се пролива кръв, да се разпалват войни... 
Мозъкът, поразен от микропаразити, а още и на порочно заченатия човек, нормално да функционира не 
може!

       В последно време на фона на общия ръст на болестите нараства и броя на децата, поразени от 
детска церебрална парализа (ДЦП), сърдечносъдови и други заболявания, тумори, левкемия, водянки. 
Родителите отчаяно търсят причината и ефективни способи за лечение. Главната причина най-
нагледно от всичко може да се обясни така. Всички са виждали варикозното разширение на вените на 
краката, основно женските, представляващи не нещо друго, а колонии размножаващи се 
микропаразити, техните отходи и шлаки. Главното радикално лечение, предлагано от медицината, -
това е хирургичното отстраняване на поразените вени. Такова поразяване и разширение на съдовете в
сърцето, води към различни сърдечносъдови заболявания. Главното радикално решение се явява 
замяна на съдовете или насочването на кръвта по обходен път (хирургическо шунтиране от англ. shunt, 
shunting), замяна на клапите, а в най-тежките случаи присаждането на сърце. При размножаване на 
паразитите в съдовете на мозъка, се извършва уголемяване на поразените съдове, те притискат 
клетките и нервите на мозъка, нарушавайки тяхната функция и връзката «мозък-тяло». В зависимост от 
месторазположението на такова нарушение, в мозъка възникват цял ред проблеми – кривогледство, 
епилепсия, психични заболявания, нарушения в координацията на движенията, равно стъпало 
(дустабан), ходене на пръсти, парализи, инсулти и т. н. При по-значителни образувания, тумори в 
мозъка, един от основните способи за лечение се явява хирургическото вмешателство. Но е понятно, 
че във всички случаи хирургическото вмешателство не води до отстраняване на причината за 
заболяването. Това може да се постигне само с комплексна антипаразитна чистка на целия организъм.
Идват въпроси относно това, ще помогне ли чистката при болестта на Даун. Ами вие пробвайте. Ако се 
провежда на детето сериозна и продължителна комплексна антипаразитна чистка колкото е възможно 
по-отрано и се поддържа постоянна профилактика до половото му съзряване, то, независимо от 
истинските причини за болестта, могат да се получат доста значителни успехи. Няма такава болест, 
при която антипаразитната чистка да не е дала поне някакви резултати. Но е нужно упорство.

ГЛАВА 4

Профилактичната чистка на организма, особено на бъдещата майка до зачеването, а ако това 

не е направено, то след настъпването на бременността – избирателно, в комплекс с корекция и 
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ограничаване в храненето, се явява благо за майката и детето, както и за всеки човек. С чистка се
отстранява основната причина за болестите на човека, а отстраняването на причината
побеждава болестта.
       Има много прост способ за това да се провери състоянието на собственото здраве и това, доколко 
организмът се нуждае от чистка и укрепване на имунната система. Прави се колкото е възможно по-
дълбоко издишване с няколко силни изтласквания на въздуха от белите дробове, за да може да се 
издиша колкото може по-пълно и после се задържа дишането, контролирайки това време със 
секундарника на часовник. Ако спокойно, без напрежение, успеете да задържите в това положение (т.е. 
след пълното издишване и преди новото вдишване) до 40 секунди и повече, вашето здраве е добро, 
ако е над 60 секунди – отлично, ако е под 40 секунди, следва да се заемете със себе си, а ако е до 20 и 
по-ниско, вие сте в зоната на сериозен риск.
       Следва да се предупреди, че дадената книга носи обобщена информация и не се явява 
медицинска или друга препоръка. Всякакво лечение, прием на препарати, в това число и природни, 
следва да се прилагат под наблюдение на лекар, особено при тези, които са в тежко състояние, който 
страда от алергии, например от йод или от други препарати. Впрочем алергията, както и астмата, 
диатезата, екземата, също са явен признак на паразитна инвазия и затлаченост на организма. Веднага 
щом организмът се очисти, изчезват алергията, астмата и другите болести. 
      Следва да се знае и помни, че всякаква чистка води към определено обостряне, преди да започне 
подобряване, съпровожда се с грипозни състояния, изхвърляне на голямо количество слуз от белите 
дробове, на течни и твърди отделяния (корички) от носа – от черен до светло-жълтеникав цвят, 
отделяния през кожата във вид на пришки, кел, поява на резки по цялото тяло, приличащи на тези, 
които оставят котешките нокти, понякога присипва или спада за кратко време гласа, което плаши
певците и други симптоми, които не трябва да стряскат. А неумелата антипаразитна чистка, особено 
приемането на големи дози йод веднага, може да доведе до откъсване на колонии 
микропаразити (тромби) и да предизвика инсулт, инфаркт и други сериозни усложнения, затова,
лечение без консултация с лекар специалист - не се препоръчва.       
      Освен всичко, необходимо е да се помни и за това, което йогите добре знаят: очистващия се 
организъм възприема само чиста и лечебна храна и попадането в него на концентрирана и вредна 
храна незабавно предизвиква реакция на отравяне и взривно размножаване на микропаразитите, 
първи признак за което се явяват болезнените отделяния от носа, почервеняването му. Такива 
симптоми се появяват веднага щом в хода на чистката се приемат млечни или месни продукти, особено 
колбаси, кренвирши, също и консервирана храна.
       Като цяло, стратегията за очистване на децата и на възрастните, насочена към унищожаване 
на главната причина за всички болести, включително алкохолната и наркотична зависимости, на 
всеки техен стадий, възстановяване на имунната система и подмладяване, се състои в 
следното:

     Корекция на гръбначния стълб  

Стъпка 1. Възстановяване на гъвкавостта и корекция на гръбначния стълб, който представлява
главната енергетична антена на организма, което се явява една от първите и най-важни стъпки при 
всяко заболяване на възрастния и детето. Проверка и при необходимост корекция на носовата
преградка, представляваща регулатор на балансирания поток на енергията, постъпваща в организма с 
дишането.

     Възстановяване функцията на главните отделителни канали и радикална чистка на организма

Стъпка 2. Очистване на червата от хелминтите и микропаразитите, възстановяване на тяхната функция 
и обезпечаване на стреляща евакуация.
Стъпка 3. Възстановяване на киселинно-алкалното и солевото равновесие в организма.
Стъпка 4. Очистване на черния дроб и жлъчния мехур – главния филтър на кръвта.
Стъпка 5. Радикални методи за микропаразитно очистване и възстановяване на организма (провеждат 
се само след очистване на червата от хелминтите, вж. Стъпка 2).
Стъпка 6. Очистване на пикочополовата система и всички отделителни системи, ликвидация на 
причините за всички възпалителни процеси при мъжете и жените, цистити, вагинити, възпаления и 
непроходимост на филопиевите тръби, безплодие, простатити, аденоми на простатата, рак, също и 
хемороиди. Възстановяване функциите на репродуктивните органи.
Стъпка 7. Лечение и профилактика на проблемите с носа, гърлото, ушите. Профилактика на инсултите.
Стъпка 8. Лечение и профилактика на очните болести.

     Чистка и възстановяване функциите на другите части на организма

Стъпка 9. Очистване на ставите, в това число и на гръбначния стълб.
Стъпка 10. Очистване на съдовете на тялото, сърцето, мозъка, нормализацията на съня, 
възстановяване на естествената имунна система, подмладяване.
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Стъпка 11. Предотвратяване опадането и изтъняването на косата, ранното оплешивяване, 
побеляването, пърхота.

     Корекция на храненето 

Стъпка 12. Отработване на храненето за собствения индивидуален организъм.
Стъпка 13. Нормализация на излишното и недостатъчното тегло по естествен път.

     Хармонизиране на живота

Стъпка 14. Възстановяване на хармонията с Пространството, с Вселената, повишаване на
енергетиката на организма, възхождане към висшите състояния на битието, възстановяване на 
имунната система, нормализация на съня и съществено подмладяване.

       Стъпките, с изключение на първите две, не е задължително да следват една след друга, а да се 
прилагат комплексно по собствена преценка. При отстраняване на своите индивидуални проблеми (при 
някого очите, при някого аденоми, рак или СПИН, при някого безплодие), следва да се има в предвид, 
че те се явяват местно проявление и следствие от общите причини – ниска от раждането и/или 
понижена енергетика на човека в резултат на нарушения на хармонията с Пространството, с Вселената 
и, следователно, на хармонията вътре в себе си: между духа и тялото, между съзнанието и 
подсъзнанието, мисълта, думите и клетките на организма и като следствие - хелминтна (глистна) и 
микропаразитна инвазия (заразяване) на организма. Главната причина за нарушаването на хармонията 
с Пространството, с Вселената и вътре в себе си – са негативните мисли, чувства, думи, изказвания, 
нанасянето на вреда на окръжаващия свят, на Природата, а значи, на Вселената, и като следствие, 
излъчването от себе си на негативна, агресивна енергия, която резонира в Пространството, във 
Вселената към още по-голямо умножаване и усилване на ниските вибрации и към понижаване на
енергетиката в самия човек. Механизмът за материализиране на енергиите на човешките мисли, 
чувства и думи е описан в Книга 2 и в цялата тази книга, което и представлява ключовата част от
Истината. Оттук и е разбираемо, че всяко местно лечение, още повече оперативно вмешателство, са 
безплодни без отстраняване на общата причина – хармонизацията на собствения живот и на контакта с 
Вселената, повишаване на енергетиката в комплекс с противохелминтна и микропаразитна чистка, 
които, и само те, водят до възстановяване функциите на организма. За пълното оздравяване се
изискват от 30 дни до 6 месеца, понякога година и повече, в зависимост от характера на препаратите и 
по-нататък с последваща поддържаща профилактика. Здравето се губи лесно и постепенно, но
неговото възстановяване изисква усилия. Важно е също всички да имат в предвид следното: при 
всякаква чистка на един човек от семейството, профилактика са длъжни да провеждат всички членове 
на семейството, иначе съвсем скоро всичко ще се върне към предишното положение, даже при най-
строга хигиена – извършва се презаразяване чрез общуването и чрез предметите за общо ползване. 
Макар силният енергийно организъм при съблюдаване на хигиената и при провеждане на 
профилактика може да остане чист в същото обкръжение. Ето великолепен пример и принос към тази 
книга: «Споделям личен опит! През май 2006 година преминах курс по антипаразитна чистка в 
Училището за здраве на Семьонова (филиала в Крим). 14-те дни на чистката минаха успешно. Всички 
показатели по вега-теста бяха нулеви. Наистина, силицият остана същият, както беше преди чистката –
4,1. Съзнателно тръгнах да експериментирам, без да изменям нищо специално в обкръжението, за да 
проверя тезата, че очистеният организъм сам се настройва за унищожаване на паразитите. Нужно е
само да се спазват определени правила – пълно отказване от алкохола, тъй като при неговата 
употреба, за 10 дни се нарушава връзката на мозъка с тялото (в този момент е възможно заразяване), 
правилно хранене – подразбира се разделно хранене, както и изпълняването на някои профилактико-
хигиенни мерки. Средата на моето обитаване е обичайна. Мъжът ми премина тестването и, както при 
всички обикновени хора, заразяване беше открито. Отбелязвам, при нас живеят котарак и котка. 
Котката ние преди 6 години я взехме от улицата вече пораснала. И така, повтарям, средата на 
обитаване остана същата, интимната близост със същия заразен човек, но самата аз спазвам
гореописаните правила. След 3 месеца пак там направих тестване по вега-теста. Паразити – нула, 
силиций – 4,4 (нормата е 4,7). Това доказва, че всеки човек, а не само избраните от типа на Анастасия, 
живеещи като че в стерилна среда, могат да бъдат чисти от паразити. Самата Семьонова пише за 
необходимостта от енергоинформационен обмен с животните, минералите, растенията... Не трябва да 
се страхуваме, че ще се заразим и изцапаме. Не е обезателно да се чисти цялото семейство. Може да 
се почистиш сам и никаква мръсотия да не се лепи по тебе. Нека да смятаме, че експериментът 
продължава. Ако някой има какво да каже, говорете!» (Galin
http://www.vedruss.ks.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=510#510 ).
       Блестящ пример и добър принос към тази книга. А ако всички споделяха и обменяха своя опит от 
чистката и израстването! Личният опит на Galin потвърждава съдържанието на тази книга и мнението 
на американския професор Дж. Берн за това, че в повече от 90 процента от всички човешки 
заболявания доминиращ фактор се явява психиката. А. Мазур (http://izzi.ru) подчертава особеното 
значение на тонуса, в който човек живее. «Тонусът – това е резултат от съвкупността на менталното, 
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емоционалното и физическото състояние на човека. По разни причини тонусът може да се увеличава 
или намалява... Ако нищо не се прави, то тонусът така и ще се колебае около относително ниво, 
наричано “ниво на тъпчене на място”, предизвиквайки постоянна смяна на настроенията. Управлението 
на тонуса и привеждането му на по-високо енергийно ниво представлява тази нишка, която ще позволи 
да се размотае цялото кълбо». Н. Курдюмов пише: «Нивото на здравето, на имунитета, на физическата
активност, определящ и очистващата работа на вътрешните филтри, е пропорционален на големината 
на тонуса». А Д. Верищагин смята главна причина за болестите енергетиката, хармонизацията с 
окръжаващата среда и енергиите на Пространството, на Вселената. Тоест в какъвто тонус, висок или 
нисък, живее човек, каквато е степента на хармония на човека с Пространството, с Вселената, такова е 
и състоянието на психиката, такива сигнали мозъкът издава към тялото, към неговите органи, такова е 
и здравето на човека. Ще добавим, че за победа над болестите помагат силната мотивация, Великата 
и Красива Цел и Мечта, устремеността в бъдещето, повдигащи духа и енергетиката на човека към 
висши състояния. На фронта хората лошо са се хранили, живели са в землянки през лятото и зимата, 
преодолявали плавайки и газейки до кръста студени водни прегради и практически не боледували –
всички! Защото мотивацията, насочеността у всеки са били най-високи – да победят и оцелеят. Всички 
са живеели с идеите за победата, за бъдещето! А представете си, какво ще се случи с вас сега, ако 
преминете в студено време, че още и през зимата, дори през неголяма водна преграда до кръста във 
вода. Първата мисъл ще бъде чувството на ужас от ледената вода и страха от заболяване. А втората –
защо и за какво е нужно това? И разболяването, като минимум острата простуда, е неизбежна. Защото 
НЯМА ВЕЛИКА ЦЕЛ, която вселява в човека висок дух, висши енергии, висш тонус. Или друг пример: 
едно е, когато човек случайно падне в ледена вода през зимата и престои в нея дори за минута, а 
друго е, ако той, спасявайки се от гонитба на бандити с ножове, преодолява до шия същата тази 
ледена вода, пребивавайки в нея значително по-дълго, за да избяга по-далече от гонитбата. В първия 
случай нетренираният човек ще се вълнува да не се разболее и, най-вероятно, ще се разболее. А във 
втория – дълго ще се радва на спасението. Съвсем различен тонус ще има в човека при едната и при
другата ситуация, и различни последствия. Това дава представа за огромните резерви на човешкия 
организъм, на неговата имунна система, която, както и мозъка, се използва далеч не в пълна си сила и 
зависи от мисленето. И това е още един отговор на въпроса, защо изпълването с оптимизъм, 
устремяването напред, веселите, жизнерадостните хора, тоест хората с висш тонус, хората с висши 
емоционални състояния, с по-висока енергетика изглеждат по-добре и живеят по-дълго. 
Препрограмирането и извеждането на себе си към висшите състояния и повишаването на енергетиката 
може да стане за 50-60 дни – срок, в течение на който се извършва пълно обновяване на клетките на
организма. За ето това – е цялата тази книга. И Великият Пост не напразно се дава именно с такъв 
срок. И, все пак, е изключително важно да се следи за попълването на организма със силиций, със
селен, с натурални витамини, добре да се предъвква храната, смесвайки се тя с ферментите от
слюнката, регулярно да се помага на организма да се бори с хелминтите, да се провеждат 
профилактични чистки, да се чисти черния дроб, да се поддържа гъвкавостта на гръбнака – главната 
антена на организма. Това е особено важно днес, когато микробите мутират под въздействието на 
антибиотиците и на свръхлекарствата, стават по-силни и агресивни, а хората са престанали 
еволюционно да се издигат... И при всяко снижаване на тонуса, на енергетиката на организма, при 
нарушаване на хармонията с обкръжаващия свят, с Вселената се влошава секреторната функция на 
стомаха, на черния дроб и на целия стомашно-чревен тракт, а още и при лошо предъвкване на 
храната, ако тя не се смесва напълно със слюнката, тогава ламблиите, опистархите, власоглавите, 
дребните и другите лентови червеи, токсоплазмите, букета от трихомонази веднага се устремяват към 
организма на човека по всички пътища, даже в транспорта, и даже чрез вятъра с прашинките, а при 
отслабване на организма излизат от цистообразното (спящо) състояние в самия организъм и започват 
да се плодят и размножават. И, още веднъж ще повторим, трябва постоянно да се полагат грижи за 
поддържане гъвкавостта на гръбнака – главната антена в човека, а също да се провери носовата 
преградка.
      И помнете за това, какво са казали А. Залманов, Н. Амосов и И. Неумъйвакин, и за 
предупреждението на Н. Амосов: «Бойте се да попаднете в ръцете на лекарите!». Това са думи на 
велик медик от ХХ век! И нима те са така далеч от истината, щом медицината, отхвърляща 
паразитната етиология на болестите, е напълно погрешна и, вместо това, да се заеме с 
антипаразитната чистка и профилактика, разкарва хората по анализи, поставя неправилни диагнози, 
при това често с доста мъдри названия, и провежда погрешно лечение. Понякога поразително 
погрешно. Такива примери от практиката са много. Например, на новородено дете поставят диагноза 
левкемия, а когато са дали антипаразитно средство и е излязла тения, левкемията изчезва... А на друго 
дете са поставили диагноза рак на черния дроб и предложили операция, а при биорезонансното 
тестване открили плъхова тения, назначили антипаразитно лечение, тенията изчезнала и детето е
оздравяло. Та нали цената на погрешната диагноза е могла да се окаже твърде висока. А колко деца и 
възрастни чакат за присаждане на органи!? А присаждането нали няма да отстрани причината за 
болестта и това добре го знаят лекарите, насочващи към операция, и лекарите трансплантолози. Та за 
какво въобще са нужни анализи, различни тестове и мъдри диагнози, които са над 300 хиляди, по които 
някой е защитил дисертация, не е ли по-добре да се пристъпи веднага към комплексна антипаразитна 
чистка на целия ред хелминти и микропаразити, към укрепване на имунната система с последваща 



31

профилактика – най-верният засега път към здравето. А родителите са длъжни да знаят, че при 
всякакви проблеми с детето, даже такива, като излишна капризност, излишна подвижност, суетливост, 
както казват, не може място да си намери, лошо съобразяване, бързо уморяване, тъмни петна под 
очите, нарушаване на осанката, хилавост, слабо здраве, лош сън, болки в корема, неудържане на 
урина, чести простуди и вирусни състояния, кривогледство, проблеми със слуха, с речта, в това число 
и заекване, проблеми с развитието и формирането на крайниците, плоскостъпие, ходене на пръсти и 
всякакви други по-сериозни отклонения като излишно тегло, подпухналост, червени изпъкнали очи със 
синкав оттенък на кожата около тях, чак до проблеми със сърцето, черния дроб, стомаха, ДЦП, рак, 
тумори и водянки, в това число и в главата и прочее, децата е необходимо обезателно и преди всичко 
да се покажат на добър мануален терапевт, проверявайки гръбнака и носовата преградка, и веднага да 
им се дадат противоглистни препарати (това трябва да се прави 3-4 пъти годишно на цялото 
семейство), да се проведе стабилна антипаразитна чистка с такива растителни средства, които са под 
ръка, преди да се тръгне по лекари, да се правят анализи и да се мъчи детето. Още повече прибързано 
да се правят някакви хирургически вмешателства, след които да се поправи нещо вече е трудно, ако, 
разбира се, това не е чист хирургически случай. И нима диагнозата левкемия на новороденото и рак на 
черния дроб на детето и изчезването им след антипаразитните препарати не е урок за всички, какво да 
правят преди всичко при болести и на деца, и на възрастни.
      Ето за днешния ден най-ефективния поетапен път към победа над болестите.

Корекция на гръбнака

Стъпка 1. Възстановяване гъвкавостта и корекция на гръбначния стълб – главната енергийна 
антена на организма, което е една от първите и най-важни стъпки при всякакво заболяване на 
възрастен и дете. Проверка и при необходимост корекция на носовата преградка – регулатор на 
балансирания поток на енергията, постъпваща в организма с дишането.

       При всички болести, особено на сърцето, белите дробове, очите, при проблеми със слуха и други,
е необходимо веднъж на 1-2-3 години да се провежда профилактика (корекция) на гъвкавостта на 
гръбнака и положението на тазобедрената система, а ако е необходимо, то и курс на лечение при 
грамотен мануален терапевт, по-добре с природен дар или получил го по наследство. По същество, 
това е – първата и най-важна стъпка при всякакви проблеми със здравето, още повече при 
сериозни болести. Също по негова препоръка е полезно да се проведе възможно разтягане на 
гръбнака в топла вода – във висша степен полезна и лека процедура при всякакви проблеми на 
гръбнака, както и на практикуване на прости упражнения: висене на ръце, опрени на подлакътниците на 
кресло, краката на пода; да се повиси 1-3 минути ежедневно на рамката на вратата на тоалетната или 
да са направи шведска стена, напречна греда в тоалетната, в тесен коридор, бавно да се завърта 
тялото на нея настрани; да се разточва гръбнака върху точилка на пода; да се люлее тялото върху 
гръбнака по килима напред-назад и настрани, обхващайки сгънатите към гърдите колене с ръце или 
хващайки с ръце палците на краката, които, по възможност, да не се сгъват в коленете; да се прави 
леко разтягане в леглото всяка сутрин или на пода – всички тези упражнения се правят без напрягане, 
в отпуснато състояние.
       В САЩ в родилните домове работят мануални терапевти, хиропрактици, които оглеждат гръбнака 
на всяко дете след раждането, в хода на което често могат да станат подвивания и усуквания, и в 
такива случаи отстраняват нарушенията в гръбнака, което се явява залог за нормалното здраве и 
развитие. А ако детето често плаче, лошо се храни, капризничи, слабо се развива и съобразява, 
първото, което трябва да се направи, е да се дадат противоглистни таблетки, в това число и тиквени 
семки, да се прави това 3-4 пъти годишно, на болнавите деца заедно с противоглистните средства 
обезателно да се дава екстракт от тиквени семки и незабавно да се покаже на мануален терапевт. Ако 
няма такъв, помагайте си сами по следния начин. Детето, държейки го на ръце с гръбчето надолу, 
изключително много внимателно, с леки движения се опипва гръбнака, особено областта на шията,
като телцето леко се повдига и мести нагоре, настрани, това трябва да прави само майката –
изключително внимателно. По-често да се слага детето по коремче, за да може то само да повдига 
главичката си и да се опитва да се движи, и така да тренира мускулите на гърба и шията. По-големите 
деца могат да се учат да се огъват назад, да правят мостче, разни люшкания-лодчици по гръб и по 
корем, да висят на греда, на шведска стена вкъщи. Важно е на децата да им е приятно да изпълняват 
тези упражнения.
       Помнете, гръбнакът е главната антена на организма, приемаща Животворящата Енергия на 
Вселената!
       По-нататък, посещавайки мануален терапевт, обезателно трябва да се провери и, при 
необходимост, да се проведе профилактична корекция на положението на носовата преградка. При 
слабо здраве, хронични болежки, всеки човек от детска възраст, след пълнолетие и в зряла възраст 
трябва обезателно да се прегледа при лекар - уши, нос, гърло по отношение състоянието на носовите 
канали и носовата преградка. Те, в случай на изкривяване, предлагат оперативно изрязване. Не 
бързайте и се покажете на качествен мануален терапевт. Ноздрите и каналите на носа трябва да бъдат 
открити, еднакви, симетрични, да нямат никакви издатини и изкривявания, а самият нос трябва да бъде 
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прав. Тогава и дишането ще бъде правилно, хармонично между двете ноздри, всяка от които е 
свързана с едната половина на тялото. При здравия човек ноздрите дишат като се редуват 
последователно, превключвайки се примерно на всеки 40-50 минути. Нарушението в симетричността 
на носовите канали и в симетричното разположение на преградката предизвикват нарушение на 
дишането в страна на някоя от ноздрите и след време това води до възникване на хронични болести. 
И, като правило, до изкривяване на самия нос, защото организмът сам се старае да направи 
балансирано дишането с изменения на преградката. При децата такива проблеми се проявяват като 
носово говорене и могат да влияят на съобразяването, развитието, здравето.
       Високопрофесионални мануални терапевти има в много райони на Русия и в съседни страни. В 
случай на сериозни проблеми със здравето, а също и с гръбнака, такива като хернии и др., проблем с 
носовата преграда, когато става дума за операция, не пречи да се получи консултация и помощ от Ю. 
Н. Грабар в Москва, тел. (495) 129 56 64, 8 – 916 217 9821, e-mail: yury_grabar@mail.ru, 
http://www.zk.ru/grabar/, а също и от И. Неумъйвакин, в неговия лечебен център в Москва, тел. (495) 180 
94 18, www.beztabletok.ru/. В комплекса на методиките за лечение, прилагани от тях, се използва 
водороден прекис, ултравиолетово облъчване на кръвта и др., помагащи да се излекува даже 
левкемия при възрастни и деца в кратки срокове. Ю. Грабар често пътува по Русия и СНГ, може да 
бъде поканен в някой град, ако се наберат 15-20 пациента с различни проблеми. Той възстановява 
гъвкавостта на гръбнака, подвижността на ставите, на горните и долните крайници, отстранява 
застарелите радикулити, гръбначните хернии без операции за един сеанс, след което организмът като 
че се подмладява с 5-10 години. При това, колкото е по-голяма възрастта, чак до 90 години и нагоре, 
толкова е по-явен ефекта, а много болни деца се преобразяват, особено с последваща чистка. Той 
също в течение на един и същ 10-минутен сеанс наред с корекцията на гръбнака и на тазобедрена 
става изправя изкривявания на носа, удивлявайки хирурзите, които постигат това само чрез хирургична 
операция, коригира носовите проходи и преградки също без оперативно вмешателство, изтегля шията 
със специална, гениално проста метална яка със своеобразна конструкция за корекция на шийните 
прешлени при тежки случаи, в частност след травми, при загуба на слуха, кривогледство, болести на 
очите, проблеми с речта, заекване и прочее.
       И все пак, независимо от такава помощ, която понякога граничи с чудо, нито един мануален 
терапевт не заменя гръбнака с нов и не отстранява главната причина за възникване на проблемите с 
гърба и с опорно-двигателния апарат, както и в организма като цяло, не отстранява главната причина и 
процеса на изтъняване на междупрешленните дискове и прочее деформации. Затова след подаръка от 
мануалния терапевт във вид на възстановяване гъвкавостта на гръбнака, която, несъмнено, подобрява 
функцията на много вътрешни органи, не се връщайте към предишната осанка, а помогнете на себе си 
за поддържане процеса на корекция с минимални мерки. Особено при стари хернии и други 
деформации на гръбнака, които не могат да изчезнат така бързо. Първото, в помощ на гръбнака и на 
ставите след мануалния терапевт ще окаже провеждането на тридневна чистка с отвара от лаврови 
листа (описана по-долу при стъпка 9). Обезателно веднага си купете релефно килимче и масажор, 
търкайте местата на херниите с кислородна вода, масажирайте с масажора и след това полежете на 
килимчето за около 20 минути или както е указано в инструкциите към него. Може да се редуват 
ролковия масажор и килимчето, да се слага за през нощта на местата на херниите плат, памуче или 
марля, намокрени с прекис – всичките три процедури се правят на курсове без прекъсвания в течение 
на 30 дни. По такъв начин с масажора, релефното килимче и с апликациите може да се помогне на 
много участъци от тялото, да се прави масаж на лицето за намаляване на бръчките и даже да се 
изгонят паразитите от корема! И въобще лежането на иглички, особено на гъсто разположени метални, 
което са препоръчвали още йогите, е великолепно просто средство за първа помощ при всякакви 
проблеми на гръбнака, болки в ставите, нарушения на съня и други неразположения. По-нататък, 
колкото може по-често се провесвайте на ръце, опрени на подлакътниците на кресло, краката на пода, 
висете дори само за 20 секунди на ден, а по-добре до 3 минути, на перваза на вратата или си 
направете греда или шведска стена, залюлявайте се по гръб, правете леко разтягане за укрепване 
мускулите на гърба – всички упражнения се изпълняват в максимално отпускане и със забавено темпо. 
Но главната причина за възникване на проблеми с гърба и с опорно-двигателния апарат, както и с 
организма като цяло, е все тази – паразитната инвазия, в резултат на която микропаразитите, 
размножавайки се, постепенно нарушават функцията на органите, в това число и на гръбнака, заселват 
неговото пространство, проникват навътре, изпояждат междупрешленните дискове, замърсяват със 
своите отходи, калцират и нарушават подвижността на прешлените и ставите, предизвикват 
деформацията им. Само радикалната антипаразитна чистка на организма, при това по отношение на 
гръбнака тя е достатъчно продължителна, помага да се отстрани главната причина за гръбначните 
деформации. Така може гарантирано да се извърши избавяне от херниите на гръбнака без операции, 
от други проблеми на гръбнака и да се нормализира функцията му.
       По-нататък, овладейте «Окото но възраждането/подмладяването» (за него става дума по-долу) – и 
постепенно ще видите резултата. Тогава и ще оцените написаното в тази книга, ще почнете да я 
предаване на другите.
   

Възстановяване на функцията на главните отделителни канали и радикална чистка на 
организма
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Стъпка 2. Очистване на червата от хелминтите и микропаразитите, възстановяване на тяхната 
функция и обезпечаване на стреляща евакуация.

       Червата се явяват главен канал за евакуация на продуктите на обмяната на веществата в 
организма, без който е невъзможно нормалното му функциониране. Щом се наруши тази функция, се 
появяват проблеми със здравето, увеличава се теглото, постепенно се обаждат болестите. Червата се 
явяват място за локализация на болшинството микропаразити, защото там има много храна и свободен 
път за извеждане на отходите им. Ако червата се заселят от едри паразити, то на хелминтите, на 
микропаразитите им се налага да отидат надълбоко в тъканите и в други части на тялото, тогава и 
започват сериозни проблеми със здравето – при всеки в своите органи, които са генетически най-
слаби. Приканваме да се замислите над думите по-долу и да разберете, че всяко лечение и 
оздравяване трябва да започне с очистване на червата и с възстановяване на евакуацията. Разбира 
се, след корекция на гръбнака.
       Съгласно последните научни изследвания, дебелото черво се явява най-активното място за 
метаболитните процеси в организма. По-рано се е смятало, че основната функция на този орган 
представлява натрупването и евакуацията на отходите от храносмилането, само с някаква минимална
способност за усвояване. Обаче след като става ясна ролята, която играят в човешкия организъм 
бактериите, учените смятат, че правото черво представлява този орган, където става усвояване на 
продуктите на храносмилането от организма (Dr. Glenn Gibson, Prof. of Microbiology and Health of Food 
Microbial Sciences Unit, The University of Deading, U.K.; “Medical Progress” Vol. 27, No. 2, February 200, pp. 
34-36). В светлината на това си представете, какво започва да усвоява дебелото черво, което не се е 
освободило дори само за два дни. Пръв на проблемите в дебелото черво откликва мозъкът: с поява 
тежест в главата, започват болки, мигрени, влошава се съобразяването. Неслучайно понякога по 
народно му сравняват главата с някое място и казват: каквото е там – това е и в главата. И неслучайно 
практикуването на системите при йогите и на всяко оздравяване и духовно усъвършенстване на човека 
започват със сериозна чистка на червата и тялото. Не е безинтересен следният факт. В миналите 
времена, когато не е била толкова развита козметичната промишленост и не е имало ружове, 
английските дами, подготвяйки се за изискани балове, в навечерието са провеждали промиване на 
червата – за да може лицето да придобие по-голяма свежест и руменина, да светят очите и те да могат
да се чувстват в най-добра форма. А от лицето, както е известно, съвсем недалече е и мозъка. Значи...
Впрочем, относно женския ум съществуват най-различни и, понякога, противоположни предпочитания.
      И така, винаги при всякакви неразположения, при болести във всеки стадий, първа стъпка трябва 
да стане очистването и освобождаването на червата от хелминтите и твърдите струпвания, за да бъде 
освободен пътя за последващата бърза евакуация на масата умиращи паразити, токсините и шлаките. 
Традиционен прост метод е провеждането на седем поредни нощни чистки (вж. по-долу главата, 
специално посветена на чистката на децата, рецептата е с корекция за възрастни чрез на удвояване на 
дозата от смес на чай, коняк и захар с последващо приемане на слабително). Този древен народен 
метод е приведен тук поради това, че той може да се прилага в тежки случаи, когато няма таблетки, в 
отдалечени райони. Сега във всяка аптека може да се купят противоглистни таблетки («Вермокс», 
«Вормин», «Пирантел», «Декарис» или др., сега има голям избор, може да се редуват), приемайки ги не 
по-рядко от 3-4 пъти годишно. Ще подчертаем веднага, че ако искате да бъдете здрави, вие и децата, 
тогава противоглистните таблетки профилактично трябва да се приемат от цялото семейство заедно с 
децата от всички възрасти през есента преди настъпването на студовете, през зимата, през пролетта 
при настъпването на Великия пост и през лятото, а също и при първите влошавания на 
самочувствието, при бледост на лицето, капризи, оплаквания за пукане и болки в корема, а и 
обезателно при настъпване на епидемии от грип, при първите симптоми на грипозни състояния или 
след като спадне високата температура.
     Веднага след това се изяждат на гладно не по-малко от 150-200 г  пресни, непечени тиквени семки, 
на бебетата се дават капки тиквено масло, това трябва да се повтаря поне 1-2 пъти в годината. За 
антихелминтните и антипаразитните свойства на тиквените семки знае всеки, особено е важно да се 
дават те регулярно на децата. Могат да се изсушат добре или изпекат, да се смелят и да се включат 
като компонент в шарената сол. За кърмачетата се ползват капки тиквено масло, луголов разтвор или 
други препарати по препоръка на лекар. А при тежки болести, тумори, водянки на мозъка и други 
проблеми, капки водороден прекис, по-добре пречистен, помагат достатъчно бързо да се постигнат 
успехи в лечението. Пречистен прекис в продажба засега няма, трябва да се поръчва в аптеките. Но, 
рано или късно, ще започнат да го произвеждат.
       И по-нататък веднага се провежда дълбока промивка на червата по следната схема: примерно 
около седем пъти (седем клизми поред), докато динамично не излезе съдържимото от тънките черва и 
в главата не се почувства проясняване и облекчение. Въвеждането в правото черво завършва с около 
една чаша с вода, с капки водороден прекис или лимонов сок в нея, с отвари от змийско мляко или 
смес от равни части кора на зърнастец, дъб и вратига, други препарати, и даже с няколко капки луголов 
разтвор или йод (2-3 капки на чаша вода, не повече) и се задържа. На болните бебета правят всичко 
това със спринцовка. Такова промиване се провежда в първата седмица ежедневно, във втората през 
ден, в третата седмица през три дни, после веднъж на седмица и се завършва. Чревният тракт трябва 
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да нормализира своята работа и да я изпълнява сам. И затова трябва да му се помага с киселомлечни 
продукти с чесън, с хранене, което обезпечава стреляща евакуация – само такова хранене се явява 
правилно. Впоследствие се прибягва към такава промивка само при необходимост, в случай на силно
задържане на евакуацията и за профилактика. Отчитайки всичко гореказано, на червата трябва 
периодично да се помага да се очистят, но в никакъв случай да не се отучват те от работата си. Тук 
веднага ще отбележим, че в последно време се предлагат клизми, които са непригодни, създават 
много грижи и отнемат много време. Промивката на червата ще стане по-лека и бърза, ако се купи не 
по-малка от 1.5-1.7 или 2-литрова гумена клизма с напълно открит край (а не с шланг, при това 
пластмасов). Шлангът обезателно трябва да бъде гумен (не пластмасов) и гладък, а не с ребра. Затова 
е добре пластмасовият накрайник да не се използва, да се отреже края на гладкия гумен шланг под 45 
градуса и да се обгори леко с огън от запалка или кибрит до пълна гладкост. Гумата ще обгори и ще
направи накрайника гладък, мек и безопасен, което не маже да стане с пластмасовия шланг. Преди 
въвеждането, краят на шланга трябва да се намаже със сапун, вазелин или крем. Така промивката ще 
върви бързо и ще заема не много време. За пълното и дълбоко промиване на дебелото и на тънките 
черва първите 2-3 въвеждания на водата се правят стоейки на колене, със спусната надолу глава до 
положение на средата на ръцете, а последните 3-4 вдигайки туловището нагоре, краката до стената, 
опирайки се на пода с плещите. Но хората на възраст и с тежки поражения на червата не следва да 
правят това в началния етап. При тях трябва много внимателно да се увеличава скоростта и обема на 
въвеждането на водата. За удобство трябва да има добър спиращ механизъм. Но удобни спиращи 
механизми  към клизмите се срещат рядко. 
      Появата на хемороидни възли, сърбеж или други неудобства на изхода на правото черво 
представлява сигнал за нередности в правото черво и червата, в репродуктивните органи. А
следователно, за заплаха от проблеми в съдовете, сърцето, мозъка - инфаркти, инсулти и др. Значи, 
трябва чистене и лекуване, както е указано по-горе, въвеждайки след промиването в правото черво на
чаша вода с капки водороден прекис или отвари от змийско мляко, смес от равни части кора от 
зърнастец, дъб и вратига, други препарати и даже няколко капки луголов разтвор или йод (2-3 на чаша 
вода не повече) и оставянето им там колкото може по-дълго.
     Следете за това, какво, как и колко натоварвате своята главна магистрала, главния тръбопровод на 
своя организъм – стомашно-чревния тракат, периодически го чистете и поддържайте в ред, винаги 
свободен, добре работещ, провеждащ и изстрелващ това, с което вие го товарите, тогава и ще живеете 
в здраве и дълго.

Стъпка 3. Възстановяване на киселинно-алкалното и солевото равновесие в организма.
  
       В комплексния поход към възстановяване и поддържане на здравето и дълголетието много важно 
значение има възстановяването и регулирането на киселинно-алкалното и солевото равновесие в 
организма. На това е посветил много в своето време В. В. Караваев, от когото са останали само 
балсамите, останалото след смъртта му се е разтворило. Той дава оригинална препоръка: да се 
помага на стомаха и червата с разтвор на слабоконцентрирана солна киселина, която той, неговото 
семейство, сътрудниците му приемали ежедневно. А това, както е разбираемо за всеки, помага в 
борбата с хелминтите и паразитите, а също подобрява храносмилането. При това следва да се 
отбележи, че употребата на растителна храна, даже с подкиселяване, води към повишаване 
алкалността в организма и към подобряване на алкалните реакции и храносмилането, а всяка 
животинска храна окислява организма, нарушава алкалните реакции и храносмилането, в резултат на 
което в организма попадат и се плодят паразити, появяват се болести. Има готов «Балсам на Болотов» 
с разтвор на солна киселина, но той не се произвежда, защото не е сертифициран, затова и не се 
продава. Прави се 2-у процентен разтвор на обикновена солна киселина с вода. На въпрос за това, че 
солната киселина не се продава на индивидуални лица, Болотов е отговорил: Трябва да се поиска, да 
се постави като задача и ще се получи. Могат да се намерят познати във всяко учреждение, фирма, 
училище, всякаква организация и да се помоли да се купят 250 мл или 0.5-1 литър солна киселина. 
Който търси, намира. Една чаена лъжичка киселина се разтваря в един литър преварена вода и се пие 
по една чаша на глътки по време на хранене. Има рецепта «Царска водка на Болотов», близка до 
«Еликсира на Болотов»: в 1 литър преварена вода се добавят чаена лъжичка солна киселина и чаена 
лъжичка сярна киселина, половин чаша гроздов оцет, 4 таблетки нитроглицерин. Пие се по 1 супена 
лъжичка 4 пъти на ден. Впрочем Болотов е установил, че киселинността в стомашния сок при 
крокодилите е по-висока, отколкото при хората. Ето един от отговорите, защо крокодилите не 
боледуват и живеят доста дълго. Би било полезно да се продължат тези изследвания и по отношение 
на костенурките, враните. По-нататък заслужава внимание и значението, което Б. В. Болотов придава 
на поддържането на солевия баланс в организма, който постоянно намалява при потене, при употреба 
на вода, още повече при безсолни диети. Ето защо водата е полезно да се пие леко подсолена, по-
добре със смес на морска и каменна сол. Полезно е също да се смуче парченце сол след хранене, 
може заедно с подправка карамфилче, за усилване на отделяне на слюнка и подобряване на 
храносмилането. В тропиците това е добра профилактика срещу инфекции. Ракът, а това е крайна 
степен на поразяване на организма с паразити, херпесът, попадането в организма на ламблии, 
опистархи и други паразити, сърдечносъдовите, очните болести, пикочополовите болести – са 
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признаци за понижен киселинно-солеви баланс в организма в течение на продължителен период. И 
един от способите за борба с рака и с другите болести се явява възстановяването на киселинно-
солевия баланс, който в комплекс с противопаразитната чистка отстраняват туморите, които 
постепенно се свиват и изчезват. Солта, това не е бялата смърт, както е прието да се говори. Тя е 
натурален продукт от Природата. По-рано във войни при недостиг на кръв за преливане, на ранените 
са вливали солен разтвор от дъждовна вода. Кристалите на солта, както и на всякакви кристали са 
информация. Ванга е приемала посетителите си с бучка захар, подържана под възглавницата през 
нощта в навечерието на отиването, от която тя разчитала информация. Кристалите на солта, в това 
число и морската, носят информация за еволюцията на Вселената, на Земята и за всичко живо на нея, 
затова в организма те оказват регенериращо въздействие на тъканите. А ето захарта, може да се 
нарече бяла смърт, доколкото в рафиниран вид в Природата я няма. Това не значи, че трябва да се 
откажем от захарта съвсем. Просто да я ограничим. Организмът получава захар практически от всички 
плодове и зеленчуци, от зърнените храни в натурален вид. Отработвайки своята система за 
поддържане на здравето, а това трябва да се прави от всеки още от младостта, избирайки най-
ефективните антипаразитни средства, обърнете внимание на методите за възстановяване на солевия 
баланс и подкиселяването на сока в стомаха по Болотов, пробвайте на курсове, помагайки на 
организма да възстанови своите функции, но не бива да се отучва той да отделя собствени сокове с 
постоянното подкиселяване отвън, ако разбира се не сте на преклонна възраст. Трябва да се помни, че 
безсолната диета, изключение правят подправките, прави стомаха ленив, усилва гнилостните процеси 
и размножаването на паразитите. И въобще приемането на всякакви препарати е добре да се прави на 
курсове, стараейки се да възстановите естествените функции на организма и имунната система. И се 
старайте никога да не приемате просто така, на доверие препоръките на каквито и да е авторитети, на 
всякакви книги, в това число и на тази, а пробвайте, експериментирайте, изработете свой, 
индивидуален комплекс за възстановяване и поддържане на здравето. Следва още веднъж да се 
напомни, че всяка, дори и най-ефективната методика, включително и метода на Болотов за 
повишаване киселинността на стомашния сок с разтвор на слабоконцентрирана солна киселина или
«Балсама на Болотов» – не е панацея и не е цел, а средство по пътя към възстановяването на 
естествените функции на организма и силите на имунната система посредством повишаване на 
енергетиката на организма. А към това води, на първо място, очистването на организма и 
поддържането му в чистота, защото чистата клетка сама възстановява висшия контакт и влиза във 
висш резонанс с Вселената, на второ място, смяната на нивото на връзките и командите «мозък-тяло» 
от нисши към висши, за което способства влизането в единство с Цялото и колкото може по-дълго 
пребиваване в него. Към единство с Цялото води състоянието на Любов, което издига и включва 
човека към Висшите, към Божествените Енергии! 
Като цяло, отчитайки гениалността на Б. В. Болотов, неговите изключително широки познания и 
проникновение в тайните на човешкото тяло и това на животните, във всичките негови методики се 
чувства отсъствие на знания за паразитната причина на физическо ниво, за болестите на човека, 
затова и отсъствие на стройна система и методика за подход към лечението. Оттук – около 60 книги... В 
тях той много пише за дълголетието, но сам Болотов със своите години далеч не е станал пример за 
чудодействието на своята система на оздравяване, а още повече подмладяване. Някои препоръки 
будят въпроси, например, за голямата полза от маста, спрямо растителните масла. И отсъствие в 
книгите му на указания за възможността от по-скорото връщане на хората към възходящата еволюция 
и за нейната роля в усъвършенстването на човека и в окончателната победа над болестите. Възниква 
съжаление за това, че такива достижения, като възстановяването на очите и зрението, още повече на 
сина на известен академик, възстановяването на крайници, имунизация за формиране на нови органи 
не са запротоколирани, не са заснети, а се основават на наличието на отделни свидетели. Печатът 
започна да съобщава за чудесата на Болотов от края на 1980-те, в частност за чудото-печка в затвора, 
а после в някой от украинските градове, но тя така и не се появи на бял свят досега. А би била много 
полезна за екоселища. Много се говори за откриването на студения синтез, и не само от Болотови, но 
някакви реални стъпки така и не са направени от никой. Не е съвсем понятен резултатът от 
строителството на новата електостанция в Словакия. При контакта с Болотов и с неговия син в 1990-те 
директно са казвали: 1 милион долара на масата и ние всичко ще покажем и дадем. След това сумата 
е смъкната до 200 хил. долара... При това без никакви, поне лабораторни демонстрации. И все пак, 
Болотов – е човек-планина. Той предложи нова периодична таблица от 10 000 елемента в развитие на 
таблицата на Менделеев. Дори и някъде да греши, въз основата на неговите работи напред ще тръгнат 
други. За търсещите е полезно да прочетат дори някои книги на Б. В. Болотов. И, което е похвално, в 
интернет почти всички негови книги могат да се свалят безплатно, авторът ги дарява на хората! По 
темата за киселинното равновесие в организма е писано в книгите на О. И. Елисеева, в работите на 
доктор Е. Ревич.
      И в заключение предупреждение за предпазливост. С появата в дома на киселини или на какъвто и 
да е отровен препарат, възниква потенциална опасност от нещастен случай – и с възрастни, и особено 
с деца. Затова са нужни, така както и с оръжията в дома, надеждни мерки за обезопасяване. 
Съществуват много случаи, когато децата са получавали изгаряния на хранопровода, изпивайки 
химикали. При това главната причина, като правило, е в това, че родителите са казвали: не пипай, не 
пий, не се изгаряй, не отивай към печката, не се опарвай с врялото и т. н. Не знаейки още една Истина: 
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подсъзнанието на човека не възприема частицата «не», затова всички подобни заповеди се фиксират в 
подсъзнанието без нея. Оттук са и толкова много случаите сред децата на изгаряния на хранопровода 
и попарвания с врели продукти. Те като че се протягат към отровата, към печката в кухнята. Трябва да 
има, да се постави забрана, линия на забрана, в това число и в кухнята, където децата не трябва да 
отиват и където се провеждат манипулации с отровни препарати. И те по-добре да не се показват на 
децата и да се съхраняват на абсолютно недостъпни за тях места. Веднага щом вие сте посочили 
нещо опасно и сте наложили забрана с неправилни думи, вие веднага, като минимум, сте посяли 
интерес, и, като максимум, сте задали цел. За този механизъм става дума в Част 2 на Бялата Книга. 
Затова във всичките 100 процента от тези нещастни случаи са виновни родителите. А общата схема за 
лечение на изгаряния на хранопровода е такава. Вкарва се чрез сонда заедно с която и да е храна,
стрита на прах противоглистна таблетка, с цел профилактика за очистване на червата и подобряване 
на обмена на веществата. Въвежда се заедно с храната неголяма щипка сухо морско зеле (Laminaria) 
от аптеката. Дава се на детето да смуче парченце сол (морска или каменна) на курсове заедно с 
парченце свежо алое, с ленено масло, с подправка карамфилче, с други противоглистни средства. 
Въвежда се това в практика, както дъвченето на дъвка, по-добре веднага след яденето или преди него, 
при изпитване на глад, за да се усили гълтателната функция. В устата на детето ще се отделя слюнка, 
то ще се учи да я гълта и тя, смесвайки се със солта и препаратите, ще дезинфекцира, размеква и 
раздразва стените на хранопровода, заставяйки ги да се съкращават и възстановяват, също ще се 
подобри храносмилането, тъй като със сондата слюнка не попада в стомаха. Лененото масло е богато 
на силиций. Може да се дава да се дъвчат малки късчета проверена от аптеката и препечена бяла 
глина, медуница със сол. Силицият силно размеква и възстановява тъканта. Така постепенно детето 
ще се научи да гълта. Ако го боли, то в началото може да му се дава мента, маточина (сухи от аптеката 
или пресни от градината). Детето трябва да се научи самостоятелно да гълта. И това рано или късно 
ще стане. Нали то расте и всичко ще се възстанови само. Поставя се формула за Живот-Мечта за 
детето, в която обезателно трябва да ги има думите: Аз ще оздравея. А по-добре веднага: Аз съм 
здрав(а), хранопроводът се е възстановил, добре гълта (да се обясни на детето, че то трябва да си 
представи образно как стените на хранопроводната тръба се възстановяват, съкращават се и добре 
работят, да се покажат те в анатомична рисунка). Аз имам Велико Бъдеще! Аз ще бъда Щастлив(а), 
Любим(а), ще Обичам, ще живея в Изобилие и ще принеса много Добро и Благо на света, на 
родителите, на своето семейство! Любовта за децата е преди всичко на родителите към тях и на тях 
към родителите. После те сами ще трансформират образа. Съставете Формулата на Живота-Мечта 
съвместно – кратка, точна. Погледнете примерния текст в Бялата Книга. В никакъв случай не я 
свеждайте до оздравяването. Защото то ще настъпи, а после какво, ако не е имало енергии за планове 
на живота, за Мечти за Щастие, за Любов, за Красота, за Изобилие. И никакви операции, освен в
крайни случаи. При силно стесняване на хранопровода от раните, може да го разширяват със 
специална надуваема сонда. Операциите ще изродят гърдичките и шията на детето, и за цял живот ще 
го обрекат да бъде инвалид и да не се разделя със сондата. Присаждането на хранопровод е глупост. 
Самият организъм е длъжен да се възстанови. А това ще стане веднага щом детето се научи да гълта. 
Слюнката заедно с дезинфектантите, където и да попадне, вреда няма да нанесе, а ще обвива и ще 
предизвиква заедно със солта регенерация на тъканите, и ще размеква струпеите на раните. И е добре 
да се поддържа детето повече в полугладно състояние, давайки му при това по-малко храна, особено 
ако е пълничко. Тогава ще се извеждат химикалите, влезли в епитела на хранопровода и в организма. 
А да се постигне понижаване на потреблението на храна може с различни способи, в частност с 
убиване на апетита. Всички знаят класическия пример: огладнелите деца като притичат в кухнята, а
там още храната не е готова, те се нахвърлят на черен хляб. А когато сложат храната, вече са утолили 
глада си и ядат лошо.

Стъпка 4. Очистване на черния дроб с жлъчния мехур – главния филтър на кръвта.
       
      След очистване на червата от хелминтите и отлаганията, веднага се провежда 5-7 кратна чистка
на черния дроб, в началото по 2 пъти във втората фаза на луната (на 8-мия и 14-тия дни) – в периода 
на естествено очистване на организма, за да се избегнат неразположения и гадене. Най-ефективният
метод може да видите в книгата на д-р Х. Кларк: след 14.00 да не се яде, в 16.00 и 18.00 се изпива 
рициново масло или английска сол (1-2 супени лъжици на половин чаша хладка вода), в 22.00 се 
изпива добре разбъркана смес от 50-100 гр. пресен лимонов сок и 150 гр. маслиново масло, а ако няма, 
слънчогледово масло, с добавяне на 10-15 капки йод, разтвор на Лугол или водороден прекис, за да се 
убият микропаразитите, които ще излязат от черния дроб, иначе те ще заселят червата, ляга се да се
спи с грейка до черния дроб, а в 6.00 сутринта се изпива чаша вода с английска сол (рициново масло) с 
добавяне на 10-15 капки разтвор на Лугол, йод или водороден прекис, а след 8.00 сутринта може да се 
пие вода или сок, а по-добре настойка от бял трън (и тя да се пие в течение на седмица), и след 15-30 
минути вече може да се яде. Ако не се добавят капки на Лугол, йод или прекис, излезлите от черния 
дроб и жлъчния мехур паразити ще заселят червата, ще се появи натравяне, съпроводено с
учестяване на пулса, тежест и болки в главата, неприятни усещания в стомаха и в червата, грипни
състояния, усложнения на хроничните болести. А белия трън е ефективно горчиво средство при 
възпаления на черния дроб и жлъчния мехур, слезката, при нарушения на евакуацията. 
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Внимание към всички, които имат хронични проблеми с черен дроб и жлъчен мехур, и ултразвуковото 
изследване (УЗИ) явно показва наличие на камъни! Макар приведените по-горе очиствания да се 
явяват доста ефективни и да не са отбелязани усложнения с излизането на камъните от жлъчния 
мехур и от черния дроб, все пак, първата чистка е по-добре да се проведе под наблюдение на лекар, с 
грейката да се загрява черния дроб от средата на деня и да се приложи най-силния метод, приведен в 
«Руски лечебник» на Куреннов: вземат се половин литър маслиново или слънчогледово масло и 
половин литър пресен лимонов сок (обикновено стигат 10 големи лимона) и да се пие вечер точно през 
15 минути от чашка по 4 супени лъжици масло с една супена лъжица сок и една капка йод дотогава, 
докато не се свърши маслото, след което се изпива наведнъж целия лимонов сок. Ляга се да се спи с 
грейка, а на следващия ден е добре да се стои на сокове. При силни колики от изкарването на 
камъните Куреннов препоръчва полюлявания върху пода; може да се вземе гореща вана и 
обезболяващи – таблетки или инжекция, за което ви е и нужен лекар. Куреннов пише, че за 20 
годишната му практика няма отбелязани усложнения при изхвърлянето на камъните – даже и големите. 
Направете наблюдения колко билирубинови и други камъни и пясък излизат от вас, в това число и от 
бъбреците. Разбира се пиенето на смес от масло и лимонов сок не е най-приятната процедура, 
особено по метода на Куреннов, но да се облекчи тя е възможно, ако се направи дълбоко издишване и 
се изпие наведнъж.
     Черният дроб, това е главният филтър на кръвта. Чистката му е най-важната стъпка в помощ на 
организма за възстановяването му. Веднага щом настъпи и най-малка загуба на лекота в тялото, 
влошаване на работоспособността, тежест в главата, то чистката на черния дроб веднага помага за 
възстановяването. В зависимост от спецификата на собствения организъм, природната енергетика, 
характера на работата на отделителната система, профилактична чистка се провежда 1-2 пъти на
година, веднъж на сезон или веднъж месечно. На възраст над 30 години чистката на черния дроб е 
обезателна, точно както и възстановяването на гъвкавостта на гръбнака – за всеки човек, за да е той
във форма, добре да мисли, да поддържа нормално тегло и да не претоварва сърцето, състоянието на 
което силно зависи от състоянието на гръбнака, който е главната антена на организма, както и от 
черния дроб – главния филтър на кръвта. В случай на хронична болест, чистката на черния дроб може 
и трябва да се провежда от всяка съзнателна възраст. Но да се насилват децата не бива, изход са 
салатите, обилно полети с масло и лимонов сок или приема на супена лъжица масло с лимонов сок 
след ядене, или на еликсира на младостта (приведен по-долу).
Забележка: при чистката на черния дроб излизащата жлъч може да раздразни правото черво на 
следващия ден. За здравите това не създава проблеми. Но при хемороиди може да предизвика 
достатъчно неприятни болки. Затова тези, които страдат от хемороиди, особено запуснати, следва 
отначало да се избавят от тях, за което се говори в Стъпка 6. А може при болки да се въведе малко 
количество ленено или друго масло в правото черво.

Стъпка 5. Радикални методи за микропаразитно очистване и възстановяване на организма 
(провеждат се само след очистване на червата от хелминтите, вж. стъпка 2).

       Въобще, най-радикалният, бърз и най-ефективен способ за очистване на организма при сериозни 
болести, особено при продължителни хронични, при варикозни вени и хипертонии, при болести на 
очите, на пикочополовата система, а те винаги вървят заедно, се явява лечебното гладуване. Това е 
действително най-добрият способ за получаване на бърз успех. Гладуването помага на организма 
самият той чрез рекорден способ да отдели най-пълно шлаките и микропаразитите от съдовете и,
което е особено важно, и микропаразитите от най-дълбоките органи, които се намират в цистообразно 
(спящо) състояние, в това число и от костните тъкани, и които са недостижими за антипаразитните 
препарати. Чистката с каквито и да е препарати и повишаването на естествените защитни сили на 
имунната система, при цялата им ефективност, изискват, с изключение на приема на живо яйце, 
продължителен курс от 6 месеца и дори повече от година, за да се очистят варикозните вени, 
пикочополовите органи, белите дробове, очите, съдовете, костите. И даже с приемането на живо яйце, 
все пак е желателна продължителна поддържаща антипаразитна профилактика. Болшинството хора, 
не знаейки това, си нанасят само вреда с кратки чистки, прекратявайки ги при първите подобрения.
     Лечебното гладуване бива на вода или сухо. Веднага ще отбележим, че по отношение на 
гладуването се появяват постоянно различни мнения, в зависимост от това кой, къде и кога е провел 
поредното изследване и гръмко е заявил за себе си. Както и по отношение на кокошите яйца – ту е 
полезно, ту е вредно. Съществува мнение на някои американски учени за това, че гладуването води до 
атрофии на функциите на някои органи. Но има и конкретни потвърждения за това, че старите кокошки 
след оставянето им само на вода без храна започват да снасят яйца! И после, Исус Христос е гладувал 
и е говорил за ползата от гладуването. Затова само индивидуалният опит трябва да се приема като
висш критерий. Освен това, главното при гладуването е: правилното решение, зависещо от 
конструкцията на тялото и от възрастта – за възрастните и за слабите не се препоръчва; правилното 
време за провеждане (спрямо фазите на луната); правилният минимален срок, преди който не трябва 
да се прекъсва; оптималната продължителност; изключително строгото съблюдаване правилата за 
промиване на червата; правилното излизане – всичко това, като правило, хората нарушават. 
Гладуването може да се провежда само в първите две фази на луната, когато организмът работи на 
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самоочистване. Гладуването на вода се провежда до очистване на езика и просветляване на очите
(около 7-9-10-12 дни, не повече, първите 5 дни са най-трудни, после започва рязко подобряване), 
ежедневно обезателно трябва да се изпиват не по-малко от 1.5-2 литра вода; обезателно се прави 
ежедневно очистване сутрин и вечер с охладена преварена вода с клизма за измиване на белтъчната 
маса микропаразити, на техните токсини и шлаки, отделяни от организма и за предотвратяване на 
самоотравянето – особено е важно това за пълните и отслабналите; за облекчаване на процедурите 
може да се изпиват ежедневно отвари от полски хвощ, медуница, от цветове и/или листа на люляк, 
слаби разтвори на бяла глина, други отвари, в това число и от шипка. Но трябва да се знае, веднага 
щом организмът получи храна, а отварите от шипка и сока са вече храна, ефективността и скоростта на 
самоочистването на организма се снижават. Най-трудни за гладуването са първите 5-6 дни – глада 
мъчи, появява се слабост, световъртежи. В това време трябва повече да се стои на въздух, да се лежи,
да се почива. А после изчезва апетита, появява се лекота, очиства се езика, човек като че ли добива 
криле. На крайния стадий на гладуването за облекчаване на изхода варират прием на отвари, може да 
се въведе шипка. Изключително важно е правилното излизане от гладуването и възстановяването, 
които трябва да продължават толкова дни, колкото е продължило самото гладуване. По време на 
излизането и възстановяването, очистването на червата се прави 2-1 пъти на ден дотогава, докато не 
се включи и не заработи стомашно-чревния тракт и не се появи евакуация. Излизането от гладуването 
започва с една глътка прясно изстискан сок от моркови (може съвсем мъничко да се добави и сок от 
цвекло) с вода и постепенно се увеличава количеството на глътките през първия ден, като се следи 
употребата на общото количество течности да не са по-малко от 1.5-2 литра неизменно и по-нататък, 
от втория ден се пие чист сок без вода на глътки през целия ден, на третия ден към сока се добавя 
прием по лъжичка настъргани моркови (може с цвекло), на четвъртия ден или като се появи изхождане, 
към сока и настърганите моркови (с цвекло) се добавя прием на лъжичка овесена каша, в 
последващите дни могат да се въвеждат и други каши (с изключение на кашите от грис, които не 
трябва да се ползват) сварени само с вода, вкусвайки ги бавно и усещайки вкуса. През всеки 
последващ ден се прибавят по лъжичка настъргани моркови и каша при всеки прием, по възможност 
добавяйки в готовите каши трици, а там където няма такива, натрошени или смачкани зърна пшеница, 
овес, ечемик – за ускоряване на включването моториката на стомашно-чревния тракт и за попълването 
на силиция в организма. Да не се бърза с преглъщането, а да се сдъвква добре храната, като се прави 
на кашица, с което се включват в работа слюнчестите жлези, като така храната се смесва със слюнката 
и се пробужда за работа отпочиналия стомах и по-нататък чревния тракт. През целия период на 
излизане и възстановяване строго се забранява приемането на всякакви продукти от животински 
произход, включително млечнокисели, също захар, мед, всякакви пържени продукти, а само варена 
храна. За ускоряване на евакуацията може да се яде кашица от сушени кайсии. Възстановяването на 
микрофлората в червата се осъществява само след като организмът напълно се възстанови, като се 
приема смес от смачкан чесън с кисело мляко, йогурт, кефир. Всяко пресищане с настъргани моркови и 
каши или нарушаване на приема на продуктите до пълното възстановяване изнуряват организма, 
снижават до нула ефекта от гладуването и даже се получава вреда. Ако вие сте се чувствали като с 
криле през последните дни от гладуването, а така ще бъде, и ако правилно сте провели гладуването, 
чистили сте червата два пъти дневно, но сте излезли от гладуването изнурени, то това е само по 
причина на слабоволието по отношение на утоляването на глада по време на възстановяването. И за 
вас е по-добре да не практикувате гладуване на вода за такъв срок, а периодически само не повече от 
три дни максимум, и да се настроите на 2 годишен цикъл на непрекъсната чистка, защото именно 
толкова, а може и повече, да потрябват, за да се изчистят всички варикозни вени, костната система, 
очите, пикочополовата система, белите дробове и да се избавите от хипертонията, която с нищо друго 
не може да се махне. А сега внимание към всички: ние не препоръчваме на никого да започне 
гладуване веднага на вода, а ако трябва да е още по-строго, то забраняваме въобще да се 
гладува на вода. Причините: за много хора това винаги е много тежък процес със стресове. За 
хората, страдащи от рак в последен стадий и от други тежки болести, за слабите деца и 
възрастни, за хората в напреднала възраст и страдащите от недостатъчно тегло, гладуването на
вода е категорично забранено. После, мнозина не издържат на глада и на сроковете, 
прекратяват гладуването по средата, на 4-5-6 ден – точно когато организмът се преустройва и 
прекъсването на този процес е вреден за него. По време на целия период на гладуване заради 
очистването на кръвта и изменянето на нейния състав се получават световъртежи, следва да се 
избягват всякакви резки движения, наклони, бързи ставания от леглото, от дивана, които 
предизвикват приливи и отливи на кръвта в главата, световъртежи и кратки загуби на съзнание, 
които при мнозина предизвикват страх, стрес, след което те прекратяват гладуването, 
нахвърлят се върху храната и още повече влошават своето състояние. За успеха на 
гладуването е важно и каква е водата, нейното качество. Ако близо няма добър, чист, проверен 
извор с малко съдържание на соли във водата, то трябва да се пие само охладена преварена 
вода. Затова ние препоръчваме на всички само БЯЛОТО ГЛАДУВАНЕ. То леко се издържа даже 
на преклонна възраст, абсолютно безопасно е и се препоръчва при всякакво състояние на 
организма, при всякакви болести, при всякакви състояния на съдовете, даже в последен стадий 
на рак, при който то може да стане, най-вероятно, единственото спасение. То се провежда така.
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Вариант-1: на морковено-цвеклен сок и салата. Няколко дни преди да се почне или един ден преди 
това се приемат антихелминтни таблетки («Вермокс», «Вормин», «Пирантел», «Декарис» или др.). От 
вечерта многократно, 5-7 пъти, се очистват червата с охладена преварена вода докато не излезе 
съдържимото на тънките черва и не се проясни главата. Може вместо това да се приеме английска сол 
или друго очистително. От следващия ден се пие прясно изстискан сок от моркови и червено цвекло (в 
съотношение 3:1) на глътки, не по-малко от 3-4 чаши на ден, желателно е сокоизтисквачката да 
изтисква не само чистия сок, а и дребни власинки или просто да се добавят 2-4 лъжички от тях в 
изстискания сок; три пъти на ден или дори само веднъж да се яде сурова салата от настъргани моркови 
и цвекло; в течение на деня отделно да се пие на глътки охладена преварена вода, като съвкупното 
количество на сока и на водата трябва да е не по-малко от 1.5-2 литра на ден, в зависимост от масата
на тялото. Срокът за такова очистително-оздравително хранене на сокове, салати и вода е 
неограничен, но не по-малко от 30 дни. За да се подобри вкуса на морковено-цвекления сок и на 
салатата, може да се почне добавяне към тях на сок от ябълка и настъргана такава, но чак след като се 
очистят езика, главата, очите. На протежение на целия този срок, още от първия ден се следи за 
евакуацията, ако няма такава, обезателно се прави чистка на червата всеки ден, сутрин и вечер с 
охладена преварена вода. Това е особено, изключително важно да се прави от хората с излишно тегло, 
болните от рак, СПИН, ДЦП, псориазис, множествена склероза, сърдечносъдови, мозъчни, 
пикочополови и други болести, страдащите от устойчиво нарушение на евакуацията, за да могат бързо 
да се отмият огромната маса микропаразити и техните токсини, които морковено-цвекления сок и 
салатите ще привличат към себе си и ще изнасят. Излизането и възстановяването от такова 
очистително-оздравително хранене не изисква особена предпазливост. Към морковено-цвеклено-
ябълковото пюре и сока се въвежда и това, което е подходящо за вашата кръвна група, - по супена 
лъжичка пюре от кайсии, сини сливи или пресни сурови трици, овесена каша, а в последващите дни се 
увеличава количеството, включват се и се варира и с други каши (гриса се изключва завинаги, тъй като 
затормозява работата на чревния тракт), храната трябва да се сдъвква много добре, да се вкусва, да 
се смесва със слюнката, а не да се преглъща набързо. И по-нататък, по мъничко увеличавайки 
количеството на храната, не допускайки преяждане и пресищане, постепенно се осъществява 
възвръщане към нормалното хранене. Всяко пресищане с настъргани моркови и каши или нарушаване
приема на продуктите до пълното възстановяване изнурява организма и свежда до нула ефекта от 
гладуването, даже вреди. През целия период на излизане и възстановяване строго се забранява 
приема на всякакви продукти от животински произход, включително млечнокиселите, захарта, меда, 
всякакви пържени продукти, само варена храна. Възстановяването на микрофлората в червата се 
прави само след пълното възстановяване на организма с умерен прием на смес от счукан чесън с 
кисело мляко, йогурт, био/бифидо продукти. За възстановяване на баланса на витамините и 
микроелементите, на силиция в организма, обезателно след излизането в храната се въвежда морско 
зеле във всякакъв вид, прясно, сухо, пресовано, пресни зеленчуци и плодове, употреба на парченца 
бяла глина от аптеката, пие се изворна вода, в която е престояло парченце силиций.
Вариант-2: на морковено-цвеклен сок. Няколко дни преди да се почне или един ден преди това се 
приемат антихелминтни таблетки («Вермокс», «Вормин», «Пирантел», «Декарис» или др.). От вечерта 
многократно, 5-7 пъти, се очистват червата с охладена преварена вода докато не излезе съдържимото
на тънките черва и не се проясни главата. Може вместо това да се приеме английска сол или друго 
очистително. От следващия ден се пие прясно изстискан сок от моркови и от червено цвекло 
(съотношението е 3:1) на глътки, не по-малко от 3-4 чаши на ден, може чист или с дребните власинки; в 
течение на деня отделно се пие на глътки охладена преварена вода, като съвкупното количество на 
сока и на водата трябва да бъде не по-малко от 1.5-2 литра дневно, в зависимост от масата на тялото. 
По възможност се увеличава количеството на сока всеки ден докато не премине лошото самочувствие 
и не се очисти езика, както и докато настъпи проясняване в главата, очите (примерно 10-12 дни). А по-
нататък гледайте за вътрешното настроение и желание, като срока на гладуването, по-точно на
очистително-оздравително хранене на сокове и на вода трябва да бъде не по-малко от 30 дни. За да се 
подобри вкуса и по-леко да се издържи такова очистително оздравяване, започнете да добавяте сок от 
ябълка в морковено-цвекления сок, но само след като са се очистили езика, главата, очите. По
протежение на целия този период, още от първия ден, обезателно се прави чистка на червата всеки 
ден сутрин и вечер с охладена преварена вода. Това е изключително важно да се прави от хората с 
излишно тегло, болните от рак, СПИН, ДЦП, псориазис, множествена склероза, сърдечносъдови, 
мозъчни, пикочополови и други болести, от страдащите от устойчиво нарушаване на евакуацията, за 
да могат бързо да се отмият огромната маса микропаразити и техните токсини, които морковено-
цвекления сок ще привлича към себе си и ще изнася. Излизането и възстановяването от такава чистка
трябва да се прави внимателно. Започва се с прием на супена лъжичка настъргани моркови с цвекло и 
ябълка, и лъжичка овесена каша, в следващите дни се включват и варират и други каши (гриса се 
изключва завинаги, особено за децата), добавят се пресни трици, храната се вкусва бавно, примесва 
със слюнката, гълта се по мъничко, а не се преглъща наведнъж. И така в следващите дни по малко се 
увеличава количеството на храната, не се допуска преяждане и пресищане, постепенно се прави 
възвръщане към нормалното хранене. Всяко пресищане с настъргани моркови и каши или нарушаване
в приема на продуктите до пълното възстановяване, изнурява организма и свежда до нула ефекта от 
гладуването, даже и вреди. През целия период на излизане и възстановяване строго се забранява 
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приема на всякакви продукти от животински произход, включително млечнокиселите, захарта, меда, 
всякакви пържени продукти, само варена храна. Възстановяването на микрофлората на червата се 
прави само след пълното възстановяване на организма с умерен прием на смес от счукан чесън с 
кисело мляко, йогурт, био/бифидо продукти. За възстановяването на баланса на витамините и 
микроелементите, на силиция в организма, след излизането от гладуването в храната се въвежда 
морско зеле във всякакъв вид, прясно, сухо, пресовано, пресни зеленчуци и плодове, употреба на 
парченца препечена бяла глина от аптеката, пие се изворна, жива вода, в която е престояло парченце 
силиций.
Вариант-3: на морковено-цвеклен сок и вода. Същото това, което е във вариант-2, но на етапа на 
очистване на езика и проясняване на главата и очите се преминава напълно на вода за няколко дни, 3-
5 и повече според усещането, след което излизането започва и се осъществява, както е описано при
гладуването на вода по-горе.
      За ефективността на лечението с моркови и цвекло може да се каже следното: има реални, 
конкретни случаи на излекувани от рак и на изчезване на тумори при жени и мъже, за които лекарите са 
предлагали да бъдат отделени по хирургически път. Най-простият и ефективен народен способ за 
избавяне от мастопатия е да се приложи сурово настъргано цвекло или цвекло с моркови върху 
гърдите и втвърдяванията, към туморите, които представляват не нещо друго, а колонии
микропаразити, които ще излязат сами. Особено ако се приемат вътрешно сулфаниламиди или 
всякакви други противовъзпалителни средства. Разбира се, ефектът зависи до голяма степен от 
качествата на морковите, цвеклото и водата, доколко те са екологично чисти. Сега в продажба няма 
екологично чисти моркови и цвекла, които са или с генетични изменения, или съдържат нитрати, не 
можещи да бъдат отделени. Затова и не може да се получи желаното очистително действие, не може 
да се постигне стреляща евакуация, която я дават екологично чистите моркови и цвекло. Изходът е 
един – да се намери възможност да се отглеждат самостоятелно, на собствената вила, на вилата на 
приятели, на село. Сега навсякъде всичко се отглежда за продажба, за получаване на колкото се може 
повече печалба. И вече почти няма екологично чисти зеленчуци и плодове. Известно е, че ябълките до 
времето на узряването им се обработват с различни химикали до 50 пъти!? А белоруски специалисти
са провели експеримент: хранили с ябълки, импортирани от определени страни, мишки и те умрели...
       За сухото гладуване е казано в тази книга отделно. Но обичаен проблем след гладуването 
представлява това, че скоро след бързото подобряване всичко се връща назад, а понякога даже 
настъпва влошаване. Главните причини са три. Първата: без по-нататъшна поддържаща 
антипаразитна профилактика и укрепване на имунната система, без усилване на енергетиката на 
организма, издигане на себе си към висши състояния, скоро след гладуването, всякакво, паразитите 
започват отново да се размножават. Затова, започвайки радикална чистка с гладуване, трябва да се 
преминава след това към поддържащо или профилактично приемане на антипаразитни препарати, 
посочени по-долу. Втората причина: не трябва да има възвръщане към предишната система на 
хранене, чистият организъм не възприема месото, мъртвата храна, каквито се явяват всички видове 
консерви, маринати, бисквити, а също алкохола, бирата, пушенето и веднага започва болезнено да 
реагира при тяхното приемане. Затова трябва, без да се изключват веднага, да се следи всеки път, как 
те действат на организма и да се свежда употребата им до минимум, преминавайки към това хранене, 
което обезпечава стреляща евакуация и лекува. И отработването на такова хранене ще помогне да се 
проверят и изключат продуктите, противопоказни за вашата кръвна група. Без специална гимнастика за 
разтягане на гръбнака, при гладуването на вода, по силата на продължителността му, води до 
отслабване на гръбначните мускули, до свиване на гръбначния стълб и, като следствие, към 
влошаване на кръвоносното снабдяване и нервните връзки. Затова изключително важно е при 
гладуването, всякакво, да се правят упражнения с висене на греда и да се тренират мускулите на 
гърба, да се прави лека, забавена гимнастика. Изхождайки от гореказаното е понятно, че слабите, 
отслабналите, старите, слабо волевите не бива да се подлагат на гладуване. За всички с излишно 
тегло – дори е много полезно. За избягване на резки промени и стресове за организма отначало може 
да се премине на въздържане от храна един ден в седмицата, например всеки понеделник за 24-36 
часа и да се практикува това през целия живот, а също да се правят пробни гладувания  - отначало за 
2-3 дни, после за 4-5 и после вече до очистване на езика, всеки път строго съблюдавайки правилата за 
промиване на червата с клизма сутрин и вечер и за правилното излизане от гладуването, което трябва 
да бъде равно като количествено на дните на гладуването. Но при всички случаи трябва да се посети и 
да се направи консултация с добър лекар, и да се получи медицинска поддръжка. Особено в случаите 
на крайна степен на паразитна инвазия – при рак, кисти. Особено в периода на бременност и при 
всякакви сериозни проблеми в периода на износването, за да не се приемат лекарства, хормони, при 
ярко изразен диабет, сърдечносъдови и други заболявания, при които трябва да се практикува 30-
дневни курсове на лечение с прясно изстискан сок от моркови и цвекло (в съотношение 3:1) и с отвари 
на полски хвощ, медуница, слаби разтвори на проверена бяла глина, прием на 1-2 г морска сол на ден 
и потребление на морско зеле във всякакъв вид (прясно, сухо от аптеката), които курсове по време на 
бременността, заедно с балансираното хранене обезпечават на организма на майката и детето всички 
необходими натурални вещества и микроелементи, необходими за здраво развитие.
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       Такова лечебно очистване с морковено-цвеклен сок може да се прави и със сок от сини сливи 
(другите сокове не дават чак такова очистване на организма и на кръвта, такива сокове, например сок 
от целина, може да се добавя към морковено-цвекления сок на втория стадий на очистването), ако се 
провежда веднъж на 1-2 години; също пълно въздържане от храна (на вода или сухо) веднъж 
седмично, например в понеделниците, в продължение на целия живот; препрограмиране на себе си 
към позитивно, радостно насочване на мисленето и живот с подем към висшите състояния на битието, 
ненанасяне вреда на окръжаващата среда, живеене в хармония и единство с нея, с Природата и 
Вселената, периодична антипаразитна профилактика, правилно хранене, гимнастика, спазване на 
санитарната хигиена, а също хигиена на труд и почивка, особено ако работата не донася удоволствие, 
ще избави всеки човек от опасност от сериозни заболявания и още повече рак, диабет, 
сърдечносъдови и други проблеми. По същество рака представлява крайна степен на размножаване на 
микропаразитите в организма на човека поради силното снижаване на неговата енергетика по причина 
на непросветеност в живота – особено при дълга тъга и стрес, неудачен живот, отсъствие в него на 
Любов, нанасяне, не е важно съзнателно или несъзнателно, на вреда на хората, на Природата, 
например с неправилно лечение, разрушаване на живата структура на почвите с дълбока оран, с 
торове и др. Затова без хармонизиране на живота, без препрограмиране на себе си и възхождане към 
висшите състояния на битието, при разчитане само и единствено на чистката, стабилно оздравяване
няма да се постигне, паразитите независимо от всичко ще си вземат своето. Присъствайки във всеки 
организъм под контрола на имунната система, те започват бързо да се плодят и размножават, веднага 
щом започне понижаване и угасване на жизнената енергия в човека, а това се случва винаги, когато 
човек няма Велики и Красиви Цели, Мечти, когато не е моделирано бъдещето в Любов, Щастие, 
Изобилие, и БОГатство. А за да видите как бързо микропаразитите са способни да се плодят и 
размножават, идете в кухнята и погледнете как се надига тестото за питките... Това е резултат от 
размножаването на дрождевите бактерии, наистина, отнасящи се към полезните, ефективните 
микроби.
       Следва да се отбележи, че присъствието на микробите в организма на човека, на ефективните и 
паразитните, под контрола на имунната система, представлява велик и мъдър Замисъл на Природата –
това е клапан за унищожаване на телата след смъртта, за което ние ще говорим по-късно.

       В зависимост от състоянието на здравето, някои провеждат, както е описано по-долу, радикално 
лечение с живи яйца, чистка с растителни средства, с лекарствени препарати като ги пробват и 
редуват, наблюдавайки и фиксирайки тяхната ефективност за конкретния индивидуален детски или 
възрастен организъм. Лечението-чистка с един и същ препарат продължава не по-малко от 30 дни и, 
като се варират препаратите, се провежда до няколко месеца, понякога 1-2 години.

 Лечение с клетките на живо яйце. В първата половина на миналия век П. П. Румянцев 
предложил метод за присаждане на тъкани, а В. П. Филатов заложил основите на метода за лечение с 
помощта на живи тъкани. От гледна точка на медицината взетите за лечение материали могат да се 
ползват само след обработка с хлорамин или с автоклавиране, тогава в тъканите се убива всичко живо. 
В началото на 1950-те години лекарят от Костромска област Г. А. Капустин решил да вземе прясно 
снесено яйце, в което са заложени всички основи на живия организъм и да го приложи върху себе си. 
След първото въвеждане на белтъчно-жълтъчната течност на прясното (живото) кокоше яйце, болките 
в краката спрели. На седмото денонощие въвеждането било повторено и раната започнала значително 
да намалява. След третото въвеждане на живото вещество на кокошето яйце след още една седмица,
раната започнала да зараства. Накрая, след четвъртото въвеждане раната напълно се затворила. 
През декември 1951 година лекарят Г. А. Капустин бил освидетелстван, признат за здрав, 
инвалидността му била снета. Това било началото на нов метод за лечение. Скоро в болницата 
постъпил болен със слоновост, той не можел нито да стои, нито да ходи, не можел да си обува 
обувките. Последователно, през равни промеждутъци от време, били направени 4 инжекции с живото 
вещество на прясно кокоше яйце. И болният се поправил, върнал се на работа. Същият такъв ефект 
имало и при другите пациенти с различни болести. Стотици хора минали лечение с живото вещество. 
Сред тях били и пациенти с язва на стомаха и на дванадесетопръстника, слоновост, ексудативна 
екзема, атрофия на зрителния нерв, трофическа язва и с други болести, които не се поддават на 
медикаментозно лечение. На онкологично болни с рак, неподдаващ се на оперативно лечение в 
областната болница в Костома, Г. А. Капустин направил пробна лапаротомия. Получавайки три 
въвеждания, те вече спели по гръб, на една страна, подобрил се апетита, болките преминали, 
подобрило се настроението, започнали да наддават на тегло. Инжекциите с прясно снесено кокоше 
яйце в разтвор 1:3, тоест 1 яйце на 150 мл физиологичен разтвор, не давали реакции, освен болките в 
мястото на въвеждането, преминаващи за 1-2 денонощия. Нетежкоболните се лекуват амбулаторно. 
Сърдечносъдовата система се подобрява, излекуват се облитериращите ендертерити, нормализира се 
съня. Лечението с живото вещество на кокоше яйце спасява крайниците, които при обичайното 
лечение се налага да се ампутират. Болките намаляват, краката се затоплят, болните се възвръщат 
към живот и труд. Бронхиалната астма се излекува след 4 инжекции. Слоновостта, трофическите язви 
на пищяла и на други части от тялото с различна етиология, злокачествените тумори, 
тромбофлебитите, облитериращите ендертерити, бронхиалните астми, язвите на стомаха и на 
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дванадесетопръстника – с 4-5 въвеждания, през равни промеждутъци от време. Противопоказания за 
лечение с живото вещество на кокоше яйце няма, освен безнадеждните форми на болните, например, 
с недостатъчна сърдечна дейност, в степен, когато неминуемо може да се дискредитира този метод. 
Бил е направен доклад от Г. А. Капустин в Минздравето, но... Този прост, както и всичко гениално, 
метод официалната медицина да използва не е пожелала. Той е твърде прост, както и откритието за 
паразитната етиология на рака, СПИНа и на всички болести. А от началото на 1970-те години този 
метод подхванал и развил вече известният лекар В. И. Кривонос от Украйна. На нападките от страна на 
лекарите за опасността от заразяване, например със салмонелоза, В. И. Кривонос казва, че за над 18-
годишната му практика никакви заразявания и отрицателни последствия не са наблюдавани. Обратно, 
когато той решил да провери своите пациенти, живеещи в неговия град, които е лекувал преди 20-30 
години, те се оказали 200 човека, всички били живи, от нищо сериозно не боледували, били забравили 
за своите минали проблеми и отбелязвали, че много от техните познати, съседи си отишли, кой от рак, 
кой от сърдечносъдови болести.
       Белтъкът на яйцата съдържа антибиотичното вещество лизоцим, което е способно да убива 
микроорганизмите или да задържа тяхното развитие. Когато в експеримент се опитали да заразят 
кокошка с токсоплазмоза, това се отдало да стане чак след въвеждане на 17 милиона живи 
токсоплазми. За заразяване на човек или животно са достатъчни 100-1000 от тези микроорганизми. 
Любопитно е, че по това време, когато в Русия този метод бил забравен от медицината напълно, 
японците са го патентовали и го използват в официалната медицина. Разбира се, при лечението с 
живото вещество на кокоше яйце е необходимо строго съблюдаване на дозировките, обезателно 
въвеждане на предварителна подкожна проба, тъй като не са изключени алергични реакции. И даже 
ако има такава, следва да се има в предвид, че алергията, както и астмата, диатезата, също са явен 
признак на паразитна инвазия и затлаченост на организма, и алергичната реакция се предизвиква по-
скоро не от клетките на организма, а от паразитите. След чистките алергиите, диатезите, астмите 
изчезват. Трябва да сме абсолютно уверени, че яйцето е от здрави кокошки и е прясно снесено, не 
повече от два часа преди това. Отчитайки факта, че официалната медицина не ползва метода, по-
добре да не се занимавате със самолечение, винаги използвайте грамотна медицинска помощ в 
лицето на опитен лекар и обезателно правете първо подкожна проба. С отчитане на казаното се 
привежда за информация процедурата:
       Взема се прясно кокоше яйце от здрава кокошка, обезателно оплодено от петел, снесено преди не 
повече от 2 часа, черупката се обработва със спирт. Измиват се ръцете по метода на Спасокукотски, 
обработената черупка на кокошето яйце се разбива със стерилна шпатула, а отверстието в яйцето се 
увеличава със стерилна пинцета. Съдържанието на яйцето се излива в стерилна стъклена чаша, 
белтъка и жълтъка се разбъркват със стерилна стъклена пръчица и постепенно се излива 150 мл 
пресен стерилен физиоразтвор. Разбърква се. Сместа се изтегля в стерилна спринцовка от 5 мл.
Въвежда се в средната част на външната повърхност на бедрото. Повторното въвеждане се провежда 
след седмица в същия ден. Срокът за лечението е 4 седмици. За децата живото кокоше вещество се 
препоръчва да се въвежда в следните дози: до 1 година се въвеждат - 0,5 г; 1-2 години – 1 г; 2-4 години 
– 5 г; 4-6 години – 2 г; 6-8 год. – 3,5 г; 10-12 год. – 4 г; Не бива да се забравя за обезателното 
провеждане на предварителна подкожна проба. По мнението на В. И. Кривонос, при правилно лечение 
странични реакции не трябва да има, но могат да се получат болки и почервенявания на местата на 
убождането. Болките минават след 1-2 дни, а на почервенялото място може да се слага компрес с 
преварена вода или риванол.
       Още веднъж ще повторим, че преди да се приложи подобен метод, е необходимо да се 
консултирате с опитен лекар и с негова помощ да се постави пробата, а после да се проведат 
инжекциите, тъй като може да има индивидуална реакция спрямо живия белтък, чак до анафилактичен 
шок. Освен това, недостатъчната стерилност може да способства за разпространяване на гнойно 
възпалителен процес, абсцес, чак до сепсис. И, не е без значение, че това не се е наблюдавало за 
цялата практика на експериментиране и лечение от Г. А. Капустин и В. И. Кривоносов. Доколкото 
такава процедура медиците не правят, д-р Неумъйвакин пише, че тя е пределно проста за 
самостоятелно прилагане. Разбива се яйцето, белтъка и жълтъка, със 150 г пресен физиологичен 
разтвор, който се продава в аптеките, изтегля се в еднократна спринцовка 5 мл от сместа и се прави 
въвеждане на 1,5 см надълбоко в средната или горната част на бедрения мускул. Разбира се, при 
строго съблюдаване на всички норми за стерилност. Нужна е пълна гаранция за това, че яйцето е 
оплодотворено и е стерилно, не пукнато. В селските райони, този, който има кокошки в двора, може да 
обогатява кърмата им със силиций (бяла глина), с йод (капки йод). 
       У мнозина възниква въпроса, а какво ще стане, ако прясно снесеното оплодотворено яйце се 
изпива? А защо не! Може да се пробва да се изпива по яйце на седмица, четири седмици поред (но не 
всеки ден). Да се направи прекъсване, после още да се поекспериментира. Позитивен резултат ще 
има, но не такъв, както при инжекцията. Ефективността на лечението с живата клетка на кокошето яйце 
лежи не само и не толкова в противобактериалната сфера, а в това, че живата клетка на яйцето 
притежава много силна енергетика, оказва много мощно енергоинформационно, програмиращо 
влияние върху кръвта, която и осъществява много силно стимулиращо въздействие върху имунната 
система, при това за дълги години. Самото антипаразитно въздействие не може да продължава
толкова дълго. Това е може би една от проявите на механизма на нервизма, теорията за който е 
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изложена от одеския лекар А. С. Самохоцкий, за което се спомена по-горе и която лежи в основата на 
всички инжекции. Те въздействат на кръвта и на нервната система, придават им определени 
енергоинформационни свойства и те съответно въздействат на клетките и на целия организъм. Всичко 
зависи от характера на въздействието. Детските ваксини въвеждат отслабени щамове на болести и 
удрят по имунната система на детския организъм, защото носят нискочестотната енергия и 
информацията за носителите на болестите – микропаразитите. Живите клетки на яйцата от здрава 
кокошка, притежават много мощна енергоинформационна жизнена сила, носейки информацията и 
енергията на живота, а не на болестите, в честотен план многократно превишаваща енергетиката на 
нискочестотните едноклетъчни, оказват изключително мощно стимулиращо и моделиращо въздействие 
върху клетките и върху целия организъм. Д-р И. П. Неумъйвакин, вземайки 10-12 мл кръв от вената, я 
подлага на ултавиолетово облъчване с апарат, изобретен от самия него и я въвежда обратно във 
вената, повтаряйки така 4-5 пъти, придава на кръвта много мощна енергоинформационна сила, близка 
до лъчите на слънцето, в резултат на което в организма се унищожават туморите, паразитите за кратки 
срокове, а детската левкемия си отива за 5-7 дни. Нали кръвта се явява много силен 
енергоинформационен носител на живота. Гениално прост метод, заслужаващ, може би, Нобелова 
премия. Лекарят А. С. Самохоцкий въздействал на кръвта чрез порязвания, ожулвания по кожата и 
обработвайки ги с разтвори, както се предполага, с морска сол възможно заедно с готварска и с други 
микроелементи. А в морската сол, както и в морското зеле, се съдържа практически цялата таблица на 
Менделеев, а това представлява изключително широк енергоинформационен спектър. По-нататъшните
изследвания на енергоинформационното лечение чрез кръвта могат да доведат към много интересни 
научни резултати, които окончателно ще разбият на пух и прах клетъчната теория за рака и 
съвременната пагубна методика за лечение. Така че напълно е възможно за много хора, курса на 
инжекции с живите клетки на яйцата да се окаже достатъчен за оздравяване. А по-нататъшните 
изследвания и експерименти с живите клетки на кокошите, пъдпъдчените, щраусовите яйца да доведат 
до редица интересни изводи. Например: не би ли могло с техните инжекции да се заменят сегашните 
детски ваксини, за вредата от които върху имунната система вече открито говорят имунолозите в Русия 
и в света. Тоест да се въвеждат като имунизация в организма на детето и на възрастния не щамове на 
болести, с което се нанася удар по имунната система, а, обратно, живи клетки, носещи мощно
положително енергоинформационно въздействие на имунната система, носещи енергията и 
информацията на здравето и живота, с което не се подрива, а се усилва процеса на еволюционно 
израстване на човека. Трудното е да се намерят прясно снесени яйца от здрави кокошки. Но това е 
разрешим въпрос. А ако се проведат изследвания с яйца от други пернати и животни, в частност от 
тези, които живеят по 200-300 години, като например костенурки, крокодили, врани? Но това трябва да 
се прави внимателно, защото без естественото еволюционно възвисяване на човека, с неговото 
сегашно ниво на развитие и нравственост, ще започне лов на яйца от тези животни и тяхното 
варварско унищожение. Освен това, както вече бе казано по-горе, болестите не могат да бъдат 
победени, ако не се спре отстъплението на човека от «образа и подобието», което се изразява като
мутация, деградация и израждане, и не се започне възстановяването на хората, възвръщането им на 
пътя на възходящата еволюция, на което е посветена тази Бяла Книга. А засега може би е нужно да се 
даде лаборатория на В. И. Кривонос за изследвания. Каква голяма полза би могло да донесе това на 
хората! Промените в медицината са назрели отдавна. Но те няма да настъпят отгоре, лекарите никога 
няма да се откажат от своите печалби и лаври, затова и ще преследват всичко, което им носи заплаха. 
Защото лекарите много добре знаят, че те не постигат излекуване на хората. Болните се лекуват цял 
живот и знаят, че пълно излекуване лекарите не постигат, но те, болните, като стадо овце, отиват 
отново и отново при лекарите, без да осъзнават абсурдността на сегашната медицина, без да се 
замислят и да изменят своето отношение и поведение спрямо нея. Промените ще започнат тогава, 
когато хората станат грамотни, когато започнат да се отказват от такава медицина и започнат да 
привличат лекарите към углавна, именно към углавна отговорност за осъзнатото, но непризнавано 
погрешно и неефективно лечение. И все пак, в хората расте разбирането за това, че раково болен, 
подложен дори на един сеанс с лъчева терапия, на практика е обречен. А ако и оживее, то не е
задълго, външността ще е обезобразена с опадалите коси, с увеличената по размери глава, с 
изпъкналите или хлътнали очи – явни свидетелства за размножаването на микропаразитите под 
въздействието на лъчевата терапия. Та това е явно, осъзнато убийство на хора. Първото съдебно дело 
от страна на пострадали, дори и изгубено, ще повлече след себе си лавина от други! И това време 
настъпва, защото медицината под натиска на промените ще бъде принудена да се измени.

 Що се касае до лечението с лекарствени препарати, то доктор В. И. Кривонос привежда 
следната препоръка за лечение на токсоплазмозата, след като се проведат съответните анализи за 
степента на поразяване с токсоплазми: Делагил – по 1 таблетка 2 пъти дневно, Сулфадиметоксин – по 
1 таблетка 2 пъти дневно. Съвместното приемане на Делагил и Сулфадиметоксин усилва ефекта 6 
пъти. Паралелно се прилагат инжекции с лидаза по 64 единици подкожно в 1, 3, 5, 7, 9 дни от 
приемането на таблетките, което усилва ефекта още с 30%. Ако има необходимост от провеждане на 
повече от 3 курса, се препоръчва да се замести Делагил с полския Дараприм. Ефективността е почти 
еднаква, но така се намалява вероятността от раздразване на ендокринните жлези. По-подробна 
информация се съдържа в книгата на Т. Я. Свищева «Трихомонада и токсоплазма – опасный тандем». 
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Струва си да бъде прочетена цялостно, тъй като са дадени всички методи за лечение на 
токсоплазмозата с лекарствени препарати, а също и с природни средства, в това число и с живо яйце. 
Много ефективно средство срещу токсоплазмоза и срещу целия ред микропаразити, при проблеми със 
сърдечносъдовата система, особено при хипертонии, при тумори в мозъка и на други места, при 
пикочополови проблеми, безплодие и др. се явява сместа от джинджифил с лимонов сок: 1 супена 
лъжичка кашица или ситно настърган пресен корен на джинджифил, 2 супени лъжици пресен лимонов 
сок с власинките и кората, 0.5-1 лъжичка мед (пропорциите могат да се изменят, но да не се допуска 
предозиране с джинджифила) смесват се, заливат се с 0.5 л завряла вода, може и леко да се остави да 
изстине до 80 градуса и се оставя до пълното изстиване в буркан, завит с кърпа. Прецежда се, а може 
да се пие и без да се цеди по 0.5-1 чаша между приеманията на храната два-три пъти дневно в 
продължение на не по-малко от 30 дни, после се редува с други препарати. Джинджифил, пресен или 
сух, като се смели, може да се добавя към вино и др. Растението може да се пробва да бъде
култивирано, особено на места с по-топъл климат. Ефективността на лечението се увеличава с 
паралелни приеми на витамин С (без предозиране, скилидките чесън могат да го заместят) и на 
еликсира на младостта (смес на чесън с лимонов сок, приведен е по-долу).
       Силно средство срещу токсоплазмозата, а също и срещу целия ред микропаразити (ламблии, 
котешки двуустки, кривоглавки, чернодробна пиявица, вирусите на хепатита, опистархите, множество 
гъбички) се явява песекинята (черëмуха). И пресните, и сухите плодчета на песекинята могат да се 
употребяват, като е полезно да се дават на децата няколко пъти през годината, а също и да се 
възваряват изсушени тънки клончета. Тях ги отрязват, желателно е преди цъфтежа, изсушават, после 
се възваряват по следния начин: 25 клончета се начупват и се заливат с 2-3 литра вода, загрява се да 
кипне, ври 3 минути, после се завива в нещо топло (одеяло, възглавница) и се оставя за 6 часа. 
Настойката се пие по 0.5 чаша 3 пъти дневно преди ядене не по-малко от 30 дни, после се редува, 
варира с други препарати.
       Достатъчно силно действие срещу токсоплазми, трихомонази, хламидии и други микропаразити 
притежава змийското мляко (чистотел), бучиниша (болиголов) (силно отровен е) и други антипаразитни
средства, приведени по-долу. И разбира се, цар в борбата с паразитите, в нормализацията на 
микробиологичния баланс, това е чесъна! Този, който го употребява регулярно, има малки шансове да 
страда от проблеми със стомашно-чревния тракт, да засели в себе си паразити и сериозно да заболее.
       Може да се пробва и суров картоф. Ето синтез от различни данни за лечебните свойства на 
картофа, като рецептата е много проста. Суровите картофени грудки се държат на слънце, на светло 
не по-малко от три седмици, докато тяхната повърхност не стане с тъмно зелен цвят, а вътрешността 
до самата й сърцевина не се окаже ярко зелена. В такива грудки се съдържа алкалоидът соланин, 
имащ антипаразитно, антигъбично действие. Грудките се измиват с вода и заедно с кората (а в кората 
и в очичките се съдържа най-много соланин) се настъргват на ренде. От получената маса се изстисква 
сока, излива се в бутилка, добавя се ракия в съотношение 2:1, престоява 1 седмица. Настойката е 
готова. Тя е малко отровна, затова много внимателно се приема вътрешно, като се ползва схема. За 
бързото и безвредно очистване на организма от гъбички, микроби, вируси, се приемат по 5 капки от 
настойката в 0.5 чаша вода сутрин и вечер, по-добре 15-20 минути преди ядене. След като така се 
приема пет дни поред, се прави прекъсване на приема за 5 дни. Така се повтаря 4-5 пъти. 
Нормализира се работата на стомашно-чревния тракт, сърдечната дейност, изчезват болките в 
главата, студовата алергия, спазмите в краката и ръцете (особено при по-възрастните, болезнено 
реагиращи на студ), настъпват подобрения в ставите. Обезателно трябва да се пробва да се проведе 
курс на приемане на настойката при токсоплазмоза и рак. Настойката я прилагат и външно, за 
намазване на травми, за натриване на гръбнака, ставите, като се правят апликации, може с растително 
масло. Изплакването на устата и гърлото с воден разтвор на настойката унищожава проблеми при 
слизеста уста, гърло, сливици, помага при ангини. При простудни заболявания на ухото се капват по 2-
3 капки от настойката в ухото до изчезването на болките. Изплакването на устата отстранява кариеса.
       Следва да се отбележи, че различните природни средства действат на хората по различен начин, в 
зависимост от характера на паразитната инвазия. Не привеждаме тук практиките за лекуване с урина, с 
керосин и др. чисто по естетически причини. Спектърът на приведените в тази книга средства и 
препратки – дори и да не е всеобхватен, е достатъчно широк за ефективно лечение. При безспорните 
лечебни свойства на урината, при нейния огромен ефект при изгаряния, следва да се отбележи, че 
такъв ефект при лечение на изгаряния дават и екскрементите – както човешки, така и животински. 
Трябва също да се има в предвид, че с урината излизат и хормони, за вредата от тяхното попадане на 
други места, освен в предназначените от природата е казано в Книга1. Излизат шлаки, токсини, мъртва 
белтъчна материя от умрели микропаразити и, разбира се, част от живите, тяхното младо потомство. 
Затова, ако е необходимо да се приема урина, то тя е по-добре да се превари, макар и това да не дава 
гаранции за унищожаването на паразитите, особено на трихомоназите. И количеството на 
микроелементите в урината, върху което се прави уповаване, никога не може да се сравни с тяхното 
съдържание в морското зеле и в морската, готварска сол. Следва особено да се има в предвид, че 
собствената урина, нейните молекули, носят енергията и информацията на собствените болести, по 
същия начин както ваксините носят на организма енергията и информацията на болести чрез 
въвеждането на отслабени щамове, а в същото време на организма му е нужно това, което носи 
енергията и информацията на здравето. Именно с това се и обяснява, преди всичко, лечебният ефект 
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на урината на малкото дете. Но само при условие, че неговата енергетика е висока, тоест то е с високо, 
правилно зачеване, затова е абсолютно здраво. Но най-високата точка на вълната на лекуване с 
урина, както е и настъпила, така и е отминала. Ако урината действително лекува напълно, то нещата 
биха стояли по друг начин. А в светлината на откритието за паразитната етиология на болестите става 
ясно: урината - не е панацея.
       Впрочем това, което дава здраве на човека, съществува хилядолетия и носи даже в названията си 
своето лечебно предназначение, са чистотел (змийско мляко - да си спомним, че символа на 
лечителството е чаша, със змия около нея, а млякото е синоним на здраве и сила), зверобой (жълт 
кантарион), болиголов (бучиниш), чертополох (магарешки бодил), девясил (девесил), целина и др. В 
природата има всичко за излекуването на човека, най-ефективните природни антибиотици, при това в 
по-съвършена и безопасна форма, отколкото са изкуствените медикаменти, лекарствените 
антибиотици. Самият факт, че от една и съща почва израстват по-горе указаните растения, а така също 
и лютите чесън и лук, хряна, горчицата, пипера, карамфилчето, растенията, влизащи в състава на 
кърито, а също сладките ягоди, плодовете, говори за мъдростта на Природата и за величието на 
Вселенския Замисъл на Земния Живот. Само глупавите хора, вместо да възхождат в еволюционното
си развитие чрез зачеване от поколение в поколение на все по-съвършени деца в Любов и в Осъзната 
Желаност, моделирайки ги Здрави, Красиви, Талантливи, Велики и Хармонични и така да се издигат 
към висшите нива и състояния на Красота и Съвършенство, към Богочовечество в хармония с 
Природата, намирайки в нея всичко за здравословен райски живот, насочват своите усилия не натам, 
не към своето възвисяване и възход, а към задънения прогрес заради пари, към измислените 
чудодейни таблетки за здраве и младост. И затова човечеството не просто е застинало в развитието 
си, то е започнало да деградира, а измисленият от него безперспективен прогрес започва да 
разрушава и унищожава човека и Природата. И самата разрушителна сила на този задънен прогрес 
расте по-бързо, отколкото даже деградацията на човека. С какво може да завърши това, е ясно на 
всички. Земната цивилизация може да загине доста по-рано, не достигайки нивата на предишните 
цивилизации, от които са останали свидетелствата за тяхното високо развитие, точно както може да се 
съди по названията на растенията, приведени по-горе, съхранили се в планинските масиви, в същото 
време, когато центровете на цивилизацията са били погребани от глобални катаклизми. И няма засега 
Спасител, Лидер, Вожд, Учител, способен да изведе хората от задънения прогрес. Впрочем, да се 
направи това от върховете е практически невъзможно. Идването на Спасители, на Пророци известно е
как са завършвали, и нищо не са дали. Сега е необходимо зараждане на процес за възстановяване, 
преобразяване и възвисяване на човека от низините. А когато този процес обхване дори 12-17 
процента от населението, ще се явят и Лидери, способни да изменят страната, и постепенно и света. 
Към това е и насочена «Бялата Книга на Живота». И този процес вече е стартирал! Той не може да се 
спре! Бавен процес, труден, но верен! Известно е, че ако един се спаси, около него се спасяват хиляди. 
А за Вселената един миг е толкова, колкото за Земята са вековете.

       Обаче да се върнем към темата за лечението и здравето. Сега в интернет е разгърната дискусия и 
върви кампания за съставяне на така наречения Спасителен Кръг – комплекс от методи за ефективно 
излекуване на рака и на други болести. Само движението от низините, довеждането до хората на 
правотата за причината на болестите и способите за нейното отстраняване може да измени 
официалната медицина. А тя ще продължава да лекува със сегашните погрешни методи дотогава, 
докато някаква критична маса хора познае Истината и стане грамотна по въпросите за причината на 
болестите и правилните пътища за тяхното отстраняване. И тогава ще може да се потърси от 
медицината отговорност за правилността и ефективността на лечението, а хората в болшинството си 
ще започнат да се отказват от нея. А всичко, което е приведено в тази книга може да състави основите 
на такъв Спасителен кръг, който може да се допълва по-нататък. Природната аптека е доста по-богата 
и в нея има всичко за здравето на човека. Ползвайте се от нея умно и настойчиво, не давайте повод на
лекарите да упрекнат вас за това, че сте започнали да се лекувате, казвайки, че медицината е можела 
да ви помогне, ако вие навреме сте се обърнали към нея. Но когато медицината не помага, а даже 
вреди, то упреците за това, че лекарите са започнали лекуването и опитите да се привлекат те под 
отговорност за погрешното и неефективно лечение, са безполезни. Засега!

 Чистка с метронидазол (трихопол). Метронидазолът е отдавна апробиран препарат с широко 
антипаразитно, не само с антитрихомоназно действие. Приемат го на таблетки – съгласно 
инструкциите, провеждат вътревенозно вливане по 100 грама 0,5% разтвор на метронидазол, капково в 
течение на 40 минути, пет дни поред. Въвеждането на метронидазол, който представлява много 
ефективно средство, имащо антитрихомоназно, антипаразитно действие, вътревенозно, позволява да 
се достигнат паразитите в най-недостъпните места. Той е ефективен в най-тежките случаи. И въобще 
започването на чистката с метронидазол (трихопол) дава в болшинството случаи много добър 
резултат. А приемането на метронидазол в комплекс с водороден прекис (до или след – решава 
лекарят), дава много добър резултат.
В първата книга на Т. Свищева «Тайнственный убийца. Вы сможете победить рак!», в книгата 
«Трихомонада и токсоплазма – опасный тандем» и в други са приведени уникални примери от реалния 
живот, когато безнадеждно болни със сърдечносъдови заболявания, язва на стомаха, рак и други 
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болести са се възвръщали към живота след вътревенозно въвеждане на 100 грама 0.5% разтвор на 
метронидазол в течение на 40 минути пет дни поред или след прием на слаб разтвор на сублимат.

 Промиване на червата (съчетава в себе си очистване на червата, описана по-горе). В 
първите две седмици на антипаразитна чистка с които и да е препарати, е извънредно важно да не се 
допуска самоотравяне на организма и бързо да се извеждат от него огромната белтъчна маса от 
умиращи паразити, токсините, шлаките чрез промиване на червата (с клизми до 5-7 пъти сутрин и 
вечер: в 1-2 седмица - ежедневно, в 2-3 седмица – през ден, по-нататък – в зависимост от 
самочувствието и по необходимост; при отсъствие на изхождане в течение на деня, промиването на 
червата е обезателно). Разбира се, най-добре да е с изворна вода. Ако няма такава, то хлорираната 
вода от водопровода трябва да престои поне 30 минути и да се превари. Каквато и вода да се ползва,
тя е най-добре да се кипне, а ако се ползва непреварена, то е добре към нея да се добави като 
пропорция към стандартна 1-литрова гумена клизма 1-2 супени лъжици отвара от змийско мляко или 
лимонов сок, или оцет, или 0,5-1 супена лъжица водороден прекис – обезателно. Температурата на 
водата трябва да бъде между стайната и тази на тялото, леко хладка (много топлата и гореща вода 
обилно се всмуква от червата, увличайки със себе си токсините, а хладната обратно, но намалява 
ефективността на очистването, препятства измиването в дълбочина на чревните тъкани от твърдите 
образувания; но промиването може да завърши с въвеждане на неголямо количество в червата на 
хладен лечебен разтвор, например с отвара на змийско мляко, вратига и др. и задържането му там). 
За усилване на евакуацията, а също и в случаи на трудности с промиването на червата, приемат
вътрешно отвара от кора на зърнастец, английска сол. Сутрин и вечер приемат това, което е по-
достъпно от следното: салата от равни части сурови настъргани моркови и цвекло, за вкус може да се 
настърже малко ябълка в салатата, морско зеле, което може да е сухо или прясно, 2-4 супени лъжици 
пшенични/овесени и други трици с вода, сокове, ако няма трици, може начупени или цели зърна 
пшеница, които може да са сварени (хората с първа кръвна група и всички с излишно тегло, за които 
триците не са особено полезни, трябва да приемат други средства), сини сливи, кайсии, зарзали, 1-2 
супени лъжички ленено семе, по-добре едро смляно и др. Ако някои от продуктите ги няма, не е 
проблем, използвайте каквото има. В периода на очистване е изключително важно обилното пиене на 
течности – вода, желателно да е изворна, сокове, особено от моркови и цвекло и други, особено прясно 
изстискани – не по-малко от 1-1.5 литра съвкупно. В особено тежките случаи, при продължителни
хронични болести и при отслабнал организъм, регулярното измиване на червата от огромната 
белтъчна маса умиращи паразити и отделяните от тях преди да умрат токсини, е извънредно важно, 
особено в първите 1-2 седмици, и трябва винаги да се провежда под наблюдение на опитен лекар, 
защото при лоша евакуация всяко увеличаване на самоотравянето на и без това препълнения с 
токсини и отслабнал организъм, може да доведе до сериозни усложнения. 
Интензивното промиване на червата в началото на чистката от умиращите паразити и токсини и 
приемането на средства, обезпечаващи стреляща евакуация – е най-важната и обезателна част от 
антипаразитната чистка с всякакви средства и препарати – метронидазол, водороден прекис, чесън, 
змийско мляко, йод или др., особено през първия етап.
      Уместно е предпазването от еуфория, която може да се появи в резултат на антипаразитната 
чистка, когато хората, получили накрая, след многогодишни страдания, радикално облекчение, не  
довеждат курса докрай, не проявяват настойчивост, пренебрегват необходимостта от преминаване на 
поддържаща профилактика. А тя е задължителна след всяка чиста с приемане на каквито и да е 
препарати и средства, в това число метронидазол, водороден прекис и други. Както е и обезателно 
провеждането на повторни курсове за антипаразитно чистене и избавяне от паразитите на цялото 
семейство, включително и близките, с които съществува тесен битов контакт, за да не стане повторно 
инфектиране.

 Чистка с водороден прекис. Много  силно и ефективно антипаразитно и дезинфекциращо 
средство се явява водородният прекис Н2О2 – този, който отдавна използват за избелване на кожата, 
косите, за изплакване на устата, за справяне с инфекциите и с неприятния дъх, за спиране на 
кръвотечения от носа (които по-добре да не се спират принудително, а е по-добре да спрат сами). За 
удивителните лечебни свойства на водородния прекис са съобщавали индийски, френски, немски 
лекари още в миналите векове. Ето какво е написал специалистът по космична медицина доктор, 
професор И. П.  Неумъйвакин: «Сега в Америка широко разпространение е получило лечението с 
водороден прекис. Аз още през 1967-1968 години написах работа за лечебните свойства на това 
съединение, а през 1988 година изнесох доклад пред IV Международен Конгрес по СПИН в Стокхолм, 
разказвайки за своя метод за лечение на вторичните имунодефицитни състояния и предизвиканите от 
тях заболявания с помощта на ултравиолетово облъчване на кръвта в съчетание с водороден прекис и 
с очистване на организма от шлаките. Този метод така и остана непотърсен от официалната медицина. 
Но аз съм го прилагал и продължавам да го прилагам, получавайки прекрасни резултати». 
     Водородният прекис е много силен окислител и в определено количество присъства във всеки 
човешки организъм, изпълнявайки функция на детоксикация. Още от времето на И. И. Мечников е 
известно, че левкоцитите в кръвта на човека изпълняват функция на убийци на всяка инфекция, като 
извършват това чрез «окислителен удар», произвеждайки от кислорода и водата водороден прекис, 
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който се явява враг на бактериите и вирусите. Този ефект се усилва при получаване от организма на 
допълнителна доза водороден прекис. У. Дъглас (САЩ) в своята книга «Целебните свойства на 
водородния прекис» пише следното: «...левкоцитите прекрасно си знаят работата и я изпълняват с 
истинско изящество. Отначало те определят кой е решил да нахлуе в организма – «добър» или «лош», 
след това, в случай на необходимост се подготвят за атака. Обкръжават неканения гост и го отравят с 
помощта на Н2О2. Просто и гениално». И по-нататък : «Ако левкоцитите (белите кръвни телца в нашия 
организъм) не произвеждаха Н2О2, то окислителният удар не би бил възможен и бактериите щяха 
отдавна да унищожат живота на Земята. По такъв начин водородният прекис се превръща от средство 
за изплакване на зъбите в най-важен компонент на биосферата».
       Съгласно клиничните наблюдения, водородният прекис успешно се справя с болшинството 
болести, даже с такива тежки като гангрена, хепатит, диабет, пневмония, туберкулоза, различни видове 
простуди, гнойни процеси, варикозни разширения на вените и всякакви съдови заболявания, астма, 
незарастване на костите след счупвания и даже с множествената склероза, болестта на Паркинсон, 
рака и СПИНа. Добавянето на 10-15 мл 3% разтвор на водороден прекис към 1 литър вода намалява 
количеството на микробите в нея 100 пъти. За същия ефект при млякото, количеството на водородния 
прекис е необходимо да се увеличи двойно. В съдържанието на течности (питейна вода, мляко и др.) 
водородния прекис в обем 1% от тях, убива холерните, коремнотифовите бацили и даже спорите на 
сибирската язва. 
       Водородният прекис, стерилизиран, се въвежда вътревенозно, а също се приема вътрешно на 
капки разтворени във вода. Стандартните дозировки за вътревенозно въвеждане са 250-500 мл 0.12-
0.3% стерилизиран разтвор капково, бавно, по 60 капки в минута, обикновено в продължение на не по-
малко от 1.5 часа. Колкото по-остро протича заболяването, толкова по-голяма доза водороден прекис е
необходима за лечението. Например при тежък грип се провеждат 3-5 вливания във вената, капково, в 
течение на 1.5 часа: по 250 мл 0,15% разтвор през първия ден, от 300 до 500 мл (в зависимост от 
тежестта на заболяването) същия такъв разтвор през втория ден, 250 мл такъв разтвор и в третия ден. 
По-нататък в зависимост от състоянието.

       При всякакви хронични заболявания се провежда капково въвеждане във вената в течение на 1.5 
часа по 250 мл 0.15% стерилизиран разтвор на водороден прекис веднъж седмично в течение на 5-6 
седмици. Това е минималната концентрация и количество на разтвора, препоръчван от лекарите. 
Някои все пак започват капково инжектиране с по 50 мл 0.15%. При съмнения може да обърнете
внимание на информацията по-долу за това, че на децата назначават и по-високи концентрации. 
Разтворът на водороден прекис за вътревенозното въвеждане трябва да се поръча в аптека и е 
задължително той да бъде стерилен.
       Български учени са получили сензационни резултати в лечението на рака чрез въвеждане на 
водороден прекис във водещата към мястото на тумора артерия, предварително насищайки самия 
тумор с явяващия се отровен за него кислород. Това наблюдение на българските учени се явява доста 
ценно. Всеки, който се заеме с антипаразитна чистка, ще види, че едни препарати за него са по-
ефективни, а други по-малко, което зависи от характера на присъстващите в неговия организъм 
паразити и техните комбинации. Освен това, за да се въздейства върху паразитите, заселили се в 
такива места, като пикочно-половата система, мозъка, очите, белите дробове, а още повече вътре в 
костната система е твърде трудно. Това изисква настойчивост, упорство, време и умела тактика. 
Особено в случаите на критични ситуации, изискващи бърза реакция и ефективност на лечението. 
Например при инсулт, инфаркт или рак на костите. Ето тук наблюденията на българските учени 
относно ефективността при въвеждане на водороден прекис във водещата към мястото на тумора 
артерия са доста полезни. Забележка: никога не бива да се въвежда водороден прекис в самия тумор, 
защото микропаразитите започват да се разбягат (това, което медицината нарича тромби) и могат да 
блокират кръвоносните съдове.
       Водородният прекис е особено ефективен при инсулт. При болшинството от тези пациенти още
след 30 минути от започването на бавно въвеждане на 250 мл 0,3% разтвор, почват да изчезват 
симптомите на слединсултното състояние. И ако се проведе последователно лечение или в умела 
комбинация с вливане на метронидазол и прилагане на други препарати, то може да се получи доста 
бързо оздравяване и човекът да се върне към нормален живот.
       За децата се прилагат същите концентрации разтвор на водороден прекис, както и при
възрастните, но дозата се намалява според консултацията на лекаря. Например, на 12-годишно 
момиче е било въведено вътрешно 100 мл 0.15% разтвор на водороден прекис за овладяване пристъп 
на астма. След шест часа пристъпът е преминал. Но за излекуването от астмата, както и от всяка друга 
болест, е необходима пълна комплексна антипаразитна чистка на  организма, включваща курс на 
въвеждане на водороден прекис, метронидазол и приемане на други препарати, защото астмата 
възниква при сериозно поразяване на белите дробове от паразити. 
      При остри и тежки белодробни и при много други заболявания на деца, руските учени успешно 
прилагат при едногодишните разтвор от 0.3%, а при по-големите на години – 0.5%: стерилният разтвор 
се приготвя във флакони от по 50-100 мл и се въвежда капково, бавно, в разчет по 10 мл на 1кг тегло 
на детето, в съчетание с други препарати. 
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       Специалистите препоръчват да се прилагат клизми с водороден прекис с малка концентрация – 3%
разтвор на литър вода.
       Трябва да се помни, че разтворът на водороден прекис бързо губи силата си, затова за 
ефективното лечение той трябва да бъде пресен. Показател за неговото действие се явява 
повишаването на температурата след въвеждането му.
       Що се касае до приемане на водороден прекис на капки, то привеждаме следната препоръка на 
професор И. П. Неумъйвакин: «Аз препоръчвам на всички, както на болните, така и на здравите, да 
вземат като правило да приемат водороден прекис ежедневно от утрешния ден та до края на живота 
си. Купете от аптеката обикновен 3% водороден прекис и го приемайте 3 пъти на ден обезателно на 
гладно, тоест или 30-40 минути преди храненето, или не по-рано от 2 часа след хранене. Общата доза 
не трябва да превишава 30 капки на ден, но тя трябва да се увеличава постепенно, буквално по капка. 
Първият ден разтворете в 1 супена лъжица вода 1 капка за един прием, три пъти през деня. Вторият
ден капвайте по време на всеки прием по 2 капки в лъжицата с вода, третият – по три и така нататък 
постепенно довеждайки дозата за приемане до 10 капки с 1 супена лъжица вода, три пъти на ден. 
Завършвайки един такъв цикъл, направете прекъсване от 3-5 дни и започнете нов цикъл, но приемайте 
вече веднага по 10 капки с лъжицата вода три пъти на ден. Това трябва да стане като навик на всеки. 
Главното е – да се действа внимателно и да не се допуска предозиране. Повтарям: 30 капки на ден, не 
повече. Съветвам също регулярно да се изплаква устата с водороден прекис. За това са нужни 1-2 
чаени лъжички прекис в 50 мл вода. Той става и за външни компреси, които следва да се прикрепват 
към болното място за 1-2 часа. На децата до 5 години дават по 1-2 капки с 2 супени лъжици вода, от 5 
до 10 години – по 2-5 капки, от 10 до 14 години – по 5-8 капки на един прием три пъти на ден между 
приеманията на храна: не по-късно от 30 минути преди ядене и не по-рано от 1.5-2 часа след ядене».
Професор доктор И. П. Неумъйвакин е издал редица книги, които могат да се намерят в интернет, в 
неговия център и по книжарниците. Намерете тези книги, прочитайте ги, укрепвайте здравето си сами и 
предавайте знанията на своите деца, както и тази «Бала Книга на Живота». Така вие ще съумеете да 
запазите здравето си още от детството, от младостта и да преживеете Велик и Красив живот. А в 
случай на сериозни проблеми със здравето, постарайте се да попаднете при И. Неумъйвакин – такива 
лекари като него, които действително лекуват, често вдигат даже безнадеждни пациенти, в света са 
единици. Един от методите, прилагани от него е вземане на 10-12 мл кръв от вената, облъчването й с 
ултравиолетови лъчи в прибор собствено изобретение и вливането й назад във вената. След 4-5 
такива процедури кръвта придобива такива свойства, че заедно с приеманата кислородна вода 
унищожава всички тумори, левкемията за няколко седмици. В тази връзка може да се подскаже, че при 
максимално отпускане и подем към най-високите състояния на битието, може мислено да се насища 
кръвта със слънце, със слънчева светлина и да се оздравява тя и цялото тяло. Улавяйки енергиите на 
своите собствени мисли по принципа «Мисълта, Словото са Бог», насищайте кръвта с енергиите на 
Слънцето вместо с ултравиолетово облъчване! Разбира се, получава се не веднага и за това е 
необходимо определено ниво, сила и скорост на мисълта. Но вие, Уважаеми Читатели, вече знаете, че 
Мисълта и Словото са материални, а човек е създаден по образ и подобие като земен Творец.
       Към препоръките на професор И. Неумъйвакин може да се добави следното. Първо, в лична
беседа той е казал, че приведените по-горе дози за водородния прекис – са съвсем профилактични, 
необходими за привикване на организма, а лечебните дози - са доста по-високи и особена вреда 
водородният прекис не може да допринесе. Второ, при приемане цял живот на един препарат 
организмът може да привикне към него. Трето, в продаваният в аптеките водороден прекис има 
незначителни, неопасни количества олово и други елементи, но при дълго приемане могат да се 
натрупват в организма (който има познати в аптека, може да помоли да се приготви пречистен, в САЩ 
са почнали да продават такъв, за производителите това също е сигнал, че търсенето ще расте и 
занапред). Затова при приемане на водороден прекис и на всички други средства е добре да се правят 
прекъсвания, да се редуват с приемане на капки йод или луголов разтвор, на други препарати, в 
зависимост от задачата: провеждане на антипаразитен курс или предприемане на профилактични 
мерки. Още повече, че водородният прекис, както пише д-р Х. Кларк (нейната книга е много интересна 
и полезна), не е ефективен срещу такива бактерии като Salmonella Shigellis, които попадат в организма 
с млечните и други продукти, и донасят много неприятности. Но тези бактерии умират при прием на 
капки йод или разтвор на Лугол. Унищожават се и най-устойчивите форми на тези бактерии, даже ако 
се намират в най-недостъпни места в организма само след четиридневно приемане на разтвор на 
Лугол – по 6 капки с половин чаша вода, четири пъти на ден след ядене, както препоръчва д-р Х. Кларк. 
Тези бактерии загиват също и от витамин С, който се явява може би единствения от синтетичните 
витамини, които се приемат в помощ на организма за антипаразитни цели, но без предозиране, 1-2 
дражета 2-3 пъти на ден в течение на 30 дни. Вметвайки, че той затормозява работата на червата, 
затова трябва да се стимулира евакуацията със сокове, пюрета, салати от пресни моркови, цвекло, 
ябълка, сини сливи, кайсии, трици, отвари от кора на зърнастец и други средства. С витамин С 
(аскорбинова киселина) д-р Х. Кларк препоръчва да се промиват сушените плодове, а също и всички 
плодове и зеленчуци, за отмиване на микотоксините. Да напомним, че скилидките чесън заменят
витамин С.
        Родителите са длъжни да знаят, че преди да настъпят всякакви вирусни епидемии и по време на 
тяхното протичане, при грипни заболявания, простуди вместо прибързаното предписване на 
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антибиотици на децата, което обичайно правят лекарите, за да могат преди всичко да застраховат себе 
си, съчетанието на аскорбинова киселина (витамин С) на дражета, капки водороден прекис или луголов 
разтвор, или йод с други елементарни природни средства, приведени в тази книга, ще окажат голяма 
помощ на детския организъм в преодоляване на заболяванията. Дозировката за вътрешно приемане 
на водороден прекис с две супени лъжици вода 30 минути преди ядене или 1.5-2 часа след него, три 
пъти дневно е: за децата до 5 години – по 1-2 капки, от 5 до 10 години – по 2-5 капки, от 10-14 години –
по 5-8 капки на един прием. Дозировката за приемане на луголов разтвор или на йод вътрешно е: 
същата като при водородния прекис, по-добре да не се приемат заедно, а едното преди ядене, другото 
след ядене. Също се въвежда водороден прекис последователно поред в ноздрите, ушите, като 
разтвора е 10-15 капки на 2 супени лъжици вода, въвежда се по цяла пипета в едната ноздра, подлага 
се салфетка под главичката и се изчаква докато излязат всички отделяния в течение примерно на 15 
минути, после в другата ноздра, повтаря се три пъти на ден. Такъв разтвор се ползва, като се въвежда 
с памучно тампонче в двете ушички, особено през нощта. При особено тежки простуди и вирусни 
състояния с висока температура, може да се въвежда същия такъв разтвор, използван както за носа, 
така и в правото черво чрез спринцоване. Въвеждането на прекиса в носа, наред с приемането му 
вътрешно и при съчетание с луголовия разтвор или йода, е изключително ефективно средство при 
синузити, възпаление на устната кухина, полипи в носа, шум, бучки, водянки в главата. Разбира се, 
всяко лечение на дете е нужно да се води най-добре под консултация с опитен лекар. Но вече има 
десетки примери, когато родителите успешно са се справяли и се справят с грипа, простудите и 
другите детски и свои проблеми с прости натурални средства, без тровене на децата с антибиотици и 
други лекарства. И децата са израснали без всякакъв контакт с лекари, без ваксини, без изкуствени 
смеси, което, разбира се, за медицината, за лекарите, за производителите и търговците на лекарства, 
на млечни смеси, сами знаете... За тях такива родители са престъпници срещу собствените им деца, не 
иначе. А как смятате и какво мислите вие...?

       Приемът на водороден прекис и йод може да се окаже доста полезен при пътувания в тропиците 
при отсъствие на ваксини. Впрочем, в тропиците е по-добре да се пие и да се поръчва, даже в 
реномирани ресторанти, вода и напитки от хладилник само в запечатани бутилки, с молба, да се 
отварят те на масата пред вас и да се пият без лед, с който често попадат инфекции заради нечистата 
вода за приготвяне на леда или поради това, че някой го е взел с нечисти ръце. В тропиците се 
препоръчва през цялото време да се държи в устата карамфилче (подправката) като дъвка. Също там
трябва да се внимава с плодовете на растението дуриан: употребата на спиртни напитки след него 
води до смърт, такива случаи е имало сред руските специалисти.

      Следва да се отбележи, че официалната медицина мълчи по отношение на водородния прекис, 
нерядко напада метода за лечение с него и с други прости средства, защото те са твърде обикновени и 
евтини. Подробно за прилагането на водородния прекис с лечебни цели може да се прочете в книгите 
за него, които сега са много. В тях също се говори за това, че, накисвайки във водороден прекис слама, 
листа от овошки, всякакви други остатъци от селскостопански растения, те могат да се превърнат в 
ценна и здравословна кърма за животни, неотстъпваща по хранителност на зърнената.

 Чистка с йод. В 1960-те в болницата в Гродно, Беларус, болен от рак на стомаха, мъчейки се 
от непоносими болки и изтощение, решил да приключи със себе си. През нощта влизайки в кабинета за 
процедури и не разбирайки от лекарства, събрал всички попаднали му пред очите флакони с йод, 
напълнил половин чаша с него и го изпил. Въпреки всички очаквания, на сутринта всички болки 
изчезнали, а пациентът усетил глад и поискал да яде. Скоро бил изписан от болницата. Тогава всички 
сметнали това за чудо! Днес, след откритието за паразитната етиология на рака и на другите болести 
става ясно какво е станало с този болен. Разбира се, напълно той не се е излекувал. Йодът само е 
унищожил паразитите в стомаха и в значителна степен в чревния тракт, ограничил е тяхната активност 
в организма като цяло, с което е подобрил самочувствието за определено време. Твърде е вероятно, 
ракът (тоест колониите паразити, по Т. Я. Свищева) скоро отново да са поразили стомаха или други 
органи на тялото, без комплексна антипаразитна чистка.
       Йодът е един от най-важните елементи, необходими за нормалното здраве. Той чисти
кръвта, съдовете; заедно със силиция, чесъна, триците и пресните морковени и други сокове е 
ефективен за чистката и нормализацията на мозъка, в това число и след инсулт.
      Т. Я. Свищева пише в своите книги, че ежедневно приема йод сутрин и вечер, и в своите години не 
знае умора. Тя смесва капките йод със сухо мляко, за да се подобри неговото усвояване. Удобно е да 
се приемат капките луголов разтвор/йод с кисело мляко, с айран. За антипаразитна чистка приемат по 
20-30 капки на ден на 2-3 приема (за кърмачетата и децата по 1-10 капки) разтвор на Лугол или йод два 
пъти дневно в течение на 30 дни – срок на инкубационния период и развитие на паразитите. Йодът 
може малко да отслаби мускулите на очите по време на приема, особено в началото, за разлика от 
разтвора на Лугол, което трябва да отчитат тези, които имат проблеми със зрението и които носят
очила. Внимание: категорично се забранява да се приемат веднага големи дози, за да не се 
предизвика откъсване на тромби (съсиреци с паразити), което може да доведе до инсулт, 
инфаркт и други сериозни последствия. Започва се с 1 капка, ежедневно се прибавя по една и се 
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достига до 20-30 капки и обратно. Тези, които имат алергия към йод, приемат други препарати, а 
по степента на очистване на организма внимателно се пробват капки на разтвор на Лугол/йод, 
започвайки с една капка. Трябва също да се има в предвид, че приемът на йод, както и на 
всякакви други антипаразитни средства, практически винаги предизвиква обостряне на 
съществуващите проблеми в организма, поява на кел и резки по тялото, приличащи на 
драскотини от котешки нокти, които са вследствие на очистването през кожата, болки в 
различни части на тялото и остра реакция при предозиране. Предозирането може да предизвика 
увеличение на жлезите с вътрешна секреция, в частност на щитовидната, задстомашната, 
жлезите в слабините, поява на болки в тях. Това е свидетелство, че се извършва бърз очистващ
ефект и разтревожените, умиращите паразити предизвикват обостряне. Нужно е да се намали 
дозата или да се направи прекъсване, като се замени това средство с друго очистително 
средство. Приемът на ударни дози разтвор на Лугол/йод – по 40 и повече капки няколко пъти на ден 
помагат бързо да се ограничи пневмония, грип, други остри заболявания, при условие, че по-рано вече 
са били провеждани такива курсове по антипаразитно очистване с йод, съдовете са очистени и няма 
заплаха от откъсване на тромби. Разбира се, не следва йода да се приема, както и всякакви други 
препарати постоянно, а по необходимост, на курсове да се редува с други препарати, изчиствайки и 
възстановявайки организма, за да може той сам да работи. Половин чаша вода с 1-5 капки йод или 
водороден прекис представлява отлично антипаразитно средство за изплакване на венците и гърлото. 
Болните деца след прием на препарати с йод и на противоглистна и антипаразитна чистка се 
преобразяват.
       Употребата на йода на капки и в разтвора на Лугол има за цел да очисти съдовете и целия 
организъм от паразити. А залог за устойчивостта на организма срещу болестите и за доброто 
самочувствие се явява попълването на организма с усвояемите микроелементи на йода. Най-голямо 
съдържание на усвояем йод има в морското зеле - сухо, продавано в аптеките или прясно, продавано в 
супермаркетите. В него се съдържат всички елементи от периодичната таблица на Д. И. Менделеев, 
защото реките в продължение на хилядолетия са отмивали и носели в моретата и океаните всичко от 
сушата. По време на бременността е нужно непременно в менюто да се включи и морското зеле или да 
се приемат капки луголов разтвор или йод с кисело мляко. Йодът е много необходим както за 
развиващия се детски организъм, така и за възрастния – на колкото и години да е. Трябва да се 
попълва детския организъм с повече усвояем йод, който се намира и в някои видове южни плодове. 
Още веднъж ще отбележим, че медицинският йод и йода в луголовия разтвор е по-малко усвоим и е 
по-ефективен за очистване на организма от паразити, а за насищане с микроелементите на йода се 
използват морско зеле, морска сол, някои плодове и ядки.
     При приемане на прекис и йод едновременно, трябва да се направи консултация с лекар, като 
правило, капките на прекиса ги приемат сутрин, а капките  йод/луголов разтвор вечерно време, преди 
сън.
      На големия сибирски форум http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=1145767#1145767 някой със
симпатичния ник Nusha, видимо лекар, е написала, че в Новосибирск са водили деца с оплаквания за 
увеличаване на жлезите с вътрешна секреция и с дисбактериаза, най-вероятно от прием на йод и 
казва, че йодът може да предизвика, цитираме дословно, «автоимунен тиреоидит или гуша на 
Хашимото. При това заболяване се образуват антитела към различни компоненти на щитовидната 
жлеза, тоест организмът на човека започва да се бори със своята собствена щитовидна жлеза...»(!?), а 
«неконтролируемото» приемане на «трихопол, с добавка на прием на змийско мляко» предизвиква 
«цироза на черния дроб...». Привеждаме тези «образци» от съвременната медицина, от човек, 
приучаван шест години за лекар, по цял ред причини. Първата: да може още веднъж да се напомни, че 
и от предозировка с таблетки против грип може да се умре, даже от меда може да се подпухне ако се 
приема твърде много, от чесъна може да стане обостряне на всеки орган, особено на очите, при 
токсоплазмоза, а от преяждане с вкусна храна фигурата да стане като бъчва – избягвайте 
предозиранията във всичко. Втората причина: за да се обърне внимание на това, колко мъдри диагнози 
и болести е измислила медицината, от типа на «автоимунен тиреоидит», «гуша на Хашимото», може да 
се измисли още нечия гуша. Измислени са над 300 хиляди диагнози, по които са защитени научни 
работи, получени са научни степени. Но тези диагнози изчезват веднага щом организмът се изчисти от 
паразитите и се възстанови имунната система. Как само човека са го раздърпали по тесни 
специалности, подтиквайки с това към вълна от хирургически вмешателства, трансплантации, 
радиологии, химиотерапии, злоупотребяване с антибиотици, имунизации, измисляйки нови грипове и 
вируси, но проблема със здравето така и не са го решили, а са отвели медицината от главната причина 
за всички болести – хелминтите и микропаразитите и от тяхното отстраняване чрез чистка и 
профилактика, чрез повишаване на имунитета. А това е пътят на медицината за 21-и век! Третата
причина: замислете се над думите на лекаря «при това заболяване се образуват антитела към 
различни компоненти на щитовидната жлеза, тоест организмът на човека започва да се бори със 
своята собствена щитовидна жлеза...»!? Нима не напомня това клетъчната теория на рака, съгласно 
която клетките на организма започват да се размножават, стават злокачествени, борят се със 
собствения организъм и го убиват!? Още и мигрират с метастази по тялото? А как се получава това, 
щом клетката, която няма органи за усвояване и отделяне, а значи, не е способна на самостоятелен 
живот и може да съществува само в сцепление с другите клетки и на своето си място в организма, а 
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извън него веднага загива, изведнъж да започне безконтролно да се размножава и да се бори със 
своето тяло-среда на обитание, че още и да мигрира по тялото с «метастази»!? Каква е тази всевишна 
сила, този всевишен интелект, който на практика така гениално и умно да е устроил човека, задавайки 
му определена висша програма за развитие и еволюция и изведнъж, да реши да настрои клетката 
срещу собствения й организъм, да започне борба с него, да се дели и размножава, да образува тумори, 
и това при други нормални клетки в съседство? Но главният въпрос е: той, този зъл програмист, какво, 
придава на такива клетки органи за усвояване и отделяне за самостоятелен живот, заставя ги да се 
размножават, после ги откъсва от местата им, надарява ги със способност за самостоятелен живот и ги 
прави убийци на своя си организъм? Или пък, както пише нашата умна в официалната медицина 
Nusha, «образуват се антитела към различни компоненти на щитовидната жлеза, тоест организмът на 
човека започва да се бори със своята собствена щитовидна жлеза...»!? А какво представляват тези 
«антитела», откъде се вземат и защо, по каква причина и програма «организмът започва да се бори със 
своята собствена щитовидна жлеза»...? Още в 19-ти век френският учен Борел се е опитал да убеди 
своите колеги в значението на аскаридата като канцерогенен фактор, предизвикващ рак и други
болести. А нали той е бил близо до истината: аскаридите и остриците, заселвайки червата, нарушават 
евакуацията и изгонват оттам микропаразитите, които намират убежище надълбоко в тъканите и 
органите, в костите, в мозъка и при благоприятни обстоятелства започват да се размножават, 
предизвиквайки там това, което лекарите са нарекли тумори, а на последния стадий на своята победа 
над слабеещия организъм мигрират и се размножават по цялото тяло на колонии, които медиците са 
нарекли метастази. А при рак, пък и при всички болести, винаги е нарушена евакуацията, защото 
червата са задръстени – с хелминти, шлаки, струпвания от екскременти. И затова започването на всяко 
лечение трябва да става с очистване на червата и с възстановяване на нормалната, динамична 
евакуация. По-горе вече бе споменато, че в средата на миналия век австрийският учен Талхаммер на 
симпозиум в Бърно е докладвал за връзката между токсоплазмозата и онкопроцесите, и за успешните 
опити за лечение на онкоболни с помощта на Токсоплазмин. Но, отново, медицината, онкологията в 
частност, «не обърнали» на това внимание. През 1960-те години съветският учен М. Невядомский 
издигнал концепцията за паразитната етиология на рака и на други болести, и пострадал. А химикът от 
Сибир Т. Свищева е направила това, което не са се досетили да направят медиците: положила 
отделено раково образувание в хранителен разтвор и го погледнала под силен микроскоп, и... видяла, 
как «злокачествените клетки», «автоимунните тела», «онкогените» започнали да оживяват, да се 
движат и разбягват..., а в тях тя разпознала трихомоназа и други микропаразити! Ето кога започва да се
говори за паразитната, не клетъчната, етиология на рака и на всички болести, която всичко поставя на
мястото си и дава разяснение на всички въпроси, на които официалната медицина няма и до този 
момент отговори. Но вместо похвали, Нобелови премии върху нея се нахвърля цялата официална 
медицина, онкологията особено жестоко. Същото това се отнася за изследванията на лекарите Л. К. 
Коровицков, Е. П. Ковалева, В. И. Кривонос и други за токсоплазмозата, на професор Партизан и на 
други за отсъствие на вирус на СПИН, към предложенията на лекаря А. С. Самохоцки за теорията на 
нервизма и др. Ще попитате защо? Ами защото има глобална ориентация в медицината: «на 
непропускливост», за да се съхранят огромните приходи и заработените върху грешните теории лаври 
и високи постове – за сметка на съдбите на хората... Оттук и «образците», от типа «образуват се 
антитела към различните компоненти на щитовидната жлеза... организмът на човека започва да се 
бори със своята собствена щитовидна жлеза...» или търсене на «онкогени» -пускови механизми на 
«злокачественото прераждане» на клетките, които са открили в несметни количества, но рак да лекуват 
така и не са се научили. А ако се замисли самата Nusha и всеки, в който има поне някаква способност 
за самостоятелен анализ и изводи, откъде се вземат тези неизвестно как и от какво «образуващи се 
антитела», или какво всъщност представляват тайнствените «онкогени», и, възможно е, да се досетят, 
че, може би, и наистина това са микропаразити, и ако те не се изчистят и не се повиши имунната 
система, то именно те, още и мутиралите от ваксините, антибиотиците и другите съвременни 
лекарства, затова и станали неконтролируеми за имунната система, започват да се борят със своята 
собствена щитовидна жлеза или с което и да е слабо място в организма, започвайки да се плодят и 
размножават на колонии, наречени от медицината тумори и метастази – струпвания-колонии от 
микропаразити, мигриращи по организма, на което изобщо не са способни клетките на самия 
организъм! И тогава хората сами по-скоро биха осъзнали, че продължаването на лекуването на 
онкоболните с облъчване от 400 рентгена, особено на децата, когато трихомоназите от радиацията в 
такива дози започват да се размножават още по-активно, е просто престъпно и, по същество, се явява 
унищожаване на хората. И рано или късно болните ще потърсят юридическа отговорност от лекарите 
за правилността и ефективността на лечението. Четвъртата причина: само по официална статистика в
над четиридесет процента от случаите, лекарите по цял свят правят грешни диагнози. А с отчитане на 
откритието за паразитната етиология на болестите и опасността за организма от токсоплазмите, 
трихомоназите и другите микропаразити, става ясно, че диагностиката и лечението на болестите от 
съвременната официална медицина са погрешни практически на сто процента, с изключение в
травматологията. Затова не забравяйте думите на великия хирург Н. Амосов: «Бойте се да попаднете в 
ръцете на лекарите!». Оттук и петата причина: главното средство, което предписват лекарите, -
антибиотиците, в повече от шестдесет процента от случаите, а това е по официална статистика, се 
назначават без необходимост. Защо? За да се застраховат от грешки и отговорности в случай на 
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възможни усложнения. Ето в резултат на такъв подход на лекарите, при всеобщата безграмотност на 
населението по отношение на своя организъм, здравето на хората още в утробата на майките, а после 
след раждането се убива с УЗИ и други електромагнитни изследвания, провеждани без видима 
необходимост и по няколко пъти, с ваксините, не укрепващи, а подриващи естествения имунитет, с 
антибиотиците, предписвани по всякакъв повод, с неправилното хранене, с лошата екология. И именно 
в това е главната причина за увеличаване на дисбактериозата, която трудно се лекува. Жалко за 
децата, заради елементарната безграмотност на родителите, тяхното здраве се унищожава още в 
утробата на майката и от първите години на живота – с УЗИ, ваксини, антибиотици, с изкуствени
млечни смеси, грисени каши със захар, консервирани храни, хормонално-бактериални меса. Въобще 
прекомерната употреба на месо от детето води до затъпяване на ума му. А с какво хранят децата в 
училище? Не е излишно да се напомни, че в училищата в САЩ на децата не дават месо, а банани и 
мляко!
      В детската поликлиника седят много деца с майките им. Една от тях се жалва, че детето има 
дисбактериоза и вече и алергия, лекуват го само с антибиотици. Как може да се лекува и да се 
излекува алергия с антибиотици? Лицето на четиригодишното дете е сиво, слабо... Колко много зависи 
от това, какви са родителите на децата, доколко са грамотни те по въпросите на здравето. Веднъж 
детски лекар на въпрос за масовото назначаване на антибиотици и на други силни лекарства на 
децата, за разлика от лекарите от старото поколение, които са се стараели да щадят децата, давали са 
препоръки с народни средства, откровено казва: «Ако аз препоръчам само витамин С, загряващи и 
други народни средства, не изпратя децата за анализи и не им изпиша куп лекарства, то родителите 
ще се обидят и ще ме приемат за неквалифициран лекар. После, всички лекари знаят, че антибиотикът 
е застрахован от последствия в случай на усложнения». А на въпроса, а как е с последствията от такъв 
подход за здравето на децата, отговаря: «Аз никога не назначавам антибиотици без крайна 
необходимост, ако против тях дори малко реагират родителите и никога не настоявам за ваксини, ако 
тях не ги искат родителите. Освен това, да препоръчвам народни методи, водороден прекис, йод аз не 
желая, това е против каноните на медицината, а и родителите няма да разберат. Болшинството са 
абсолютно неграмотни по въпросите за здравето. Децата – те са жертви на родителите, а не на 
лекарите!» Хора! Кога вие ще прозрете? Колко още години, десетилетия ще минат, докато вие се 
избавите от невежеството по отношение на здравето – своето и на децата? Шестата причина, Т. Я. 
Свищева, която би трябвало да е умряла от рак, приема през деня разтвор на Лугол или йод по... 
Впрочем можете сами да потърсите и погледнете нейните книги. Тя пише, че благодарение на това не 
знае умора за своите немалко години, противостоейки на официалната медицина, издавайки книги и 
радвайки се на живота. Но все пак, тя не приема йод през цялото време и знае собствената си доза. 
Седмата причина, приемането на всякакви антипаразитни средства – змийско мляко, карамфилче, 
пелин и др., не само на йод, винаги се съпровожда с изостряния на проблемните места в организма, 
подпухване на жлезите с вътрешна секреция, поява на възли поради разтревожените и умиращи
микропаразити и техните токсини, с отделяния по кожата по цялото тяло, от типа на белези, кел, остри 
болки в очите нощем, отделяния на гной от очите, болки в ставите и др. – свидетелства за очистването
и за включването на имунитета на организма. Осмата причина, приемането на всякакви антипаразитни 
средства води до определено нарушаване на бактериалната симбиоза в организма. За да не се 
допусне това и за възстановяване на тази симбиоза се приема чесън с дори само една лъжица кисело 
мляко на ден, а по-добре е да се приемат йода или чесъна заедно с кисело мляко. И нима такава 
дисбактериоза може да се сравни с тази вреда, която донася прекомерното предписване на 
антибиотици. А за кърмачетата майчиното мляко никога няма да допусне дисбактериоза, а капките на 
Лугол могат да направят чудеса при болест. И последната, девета причина: на същия този форум 
http://forum.submama.ru/ Warma е написала, че главното е в имунната система, а не в енергетиката на 
човека. Правилно, умна забележка! И ние не възразяваме срещу такава диференциация, за имунната 
система и енергетиката, ако вие по-добре знаете, какво е това имунна система и къде е нейната 
локализация – в главата, сърцето, стомаха, черния дроб или още някъде. Но за нас и за всички, без 
посягане върху определенията на медицината, по-понятно ще бъде представянето на имунната 
система като съвкупна способност на чистата клетка и на организма като цяло да възприемат Висшата, 
Животворяща, Удържаща и Направляваща Енергия на Вселената, може тя да бъде наречена Благодат, 
Бог, на който както повече му допада, енергиите идващи от Земята и Природата и енергиите на 
вътрешните команди по чистата връзка «мозък-тяло», от което, а също и от еволюционното ниво на 
човека (характера на зачеването и образа на живот) зависи нивото, силата и честотата на вибрациите 
на енергиите на самия човек във Вселената. А нейният диапазон се простира от низшите до висшите. 
И задачата на възхода на човека към висшите нива и състояния на битието минава като алена нишка 
през цялата тази Книга 3 и Бялата Книга като цяло. Ще повторим още веднъж, паразитите – са 
нискочестотни същества, живеят в нисши енергии, много по-ниски, отколкото енергетиката на човека, 
затова и се потискат от имунната му система. Но с неправилното зачеване, износване, в частност със 
секса по време на бременността, с невярното възпитание на хората като личности, с недостатъчната 
самореализация, с несъвпадането на професията с природната натура на човека заради неумението 
правилно да моделира живота си с правилна цел и мечта, а оттук и постоянното недоволство от 
живота, неуспехите, негативното състояние, излишната агресивност и враждебност към всичко, 
завистта към другите, интригите и прочее, не говорейки вече за ниската нравственост, вредните навици 
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и неадекватното хранене – всички тези хора сами влошават контакта и хармонията с Вселената. Този 
контакт и тази хармония се намират в най-високата си точка в детската възраст, когато съзнанието до 
определено време не се намесва в естественото функциониране на организма, а после постепенно се 
влошават. В резултат се нарушава нормалната функция на организма, отделянето на стомашен сок, 
жлъч, други ферменти, при някои даже слюнка, понижава се енергетиката до нисшите нива и вибрации, 
когато паразитите получават свобода от слабеещата имунна система и започват да се плодят, 
размножават. По-нататък прихващането на ламблии, опистархи, заразяването от домашни животни и 
внедряването в организма на тъмнина с други микропаразити – всичко това довежда до чести 
простуди, поява на хронични болести, угасване на високата енергетика на човека и тържество на 
микропаразитите. А те, както е и запланирано от Великия Божествен Замисъл, започват да изпълняват 
своята роля като санитари на Вселената – да унищожават всяка органична материя, в която угасва или 
е угаснал живота. Мнозина са виждали скелети на животни в гората, труповете на които са изядени от 
червеи и микропаразити, които живеят в тялото и на всеки човек и животно под контрола на имунната 
система на протежение на цялата жива история, предават се от поколение на поколение, еволюират 
заедно с човека, в това число и трихомоназата, токсоплазмата, хламидията и много други, и се 
събуждат веднага щом започне да отслабва енергетиката, да се снижава имунната система на човека 
или/и да стане заразяване с букет от чужди микропаразити – от хора и от животни. По такъв начин те, 
бактериите, санират планетата, иначе на нея биха се натрупали планини от трупове на хора и животни, 
планини от отмрели листа и прочее органика. Даже металът се унищожава от ръждата, която също 
представлява продукт на бактериите.
       Ето защо чистката – това е само път към създаване в организма на условия за 
самовъзстановяване на неговите функции. Но главното е след това – във вдигането на себе си от 
нисшите нива на вибрации към висшите състояния на битието, към вибрации в Пространството като 
Човек, а не като низшо същество. Иначе всичко ще се върне към предишното състояние, даже и към 
по-лошо, доколкото потомството на собствените микропаразити, в частност съхранилите се в 
цистообразно (спящо) състояние в дълбоките тъкани на организма, в костите, ще израснат вече с 
памет за прилаганите антипаразитни препарати и ще станат още по-устойчиви към тях и по-агресивни 
към тялото. На издигането, възхода и полета на човека и е посветена цялата «Бяла Книга на Живота».

       При хората, живеещи в планините на Чили и Перу, може често да се видят на пояса малки 
торбички, откъдето те от време на време вземат нещо и го слагат в устата си. Както става ясно, това е 
морско зеле, заради което те периодично слизат надолу до океана и което им помага да запазят в 
добро състояние здравето си. А в СССР са се провеждали изследвания на доста странно явление. 
Съществували цели селища, където всички жители били умствено изостанали или болни. Веднага щом 
хората отпътували от родните си места в други региони, тяхното състояние значително се 
подобрявало. В изследванията така и било записано: «селищата на глупците». Оказало се, че по тези 
места катастрофално не достига йод. Изследванията били закрити, а оповестени чак в началото на 
този век. Всичко това е още едно потвърждение на важността за приемане от населението, особено на 
живеещите далеч от морета и океани, на продукти, съдържащи йод – преди всичко на морско зеле в 
пресен и сух вид, морска сол, йодирана сол, препарати с йод (трябва да се има в предвид, че от солта 
и от препаратите йодът се изпарява бързо), капки на Лугол и йод. Йодът е генератор на здраве! Но 
превишаване на дозите и вземане на йод постоянно не бива да се прави. Което важи и за всички други 
препарати. И по-добре е да се взема във форма на усвоим микроелемент, който се съдържа в 
морското зеле, в други плодове, зеленчуци и ядки богати на йод.

 Чистка с чесън. Чесънът е древно ефективно средство с антипаразитно действие и за
оздравяване на организма. Той и неговите препарати способстват не само за унищожаване на 
паразитите в организма, но и за ефективното очистване на съдовете, а също за укрепване на имунната 
система. Очиствайки организма и раздразвайки го, чесънът оказва стимулиращо въздействие върху 
работата на клетките, повишава техния тонус, усилва защитната функция срещу паразити и вируси. 
Чистотата на съдовете и клетките, поддържането в тях на висок тонус има изключително важно, 
решаващо значение в борбата срещу болестите. А не директно клетките на организма изведнъж,
въпреки Законите на Природата, да почнат да се превръщат кой знае защо в злокачествени, тоест, във
враждебни на своя си организъм, да се размножават и да образуват тумори, че още и без да имат свои 
органи за хранене, отделяне и животообезпечаване, с които разполагат микропаразитите да живеят 
самостоятелно и да мигрират (метастази).
       Еликсир на младостта – това е древна рецепта от чесън и лимон, известна като средство, 
укрепващо имунната система, очистващо кръвта и съдовете, отстраняващо задъхването, полезно при 
отклонения в теглото: прясно изстискан сок от 24 лимона се смесва с 400 г смачкан по различен начин
чесън, удобно е с блендер с част от самия сок в половин литров пластмасов съд от кисело мляко, 
съдържанието се помества в буркан, желателно с широко гърло. Отгоре бурканът се покрива с лека 
тъкан или марля, завързва се и се поставя на хладно място. След 24 дни средството е готово. Може да 
се почне приемането му и по-рано, но ефектът ще бъде по-малък, чесънът може да пречи на съня, 
което не става след пълния срок на получаване на настойката. Преди приемане сместа се разклаща. 
«Еликсирът на младостта» обикновено се приема един път дневно преди сън: 1-2 чаени лъжички от 
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сместа с половин чаша вода, разбърква се и се изпива. Може приемът да варира, да се пробва да бъде 
вземан сутрин на гладно, през деня между приеманията на храна и вечер един час преди лягане, като 
трябва да се отработи собствената доза по вътрешното усещане и по съня. В началото на приема в 
стомаха може да започне революция от разтревожените от еликсира паразити. Позитивно въздействие 
върху организма не се чувства веднага, а примерно от 14–20-тия ден. Еликсирът чисти съдовете в 
целия организъм и което е особено важно, в мозъка, сърцето, подобрява се съня, изчезва умората и 
вялостта, тялото се изпълва с лекота и енергия, подмладява се кожата. Силата на ефекта зависи от 
качеството на чесъна, в него, по възможност, не трябва да има нитрати. Ефектът значително се усилва 
на фона на прием на чай от джинджифил, лимонов сок и мед (рецептата е приведена по-горе) – не в
един прием, разбира се. Еликсирът може да се съчетава с прием на други очистителни препарати.
       Тибетска рецепта за чеснова настойка: измиват се и се изчистват 350 гр. чесън, щателно се 
смачкват с дървени лъжица или чукче в неметален съд, заливат се с 200 мл спирт в стъклен съд, който 
се поставя на хладно място за 10 дни, после се прецежда през марля и се приема на капки с 1/4 чаша 
мляко 15-20 минути преди закуска, обед и вечеря по следната схема: 1-ви ден 2 капки, 2-ри ден – 4 
капки, 3-ти ден – 7 капки, 4-ти ден – 10 капки, 5-ти ден – 13 капки, 6-ти ден – 15 капки, 7-ми ден – 12 
капки, 8-ми ден – 9 капки, 9-ти ден – 6 капки, 10-ти ден – 3 капки, 11-ти ден – 25 капки. Настойката със 
спирт е много силно очистително средство. Повтаря се след около шест години. Може да се редува с 
еликсира на младостта.
       Маслен екстракт от чесън: максимално смачкан чесън или лук (може да се пробва и едното, и 
другото), се смесват с каквото и да е растително масло в пропорция 1:5, държат се на долната полица 
в хладилника една седмица, приемат се с храната сутрин и на обед по 1/4 - 1/3 чаена лъжичка, 
експериментира се в посока на увеличаване. Курсът на прием е не по-малко от 2-4 месеца заедно с 
лецитин и витамин Е.
      При антипаразитната чистка се провежда прием на ударни дози пресен чесън: минималната доза е
не по-малко от 1-2 големи глави чесън с по пет-шест едри скилидки в тях. Така започват деня в 
знаменития хотел «Кранс Амбасадор» в швейцарските Алпи. Само че там нарязват и дават да се вземе
преди закуска по една скилидка чесън. Обаче чесънът с лимонов сок и спиртните настойки, все пак, са 
по-ефективни препарати.
       Не е безинтересно да се отбележи, че в много препоръки по медитация често може да се срещне 
забраната за приемане на чесън и лук, тъй като те пречат на медитацията. В светлината на откритието 
на Н. А. Семьонова става ясно защо: силните антипаразитни свойства на чесъна и лука потискат 
паразитите и намаляват отделянето на ендоморфини, затова и дълбочина на потапяне в еуфорично 
състояние медитиращия човек не постига.
       В Позднанския институт за лекарствени растения са направили експеримент, който показал, че 638 
щама на бактерии били нечувствителни към пеницилина и тетрамицина, но всички те загинали от 10-
процентна спиртна настойка с чесън. Антибактериалните свойства на чесъна и лука убиват дрождевите 
култури, блокират размножаването на гъбичките и микроорганизмите, унищожават дифтерийните и 
дизентерийните пръчици, микробактерията на туберкулозата, възбудителя на чумата, стафилококите, 
стрептококите (“Польское обозрение”, №1, 1967г.).

 Отвара от змийско мляко (чистотел) – също се счита за едно от най-силните и радикални 
антипаразитни средства. Дозировката е: 1-2 супени лъжици от изсушеното растение се заливат с две 
чаши вряла вода и се държат в термос, за да е по-силна настойката или в буркан, завит с одеяло до 
охлаждането, приема се по 1 супена лъжица до 1/4 - 1/3  чаша три пъти на ден в зависимост от способа 
на настойване, като се отработва собствена доза. Големите очистителни свойства на змийското мляко
са подсказани още в названието на това прекрасно растение и съвсем не случайно. Приемането на 
отвара от него в комплекс с антипаразитен курс или самостоятелно, а така също като продължително 
профилактично поддържащо средство дава удивителни резултати. Растението не само очиства 
организма, но подобрява и храносмилането. Полезна е и настойката му с водка, спирт или ракия. 
Змийското мляко може да берете и сами, то расте навсякъде, както и другите билки. Всякакви билки е 
по-добре да се събират в края на юни, приблизително при пълнолуние, около 12 часа през деня, когато 
в тях има най-много жизнена сила.

 Настойка от смес на равни части вратига (пижма), кора от дъб и зърнастец (крушина) –
също много ефективно антипаразитно средство. Дозировката е: 1-2 чаени лъжички на чаша вряща вода 
се настойват вечер, пие се по половин чаша сутрин и вечер.

 Настойка от съплодията на елха (ольха) или на кора от трепетлика (осина). Дозировката 
може да се намери в аптеката.

 Прясната клюква (северно блатисто растение), сок и мус от нея притежава силно 
антипаразитно и антитрихомоназно действие. Учените са открили, че трихомоназата загива в сок от 
клюква. Приемат се по няколко лъжички от плодчетата на ден, което е добра профилактика срещу 
паразити. На децата клюквата може да се смачка и размеси с мед или захар, и да се добавя в каши, а 
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изстискания сок да се добавя към всяко питие. Прясното растение може да се пасира с миксер или с 
лъжица, да се постави в хладилник и да се приема по 2-3 чаени или супени лъжици в смес с вода 2-3 
пъти на ден не по-малко от 30 дни. Ефективни са клизмите със сок от плодчетата. Следва да се има в 
предвид, че клюквата запича, затова нейният прием трябва да се съпровожда с обилно приемане на 
разслабващи продукти. Антипаразитни свойства притежават калината, офиката - червената и черната. 
Последната е великолепно средство при хипертонии и други сърдечносъдови заболявания.

 Прием на стрити сух пелин (полынь) и подправка карамфил (гвоздика) – дози: по половин 
чаена лъжичка всеки ден, след 30-тия ден се приемат 1-2 пъти на седмица. Подправката карамфил е 
много силно антипаразитно средство. Ако се държи в устата вместо дъвка, смуче се колкото може по-
дълго през деня (по-добре с парченце морска или каменна сол и се редува с пелин, сушена песекиня, 
вътрешните мембранови прегради на гръцкия орех, късчета пресен или сух джинджифил и други 
препарати), изплаква се гърлото и носа с вода с капки водороден прекис, йод, сол, то това надеждно 
предпазва зъбите от кариес и ги съхранява здрави до преклонни години, доста надеждно избавя от 
опасност от синузити, полипи в носовите части, тонзилити, ангини, бучки, водянки и други проблеми на 
мозъка, от много очни болести, от гастрити, язви на стомаха и на дванадесетопръстника, от диабет, от 
поява в организма на ламблии, опистархи, ехинококи и други микропаразити. Особено при провеждане 
на регулярни профилактични антихелминтни и антипарзитни чистки, в частност, в периодите на 
религиозните пости. Дъвченето на карамфил, пелин, джинджифил, изплакването на гърлото с вода с 
капки водороден прекис и йод/луголов разтвор служат като добро профилактично средство при 
пътувания в тропиците. При приемане на карамфилчето непременно е нужно да се пие много вода, за 
да се усили отделителната функция на бъбреците. Смученето на карамфилче с парченце морска сол 
много силно насища организма с енергия и се явява ефективно средство срещу студ (за тези, които 
работят на студено, дават караул или усещат недостиг на енергия и мръзнат през зимата).

 Прием на смес от равни части пшенични трици и ситно смлени семена на кимион (тмин) и 
копър (укроп) (ако няма кафемелачка е възможно приемането на цели семена) – по чаена лъжичка 
три пъти на ден, на децата се дава отвара в течение на 30 дни (срока на инкубационен период и 
развитие на паразитите). При приготвянето у дома на сместа с кафемелачка, може към семената на 
кимиона и копъра да се добавят, варират подправки карамфил, сух джинджифил, къри, други 
растителни средства – това усилва антипаразитните свойства на сместа.

 Прием на настойка от зелен гръцки орех: слагат се в емайлирана тенджера или в стъклен 
буркан измитите и изсушени плодове на гръцкия орех, които трябва да са с восъчна зрелост, заливат 
се с водка и се оставят за 3-5 дни на прохладно място, отливат се в подходящ съд и се съхраняват на 
тъмно. Приемат се първите 5 дни на капки, като се увеличава дозата от 1 до 5 капки с вода, а после по 
2-2½ чаени лъжички с ½ чаша вода ежедневно в продължение на 30 дни, след това по 1-2 пъти на
седмица 6-12 месеца в зависимост от здравословното състояние. При д-р Х. Кларк това е главното 
лечение на рака и на други болести, с приемане на сух пелин, карамфил и други препарати.

 Прием на настойка от пачи крак (лисичка) – силно антипаразитно средство: 2 супени лъжици 
нарязани пресни гъби пачи крак (ако са изсушени - 3 чаени лъжички с връх) се заливат със 150 мл 
водка, оставят се 2 седмици в хладилник и като се разбъркват, без да се филтрират се приемат по 
една чаена лъжичка вечер в продължение на месец. Пачият крак не червясва, защото е богат на 
веществото хитинманоза, чиято миризма не се понася от хелминтите от всички видове, от 
власоглавите и други паразити, но което се разрушава при готвене и осоляване.

 Прием на ленено семе и счукани семена на лен сутрин на гладно и вечер преди сън на 
курсове, не по-къси от 30 дни – представлява много силно антигъбично средство. При патогенна флора 
в репродуктивните органи се провежда спринцоване вечер с отвара или масло от ленено семе, след 
промивка с антипаразитни отвари – също на курсове по 30 дни.

 Продължителен прием на сокове и пресни салати от моркови, червено цвекло, земна 
ябълка. Съществуват много примери, когато приемането на сок от моркови и червено цвекло позволява 
да се победи рака в доста сериозен стадий. А приема на салати от цвекло и моркови в течение на 30 
дни, после цял живот -  е добра профилактика при всяка сериозна болест (за да е салатата по-приятна, 
може към цвеклото и морковите да се настърже малко ябълка). Такава салата трябва да се въведе за 
всички, които пристъпват към чистка.

 Силно антипаразитно действие притежава екстракта от игличките на бялата ела (пихта), на
бора (хвои сосна). На никой не пречи да обърне на тези прости средства особено внимание. 
Дъвченето на свежи иглички от хвойнови растения, също и цветовете, а през зимата на пъпките на 
градинските и други познати и нетоксични дървета и растения, в частност на глухарчето, е много 
полезно за бременните жени. Има много случаи, когато каторжници, заточени в Сибир и на други 
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места, независимо от нечовешките условия и оскъдното хранене, не само са оцелели, но и не са 
боледували, съхранили са здравето и живота си, дъвчейки игличките и смолата на кедъра, на други 
хвойнови растения, венчелистчетата от цветовете на шипката, листата на дърветата, на глухарчето и 
на други растения. Водният екстракт на бяла ела и на други хвойнови не бива да се бърка с маслото от 
бяла ела, което се приема на капки върху бучка захар под езика или с течност: започва се с една капка 
и се прибавя по още една на всеки три дни, и така се достига до 30 капки и обратно.

 Силно антипаразитно действие притежава също катрана (дёготь) (приемат го в дози по 
няколко капки върху лъжица мед), кедровата смола (настойки живицы), прополиса (може да се 
поглъщат на малки късчета). Антипаразитно действие имат и растения като бял равнец, плодовете и 
листата на бялата и черна черница, плодовете, листата и кората на нара, лайката.

 Добри антипаразитни средства се явяват всички червени ягодоплодни, червеното грозде и 
сухото червено вино. В Португалия, а също в тези краища на Испания, Франция и Италия, където 
пият много червено вино и не употребяват бира и силни напитки, няма масови заболявания на черния 
дроб, ракови, сърдечносъдови и други тежки болести. Да си припомним и това, че на атомните 
подводници всеки ден към обеда дават по чаша червено сухо вино. Смятало се, че то защитава от 
радиацията, извежда стронция и т.п. Но сега можем сами да разберем какво действие оказва то преди 
всичко. И ако прочитайки тези редове, някой премине на червено вино, след като е пил предимно твърд 
алкохол, то това ще бъде огромен напредък. Особено ако в червеното вино се добавят още смлени 
подправки, билки или се направи глинтвайн: да се сложи във виното кардамон, мускатен орех, 
карамфилче, канела, две кубчета захар, вода, малко да се понагрее (класически глинтвайн), а също 
смлени на прах лавров лист, пелин, клончета и иглички от бор, бяла ела, корен на девесил (може да се 
подправи така и бяло вино), всякакви други подправки да се сложат, плодове примерно дюля, ябълка, 
растения по вкус и желание и т.н. Ако желанието да се пийне е голямо, то по-добре е да се пие такова 
червено вино с подправки. Или глинтвайн, където да се добави мъничко алкохол. И все пак и най-
чистото червено вино не унищожава, а само приглушава активността на паразитите. За ефективното 
унищожаване и отделяне на паразитите от организма е необходима комплексна чистка, насищане на 
организма със силиций, укрепване на имунната система.
       Също са лековити някои минерални води, в състава на които примерно има серни съединения. 
Има лечебни извори, къпането в които лекува безплодие, проблеми с периферната нервна система, 
способства за бързото зарастване на рани. Такива води имат дезинфекциращи свойства и понякога се 
препоръчват за питейно лечение по приблизително ½ до 1 водна чаша 2-3 пъти дневно при проблеми 
със стомашно-чревния тракт като гастрит, язва, запек, дори при нервни проблеми. Такива курсове на 
лечение е добре да се провеждат в продължение на 30 дни, като се отрегулира собствената доза за 
прием на водата.  

 В особено тежките случаи прилагат ударно средство - настойка от бучиниш (болиголов): 
отровна е, изисква крайна предпазливост, прилагат я, само когато не помагат други препарати или като 
екстремно средство в тежки случаи по методиката на Тищенко, Корепанова, прибавяйки ежедневно от 
1 до 30 капки и обратно, задължително под контрол на лекар, а също и прием на сублимат (прием 
сулемы) – също под контрол на лекар. Т. Свищева привежда следната рецепта за разтвора на 
сублимат. Частичка живачен двухлорид с големина на пшенично зърно се разтваря с вода в лъжица от 
неръждаема стомана или в порцеланова чашка. Разтворът старателно се отлива в стъклен съд и се 
допълва до обем от 0.5 литра, съхранява се в закрит вид на прохладно място. Приема се три пъти 
дневно 30 минути преди ядене, отначало по чаена лъжичка, а после – по супена лъжица, отпива се с 
преварена вода и жабурейки в устата. Изпиталите това лекарство хора предупреждават за опасността 
от предозиране, но и препоръчват да не се изпитва страх от силните ефекти. Например, при запуснат 
рак на стомаха убитите туморни клетки (тоест трихомонази и други паразити)  могат да бъдат 
повърнати буквално като недообработена храна.

       За безнадеждно болните от рак, СПИН, преживелите тежък инфаркт, инсулт, а също за 
парализираните, за болните от множествена склероза, тежка форма на хепатит, болестта на 
Паркинсон, ДЦП, диабет, псориазис и други незабавна крачка се явява очистването на червата с цел 
облекчаване детоксикацията на организма и по-скорото възстановяване на естествената евакуация (в 
безнадеждните случаи успешното нормализиране на евакуацията значи - на крачка да се изпревари 
смъртта) приемане на антихелминтни препарати, а там, където ги няма, провеждането на седем 
поредни нощни чистки (виж рецептата по-надолу в Глава 6 за деца с корекция за възрастни чрез 
удвояване на дозата от смес на чай, коняк, захар с последващо приемане на слабително) и незабавно, 
веднага провеждат вътревенозно вливане по 100 грама 0.5% разтвор на метронидазол, на капки в 
течение на 40 минути, пет дни поред, или провеждат прием на таблетки, а също по 250 мл 0.3% 
стерилен разтвор на водороден прекис, капково вътревенозно в течение на не по-малко от 1.5 часа, 1-2 
пъти на седмица, в продължение на 5-6 седмици. Лекарят трябва да определи, кой от двата препарата 
да се въведе първи и как да се комбинират те. Аскорбиновата киселина се приема без глюкоза. 
Обезателно се провеждат до седем чистки на черния дроб с маслиново/слънчогледово масло с 
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лимонов сок и прием на английска сол (най-силното очистване на черния дроб е в 1-2 часа през 
нощта).
       Народният лечител Н. Шевченко отдавна и успешно използва срещу рака следният метод, който е 
разкрил на всички: смесват се 30 мл нерафинирано слънчогледово масло, а най-добре сурово 
ленено, ако е достъпно, с 15 мл 96% спирт, или с 30 мл водка, разтръскват се и се изпват 30 минути 
преди ядене 3 пъти дневно в течение на 10 дни, след това 5 дни прекъсване и така се прави три пъти. 
Забранено е в този период да се употребява алкохол, да се пуши, да се приемат лекарства, билки или 
други препарати. Но при това е изключително важно ежедневно да се извеждат от тялото огромното 
количество белтъчна маса от умиращи паразити и техните токсини чрез промивка на червата. Следва 
да се отбележи, че този ефективен метод, с нещо напомнящ по тип въздействието на нощните чистки с 
чай и коняк, помага основно в екстремните случаи, когато ракът или друга болест преминава в 
последните стадии, когато паразитите живват, придобиват най-голяма активност, могат да поглъщат 
маслото с алкохола и трябва бързо да се отделят от организма с всички средства, сред които клизмата 
в първите 1-2 седмици се явява обезателна. Внимателното сравняване на този метод с нощните чистки 
подсказва добавянето на четвърти прием на маслото с водката – вечерта в 22 часа, за да се тровят 
паразитите и през нощта, когато те излизат в търсене на храна. Но при хроничните болести този метод 
не позволява да се въздейства на паразитите, намиращи се в цистообразно (спящо) състояние навътре 
в тъканите, надълбоко в пикочополовите органи и на други места, и тогава е най-добре той да се 
прилага в комплекс с други препарати и средства. Във всеки случай е добре да бъде пробван.
       По-нататък, при тежките случаи, прилагат други препарати и средства: йод или разтвор на Лугол, 
започвайки с 1 капка, добавяйки по една всеки ден и достигайки до 30-40 капки два пъти дневно, при 
прием и на двата препарата, единият примат сутрин, другият вечер, под консултация на лекар, отвара 
от змийско мляко, карамфилче, настойка от зелен гръцки орех и други антипаразитни препарати 
(каквито има в дадената местност). Редуват се, едни препарати се вземат ежедневно 30 дни поред, 
други – 1-2 пъти на седмица. След съществено подобряване, се преминава към профилактичен прием 
на препаратите 1-2 пъти седмично. Следи се за чистенето на червата и регулярната евакуация. И така 
се продължава докато човекът напълно се възстанови. Полезно е да се приемат отвари от полски 
хвощ, медуница, салати от листа на глухарче (по-добре през пролетта), подправка от изсушена коприва 
и други треви за възстановяване нивото на силиция в организма. Храненето: от първия ден на 
лечението тежките пациенти преминават на диета, състояща се от не по-малко от литър прясно
изстискан сок от моркови на ден, в който добавят или пият отделно 1/3 прясно изстискан сок от червено 
цвекло, с максимално възможно количество овесени, пшенични трици или/и сухо или прясно морско 
зеле, сини сливи, сушени кайсии; да се яде 2 пъти дневно салата от пресни листа на глухарче (събрани 
далече от градовете, не е задължително в голямо количество, по-добре през пролетта). Обезателно да 
се яде сутрин и вечер ежедневно, минимум в течение на 30 дни, прясно цвекло и моркови на салата: 
настъргват се на ренде в равно количество, добавя се малко ябълка. Приемат се био/бифидо йогурт, 
кисело мляко със счукан и добавен към тях чесън и няколко капки йод, престояли не по-малко от 30 
мин., или заквасени с малко количество змийско мляко, доколкото в кисело-млечните продукти, във 
всички, има много патогенни микроби и следва да се изключи тяхното попадане в отслабналия 
организъм. Те могат да се приемат с трици, подходящи според кръвната група. Хляб – само във вид на 
ръжени хлебчета (може замесени със сода за хляб): фински с кимион, или добре изсушени сухари от 
черен хляб (за потискане на микрофлората). Месото и всички животински белтъци и мазнини, 
включително млякото, изварата, кашкавала, напълно се изключват по време на лечението.
       Още веднъж следва да се подчертае извънредната важност на регулярното очистване на червата 
в началото на лечението, а също и винаги, когато в течение на целия ден не е имало изхождане. 
Трябва също да се напомни, че при хората от втора, трета кръвни групи очистващата функция на 
организма поначало не е много силна, също хората от втора, трета, четвърта кръвна група са много
леко раними и не умеят ефективно и дълбоко да се отпускат. При парализираните трябва да има 
старание своевременно да се промиват. Те се довозват до тоалетната на легло-количка, промиването 
на червата се прави с помощта на 10-15-литров стъклен или пластмасов съд, закачен нависоко близо 
до леглото, от който водата по шланг отива в червата (без пластмасов накрайник) чрез тройник, от 
който третата тръба се спуска в тоалетната, спиране на подаването на водата към червата и 
откриването на шланга към тоалетната се осъществява или с крановете при тройката, или със 
специални медицински клипсове, или с щипки за пране по сигнал на пациента, или на малки дози, 
особено в началото, които да се увеличават постепенно. Промиването се прави до 7-10 и повече пъти, 
често до пълното изразходване на водата в съда. Във водата могат да се добавят антипаразитни 
отвари и средства (змийско мляко, вратига, дъбова кора, сок от лимон, чеснова вода, и др.) или 
обратно, привлекателни за паразитите отвари, но никога да не се смесват или редуват в кратък срок.
Щом като се появи естествено изхождане, а то при обилно приемане на трици със сокове и кисело 
мляко с чесън, сушени кайсии, сини сливи, сухо и прясно морско зеле, салати от пресни моркови и 
цвекло рано или късно ще се появи – това е първия признак за победа над болестта. Ежедневната 
евакуация - това е живот!
Сред книгите за проблеми с рака и други болести е полезно да се прочетат «Как победить рак?» на В. 
А. Плюснина (http://plyusnin.narod.ru/), «Тромбоциты и простейшие» на М. В  Лифановского, В. А. 
Ульманна (http://ulmann.strana.de/thromb .html, http://membrana.ru).
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Стъпка 6. Очистване на пикочополовата система и на всички отделителни системи, ликвидация 
на причините за всички възпалителни процеси при мъжете и жените, цистити, вагинити, 
възпаления и непроходимост на филопиевите тръби, безплодие, простатити, аденоми на 
простатата, рак, също и хемороиди. Възстановяване функциите на репродуктивните органи.

       Преди време един от потомците на известен руски род зад граница, емигрирал с първата 
следреволюционна вълна, достатъчно динамичен за своите 90 години, на въпрос за това, как му се е 
отдало да съхрани такава сила и активност, казва, че по съвета на един потомствен руски лекар от 
старата генерация, той приема пикочогонни и очистващи пикочополовата система средства и то само 
до обяд, за да може през нощта да спи спокойно и да не става. По мнението на лекаря, добавя той, 
съхраняването в безупречно състояние на отделителната функция на бъбреците и пикочополовата 
система играе много важна роля за обезпечаване на нормалната работа на сърцето, съдовата система 
и другите органи. Наред, разбира се, с нормалната евакуация на червата, която по-лесно се оправя, 
отколкото запуснатите бъбреци. Добър съвет. Всеки човек след тридесет годишна възраст трябва поне 
веднъж на няколко години да приема в качеството на профилактика пикочогонни и дезинфекциращи 
пикочополовата система растителни средства. Да пие пикочогонни чайове или да добавя пикочогонни, 
жлъчегонни треви в чая, например мечо грозде и др. Има и готови препарати в аптеките изцяло от 
билки, които дезинфекцират и очистват пикочополовите пътища от солите, пясъка, предотвратяват
образуването на камъни. А ако още се и провеждат периодични курсове на промиване на пикочния 
мехур и вагината с антипаразитни средства, както е указано по-долу, то това ще съхрани нормалната 
функция на пикочополовата система до самия край, ще предотврати появата на инфекции, 
възпалителни процеси, различни образувания и тумори, в това число и колпити и други проблеми при 
жените, простатити, аденоми при мъжете, няма да допусне появата на рак.
       Бъбреците, пикочополовата система, както и белите дробове, очите, костната система, са най-
трудно достъпните за всякакви чистки. Обяснението е много просто: каквито и да е препарати не могат 
добре да достигнат по кръвен път поради нарушаването проходимостта на малките съдове в 
дълбочината на тези органи, в които са се разплодили микропаразити. А паразитите, намиращи се в 
цистообразно (спящо) състояние, в което те могат да изпадат при най-малката заплаха за живота им, 
въобще са недостъпни за действието на препаратите. Но от нормализацията на функциите в тези 
сфери до голяма степен зависи и общото здраве. Например, след откриването на паразитната 
етиология на всички болести е установено, че една от главните причини за хипертонията се явява 
скритата инфекция и нарушаването на функциите на бъбреците и надбъбречните жлези, както и на 
белите дробове. А нали официалната медицина до този момент е лекувала хипертонията чрез 
съдоразширяващи и обезболяващи препарати, затова и безуспешно. Затова при хронични проблеми в 
тези органи лечението е най-добре да се започне с гладуване, при строго съблюдаване на правилата 
за ежедневни промивки на червата сутрин и вечер, прием на отвари и разтвори, съдържащи силиций. 
Срокът на гладуването е – до очистване на езика и очите. След правилното и внимателно излизане от 
гладуването се продължава с профилактична и поддържаща обща и местна чистка.
      Нарушенията на функциите и болестите на пикочополовите органи и правото черво винаги са 
взаимосвързани и се отразяват на общото състояние, предизвикват тежест в главата, главоболие и 
даже болести на очите. Особено ефективни за лечение на възпаления, аденоми и рак на простатата, 
на цистити, колпити, ерозии, кисти, безплодие и на всички други мъжки и женски пикочополови и други 
болести, възникващи основно от паразитна и гъбична инвазии, се явяват следните препарати и 
процедури, обезателно на фона на сериозна вътрешна чистка на целия организъм, на черния дроб, 
корекция на гръбнака и положението на тазобедрената система, както е указано в други места на тази 
книга. Промиването (иригацията) на вагината и на пикочния мехур през уретрата (при мъжете и при
жените) с отвари на смес от равни части вратига, кора от дъб и зърнастец (1 супена лъжица от сместа 
на чаша вряла вода се прави настойка и се чака до охлаждане), съплодията на елша или кората на 
трепетликата, настойка от змийско мляко (1 супена лъжица се залива с чаша вряла вода и се оставя в 
термос – за да е по-силна настойката, или в буркан завит в одеяло до охлаждането, смесва се с
преварена вода, като концентрацията се увеличава постепенно), вода с капки водороден прекис. 
Иригацията на вагината е понятна – нейните притежателки знаят как това се прави. А в пикочния мехур 
тези отвари се въвеждат през уретрата с гумен шприц (по-удобно е), по-неудобно е със спринцовка под 
налягане. Изисква се неголям навик за отпускане на мускулите на пикочния мехур, при мъжете това се 
постига по-бързо при сгънати колене или седейки. Като цяло процедурата е достатъчно проста, 
усвоява се бързо. Прави се в течение на 60-100 дни, минимум два пъти на ден, сутрин и вечер, със 
старание да се удържи течността по-дълго време, особено вечерта. В началото ще бъде трудно, после 
става достатъчно лесно. Такава иригация е най-силното и ефективно средство срещу всички 
пикочополови болести, в това число ерозия, безплодие, кисти, възпаления, аденоми и рак на 
простатата. Във висша степен е полезно насищането на пикочополовата система със силиций, което се 
постига чрез въвеждане (иригация) в пикочния мехур и вагината на отвари от полски хвощ, медуница, 
филтриран разтвор на бяла глина, ленено масло. Н. Семьонова дава полезен съвет: за увеличаване на 
лечебния ефект при мъжете със сериозни проблеми на простатата и на други пикочополови органи да
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се ползва ваничка за репродуктивните органи, потапяйки ги в пластмасова чаша с отвора на змийско 
мляко, смес на вратига, кора от дъб и зърнастец, с разтвор на бяла глина за 10-20 минути.
       По такъв начин доста ефективно се лекуват и хемороиди – чрез въвеждане на горе указаните 
препарати, може в тях да се сложат капки водороден прекис, на вода с капки прекис в нея или с 
намокрен с нея тампон в правото черво, с намокряне на хемороидните възли, при обезателна обща 
радикална антипаразитна чистка на целия организъм. След 60-100 дни с такива промивания на 
пикочния мехур, на вагината с отвари на смес от равни части вратига, кора от дъб и зърнастец, и 
въвеждането на третина чаша с такава отвара в правото черво, с добавяне към нея на капки прекис, 
може да се избавите от всякакви болести на пикочополовата система, да нормализирате напълно 
нейната отделителна и репродуктивна функция. Разбира се, в съчетание с обща чистка на организма.
       Трябва добре да се осъзнае, че без такова местно лечение на пикочополовите органи, само с 
вътрешно приемане на антипаразитни средства, е доста трудно да се постигне излекуване, особено 
при безплодие, аденоми, простатити, кисти и др., а още повече при рак. Освен това, следва да се 
разбере изключителната важност на чистотата и здравословното състояние на пикочополовата 
система и на правото черво за общото здраве и нормалната функция на мозъка, доколкото, както вече 
бе казано по-горе, съгласно последните научни изследвания, дебелото черво се явява най-активното 
място за метаболитните процеси в организма, и трябва веднага да се въведе в ред. Хемороидите са 
явен показател за запуснатост на правото черво и на репродуктивните органи, на това, че те са 
заселени от паразити и човек страда от букет от болести – от местни (простатити, аденоми и други при 
мъжете и цял ред женски болести, фригидност, импотентност, женско и мъжко безплодие и прочее) до 
проблеми със съдовете, сърцето, мозъка, опасност от инсулти и инфаркти.
       Възстановяването на функциите на цялата долна отделителна и репродуктивна система при 
обезателна обща чистка на организма подобряват потентността и могат да помогнат в много случаи на 
безплодие, ако не е имало оперативно вмешателство и няма физиологични отклонения. Има случай, 
когато чистката е помогнала на жена с една фалопиева тръба (втората е била отстранена) да 
забременее и да роди здраво дете. Нали при 95-98 процента от случаите причина за безплодието се 
явява паразитна инвазия, разплодилите се в репродуктивните органи паразити ги задръстват и 
нарушават тяхната функция. А ако се отделят и двете тръби... Що се отнася до изкуственото зачеване, 
дадената книга дава достатъчно информация за сериозен размисъл. Важно е да се даде тази книга на 
подрастващите поколения да я прочетат. На мнозина тя ще отвори очите и ще помогне да бъдат
избегнати множество грешки. Следва да се има в предвид, че промиването на вагината, а също и на 
уретрата, след определено време обезателно се съпровожда с обостряне, от типа на цистит, понякога 
остър, който преминава в сърбеж от излизащите паразити, може да се вдигне температурата. Не се 
бойте, а само регулирайте и варирайте промивката, въвеждайки ленено масло за намаляване на 
сърбежа. Не се предавайте, упорито продължете курса 60-100 дни, сменяйки препаратите, защото 
отмиването на всички паразити, в това число и на намиращите се в цистообразно (спящо) състояние в 
пикочополовите органи не е лесно. Не трябва да има и опасения относно нарушаване на 
микрофлората. Като се отмият всички колонии паразити и слузта, след лечението здравата 
микрофлора ще се възстанови сама.
       Бъбреците постепенно се очистват в процеса на очистване на черния дроб, с приема на горе 
указаните препарати, а също с продължително, до година и повече, приемане на чай-настойка от 
полски хвощ, медуница, овес, други пикочогонни треви. При задържане на урина, при отказване на 
бъбреците, добро средство се явяват костилките на кабулскя миробалан. Дозировката е 4-6 грама 
стрити костилки. Противопоказания: бременност, обезводняване, силно изтощение, изнемощялост (за 
миробалана вижте стъпка 10. за възстановяване на естествената имунна система).
       Следва да се отбележи, че потенцията ефективно се възстановява с инжекции с живата клетка на 
кокоше яйце.
       Приучете се да мислите и следите от ранна възраст за това, колко и какви течности ежедневно 
преминават през вашата главна отделителна тръба - пикочната система: отравящи течности (всички 
видове алкохол, бира, синтетични напитки, водопроводна и подложена на всякакво очистване, 
филтрирана вода), отмиващи течности (жива чиста вода), дезинфекциращи (всички пикочогонни, 
циститни, простатитни чайове и билки), провеждайте периодична дезинфекция на пикочния тракт, 
промивайте репродуктивните органи, съблюдавайте за хигиената на пикочополовия тракт и тогава до 
дълбока старост няма да избегнете здравето и пълноценния живот.
     

Стъпка 7. Лечение и профилактика на проблемите с носа, гърлото, ушите. Профилактика на 
инсултите.

       Носът изпълнява две много важни функции в организма: той е много важен канал за отделянията 
от главата и канал за приемане и провеждане в организма на енергиите на Вселената, а също на 
кислорода и на другите елементи с въздуха. Всякакви нарушения на този канал водят до проблеми със 
здравето – от най-елементарни, като лошо самочувствие и съобразяване, до синузит, полипи и болести 
на съдовете в мозъка, включително инсулт. Ето защо е така важно да се държи този канал винаги 
отворен и свободен за безпрепятственото извеждане на всякакви отделяния от главата. Освен това е 
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полезно да се подпомагат такива извеждания, в никакъв случай да не се блокират, което правят 
практически всички хора, веднага щом започне да им тече носа. При това – по препоръка на лекарите.
       Преди всичко трябва правилно да е разположена носовата преградка, което е необходимо да се
провери от лекар още в детството. Особено при някакви проблеми със здравето. Носовото говорене 
може да бъде признак за проблем при преградката. И ако тя не е правилно разположена, трябва да се 
изправи при мануален лекар терапевт без операционно изрязване. 
       По-нататък, доколкото носът представлява път за оттичане на слузта с микропаразитите, 
токсините, шлаките от главата, от мозъка, а течащият нос- е висша проява на този процес, то, вместо 
да бягате в аптеката за капки и да го блокирате с тях, по-добре да купите няколко пакета носни 
хартиени салфетки и да помогнете на този велик процес да завърши своята дейност по очистване на 
главата. Тя от това ще стане по-светла и съобразителна, отколкото от блокирането с капки, което може 
да доведе до синузит, полипи, а после до други проблеми, чак до образувания, водянки в мозъка. Често 
течащият нос, белият налеп в краищата на очите сутрин, могат да служат като явен признак за това, че 
в главата има паразити. И ако разните отделяния от носа (точно както и от очите) се поместят в 
хранителен разтвор, а после се погледнат под електронен микроскоп, то може да се видят много 
интересни неща, и колко дисертации може да се напишат! Усилването на оттичането на отделянията от
носа с кихане при простуди и хронични проблеми, при всякакви неразположения, особено при 
главоболие, например, с вдишване на стрита билка змийско мляко, носи значително облекчение и 
помага на организма по-бързо да се възстанови. Хората поради незнание се хващат за капките, за да 
спрат подсмърчането, кихането, като че от носа изтича ум или злато. После се чудят откъде се вземат 
синузитите, полипите, а след тях нарушаването на носовите канали, изкривяването на носовите 
преградки и на самия нос, и другите проблеми на носа, гърлото, ушите, главоболието, проблемите с
очите – от налепите и коричките с бяло-жълтеникав цвят в ъглите на очите, до катарактите и другите 
сериозни болести, а по-нататък до образуванията в главата, инсултите. Замислял ли се е някой, в това 
число и лекарите, за какво на човека му е даден нос, освен за обоняние? Нима това не е канал за 
очистване на главата? И какво би станало с главата, ако го нямаше носа? Откъде биха излизали 
отходите, слузта, коричките...?
       И така още веднъж: поддържайте този велик канал за очистване на главата и мозъка максимално 
свободен и чест, вместо да капете в носа лекарства, за да спрете теча от него, обратно, помагайте за 
оттичането на слизестите секрети, запасете се с хартиени салфетки и помогнете на организма да се 
прочисти, за което са необходими обикновено няколко дни. Това същото касае и децата – никакви 
капки за нос при подсмърчане, само хартиени салфетки. А ако детето започне да говори носово и това 
става тенденция, помагайте му да очисти носа си с промивания и предизвикване на кихане, давайки да 
помирише стрито змийско мляко.
       За да са чисти носовите канали, трябва да се въведе в практика още от детството през целия 
живот ежедневно сутрин и вечер при миенето на лицето да се поема мъничко от дланите с двете 
ноздри вода от чешмата със стайна температура или леко топла, и да се прочистват така няколко пъти 
ноздрите - това е много прост и ефективен метод. Това е добре да се въведе като навик още от 
детството. При това водата не трябва да се подсолява, както препоръчват йогите, защото тя блокира 
излизането на слузта и паразитите. Но да се добавят към водата или да се прилагат чисти отвари от 
привлекателни за паразитите билки, доста помага за очистването не само на областта ухо-гърло-нос, 
но и на цялата глава. После обезателно се изплаква гърлото с вода с добавени към нея капки 
водороден прекис или йод, с отвари от билки, с морска или готварска сол – сутрин и вечер, редувайки 
ги. Това надеждно избавя от много неприятности – не само от разваляне на зъбите, от чести ангини и 
други проблеми на гърлото, от синузит, полипи, остри възпаления на ухото и други болести на ушите-
гърлото-носа, от «безпричинните» главоболия, но и от последващите по-сериозни болести на мозъка, 
тумори, инсулти. Мозъкът винаги ще изхвърля нечистотиите през свободните носови канали и ще се 
очиства.
       Фитотерапевтът от Белгородска област А. П. Семененко за един сеанс изгонва от носоглътката 
полипите и прочее нечистотии със съвсем прост способ. Той дава на пациента да изпие отровна 
отвара от сладко-горчиво кучешко грозде, а в носа закапва сок, изстискан от луковица на циклама, след 
което го промива с настойка от ранилист. От отровата на кучешко грозде, приета вътрешно, паразитите 
търсят спасение в сладката настойка, в резултат излизат с корените полипите и другите нечистотии. 
Пациентът започва така силно да киха, че плодовитите тела излизат от носа, като тапа от шампанско. 
По такъв начин може да се лекува и синузит. И не са нужни никакви операции!
       Важно е да се приучат децата от ранно детство към такова промиване на носа с просто смръкване
на вода от дланите, както и изплакване на устата с вода с капки водороден прекис в нея или на 
йод/разтвор на Лугол, с отвари, с морска или готварска сол – това наистина си заслужава.
       За профилактика за здравето на зъбите, гърлото, ушите, очите и на целия организъм е много 
полезна процедурата на жабуркане в продължение на 15-20 минути между зъбите на гладно на супена 
лъжица нерафинирано слънчогледово масло – това е много просто, ефективно очистващо средство. 
Трябва да се намери способ и да се изгради навик да не се гони маслото бързо между зъбите, а бавно 
с усилие да се процежда и в двете страни. Не трябва да се гълта нито капка, а след 15-20 минути да се 
изплюе в мивката и добре да се почисти устата от токсините. Сигнал за добре направена процедура е 
превръщането на маслото в абсолютно бяла маса и лекото й  избутване при изплюването. Повече от 
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половин час не е нужно да се прави процедурата. Още след седмица, ако вие пропуснете и един ден, 
микропаразитите ще напомнят за себе си с отделянията от белите дробове. Правете това всеки ден и 
ще видите какъв общ очистващ ефект ще даде. Това, като средство за борба с рака е предложил на 
международен симпозиум един киевски лекар-онколог. А ако вие имате проблеми с венците, зъбите, 
носа, гърлото, очите, белите дробове, болки в главата и т.н., то по-добър и прост способ за отърваване 
от тях, заедно с очистване на организма, с прием на прекис, е трудно да се намери. Болните от 
туберкулоза, СПИН и ХИВ позитивните могат да пробват също. Деловите хора трудно могат да отделят 
за тази процедура 15 минути сутрин, тогава я правете вечер, седейки пред телевизора. Само не 
веднага след храненето. Хората, практикуващи тази проста процедура, съхраняват зъбите си здрави и 
живеят до дълбока старост.
       Още веднъж ще напомним, не следва да се спира хремата, тъй като е естествен процес за 
самоочистване на организма. Още повече, не е нужно да се спира кръвотечение от носа. В двата 
случая се запасете със салфетки и хремата ще мине за няколко дни, а кръвотечението от носа след 
няколко минути, веднага щом главата изхвърли това, което не й е нужно заедно с кръвта. И въобще, 
всичко, което излиза от тялото, в това число и при фурункулоза, пришки по лицето, варикозни вени, 
слоновост и др., не трябва да се блокира с препарати, а следва да се помага на излизането и 
отделянето с изтеглящи, привлекателни за паразитите средства, например с листа и цветове на люляк 
в комплекс с вътрешна антипаразитна чистка.
       За поддържане през целия живот на зъбите, устата, гърлото в ред, за избягване на ангините, 
тонзилитите, простудите, за закриване на прохода през устата за инфекциите към вътрешността на 
организма, помагат простите процедури, за които се спомена по-горе, ще ги повторим още веднъж. Ако 
подправката карамфил се държи в устата вместо дъвка, смуче се колкото може по-дълго през деня 
(може с парченце морска сол и редуване с пелин, суха песекиня, с вътрешните мембранни преградки 
на гръцкия орех, с парченца пресен или сух джинджифил и други препарати), изплаква се гърлото и 
носа с капки водороден прекис, йод, то това надеждно ще предпази зъбите от кариес и ще ги съхрани 
здрави до преклонни години, достатъчно надеждно ще избави от опасност от синузити, полипи в 
носовата част, тонзилити, ангини, образувания, водянки и други проблеми на мозъка, от много очни 
болести, от гастрити, язва на стомаха и дванадесетопръстника, диабет, от поява в организма на 
ламблии, опистархи, ехинококи и други микропаразити. Ако не се удава това да се прави регулярно в 
течение на година и през цялото време, то поне да се прави заедно с профилактичните и 
антипаразитни чистки в периодите на религиозните пости. Ще напомним още веднъж, че при дъвченето 
и приема на карамфилчето непременно е нужно да се пие много вода, за да се усили отделителната 
функция на бъбреците. Смученето на карамфилчето с парченца морска сол много силно насища 
организма с енергия, явява се ефективно средство срещу студ (за тези, които работят на студено, 
дават караул или просто усещат недостатък на енергия и мръзнат през зимата).
       Що се касае до проблемите с разстройството на речта, заекването, а също ушните болести, 
острите, простудните, а също и нарушенията на слуха, тяхната основна причина, като правило, също 
се явява паразитна инвазия, в частност поразяване на организма с токсоплазмоза и нарушения във 
функцията на много органи, включително и на нервната система. Прийомите за лечение са същите: 
проверка и корекция на гръбнака, особено на шийната област, прешлените С1, С2, С3, С4, 
изместването на които нарушава функциите на очите, на зрителния и слуховия нерв, мозъка, малкия 
мозък, хипофизата, нервната система (неспокойствието, раздразнителността, лошото съобразяване 
при децата и възрастните), вътрешното ухо, носа, евстахиевата тръба и други органи; проверка и 
корекция на носовите преградки, антихелминтна и антипаразитна чистка с наблягане върху
токсоплазмозата, нормализацията на киселинно-основния и солеви баланс, чистка и възстановяване
на черния дроб и на всички отделителни органи, особено на носа; провеждане на местно лечение, 
включително закапване в ушите на препарати, както и в случай на очни болести. В много случаи 
значителна помощ за подобряване на слуха, зрението помагат лечебните гладувания и разбира се,
упражненията за натрупване на енергия – забавените гимнастики, «Окото на възраждането/ 
подмладяването».

Стъпка 8. Лечение и профилактика на очните болести

       Пристъпвайки към лечение на очните болести и проблеми, в това число и нарушаване на зрението 
(късогледство или далекогледство), следва да се има в предвид, че трябва да са изпълнени
предишните стъпки, в частност Стъпки 1 и 2 (очистване на червата и корекция на гръбнака, особено в
шийната област, прешлените С1, С2, С3, С4, разместването на които нарушава функциите на очите, на 
зрителния и слуховия нерв, мозъка, малкия мозък, хипофизата, нервната система (неспокойствието, 
раздразнителността, лошото съобразяване при децата и възрастните), на вътрешното ухо, носа, 
евстахиевата тръба и други органи. Също има смисъл да се помисли за това, да се започне лечение с 
гладуване, както е указано по-горе, с провеждане на по-нататъшни антипаразитни чистки с акцент
върху токсоплазмозата и местното лечение, което помага да се възстанови падащото зрение, да се 
лекуват и предотвратяват болестите на очите, като ранното и рязко падане на зрението, 
късогледството или далекогледството (размножаването на микропаразитите изменя геометрията на 
очната ябълка), иридоциклитите, катарактите, увеитите и даже отлепването на ретината. Такова 
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лечение може да помогне и при кривогледство, когато едновременно се провери и коригира
положението на шийните прешлени при мануален терапевт, които са обезателни при всяко 
нарушаване на зрението. Без гладуване, да се излекуват напълно очните болести, ще бъде доста
трудно, ще е необходима достатъчно продължителна чистка с упражнения. В друго място на тази книга 
вече е казано за това, как лечители от Абхазия извеждат с помощта на аромати от различни треви по 
няколко десетки червея от очите на практически всеки пациент. В книгите на Т. Свищева има 
фотография на ясно виждащ се глистен червей в съд в окото. При радикална вътрешна чистка и при 
закапване в очите и ушите на природни антипаразитни средства, могат да се получат потресаващи 
успехи, ако не е имало оперативно вмешателство. Оперираното око е невъзможно да се възстанови 
напълно, може само да се помогне. Най-ефективни са следните препарати: закапване в очите и в 
ушите на настойки от пелин, змийско мляко и ако има – на воден екстракт от бяла ела, редувайки 
курсовете по 15-30 дни при обща продължителност на лечението до 1-2-3 и повече месеца. При 
особено тежки случаи помага добавянето в настойката на сок от прясна или замразена клюква, на 
водороден прекис (само пресен и за всяко закапване се приготвя нов разтвор), проявявайки 
постепенност и внимание. Водородният прекис храни ретината с кислород, но следва да се помни, че 
при закапване на водороден прекис в очите дозировката е концентрация от 4 до 8-10 капки на супена 
лъжица преварена вода (до усещане на щипене), рядко до 15 капки, закапвайки в очите, в ушите по две 
капки, като винаги се ползва само нова смес, никога не се закапва и не се приема вътрешно прекис, 
който е престоял на открито на въздух. При тежки поражения закапват настойка или пресен сок от 
змийско мляко със сол, чист сок от клюква със сол, започвайки с минимално количество капки, а най-
добре отначало в смес с преварена вода. За ролята на солта се говори в други места на тази книга. 
Киселинно-солевия баланс в организма – е най-важното условие за здравето и потискането на 
паразитите. Б. В. Болотов, по негово разказване, закапвайки в продължение на повече от година 
змийско мляко със сол в очи, нарязани с нож, с пълна загуба на зрението, постигнал тяхната 
регенерация и възстановяване на зрението! Напълно се възстановили очните ябълки, при това те били 
започнали да излизат от очните кухини, предизвиквайки тревога у пациента, но по настояване на 
Болотов, той упорито продължавал да закапва змийско мляко със сол. Постепенно изпъкналите ябълки 
влезли назад в очните кухини и зрението бавно се възстановило. Болотов също постигнал 
възстановяване на размръзнали и разрушени тъкани на крайниците, които предлагали да бъдат 
ампутирани, посредством превръзки със сок от алое, змийско мляко и други растения със сол. 
Прилагането на солта позволило превръзките да се сменят само веднъж месечно, не травмирайки 
тъканите и не нарушавайки тяхната регенерация. Получава се, че солта, особено смес на морска и 
каменна - е не само много силен антисептик, но и регенератор на тъканите. Паралелно с това се
насищат очите със силиций, закапвайки настойки от коприва, полски хвощ, медуница, а също и 
профилтриран разтвор на бяла проверена глина през нощта. Закапват се всякакви горе указани 
природни препарати в очите не по-малко от три пъти дневно, полезно е да се правят 15-20 минутни 
ванички за очите от тези препарати. Лечението е дълго, но при настойчивост, редуване на препаратите 
и в съчетание с радикална вътрешна чистка и с възстановяване на киселинно-солевия баланс, на 
имунната система, резултатът е неизбежен, отиват си всякакви катаракти и други болести на очите, 
подобрява се зрението, ако не е имало хирургически операции. При лечението на очите трябва да се 
помни, че е по-добре да се приема луголов разтвор вместо йод, който леко отслабва мускулите на 
очите, особено в началния етап.
       След достигане на явно подобряване в резултат на продължително закапване на тези препарати, а 
също и с вътрешна чистка и последваща поддържаща профилактика, може постепенно да се пристъпи 
към тонизиране на съдовете и мускулите, управляващи очите и очните дъна, без да се допускат
никакви напрежения, въвеждайки себе си в най-високи слънчеви състояния и направлявайки 
светлината и здравето към очите. Първото упражнение представлява забавено завъртане на главата 
около тялото – с бавно вдишване, броейки до шест, главата, с брадичка допряна към гърдите, се 
накланя към едното рамо и по-нататък се изтегля назад по-близо към гърба, задържа се дишането като
се брои до три при максимално разпускане и по-нататък, бавно издишвайки в максимално отпускане и 
броейки до шест, се връща главата през другото рамо напред, брадичката се отпуска към гърдите и 
дишането се задържа при пълно отпускане броейки до три; упражнението се повтаря от 3 до 6 пъти. 
Така, започвайки с 1-2 повтаряния, постепенно се достига до 7 повтаряния и се прави през целия
живот. Второ упражнение: странични и кръгови движения на очните ябълки – без никакво напрежение, 
при съвсем разслабено състояние на очите и тялото. След определено време, при отсъствие на 
проблеми при изпълняването на предидущите упражнения, се въвежда трето упражнение: избира се 
точка върху стъклото на прозореца или се залепва миниатюрно, колкото нокът, кръгче от хартия и се 
гледа последователно ту на него, ту в далечината към хоризонта, като се започва от 1 минута и се 
довежда до 15 минути, а също при всякаква ситуация, когато е удобно, често може да се гледа 
последователно междувеждието или връхчето на носа и в далечината. Полезно е също да се правят 
следните четири масажа всяка сутрин след събуждане: с палците на ръцете да се масажират слепите 
очи в падините и прилежащите области, зад ушите, да се прави масаж на цялата глава и шията с 
дланите, със събиране и отпускане на кожния покров, и не по-рано от месец, след започване на 
закапванията, да се прави съвсем лек масаж на очните ябълки с външната страна на сгънатите 
показателни пръсти на двете ръце едновременно, постепенно усилвайки и довеждайки числото на тези 
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движения до 30 и повече (препоръчва се на всички над 40 години). След това да се полагат дланите 
върху ушите и енергично да се движат те настрани и в кръг дотогава, докато не се появи топлина в 
главата и в слепоочията, после масаж на главата, като с дланите бавно се събират и отпускат частите 
на цялата глава от челото до тила, шийните прешлени, в началото леко, тонизирайки с това съдовете и 
увеличавайки по този начин кръвоснабдяването на главата и очите, ушите (такъв масаж е по-добър 
отколкото с палците). И последното упражнение в леглото: пребиваването в обърната поза, с краката 
нагоре, подпирайки гърба с ръце или поставяйки краката до стената, може да се прави върху килима на
пода, започва се с 5-10 секунди и се достига поне до 1-3-5 минути, за да се обезпечи приток на кръв и 
да се оросят съдовете на мозъка, очите, ушите. Ставането не бива да е рязко, а да се полежи същото 
количество като време или не по-малко от 1-2 минути след упражнението. Това и другите упражнения, 
масажът на главата, наред с чистката, се явяват добра профилактика срещу инсулти. След 
четиридесетте това преобърнато упражнение е съвсем задължително. 
       Тази проста методика може да изведе очите, ако те не са оперирани, почти от всяка степен на 
запуснатост, в това число и при отлепване на ретината. Но при отлепването на ретината и при други 
тежки очни заболявания започването на упражненията и вървенето напред трябва да става много
внимателно и постепенно, да може бавно да се прибавя притока на кръв и да се увеличава 
кръвообращението в очите спрямо степента на очистване на затлачените с микропаразити съдове, и 
да се подобрява техния тонус, а също и при трениране на очните мускули. Колкото и необичайно и 
глупаво да се струва, но хората с очни проблеми и с други болести, и мъжете, и жените, е полезно да 
чистят лук и да предизвикват колкото може повече отделяния на сълзи от очите, по-добре е те да се 
леят като ручейчета. Тази методика в комплекс с вътрешна антипаразитна чистка може да помогне и 
при влошаване на слуха, макар проблемите със слуха да се лекуват доста трудно. При лечението на 
очите е изключително важно да се провеждат курсове на закапване на същите препарати и в ушите, да 
се промива ежедневно носа и да се държат чисти носовите проходи.
       Съществен тласък към успешно лекуване на такива тежки болести, като отлепване на ретината на 
окото, влошаване на зрението по различни причини, намаляване на слуха дава лечебното гладуване. 
Следва също да се каже, че след 40-50 години и при всякакви влошавания на зрението, а също при 
наследствени проблеми с него, профилактичните курсове на гладуване, вътрешната чистка и 
закапването на препарати в очите помагат да се съхрани добро зрението до преклонни години.

Чистка и възстановяване на функциите
на други части на организма

Стъпка 9: Очистване на ставите, в това число и на гръбначния стълб.

Прием на отвара от лавров лист: Той е много силно и ефективно очистващо средство на ставите и 
гръбнака. Избавя от така наречените соли в ставите и в гръбнака, от болестите при промяна на 
времето и от ставна умора. Както и всеки курс на очистване и гладуване, чистката с отвари от лавров 
лист е най-добре да се започне и провежда в 1-2 фаза на луната. И най-добре през пролетта, през 
Великия Пост и до 22 юни. Дозировката е: 5 гр. лавров лист се заливат с 300 мл вода, варят се 5 
минути и сместа се поставя в термос или в буркан, който се завива с дебела кърпа или одеало до 
пълното изстиване, отварата се приема на глътки в течение на 12 часа, така се повтаря 3 дни поред, 
след седмица се провежда още един курс. Първата година чистката се провежда веднъж на 
тримесечие, после 2-1 пъти годишно. Много силно и ефективно очистващо средство. Не бива да се пие
наведнъж – възможно е да се получи кръвотечение. При предозиране може да се получи разтваряне на 
костите. Някои вместо отвара смилат лавровия лист в кафемелачка и го вземат на прах. Действа по-
силно, но водният разтвор е много по-ефективен. Действа даже въздухът, напоен с миризма на лавър. 
В Турция при посещение на древното селище в местността Олимпос на брега на Средиземно море 
някои туристи, стоейки няколко часа на това приказно място сред руините обрасли с лавър, усещат 
болки в ставите – такава очистителна сила има това растение, символ на величието и славата. Още 
един удобен и ефективен способ за прием на лавъра: смила се в кафемелачка или се стрива до 
прахообразно състояние и се добавя по 2 или повече чаени лъжички в подквасено мляко, от което е 
избито маслото, в червено вино или в глинтвайн (напитка от греяно червено вино с подправки). По 
такъв начин може да се добавят в тях пелин, змийско мляко, всякакви други билки и натурални 
препарати.

Стъпка 10: Чистка на съдовете на тялото, сърцето, мозъка, нормализация на теглото, 
възстановяване на естествената имунна система, подмладяване.

       В своите книги Т. Я. Свищева пише следното за сублимата: «... нашите талантливи предци са 
използвали специфичното свойство на живачния двухлорид – раздразващото му действие спрямо
всички органи и тъкани на организма, особено спрямо тези, които участват в борбата с 
болестотворните микроби. Раздразнен, имунитетът се активизира, разпознава трихомоназите –
туморните клетки – и ги унищожава. Нашите предци не са се опитвали да убият с отрова милиардите 
паразити, които в медицината наричат тумори, тромби, образувания и така нататък. Те просто са 
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постигали превес на силите на имунитета в борбата с неизлечимите болести.» Обърнете особено 
внимание на тези думи и ги използвайте в своята тактика и стратегия за оздравяването, а именно –
бързо да се иде към включване на собствената имунна система, иначе вие ще се потопите в безкрайна 
чистка, която така и няма да изведе от болестите.

Миробалан-Харитаки, в превод от санскрит означава «отнасящ всички болести» - възможно e
не за всеки да е достъпно, особено в провинцията, това е много полезно натурално средство, 
действително отнасящо, убиващо всички болести, оказва подмладяващо действие, храни мозъка и 
нервите, повишава интелекта и дарява с мъдрост и енергия чистото съзнание, подобрява тембъра на 
гласа и зрението, способства за дълголетието, задържа побеляването на косата, укрепва стомаха при 
слабост, подобрява храносмилането, помага при хемороиди, укрепва корените на зъбите, оказва 
укрепващо влияние върху нервите, отпускащо, отхрачващо и противоглистно действие. В тибетската 
медицина се нарича цар на лекарствата, представлява едно от най-важните растения в Аюрведата, ако 
не и най-важното. Прочитайки всичко това, може с увереност да се каже, че такова действие върху 
организма може да оказва само силно противопаразитно и тонизиращо средство. Миробаланът е плод 
от типа на ореха, расте в северната част на Индия, в Афганистан. Може да се потърси по източните 
пазари, в индийските магазини. Информация за него има в интернет. Профилактика и лечение: 2-3 
ореха се смилат и заливат с 0,5 л 60% спирт или 60 градусова водка. Полезно е към това да се добави 
и половин женшенов корен, в такава комбинация миробаланът убива микропаразитите и всички 
болести, а женшенът, при отсъствие в организма на паразити, стимулира само имунната система. След 
седмица настойката е готова и може да започне приемането й по малка чаена лъжичка веднъж или два 
пъти на ден, сутрин и на обяд, желателно е 30 дни. Дозата може да се регулира да е по-малка в 
началото на приема, след това да се увеличи мъничко, отработвайки в зависимост от самочувствието 
собствената индивидуална доза. Друга рецепта: 250 мг до 1 г прах, при разчет от 250 мг за тегло от 45 
кг, а 1 г при тегло от 150 кг, залива се с една чаша вода, довежда се до кипване, вари се 5 минути. 
Охладена, отварата се употребява в течение на деня, преди ядене. Може вместо отвара да се приема 
на прах (дозировката е същата), заливайки го с топла вода (за по-ефективно). Приема се в течение на 
20 дни. След това 10 дни се прекъсва. Курсът се повтаря три пъти. Костилките на кабулския миробалан 
помагат при задържане на урина, при отказ на бъбреците, явяват се добро пикочогонно средство.
Противопоказания: бременност, обезводняване, силно изтощение, изнемогване.

И все пак, не бързайте веднага да търсите миробалан, да се купят плодовете с костилките му е 
трудно. И той далеч не е панацея, както го описват. Близък, почти равен по ефективност на него се 
явява корена на горския очиболец, може да се намери в аптеките, а рецептите за прилагането му ги 
има в книгите за лекарствени растения. Следва да се помни, че прилагането само на горски очиболец,
както и на всякакви стипчиви средства, след определено време понижават перисталтиката на червата, 
отделянето и оттока на жлъчния, стомашния и панкреатичния сокове, запичат. Затова горския 
очиболец трябва да се приготвя заедно с изсушен сок или прясно изцеден сок от алое. Сока от алое 
увеличава перисталтиката, тонизира гладката мускулатура, стимулира секрецията, размеква, покрива 
епитела на стомашно-чревния тракт и бронхите, резорбира инфилтратите. Горския очиболец
стимулира изработването на мъжките полови хормони, сока от алое – на женските. Благодарение на 
това съчетание може успешно да се лекуват почти всички болести. Много силни имуномоделиращи 
средства, оказващи подмладяващо действие, способстващи за дълголетието, задържащи 
побеляването на косата се явяват девесила, черния кохош (Cimicifuga racemosa). Двете растения са 
изключително ефективни. Струва си да се пробват, особено от хората с нарушения на съдовете, слуха, 
нервната система. Как да се употребяват може да се намери в книгите за лекарствени растения, от тях
се правят настойки, в това число и във вино. Който пътува до Франция, купете Panophyte de Cimicifuga
Racemosa, може би, няма да съжалявате. Много силни антипаразитни очистващи и имуномоделиращи 
свойства притежава еликсира на младостта от смес на чесън и лимонов сок (рецептата е приведена 
по-горе), който може и е нужно да се приема вече в средата на чистката, кедровото масло, 
ракитника, сладникът, екстракта от бяла ела, обикновената шипка и много други средства, а също 
и насищането на организма със силиций (за значението на силиция е написано в Книга 4 в раздела 
«За силиция – елемента на живота»), йода, натуралните витамини (синтетичните затормозяват 
работата на червата, впрочем, научете се сами да наблюдавате за това, как реагира вашият организъм 
на всякакви продукти и препарати). На организма, особено при проблеми със сърдечносъдовата 
система, е необходим селен – в аптеките се продава «Селен-Актив», магнезий – съдържа се в 
какаото. Още веднъж, не се втурвайте за всичко, а прилагайте това, което е по-достъпно. Змийското 
мляко, горския очиболец, черния кохош, девесила и други може да приготвите сами, много от тях може 
да отглеждате. Особено следва да се каже за ракитника. Плодовете му, смлени и смесени със захар 
50:50 и сложени веднага в предварително стерилизирани буркани с последваща стерилизация на 
самия ракитник в бурканите не повече от 3-5 минути, без дълго варене, търпят дълго и са доста 
полезни за разреждане с вода и пиене – по супена лъжица на чаша вода. При това мъхчетата е добре 
да се дъвчат и гълтат, а костилчиците да не се плюят, а да се разчупват със зъби и вътрешността да се 
изяжда – те са много силно средство за укрепване на имунната система. Точно така се приготвя и 
касис – също полезен витаминозен и противопаразитен продукт.
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       И обезателно трябва да се постигне най-великата тайна в простата Истина за човешкото 
израстване – да заставите себе си да вибрирате във висшите енергии на земен Бог-Творец, най-високо
от които се явява състоянието, сравнимо с Любовта! Защото във висшите енергии, такива като Любов, 
човек става земен Бог-Творец – преди всичко на Велики Деца! Още веднъж ще подчертаем: човек е 
способен да препрограмира себе си напълно за 50-60 дни и да се изправи, дори и да не е веднага, от 
приземното съществуване към най-висшите състояния и вибрации във Вселената, и да лети по живота. 
Подробно за това е написано по-долу в раздела «За дишането» и в цялата книга. 
       И се постарайте грамотно да постигнете, тоест, без напрежение да изпълнявате «Окото на 
възраждането/подмладяването»!

Стъпка 11: Предотвратяване на падането и изтъняването на гласа, ранното оплешивяване, 
побеляването на косата, пърхота. 

       Главната причина за ранното оплешивяване, наред с ума, разбира се..., се явява разрушаването 
на кореновата система на косата от особен вид микроорганизми, преди всичко от токсоплазмата, от 
дефицита на йод и силиций в организма. Тази причина води към ранно побеляване, а също и към 
такива проблеми, като силно опадане на косата, пърхот, сърбеж на кожата, изпотяване на главата и др. 
Има факти за ефективно лекуване на оплешивяването с помощта на седмични апликации със смачкан 
чесън върху кожата на главата в течение на продължително време. Това още веднъж потвърждава 
микропаразитната природа на ранното оплешивяване, преди всичко, наличието в организма на 
токсоплазми. Във вестниците е имало публикации, как моряци от граждански съдове са прибягвали към 
това, доколкото на брега, у дома да се направи това е невъзможно поради миризмата, и са се връщали 
у дома с възстановена коса. Обаче това не помага на всички, тъй като не води след себе си до 
унищожаване на микропаразитите на дълбочина в главата, където те отиват при такива процедури, а 
после се връщат, а също и в организма като цяло. Затова лечението на ранното оплешивяване, на 
проблемите с косата, пърхота и др. трябва да се почне също с противохелминтна и радикална 
антипаразитна чистка с акцент върху токсоплазмозата, с иригация на репродуктивните органи, както е 
указано по-горе. Особено внимание трябва да се отдели на насищането на организма с йод и силиций 
(вижте в Книга 4 раздела «За силиция – елемента на живота»), със селен, магнезий, микроелементи.
По-нататък, при миенето на главата, което се препоръчва да е веднъж седмично при нормална коса, а
при мазна и по-често, като не се използват много силни препарати и шампоани за това, много е 
полезно изплакването в края да бъде с отвари от змийско мляко, джинджифил, воден екстракт от бяла 
ела, редувайки ги с настойки от коприва, полски хвощ, медуница, слаб разтвор на бяла глина, 
добавяйки всеки път в тях капки йод или отвара от листа на орех. Ако няма настойки или глина, се 
изплаква с вода с капки йод. Приемането на луголов разтвор или йод, на водороден прекис вътрешно, 
представлява ефективно средство срещу ранното оплешивяване и побеляване. Полезно е след 
миенето на главата, в основата на косата да се втрива сол, по-добре смес на каменна и морска, за 
около 10-15 минути. Такава смес унищожава паразитите, в това число и пърхота, насища кореновата 
система на косата с микроелементи, съдържащи се в морската сол, предотвратява падането и 
изтъняването на косата.
       По-нататък, да се правят всяка сутрин всички упражнения, приведени по-горе за лечение и 
профилактика на очите, особено на слепоочията, очните ябълки и цялата повърхност на главата: с 
цялата длан, не с палците, бавно, не силно и интензивно, да се събират и отпускат участъците от 
кожата по цялата глава от челото да тила, шийните прешлени, в началото съвсем леко, тонизирайки с 
това самите съдове и увеличавайки кръвоснабдяването в главата, очите, шията, това е ефективен 
метод за възстановяване и укрепване на косата и оздравяване на кожата на главата. И пребиваване в 
преобърната поза, с краката нагоре, подпирайки гърба с ръце или полагайки краката на стената, или
правене на упражнението върху килима на пода, започвайки с 5-10 секунди и стигайки до 1-3-5 минути, 
за да се обезпечи притока на свежа кръв и да се оросят съдовете на мозъка, очите, ушите, това е 
великолепна профилактика срещу инсулти. Но трябва упражненията да се правят без напрежение, при 
максимална разслабеност.
       Такава методика с мерки за укрепване на имунната система, с овладяване на «Окото на 
възраждането/подмладяването» дават съществени резултати. Понякога потресаващи, косата на 
главата се възстановява, отива си побеляването, макар и не веднага.

Корекция на храненето

Стъпка 12. Отработване на храненето за собствения индивидуален организъм.

       Вижте по-долу раздела «За храната материална», посветен на храненето. Трябва да се помни, че 
е нужно напълно да се изключат всички продукти от животински произход за периода от 30 дни на 
радикалната чистка, за да не се допусне възпроизводство на паразитите. И да се пробва да се 
изключат продуктите, противопоказни за собствената кръвна група.

Стъпка 13. Нормализация на излишното и недостатъчното тегло по естествен път. 
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       Главната причина за отклоненията на теглото нагоре и надолу се явява нарушаването на 
естествените функции на организма. А главната причина за нарушението на естествените функции на 
организма се явява, като правило, неговата замърсеност и паразитната инвазия, независимо по какви 
причини са предизвикани - наследствени болести, тоест наследствени паразити, образа на живот и 
храненето, хормонални и други лекарствени средства, в това число и даваните при раждането за
«стимулиране» на родовия процес, радиацията и прочее. Веднага щом организмът, клетките станат
чисти, те възстановяват винаги своите функции. Чистката е най-мощното средство за нормализация на 
функциите на организма, преди всичко на правилния обмен на веществата и регулация на теглото 
(както при пълнота, така и при недостатъчно тегло). Така че започването на борбата за нормализация
на теглото и привеждане на себе си в идеална форма е нужно да стане с противохелминтна и 
антипаразитна чистка и последващите стъпки, приведени в тази книга, чак до последната. Съществена 
роля, след чистката, играе отработката на храненето: проверка върху себе си и изключване на 
продуктите, които е препоръчително да се избягват спрямо собствената кръвна група, а също и 
постепенния отказ и ограничаване от някои продукти и количества храни, докато не се нормализира 
стабилно теглото. Само такъв подход гарантира стабилно и безопасно нормализиране на теглото и 
престрояване на организма без ущърб върху здравето. Всички рекламирани методики, основани на 
чудодейни таблетки и на ударно снижаване на теглото, носят само вреда и не отстраняват причината 
за нарушаването на теглото. Гладуването много силно помага за очистване на организма и за избавяне 
от теглото, с него, с 7-10 дневно гладуване, може на морковено-цвеклен сок, не е лошо да се започне 
похода за нормализиране на теглото. То способства и за подмладяването: известно е, че старите 
кокошки, ако се държат на вода без храна за определено време, започват да снасят яйца! Разбира се, 
вие да снасяте яйца няма да почнете, но при правилно гладуване и възстановяване, особено на сок, 
ефектът може да бъде потресаващ. Затова, даже профилактично е полезно да се провежда курс на 
гладуване веднъж на 1-2-3 години. Но ако след гладуването нищо не се прави, всичко ще се върне 
отново – и теглото, и паразитите. Така че се заемете със Стъпки 1-14 и се обърнете към раздела по-
долу «За храната материална», където всичко е подробно написано. И овладейте «Окото на 
възраждането»!
       А ето и пример от опит за отслабване. «С чистката и с «Окото на възраждането» постигнах 
снижаване и нормализиране но теглото от 110 кг до 65 кг, което беше бавен процес. Проведох чистка и 
профилактика за около година, изключих всички противопоказни за моята кръвна група продукти и 
седях на диета от морковено-цвеклено-ябълкови салати, сушени сини сливи, кайсии, зарзали, бобови
култури вместо месо, на разделно хранене. Отначало изключих всички противопоказни за моята кръвна 
група продукти, после всичко тестено, с изключение на минимално количество черен хляб или/и фински 
крекери, после махнах сметаната, после всички животински продукти, преминавайки на риба. И 
постепенно успях. Струва ми се, че наднорменото тегло, особено след хормонални препарати, и 
старите хронични болести най-бързо могат да се победят, започвайки с гладуване до 8-10 дни, сигнал 
за излизането е очистването на езика. Гладуването се провежда с преварена вода не по-малко от 1.5-2 
литра на ден на глътки, сутрин и вечер, обезателни 1-3 клизми с охладена преварена вода, за 
облекчаване на гладуването с пиене 2 пъти на ден на настойка от полски хвощ или медуница, може и 
по лъжичка отвара от змийско мляко. Излизането от гладуването се съблюдава строго да е толкова 
дни, колкото е било и самото гладуване, даже повече, започвайки с две глътки сок с вода, после сок, 
съблюдавайки нормата за 1.5-2 л течности на ден, после 1-2 лъжички каша и така по-нататък
постепенно увеличавайки, не допускайки преяждане. Обаче гладуването е само добър тласък към по-
скорошен процес на отслабване, но не и лечение. След него, за да не се натрупа отново теглото, 
трябва да се седи на системата, описана в Книга 3 на Бялата Книга. За сухото гладуване нищо не знам, 
но смятам, че то е още по-ефективно и бързо, отколкото на вода».

Хармонизиране на живота

Стъпка 14. Възстановяване на хармонията с Пространството, с Вселената, повишаване 
енергетиката на организма, възход към висшите състояния на битието, възстановяване на 

имунната система, нормализиране на съня и съществено подмладяване.

       А сега, може би, най-важното в цялата описана тук система на оздравяване, с което и трябва да се 
започне. Искате ли да извършите за себе си чудо, а после да извършите чудо за потомството, рода, 
света и Вселената? Да, да, съвсем истинско чудо! Да откриете за себе си главната тайна и Истина за 
човешкия ръст. Тази главна тайна и Истина е – да заставите себе си да вибрирате във висшите
енергии на земен Бог-Творец, най-висше от които се явява състоянието, сравнимо с Любовта! Защото 
във висшите енергии, такива като Любовта, човек става Бог-Творец земен и получава Висшата 
Животворяща Енергия на Вселената! Още веднъж ще подчертаем: човек е способен да препрограмира 
себе си напълно за 50-60 дни и да се вдигне, дори и да не е веднага от приземното съществуване към 
най-висшите състояния и вибрации във Вселената и да лети по живота! И именно в това е смисълът на 
Великия пост, който е с продължителност толкова количество дни! Главното е – да не се нанася вреда 
на никого в окръжаващия свят, нито на хората, нито на Природата и да се изключи генериране на 
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негативното от себе си, както и да не се допуска негативното в себе си – най-силния фактор за 
енергийното обезсилване на човека. Трябва да се разбере, че всякакви негативни енергии, всякакво 
нанасяне на вреда на окръжаващия свят, дори и неосъзнато, като например, разрушаването на 
живата структура на почвите с неправилно земеделие (с дълбока оран, с химизация) или като 
погрешната медицина, нанасяща вреда на хората, нарушават хармонията на човека с Вселената 
и го обезсилват, водят към болести, съкращават му живота. Затова, защо не веднага след 
прочитането на тези редове да не се започне сега, от дадения момент, в качеството на най-първа 
стъпка с препрограмиране на себе си от негативните енергии към позитивните, към извършване на скок 
към висшите състояния на битието и единство с Цялото, с Вселената или с Бога ако искате. Как? На 
това е посветен целият раздел «За дишането» по-долу и цялата «Бяла Книга на Живота». Въобще 
нормализацията на дишането, дихателните упражнения играят изключително важна роля в победата 
над болестите и в повишаване енергетиката на организма. Силно помага за изтласкването на човека от 
тежкото състояние, особено на парализираните, и за усилването на вътрешната енергетика,
издишващото дишане или надуването на футболна топка, или на гумен балон – колкото може по-дълго, 
но без напрежение, със стремеж за максимално отпускане от напрежението, с вдишване изключително
по пътя на отпускане на стомашната мускулатура и регулярно отпочиване. Може да се практикува това 
упражнение и без топка, по пътя на издишващо усилие при събрани устни.
       Отсега и завинаги се сприятелете с ежедневния полуконтрастен душ през цялата година, сменяйки 
топлата с прохладна вода не по-малко от 7-10 пъти, прохладната вода да е до 10 секунди, а горещата
до 30 секунди – прохладната вода не бива да е студена, а приятно ободряваща, постепенно може 
после да се понижава температурата, но е добре да се прилага всеки ден и през цялата година, до 
края на живота. Винаги завършвайте полуконтрастния душ с топъл, не допускайте дълбоко охлаждане 
на тялото. Контрастният душ много силно повишава енергетиката на човека. Хладни къпания и 
обливания? Да, но да са кратки, за удоволствие, без стрес, без да се допуска дълбоко проникване на 
студа в организма. По-добро е измиването с топла вода или с добро разтриване на тялото с кърпа, или 
обличане на измитото тяло с топла дреха, за да може то по-скоро да се стопли. И все пак, контрастният 
душ до 7-10 смени на топлата с хладка вода, както е казано по-горе, е за предпочитане и е по-лесно да 
се прави там, където има топла вода, отколкото къпането в ледена, за ползата и вредата от което ще 
бъде казано по-нататък. Водете активен образ на живот, спомнете си за физкултурата и гиричките, но 
само в забавено темпо с дишане и разпускане, за игрите с топка, за велосипеда, за ските – но винаги в 
размерено темпо, с разпускане, за удоволствие. Ако липсва удоволствие, ако е насила, то най-доброто 
е да се лежи и отпочива. Бягането? Да, но да е приятно, забавено с максимално отпускане, редувайки 
го с бързо ходене с махове встрани, с ръце сгънати в лактите – в разпускане и при чести почивки. 
Вземете за себе си правилото никога да не правите никакви физически упражнения насила, ако те не 
доставят удоволствие и се изпълняват само защото така трябва, защото така правят другите и е 
излязло на мода примерно да се ходи в задушния фитнес клуб, да се скача, бяга, изпотява на 
тренажори, вместо да се поиграе на чист въздух. Ако за вашата физическа и енергетична конструкция 
са противопоказни физическите натоварвания, вие с такива упражнения ще си навлечете само вреди. 
По-подробно за това ще бъде казано по-нататък. 
       Трябва да се отрегулира съня, като трябва да се ляга по-рано, до дванадесет часа, а да се става 
по-рано, до осем часа. Всяко спане след осем разбива нормалният ритъм на организма за целия ден и 
нарушава съня. За нормализирането му способстват забавените физически натоварвания – но само в 
оптимално забавено темпо, с радостно ритмично дишане и разпускане. Това касае всякакви 
упражнения, с гирички също. Много е полезна китайската гимнастика Цигун на въздух. Всички забавени 
упражнения с ритмично дишане и отпускане на тялото водят до повишаване енергетиката на 
организма. А ако физическите натоварвания са противопоказни, то всякакви динамични упражнения, 
особено интензивното набиране на мускули, ще донесат само вреда. Преразгледайте режима на 
работа и отдих, седенето пред компютъра (по-добре е да го отдалечите от себе си, удължавайки 
кабела, в това число и от ноутбука, купувайки отделна клавиатура). Отрегулирайте храненето (за него 
се отнася раздела по-долу) и направете всичко възможно за да пиете жива вода – непосредствено от 
извор, от кладенец, не хлорирана, обработена или филтрирана. Водата в пластмасовите бутилки, 
продавани в супермаркетите е несъмнено по-добра от водопроводната, но не може да се приеме, че е 
жива, защото е филтрирана и съдържа средства, удължаващи срока на годност до много месеци. Ако 
няма възможност да се пие изворна вода, поне може да се пие вода, в която е подържан силициев 
камък или вода с лед, замразявайки я в хладилника, а също и намагнитвайки водата. Без жива вода, да 
се победят болестите е невъзможно.
       И намерете форма на занимание заради Света и Вселената! Може да бъде и като помощ в 
придвижването на тази книга към хората. Помнете, че просто чистката, сама по себе си, ще донесе 
успех, и реален, но той няма да е дълъг ако не се измени енергетиката, не се извърши скок към 
висшите състояния на битието в хармония и в единство с Вселената и в съ-творчество с нея, и не се 
направи нещо полезно за Общото Благо, ако не се сформира Велика, Красива Мечта, Цел. Постигайте 
цялата Истина, изложена в тази книга и, главното, бързайте да я приложите в своя живот – всеки ден, 
всеки час, всеки миг. И е добре веднага да намерите и усвоите «Окото на възраждането» или «Окото
на подмладяването» - което представлява много прост комплекс от силно натрупване на енергии в 
организма при забавено изпълнение. Защо в забавено. В зависимост от кръвната група и други 
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особености, за едни хора и то за голям процент от всички, са изключително вредни всякакви физически 
напрежения и е противопоказен тежкия физически труд, а за други, обратно, при първите 
неразположения трябва да идат да цепят дърва. Незнанието на тези особености е изпълнено със 
сериозни последствия поради неправилен избор на професия. И ето защо едни, поработвайки 
физически на вилата, се чувстват заредени с бодрост, добре спят, а други се чувстват уморени, 
изтощени. За да не се случва това, трябва винаги да има стремеж работата да се върши спокойно, без 
бързане, с удоволствие, отпускайки се, получавайки наслада. Тоест, да се отдъхва в процеса на 
физическия труд, без да се отказвате от него напълно. Това същото касае и всякакви физически 
упражнения, особено с гирички, бягането, а също и изпълнението на «Окото на 
възраждането/подмладяването».
       Помнете, че възстановяването и повишаването на природната енергетика, устремеността към 
висшите състояния на битието, поставянето на Велики и Красиви Мечти, Цели в хармония с Вселената, 
постоянното общуване с Небето и Звездите и намирането на истинския смисъл на ЖИВОТА – е най-
главното за здравето и успешния живот. Затова е желателно всеки да прочете и книгите на Д. С. 
Верищагина за информационно-енергийния обмен на човека с Природата и Вселената (системата 
ДЕИР). И прочетете книгите на И. П. Неумъйвакин. Такива търсещи новото лекари в света са единици. 
Към такава медицина ние трябва да преминем в 21 век. И разбира се, е добре да се прочетат книгите 
на Т. Я. Свищева. Те са много, поне първите трябва да се прочетат.

       Въобще при всякакви проблеми със здравето, при хронични или остри болести да се следва 
методически да се пробват различни средства и да се търси това, което е най-ефективно, тъй като 
всеки индивидуален организъм има свои особености и свои комбинации от паразити, които могат да 
зависят и от географията на живеене. Например, има места, където при децата е разпространена 
млечница (имало е случаи на млечница и от некачествени, несертифицирани сокове) или децата 
изостават в развитието си, или цялото население се отличава със слабо здраве. В такива места трябва 
да се започне, преди всичко, с прием на препарати с йод, силиций, с антихелминтна чистка. И винаги 
се стремете да повишите енергетиката на организма, да се издигнете към висшите състояния на 
битието.

       Чистката на организма, особено на черния дроб и на мозъка от паразити, а не тровейки се с 
лекарства, възстановяването на микробиологичната симбиоза в организма, укрепването на 
имунната система, употребата на топена/жива вода (постояла със силиций и сребро), храненето 
според кръвната група, възстановяването на силиция в организма, корекцията на жизнените 
ориентири и ценности – това е пътя към здравето. А сега след всичко приведено по-горе помислете 
над ползата от назначаваните при всяко обръщане към лекар анализи, понякога достатъчно неприятни, 
като например, спектроскопия на стомаха или даже анализ на стомашния сок – какво дават те? 
Гарантират ли излекуване? А, още повече, какво дава ходенето по многочислените анализи, с които 
затрупват всички бременни, веднага щом се покажат на лекаря.

       Отделно следва да се спомене за кръвопускането, което представлява много древен метод за 
обновяване и очистване на кръвта, за пробуждане на кръвотворните органи, за оздравяване на 
организма, за укрепване на имунната система. Даването на кръв 1-2 пъти в годината, а ако е 
премината донорската възраст, пускането на кръв от вената под консултация на лекар в 
поликлиниката, може да се окаже полезно за оздравяването. Обаче отново трябва да се вярва не на 
тези или други редове, а само на себе си, на своите усещания, пробвайки 2-3 пъти в течение на 2 
години да се даде или пусне кръв и записвайки всички свои усещания в продължение на 2-3 месеца 
след това.

       У мнозина възниква въпроса относно ефективността на хомеопатията в лечението на болестите. 
Изхождайки от разбирането за паразитната природа на болестите, всеки може да направи изводи сам 
по повод хомеопатията. Може само да се каже, че хомеопатията, при повече знания, може да помогне 
да се усили имунитета. Но само при високи знания. Спомнете си за теорията на нервизма на одеския 
лекар А. С. Самохоцки, насочена към лечение на болестите по пътя на активизиране на вътрешните 
възможности на организма. В противен случай болестта ще бъде изтикана навътре, защото е 
съвършено очевидно, че хомеопатията не може да победи паразитите.

       През лятото на 2004 година в печата бе съобщено за мащабна епидемия в Канада от заболяване, 
наречено антибиотикоасоциирана диария. Авторитетното британско медицинско издание British Medical 
Journal в юни 2004 година публикува съобщение за това, че за 18 месеца в клиниките на Монреал и 
Калгари от тази болест са починали 79 човека, получили антибактериална (при приемане на 
антибиотици) терапия. Антибиотиците в организма на човека нарушават нормалната биоценоза на
червата и в тях се устремяват патогенни бактерии. Във връзка с това на страниците на медицинските 
списания в Канада се появи призив към лекарите, по възможност да не назначават антибиотици без 
крайна необходимост. Някои от медиците направиха сериозно предупреждение за това към 
медицинската общност по цял свят. Що се отнася до Русия, то до 90% от градското население в РФ 
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страда от различни видове дисбактериози. Такива данни е представил директорът на НИИ за ваксини и
серуми “И. Мечников”, академика на РАМН Борис Семьонов през 2004 година. По негово мнение, 
такава ситуация е обусловена от ниското ниво на просвета на населението на фона на 
разпространената практика за лекуване с антибиотици, потискащи микрофлората в организма на 
човека. Забележката е добра, но като че болните си назначават сами антибиотиците, а не лекарите ... 
А лекарите при всякакви признаци на простуда и грип веднага на всички назначават, за собствено
застраховане, антибиотици, на децата най-вече. Прочитайки тази книга, всеки може да си направи за 
себе си извод, как и с какво безопасно да се лекува с надежда за пълно оздравяване и как да пази 
здравето на децата.

       И се пазете от хормоналните средства, те за паразитите са както е захарта или меда за мухите. 
Особено са опасни за бременните жени и за децата, по същия начин както и антибиотиците! 
Употребата на хормонални препарати води до стимулиране на размножаването на микропаразитите, 
които не само неизбежно ще окажат отрицателно влияние върху здравето на детето, но и могат да 
изкривят неговата полова ориентация. Защото програмиращото въздействие на енергията на 
огромната маса плодящи се от хормоналната подхранка еднополови паразити върху клетките на плода 
и на майката, неимоверно нараства при общо нарушаване и отслабване на приема и прихода на 
Живототворящата Вселенска Енергия към плода и при отслабване на връзката «мозък-тяло» в 
организма на майката поради загубата на силиций, изяждан от паразитите (за ролята на силиция като 
елемент на живота се говори в Книга 4).

Още веднъж следва да се подчертае, всичко изложено в дадената книга - представлява само 
информация, съобщение за Истината в сферата на здравето и не носи характер на медицинска 
препоръка или съвет. Всякакво лечение и прием на лекарствени средства, в това число и природни 
препарати, следва да се осъществява под наблюдение на опитен и разумен лекар. Особена 
предпазливост трябва да се проявява при тежките, запуснатите случаи, прилагането на препаратите 
следва да е в малки дози, за да не се предизвика откъсване на тромби, което може да доведе до 
инсулт, инфаркт и други сериозни последствия. Ако такъв лекар няма, се анализира, търси се някакво 
местно медицинско ръководство. Следва да се помни, че най-голямата опасност и пропуск в 
приемането на тези прости препарати и на всяка антипаразитна чистка – това е самоотравянето с 
огромната белтъчна маса от загиващи паразити и огромното количество изхвърляни от тях токсини и 
вируси, което е особено опасно за тежкоболните.

       Проявявайте настойчивост, търпение и усърдие, защото просто и бързо възстановяване на
разпиляното здраве не може да стане. Не давайте повод на лекарите да казват, че ето, започнали са
да се самолекуват, а ето ако бяха навреме се обърнали към тях, то те биха ги излекували. Но когато
започват самите лекари да лекуват с погрешно лечение, то вече да се упрекне няма кой, само себе си. 
Лекарите няма да ви позволят да упрекнете тях.

       И в заключение на тази глава може да се каже следното. Разбира се, всичко гореизложено не 
съответства на основните постулати на официалната медицина. Точно както и цялата тази книга 
отхвърля основополагащите догми на църквата и съществуващия на Земята мироглед. А затова и 
привеждаме още една информация – за размишление и за собствени изводи по отношение на 
съвременната официална медицина, доколко може да се очаква от нея помощ в случай на възникване 
на сериозни проблеми със здравето и какво да се прави. За съжаление, информацията е печална. 
Известно е, че водещият онколог в Русия, президент на РАМН, създател на руския онкологичен център 
в Москва на Кишиневско шосе академик Н. Блохин е починал от... рак. Неговата съпруга през пролетта 
на 2007 година оптимистично говори пред телевизионната камерата от детското отделение на същия 
този онкоцентър за това, как те сега лекуват много деца. А зад нея на болничните легла лежат деца 
основно гологлави, с раздути по размери глави, с изпъкнали, изкривени очи – типичен признак на 
последствията от лъчевата терапия и на деформациите на черепа и очите от размножаващите се под 
въздействието на облъчването микропаразити. Ако и оживеят някои деца след лъчевата терапия, то да 
се погледне на техния външен вид!? Много интересно би било да се състави списък на всички 
пациенти, преминали през даден онкоцентър, дори и не за всички години на неговото съществуване, а, 
да кажем, за последните пет години: ефективност на лечението, по-нататъшен живот. Много тъжна 
картина би се получила - страшна, шокираща. Още по-шокиращо би се оказало пресмятането и 
сравнението на изразходваното за строителството и функционирането на онкоцентъра и за неговата 
ефективност, изразена във финансово пресмятане на излекуваните хора, върнали се към пълноценен 
живот и труд, или умрели преждевременно... Да, шокиращо би се оказало такова изследване, щом като 
самият главен онколог на Русия е умрял от рак!? Такова шокиращо би било подобно изследване във 
всяка страна по света, тъй като да лекуват рака онколозите така и не са се научили. От рак умират 
президенти, шейхове, звезди на киното, театъра, естрадата. Но онколозите по цял свят упорито се 
държат за старата, вече дискредитирала себе си методика на лекуване с хирургия, с лъчева терапия и 
химиотерапия, отхвърляйки всички открития относно причините за рака. Но никой такова сравняване
няма да даде да бъде проведено – нито в Русия, нито в друга страна, доколкото онколозите и 
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хирурзите навсякъде заемат най-високопоставеното положение в официалната медицина и определят 
направлението на нейното развитите.
       А сега подобна информация – от Беларус, също печална. От беларуски онколози в интернет е 
открит сайт www.rak.by на благотворителен фонд за поддръжка и помощ на онкологично болните, 
създаден по инициатива на водещия онколог в Беларус, специалиста по лъчева терапия, както е 
написано в сайта, човека, чието име е написано в летописната книга на достиженията на човечеството, 
Галина Муравска. На сайта има форум, целта на който е търсене на нови методики за лечение на рака. 
Както се е изяснило после, в значителна степен целта на този форум е била някак да се помогне на 
водещия онколог в страната – Галина Муравска, която е заболяла от рак http://www.rak.by/forum. Сред 
темите, посветени на различните алтернативни методики, се е появила и такава «Генетические методы 
лечения онкологии». А е започнала тя със съобщение за тайнствения доктор Роберт Вагнер, емигрант 
от Русия, живеещ като че в САЩ, както е било заявено, открил метод за лекуване на рака с 
въздействие върху ДНК. Според д-р Вагнер, ракът не е паразитарно заболяване, а «генетично... засяга 
част от кодовете на ДНК, отговорни за биологичното функциониране и нарушава тяхната работа».
Както после е станало ясно, тази тема е могъл да открие и сам д-р Вагнер. Администраторът на 
форума веднага се хванал за, оказалата се, спасителната сламка и предложил чрез кореспонденция на
д-р Вагнер експеримент върху пациент с «известно име», както после се изяснило, Галина Муравска. Д-
р Вагнер се съгласил, всички участници във форума с нетърпение и вълнение следили за хода на 
експеримента и чакали неговите резултати. Ситуацията се подгрявала от това, че за разлика от Т. 
Свищева, О. Елисеева, В. Кривонос, Т. Партизан, И. Неумъйвакин или американката д-р Х. Кларк и 
други, които не скриват своите открития, методи и ги излагат открито в книгите си, или/и открито 
лекуват с противопаразитни средства, д-р Вагнер останал закрит, неговото съществуване се явявало
определена тайна, с «лаборатории» - ту в София, ту в Новосибирск, ту в Лондон. Д-р Вагнер изпратил
три последователни партиди с препарати: капсули с прахообразна смес от растения и още някакви 
компоненти, «растителен комплекс от билки за детоксикация и очистка на организма плюс активен 
елемент G4» и «индивидуален програматор “Firebird” с уникална технология за последователно 
възстановяване на информационно-енергетичната структура на ДНК и подмладяване на организма въз
основа на нормализацията на информационно-биологичните процеси». Независимо от тези високи и 
многообещаващи названия, на формулировката за «разкриване на базовия управляващ код на ДНК и
неговото възстановяване» и намирането на «ключа на Адам», «кода на достъпа», за «активацията на 
кодовете на ДНК, отговарящи за самовъзстановяването на организма», на практика тристепенния 
прием на препаратите показва, че в тяхната основа лежи антипаразитно действие и те напълно могат 
да се състоят от комбинации на известни растителни препарати, приведени и в тази книга, и в други, в 
смес с лекарствени средства, от типа на Делагил със Сулфадиметаксин, противолепрозни и други 
препарати, а също препарати, стимулиращи имунната система. Друго чудо тук съвсем не може да 
бъде. След приема на първите два препарата Г. Муравска се подобрила, наистина тя едновременно 
преминавала и курс на лечение в Беларуския онкоцентър. А след приема на третия препарат 
състоянието се влошило и тя си е отишла. Дискусията на форума се е преустановила
http://www.rak.by/forum/viewtopic.php?t=135&postdays=0&postorder=asc&start=360&sid=1596fed2ef38c724
26a7bbedf7a3b1fb.
       А можело ли е бъде излекувана Галина Муравска и как? Да, можело е! Правейки 14-те стъпки към 
здравето, описани по-горе в тази книга. На първо място, да очисти червата от паразити с 
противохелминтни средства, да се промива и да се наложи евакуация със съответно хранене – при 
раково, а и при всеки друг болен винаги е нарушена евакуацията. А без нейното възстановяване 
всякакво лечение е безперспективно – дали е облъчване с химиотерапия, антипаразитна чистка или 
генетически методи, защото е нарушена главната функция за извеждане от организма на продуктите на 
метаболизма и разпада. А при провеждане по-нататък на комплексна антипаразитна чистка, заради 
лошата евакуация, се извършва самоотравяне с белтъчната маса на умиращите паразити, техните 
токсини, а също и шлаките. Както е указано по-горе, очистването на червата и възстановяването на 
динамичната евакуация – е първата стъпка във всяко лечение, оздравяване, в профилактиката на 
здравето. Провеждайки корекция и възстановявайки гъвкавостта на гръбнака. Започват се ежемесечни 
очиствания на черния дроб, както е указано по-горе, за да се подобри филтрирането на кръвта. 
Възстановява се киселинно-основния и солевия баланс. По-нататък се прави микропаразинта чистка с 
водороден прекис, с луголов разтвор/йод и с комплекс от други естествени препарати – джинджифил, 
чесън с лимон (еликсира на младостта) и др. Можело е да бъде проведен и курс на прием на Делагил 
със Сулфадиметаксин, с въвеждане на Метронидазол и прекис капково. Можело е да бъдат направени 
и инжекции с живо яйце. В края на краищата, можело е да бъде доведен в Минск д-р Кривонос за такъв 
човек или да се отпътува при него за получаване на препоръки. И, разбира се, би я измъкнал Г. 
Муравска д-р Неумъйвакин, за когото е казано по-горе, който лекува левкемия при деца в течение на 5-
7 дни и вдига почти безнадеждно болни. Доктор, професор И. П. Неумъйвакин, отдал около 50 години 
на медицината, от тях 30 години на космическата медицина, автор на 30 изобретения, в това число на 
уникалния стационар за космически кораби, лауреат на Държавна (бившата Сталинска) премия, 
полковник от авиацията и космонавтиката, академик на РАЕН прилага ето какви методи: 
колонохидротерапия (промиване на червата), лимфодренаж, корекция на гръбначния стълб, 
ултравиолетово облъчване на кръвта в комплекс с въвеждане на водороден прекис – най-ефективния
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метод, упоменат по-горе, лечение с водороден прекис и др. И даже седейки на смес от морковен и 
цвеклен сок (в пропорция 3:1) и морковено-цвеклени салати за 30 дни, е можело да бъде победен рака 
без всякакви други средства и препарати. Такива случаи не са малко, реални случаи, защото 
морковения сок с цвекления, морковено-цвеклените салати ефективно изпълняват две много важни 
функции: привличат и извеждат от организма токсоплазмите, трихомоназите и другите микропаразити,
и усилват моториката на стомашно-чревния тракт и евакуацията. В резултат пациентката постепенно 
би отслабнала, а да отслабва тя и можело е, и нужно би било до 20 килограма и повече, в резултат на 
отслабването би станало очистване на организма, на неговите клетки и възстановяване на хармонията 
и висшия контакт с Животворящата Енергия на Вселената и със земната енергия. Това би повишавало 
собствената енергия и вибрация, би препрограмирало собственото съзнание, би повдигнало организма 
от болното състояние, от ниските вибрации към висшите нива на енергии и състояния на битието, 
коригирайки неправилния живот, а, може би, и слабата или лоша наследственост, привеждайки себе си 
в хармония с Вселенските процеси на възходящата еволюция. Без ето това всяко лечение ще бъде 
временно, всичко ще се върне в същото положение. И това трябва да го прави всеки, за да помогне в 
придвижването нагоре на еволюцията – чрез себе си, другите, което се явява Висш Дълг на всеки 
човек в този живот. А помагали ли са Г. Муравска, Н. Блохин, всички онколози, цялата съвременна 
официална медицина за придвижване на еволюцията нагоре със своите методи на лечение...? Нека 
отговорят на този въпрос сами. И да се замислят, защо лекарите умират по-рано, отколкото като 
средно населението в страната.
       А сега за перспективите, за бъдещето на онкологията. От дискусиите е видно, че онколозите, в 
крайна сметка мислещите, разбират, че са навлезли в безизходица. Самият факт, че даже светила в 
онкологията умират от рак и търсят спасение извън официалната медицина, говори сам по себе си, 
свидетелства за дълбоката криза в онкологията и в медицината като цяло. Обаче при общо високото
ниво на дискусиите се забелязва това, че онколозите, все пак, не могат да се отдръпнат от клетъчната 
концепция за рака и органически няма да приемат паразитната концепция и всичко друго извън 
клетъчната теория. И, като че ли, поради следните главни причини: 1. Открила е паразитната причина 
за рака и за всички болести не медик, а химик от Сибир, макар и да се е основавала на предходни 
изследвания на медици, в частност на Борел, Невядомски и др. 2. Паразитната етиология за науката се 
е оказала твърде проста, елементарна, а за хората е понятна, както и самата Истина, и както всичко 
гениално (Простотата – това е синоним на Истината!), и е погребала цялата наукообразност на 
предишните теории за рака, а с нея и славата, достиженията на онколозите и онкологията, с които те 
никак няма да поискат да се разделят. 3. В паразитната теория присъства трихомоназата, недооценена 
от медиците и разглеждаща се от тях само като незначително венерическо заболяване и болните, 
особено светилата, политиците, ще им е трудно да осъзнаят и асоциират своята болест с 
трихомоназата. Ако Т. Я. Свищева изначално бе заявила за токсоплазмата или за всеки друг паразит, 
ситуацията би могла да бъде малко по-друга. Затова В. И. Кривонос със своите изследвания на 
токсоплазмозата в определена степен, ако не спасява, то помага на Т. Я. Свищева да измести акцента 
от трихомоназите върху токсоплазмозата и да направи паразитната етиология на рака и на другите 
болести по-приемлива. Макар причината за болестите да се явява букет от микропаразити и при всеки 
човек има свои вариации, в които най-опасни се явяват токсоплазмите, трихомоназите, хламидиите. 4. 
Професионалната корпоративност и глобалната насоченост на онколозите е да отхвърлят всичко ново, 
затова те се и държат за клетъчната теория на рака, правят вид, като че ли няма фотокарти на кръвта 
на Т. Я. Свищева и изследвания за токсоплазмозата. Да бяха взели да проведат с експериментална 
проверка откритието на Т. Я. Свищева и да бяха казали, че нейните фотокарти на кръвта са неверни, 
че това не са трихомонази, а преродили се клетки на организма, «автоимунни тела», «антитела», 
«онкогени» и че токсоплазмозата, това са измислици. Да бяха провели всестранно изследване по 
въпроса за биорезонансната диагностика, която също открива в «преродилите се клетки» или в 
откриваните все нови «онкогени», «автоимунни тела» и «антитела» микропаразити. Не, отхвърлят 
напълно всичко. И убиват с прекалено лекуване болните, и сами умират от рак. Затова и в дискусиите е 
имало много празни наукообразни диагнози, термини от типа «първопричина за канцерогенеза», 
«разкъсани първични информационни връзки», «никаква лекарствена терапия не е способна да 
излекува вродените инфекции, доколкото имунитетът няма да позволи те да бъдат унищожени» 
(здравият организъм държи под контрол своите, наследствените, родовите трихомонази, токсоплазми и 
други микропаразити, проблемът възниква при мутация от антибиотици и лекарства на собствените и 
попадналите чужди микропаразити от хора и животни, но с гладуването организмът се избавя от 
всички, макар и не задълго), «онкогени», «автоимунни клетки» и «антитела» борещи се със своя 
собствен организъм и прочее ерес. И не е ли удивително, дето са измислени повече от 300 хиляди 
диагнози, за които са написани научни работи и са получени научни степени, в това число и за 
«онкогените», «автоимунните тела», «антителата». А какво представляват тези «антитела», 
«онкогени», откъде и защо се вземат, от какво се създават и защо въстават срещу собствения си 
организъм или защо, по каква причина и програма «клетките се прераждат и започват да се борят със 
своя собствен организъм»? Каква е тази всевишна сила, този всевишен програмист, който на практика 
така гениално  и умно да е устроил човека, задал му е определена висша програма за развитие и 
еволюция и изведнъж да реши да изправи клетката срещу своя си организъм, да започне борба с него, 
да се дели и размножава, да образува тумори, и това при други нормални клетки в съседство, да 
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мигрира – нямайки органи за усвояване и отделяне, без които клетката самостоятелно не може да 
живее?
       Разбирайки, че клетъчната теория на рака и класическата химио- и радиотерапия отиват в 
миналото, онколозите започват да скланят не към Истината за болестите, а към поредното, още по-
опасно блудство – към «генното инженерство», тоест към вмешателство в ДНК. Британски онколози 
предлагат нова методика за «изчисляване на ДНК-кода на пациентите и по-нататъшни композиции на 
негова основа за индивидуално лекарство за пациента». Очаква се, че такива инжекции оперативно ще 
активизират имунната система и бързо ще унищожават раковите клетки, ненанасяйки вреда на самия 
организъм. По мнение на онколозите, такива «коктейли» ще станат адекватна алтернатива на 
обичайната химиотерапия, при това инжекциите са много по-безопасни за здравето и за външния вид 
на пациентите...
       На тази забележка, всъщност, е и настъпила пауза в тази дискусия. Никой не е казал, че 
първопричина за растящите болести на съвременността се явява оттеглянето на хората от 
възходящата еволюция към низходяща – в резултат на падението на нравите, нарушаването на 
Законите на Природата, преди всичко с неправилните зачевания, ускорявана с безизходния прогрес, в 
това число и с погрешната медицина, с ваксините, антибиотиците, подриващи естествената имунна 
система, произтичащи от погрешната концепция за възникване и развитие на болестите. Макар в хода 
на дискусията да са звучали немалко здравомислещи гласове, съзвучни с «Бялата Книга на Живота», 
те не са били чути. Затова след паузата в памет на Г. Муравска и на всички, отишли си безвременно, 
на които медицината не е смогнала да помогне, би трябвало да се продължи дискусията. Но не по пътя 
на нападки към тези, които издигат новото, а по пътя на съвместно търсене на Истината, по-точно към 
приближаването до Истината, която вече е набелязана и синтеза на която е приведен в «Бялата Книга 
на Живота».
Онколози, не се намесвайте в ДНК! Има по-ефективен инструмент за такова вмешателство, той вече е 
създаден отдавна и работи безотказно: чувствено-съзнателно-мислително-речев апарат на Човека-
Творец! Ето ви и истинския «ключ на Адам», «Божествения Ключ» към своя организъм, към своята ДНК 
– ключ за подем или падение. Завъртането на ключа надясно – е път към живота и към творене на 
всичко, започвайки от своите деца, в Любов, Красота и Съвършенство по Законите на Природата, 
Вселената и възходящата еволюция, и подем на човека нагоре като образ и подобие на Бога, 
следователно, живот в здраве. Завъртането на ключа наляво – е път към живот в безизходен прогрес, с 
грешен мироглед, грешна наука и медицина, с разрушително земеделие и, следователно, оттегляне от 
образа и подобието на Бога в посока надолу, с последствия за здравето и за бъдещето на разумния 
човек. В каква посока сега е завъртян този ключ? А това зависи от нивото на еволюция на хората, 
преди всичко на тези, които определят пътя и направлението в развитието на цивилизацията и в 
различните й сфери на живот. В медицината – това са онколозите и хирурзите, затова те и 
процъфтяват, и отново дърпат медицината към безизходна ситуация – този път към вмешателство в 
ДНК и към трансплантологията. А нима това е правилният път за медицината през 21 век? По-горе е 
приведена универсалната обща Формула на здравето. Ето ви и пътеводният вектор за дискусии, 
изследвания, открития. Усъвършенствайте тази Формула на Здравето и Формула на Живота! 
Замислете се над верните думи на Джон Ф. Кенеди: «…Нашите успехи са свързани с усилията на хора, 
които са успели да се издигнат над границите на съществуващите представи. Те питат себе си: «А 
защо не?». Те пробват новото и постигат успехи. Откритията не се правят от хора, убедени в 
непоклатимостта на съществуващите граници...».
       Медиците трябва да оставят професионалната надутост и да погледнат фактите в очите. Около 80 
процента от всички открития са направени от хора от други сфери на науката и дейността, много от 
които въобще не са учени. Класически пример са – братя Райт, които не са знаели за научното
заключение на почитания учен Т. Едисон за това, че апарат по-тежък от въздуха да лети не може,
пробвали и полетели. В дискусията е приведен пример за сержанта от Сахалин Лаврентиев, който е 
предложил вариант за управляем термоядрен механизъм. И новият пример, не последен – на химика 
Т. Я. Свищева, направила откритието за паразитната етиология на рака и на всички болести. Затова 
Фондът на името на Г. Муравска е можел да почне истински поход към новата медицина. Да съедини 
усилията си с В. И. Кривонос, като просто го вземе в своя фонд. Да излезе на правителствено ниво с 
предложение и да се сдобие с приемане, за да може на базата на Гродненския медицински 
университет да създаде Университет за Нова медицина, Медицина на 21-ия век, да покани В. И. 
Кривонос, Т. Я. Свищева и всякакви други новатори за четене на лекции – нека дори да са спорни, те 
ще дадат тласък  на студентите и на аспирантите за размисли и нови изследвания. А В. И. Кривонос 
напълно подхожда за нивото на проректор по научната част, даже и ако няма необходимата степен. 
Това, което той е направил и прави, към каквото се стреми, струва повече от много степени. На него, на 
Свищева и на другите, дори и с най-противоречиви теории, да се създадат лаборатории за 
изследвания, да се работи над създаването на ваксини от живи клетки – ваксини на живота и по този 
път да се укрепва имунитета, а не по пътя на инжекции с щамове на болести, вредата от които вече
отдавна са признали имунолозите. Да се експериментира с пъдпъдъчи, щраусови и други яйца. 
Докторът-кардиолог от Запорожието В. Огнерубов дава подсказване: костенурките, крокодилите, 
враните живеят по 200-300 години, значи, деленето на живата клетка е възможно по принцип на Земята 
и за такъв срок. А интересно е да се разбере какво им дава такъв дълъг живот, какви микропаразити се 
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явяват паразити за тях, а ако няма такива, то защо? И ако е признато от науката, че резервите на 
човешкия мозък и другите възможности се използват само на 2-10 процента, то нима не може да бъде 
същото и с имунната система? И не се ли явява подсказване по отношение на възможните резерви на 
човешкия организъм случая, когато жена е вдигнала натоварена каруца, за да спаси своето паднало 
дете? Нима това не е направление за медицината през 21 век! Да се създаде собствен научен съвет –
тук ще има море от дисертации, по непредпочитани днес за дисертации теми, за нови открития на ниво 
световни премии. Двама австралиеца затова и са получили Нобелова премия, защото имат 
лаборатории и техните изследвания са станали известни на света. А тук Г. Капустин са го забравили, 
М. Невядомски са го закрили, за Т. Свищева с ФОТОКАРТИ НА ПАРАЗИТИТЕ В КРЪВТА не искат и да
я чуят, за В. Кривонос не знаят. Както и за много други. Всичко ново медицината, онкологията 
преследва. Време е да се измени подхода, възгледите и е време да се променя мирогледа – заради 
което е и дошла «Бялата Книга на Живота». Нужни са финансови средства за такъв проект? По-бързо
излезте от името на Фонда на Президента на Беларус, на него скоро също ще му притрябва правилна и 
ефективна медицина. Може би тогава той ще премине от абсолютно безперспективната идея за 
развиване на трансплантациите в Беларус, а значи, и търговията с органи, към поддържане на 
движението към ефективна медицина през 21 век. Елитът също страда от токсоплазмоза, както и 
редовите хора. А токсоплазмозата поразява сърцето и трансплантацията никак не отстранява главната 
причина. А след чистка всякакви повредени органи се самовъзстановяват съгласно природната 
енергетична матрица. Собствено, лекарите твърдят, че 100 процента от населението има 
токсоплазмоза, въпросът е само в силата на тяхната имунна система. Пробвайте да влезете в контакт с 
личните лекари на първите лица, с лекарите в поликлиниките на спецслужбите и други 
спецполиклиники и да действате с тях. Открийте всички болни сред числото на богатите хора в 
Беларус, помогнете на тях и на членовете на техните семейства с новата медицина в замяна на 
спонсорството за Фонда, на новия университет. При първите успехи славата ще тръгне в Русия, в 
Европа и даже в света, ще се появят богати и влиятелни клиенти. Ще почнат да идват студенти и 
аспиранти, лекари за усъвършенстване от цял свят, ще плащат всякакви средства за обучение. 
Създайте свой интернет ТВ канал, за което е нужно само обикновен персонален компютър с вход в 
интернет, включете към него 1-2 или колкото е нужно телекамери на стойност само 25-50 евро всяка и 
неголяма ежегодна вноска за интернет ТВ канал (вижте http://www.firstinternettv.com). Никаква 
апаратура, никакъв персонал, всеки може да има свой телеканал и да предава информацията, 
конференциите, лекциите, рекламата на живо. Например д-р И. П. Неумъйвакин, същите Т. Я. Свищева 
и В. И. Кривонос, американката д-р Х. Кларк, двамата австралийски лекари-лауреати на Нобелова 
премия и други изследователи могат да четат лекции на студентите директно от своя дом. Ето така 
може и е НУЖНО да се извърши БЕЛИЯ пробив в медицината. С такава учебно-научна база и дейност 
много скоро Гродно или друг град в Беларус ще стане световен център на челната медицина за 21 век. 
Гродно е близо до границата и такъв университет би могъл да се създаде със съвместни усилия с 
поляци, литовци, немци. Макар че при днешните условия това ще бъде по-скоро изтегляне на мозъци и 
идеи, отколкото съвместна работа. Може да не се направи ориентация към съществуващия 
университет, а да се създаде нов, назовавайки го с името на този, който даде парите за неговото 
създаване, дали ще е президент или крупен предприемач. 
Какво, официалната медицина ще пречи, няма да позволи? Ами бъдете по-хитри, придвижете БЕЛИЯ 
ПРОЕКТ в медицината на основа... на идеите на британските онколози! Тяхното предложение относно 
новата методика на “изчисляване на ДНК-кода” на пациентите и по-нататъшните композиции на негова 
основа за индивидуални лекарства-«коктейли» може да стане хубав път за достоен изход на 
онкологията и на медицината като цяло от погрешния път. Нали, коктейлите или инжекциите – това е 
същият антипаразитен път за лекуване на всички болести, не само на рака. Та това е такъв изход! Така 
че напред, не се съмнявайте! Голямото започва от малкото. Авиацията е започнала от обикновените, 
никому неизвестни инженери братя Райт, на които конгресът на САЩ(!) е отказал финансиране, 
космонавтиката е започнала с училищния преподавател в Калуга К. Циолковски, когото считали за 
чудак. С такива примери е пълно и в сферата на медицината. Откритието на Т. Я. Свищева е – най-
свежия и нагледен пример. Постигат големите успехи само тези, които си поставят свръхцели и 
свръхпланове! Прочетете тази «Бяла Книга на Живота»! Тя е именно за това! А ако Фонда на името на 
Г. Муравска, беларусите не се решават на такава велика стъпка, то богатите, на които е нужна помощ, 
помогнете на В. И. Кривонос да създаде лаборатория и университет – където е угодно, ако щете на
Кипър. И вие ще обезпечите за себе си, за своя род и света правилната медицина, която реално и 
ефективно лекува. А университетът може да носи вашето име. Нима това не е с Вселенска важност 
благотворителност? В САЩ, в Европа не са малко примерите, където богати са създавали даже НИИ 
по проблемите на здравето.
И в заключение, в допълнение на думите на Дж. Кенеди, тук идват думите на беларуския писател, 
които привеждаме в оригинал, на беларуски език: «Рабі нечаканае, рабі, як ня робіць ніхто, – і тады 
пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора. Таму што толькі дурні 
разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён 
дзёрзка рве панылае наканаваньне і плюе на «спрадвечны» закон». Уладзімір Караткевіч «Ладзьдзя 
роспачы».



74

ГЛАВА 5

Изключително важно е преди чистката или в самото й начало да се излекуват всички зъби, 

защото кариесът е резултат от паразитна инвазия и е източник на по-нататъшно размножаване на 
паразитите в организма. При някои северни народи отдавна е забелязано, че болните зъби, като 
правило, се съпровождат с болести на бъбреците, пикочо-половата система, особено на простатата 
(възпаление, аденоми, рак), затова и там не ги лекуват, а направо ги изваждат. А йогите съветват 
вместо четки за зъби, зъбите да се чистят със старателно разнищена до форма на четчица клечка за 
зъби или клонче от дърво. Защо? Защото с такава четчица много лесно и хубаво се почистват 
междузъбните пространства – основното място за струпване на остатъците от храна, за образуване на 
микроби и възникване на кариес. Всеки, който е преминал на такова почистване утвърждава, че му се е 
отдало да съхрани зъбите си за дълго, без необходимост от ходене при стоматолог. И вероятно, рано 
или късно, някой от производителите на зъбни четки ще се заеме с пускането на такива зъбни четчици.
А може и след измиване на зъбите с четка, да се почистват междузъбните пространства с конец за 
зъби за отстраняване на остатъците храна. Най-убедително за взаимовръзката между състоянието на 
зъбите и здравето пише доктор Х. Кларк (А. Колпакова/д-р Х. Кларк «Неизлечимых болезней нет»). Тя 
настоятелно препоръчва при всякакви проблеми със здравето да се отстрани всичкия метал от устата 
– всички метални пломби, особено от сребърна амалгама, тъй като те сериозно могат да натравят 
организма и да снижават ефективността на лечението. Д-р Х. Кларк също пише, че посещението при 
стоматолог - това е поход в развъдник за бактерии. Ще отбележим, че тя говори за американските 
стоматологични кабинети с тяхната идеална чистота и високи санитарни изисквания, изключително 
строг контрол и най-съвременна технология за дезинфекция.
       Спрямо бактериалния фактор, ходенето днес в много медицински учреждения, при дентист, в 
местата за обществено хранене, където неизвестно кой и как мие съдовете, или в многочислените 
малки кафенета и закусвални, където хранят неизвестно с какви продукти – това е като да се спускаш с 
парашут в тила на микробите. Ако не вярвате, прочетете по-нататък в тази книга откровенията на 
главния готвач в един от най-луксозните и скъпи ресторанти в Ню Йорк. Това още може да се сравни 
със съпружеска изневяра: удоволствията са различни, а последствията – еднакви и за цял живот, 
макар и да не се проявят веднага! Затова в периоди на посещение на обществени заведения, на
стоматолози, на медицински учреждения не е излишно да се провежда профилактичен прием на 
някакво антипаразитно средство, например капки разтвор на Лугол, йод, водороден прекис, смлян 
карамфил. А ако сте се решили на съпружеска измяна, то тук с един разтвор на Лугол и карамфилче 
едва ли ще се защитите. Тук е нужно здраво предпазване. Но тогава, както казва, май че Н. С. 
Михалков, това е все едно, че плаваш на ботуши. Но днес ни ботуши, ни гумени ръкавици, ни маски на 
устата и носа, нито даже костюм на водолаз не е преграда. Ако се лепнат тези приятели 
трихомоназите, в нашето мутирано време от лекарствата, с немислимите комбинации и атипични 
вируси, закалили се с антибиотици, радиация и укрепнали с хормонална храна, то не само зъбите до 
кариес ще проядат, а, като войниците на А. В. Суворов, завзели непристъпната крепост Исмаил, ще 
завземат всички плацдарми на организма. И тук работата не прилича на стария добър анекдот за това 
колко много отдаваш и как малко получаваш. Тук вече получаваш всичко.

ГЛАВА 6

Чистка на детето – е най-надеждния и правилен път към здравето при всякакви проблеми, даже 

при най-страшните: от обикновена простуда, грип, инфекция, натравяне, лошо учене и поведение с 
чести капризи (това също е болест), корички в носа, пришки и пъпки (особено атакуващи младежите в 
периода на хормонално съзряване), брадавици, полипи, незадържане на урина до проблеми с 
гръбначния стълб, с краката, с психиката, ДЦП, тумори, водянки и други сериозни болести. Първата 
стъпка, която може да спаси даже от най-страшното, това е приемане на антихелминтни таблетки 
(«Вермокс», «Вормин», «Пирантел», «Декарис» или др.), ако тях ги няма под ръка, то простият, макар 
мъничко труден, отдавнашен народен противоглистен способ: на детето се дава да изпие в 2:00 – 2:30 
през нощта смес от 2 супени лъжици или малко повече прясно сварен чай, 2 супени лъжици захар и 2 
супени лъжици коняк. След 30 минути му се дава да изпие 20-30 г (за мъничките може и по-малка доза) 
стоплено до 370-400С рициново масло и да го преглътне с няколко глътки топла вода, да се сложи да 
седне на гърненце с топла вода (на бебетата да се сложи нещо топло, грейка, може и топло одеяло, до
пеленката/памперса). Дозата на очистителното трябва да е такава, че да обезпечи силно очистване на 
червата в течение на един час. Ако това не е станало до 4:00 сутринта, процедурата не се смята за 
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успешна, дозата на слабителното е нужно през следващата нощ се увеличи. Излизащите да ядат през 
нощта глисти и тении ще се напият за 30 минути със сладкия чай и коняка, ще се опиянят и ще 
отслабят способността си да се зацепват за тъканите на стените на червата. Силната доза слабително 
ще ги отнесе. Топлата вода от гърнето/грейката ще ги привлича. Процедурата се повтаря 5-7 нощи 
подред. На 3-4 нощ ще излязат или цели кълба острици, глисти, тении, или преработени ще излязат 
във вид на слуз. Детето ще започне да се преобразява, физически и умствено, след такова избавяне от 
главните причинители, изяждащи и отравящи неговото малко телце. Ако няма коняк, пробвайте с 
водка, с домашна ракия, пречистена с активен въглен (продава се в аптеките на таблетки и на прах). 
Тази чистка се повтаря два пъти с 10 дневно прекъсване и се практикува 1-2 пъти в годината (за 
чистката на възрастен, дозите на коняка, чая и захарта се удвояват, както и на очистителното). Тази 
ефективна, от векове проверена процедура, днес се заменя с по-лек способ – прием на комплексни 
противоглистни таблетки («Декарис», «Вормин», «Вермокс», «Пирантел» или др.). Веднага, паралелно 
се провежда прием на препарати срещу лентови червеи: на гладно минимум 100-150 гр. прясно 
очистени тиквени семки, три дни подред. Сега се продават препарати с комплексно въздействие срещу 
повече от 100 паразита, в това число и срещу лентови червеи. На кърмачетата се дава на капки масло 
от тиквени семки. По-нататък дават с питието сутрин и вечер в течение на 30 дни по 3-10 капки с
млякото, сока, водата (на кърмачетата по 1 капка в млякото) разтвор на Лугол или йод (чистят от 
паразити тялото, мозъка, кръвта: детето живва, при съвместяване с противоглистна чистка), или пък 
водороден прекис; приемат се природни препарати от препоръчаните по-горе, в зависимост от 
възрастта на детето, желателно е да се направи консултиране с грамотни лекари-фитотерапевти; 
дават се по 1-2 капки на ден сок от сладък корен и сок от изстискана прораснала пшеница (на всички 
още от раждането), запарка от полски хвощ или/и медуница, трици (с храната постоянно). Изключват се  
всички продукти, противопоказни за кръвната група на детето, а така също консервите, гриса, 
картофите, всички сладки неща, включително бисквити и сухи сладкиши, захарта (тях ги заместват
сухите плодове). При такъв подход детето не боледува, а ако и се появят първи признаци на простуда, 
то капки луголов разтвор, сладък корен, хвощ, медуница, трици, сокове, всякакви други природни 
средства, изключването на захарта и всякакви сладки неща, на животинските белтъци, в това число и 
млечните продукти или тяхното рязко ограничаване, бързо ще изнесат всичко вредно от детския 
организъм. С поотрастването на децата, особено на болните провеждат чистка от други паразити 
(гъбички, хламидии, трихомонази) и чистка на черния дроб.
       На децата могат често да се появяват тапички в ушите, поради обилното отделяне на ушна кал. 
При малките се проявява с това, че те често ровят с пръстчета в ушите си. Това е нормален процес, но 
докарва до много преживявания щом се стигне до посещение при лекар УНГ, защото всякакви 
манипулации в ушите са твърде неприятни и понякога болезнени. Такива преживявания могат по доста 
прост начин да бъдат избегнати. Капват се няколко капки обикновен 3% водороден прекис в ушичките 
за около 30 минути преди къпането (ако няма, се капва маслиново или друго растително масло), а във 
ваната със струйка от пластмасова бутилка (от питейна вода, от кухненски или друг шампоан с тънко 
отверстие и с плъзгане на струйката по дължината на тапичката) се отмиват мръсните тапички, но 
директно да не се насочва силна струйка в ушите. Ако преди това тя се насочи към крачетата, 
коремчето, гърдичките, а после към ушичките, то детето с удоволствие ще възприеме това като игра. А 
доколкото в такива случаи детето иска да почеше ушичките си, то това му доставя още и удоволствие. 
След къпането за през нощта се капва маслиново или друго растително масло, може и докато спи, а 
следващата вечер преди къпане отново се капва водороден прекис и се повтаря така 2-3 дни, после се 
прибягва към профилактика веднъж на 3-6 месеца. Тази процедура надеждно избавя от мъките, които 
се налага да се преживяват при посещение на лекар УНГ с детето и се явява добра профилактика 
срещу ушни проблеми.
       При децата понякога се получават спазми и болки в прасците и колената, те плачат през нощта и 
сутринта, родителите не знаят какво да правят. За снемане на болката краката ги потапят в топла вода, 
правят лек масаж. Но причина за такива болки и спазми могат да се явяват оловото и кадмия, които 
присъстват във водопроводната вода, в продаваните салфетки за еднократна употреба, в някои 
памперси, тампони, превързочни материали, в металните пломби, в някои опаковки на продукти.

       И не допускайте контакт на своята слюнка с устата на детето, никой не трябва да взема биберона 
на детето в устата си, което много често правят безграмотните майки, не целувайте детето, даже по 
бузите, децата ненавиждат това. Точно както и различните прегръщания и «телешки нежности», с 
които възрастните облажават единствено себе си. По-добре целувайте децата по ръчичката, но също 
без да я наслюнчвате, а само едва докосвайки я, тогава те с удоволствие ще я подават на всеки, на 
родителите, на дядото, на бабата и ще умиляват всички с този прекрасен ритуал, особено при идване и 
отиване, дълги години. Но бъдете готови за това, когато все пак ще настъпи момент и ръчичка ще 
престанат да подават. Само в изключителни случаи, по настроение и то не на всички. Но и това ще 
бъде голяма чест и щастие за окръжаващите!

       Колко съобщения има за болни деца, чакащи за трансплантация на органи. А нали тези методи на 
очистване на организма биха направили чудо, особено след първите чистки на червата и на черния 
дроб, без непредсказуемите присаждания. Колко много молби има за помощ на болни деца, особено по 
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празниците, колко детски фотографии с гологлави, раздути от паразитите главички, с излизащи от 
орбитите очи са поместени в пресата, в интернет! И колко мъдри диагнози са измислени! А ето 
простите методи за очистване на организма, особено след първите чистки на червата и черния дроб, 
биха могли да станат спасителни. И раздутите и деформирани детски главици, избавяйки се от 
паразитите, постепенно биха приели нормални форми, покрили се биха с коса. И направо дивашки 
случай с ампутация на ръка на бебе заради лекарска грешка в новогодишната нощ на 2007 година с 
елементарна диагноза – коклюш. А нали съчетанието на аскорбинова киселина (витамин С) на драже, 
капки водороден прекис и луголов разтвор или йод с други елементарни природни средства биха 
помогнали на детето успешно да се справи с коклюша, с всяка простуда, с грип в домашни условия: 
прием на 2-3 капки водороден прекис три пъти на ден между храненията и 2-3 капки луголов разтвор 
или йод вътрешно, а също въвеждането на прекиса последователно в ноздрите, в ушичките, 10-15 
капки на 1 супена лъжица вода, въвежда се цяла пипета в едната ноздра, подлага се салфетка под 
главичката и се чака докато не излязат всички отделяния в продължение на около 15 минути, после в 
другата ноздра, повтарят три пъти на ден. С такъв разтвор като се започне, после се довежда до 1%, 
може да се слага с памучен тампон в двете ушички, особено през нощта.

       По улицата върви майка с малко 4-5 годишно дете, жизнено, но с очила, едното стъкло е 
затъмнено и превързано. На въпрос какво му е, отговаря, че е кривогледство. Дошли от Армения, вече 
са направили една операция, чакат за втора. На забележка за това, че при него шийните прешлени са 
притиснати още в утробата, това е видно по осанката и по положението на главата, след раждането не 
са наместени от мануален терапевт, че има лошо изхождане, защото червата са затапени с глисти, 
микропаразитите в мозъка притискат мускула на очния нерв, в организма не достига йод, защото 
живеят в планинска страна и че не при очен лекар трябва да се води, а при мануален терапевт, а също 
трябва да се проведе противоглистна и антипаразитна чистка отговаря: «Да, той има лошо изхождане и 
постоянни оплаквания от болки в корема... Но вие какво, ние имаме направление в клиника и при
професор, затова сме и дошли...». Друг пример, при момче на 5 години се появява алергия, започват 
лечение с антибиотици и не помага. На колко деца родителите и лекарите им подриват здравето още 
от първия етап на живота поради незнание и по вина на самите родители.

Не всички знаят, че който и да е изключително поразен човешки орган се възстановява напълно сам по 
своята природна енергетическа матрица за 50-60 дни, веднага щом се очисти от паразитите. А след 
отделянето му няма какво вече да се възстановява, може да се възстановят само силата и скоростта 
на мислите като на Бога, от когото засега човек е твърде далече. А да се възстановява с помощта на 
апаратури за енергийно поле – това не е скорошен въпрос. Замяната на отстранен орган с друг свой не 
може да стане, а присаждането на чужд, даже на родственик – това е безперспективния път на 
комерческата медицина, но не и на медицината на бъдещето! Не бива да се ремонтира един човек, 
болен по причини на нарушаване на Вселенските закони за зачеването и износването, за сметка на 
друг, здрав човек, дори той да е на границата на смъртта, това противоречи на Вселенската етика на 
Твореца. И после, качеството на хората пада, увеличава се числото на болестите по вина на самите
хора с такава скорост, за което никога няма да стигат донорски органи. А това при сегашното ниво на
нравственост на човека, води неминуемо лекарите към ръст на престъпния бизнес по използване на 
хора, особено на деца, за резервни части. Погледнете на кривата на ръста на продажба на хора, 
особено на деца. Замислете се, сега в Русия чакат ред за присаждане около 5 хиляди човека. Сред тях 
има много деца, бебета. Ще успеят да дочакат само богатите... А нали противохелминтната чистка, 
умелото съчетаване на капково въвеждане на метронидазол, водороден прекис, чистката с 
противопаразитни натурални средства, приема на сок от моркови и цвекло, чистката на черния дроб, 
ще направят чудеса! В официалната медицина най-високо положение винаги са заемали и заемат 
хирурзите и онколозите, основно те са определяли и определят политиката в развитието на 
медицината. А нима ще станат те така леко да признават паразитарната етиология на болестите и да 
насочат цялата медицинска система и наука по пътя на развитие на профилактичната медицина – пътя 
на медицината на бъдещето? И с това сами да отслабят своето място в медицинската йерархия и 
своите доходи? Не, съпротивлението ще бъде упорито, дълго, безпощадно. Ще застави да се измени 
медицината само прозрението на хората чрез пътя на просвещаване за главната причина на болестите 
и за пътищата за тяхното отстраняване. Затова и продължават да прилагат методиката за 
отстраняване на туморите (токсоплазмози, трихомонази и други) с облъчване..., после да тровят с дози 
химиопрепарати, да режат... Не отстранявайки самата причина за болестите. «Европейските лекари 
обичат да режат», - не без основание казват специалистите по източна медицина. И продължават да 
изобретяват все нови и нови способи за диагностика, скъпи за пациентите, скъпо лечение, скъпи 
лекарства, основавайки се на принципа: Няма хора здрави, има недоизследвани... А хората страдат -
основно тези, които и до този момент не знаят за главната причина за всички болести или пък са 
узнали, знаят, но сами по причина на своя нисък интелект убиват своето здраве.
       Казаното по-горе, никак не омаловажава великите достижения на съвременната хирургия – те 
действително впечатляват. Но те трябва да се прилагат само тогава, когато друг изход няма, например 
в травматологията и в други случаи.
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       Тези и много други примери показват, доколко несведущи са хората по въпросите за произхода на 
болестите и как силно официалната медицина е разделила човешкото тяло по своите тесни 
специалности. Тясно специализираните лекари лекуват и оперират отделно очи, сърце, други органи, 
осъществи се небивал скок в развитието на трансплантациите (присаждането) на органи, в 
производствата на лекарства. Създават се и се произвеждат все повече и повече лекарства, а 
здравето е все по-малко. Никой не иска да лекува човека цялостно, да отстранява причината за 
болестите. Защото тогава неизбежно ще възникне въпроса, а къде да се дене армията от лекари, какво 
ще прави фармацевтичната промишленост. Само по официална статистика, световна, около 30-40 
процента от диагнозите се явяват погрешни и се лекуват основно с антибиотици и силни препарати. А 
след откритието за паразитната етиология на болестите, за опасността за организма от токсоплазмите, 
трихомоназите и другите микропаразити, става ясно, че диагностиката и лечението на болестите от 
съвременната официална медицина са погрешни практически на сто процента, с изключение в
травматологията. Хора, кога вие ще прозрете по въпросите за здравето, своето и на децата си, и за
всичко?
       Преди време в печата в Германия се появи съобщение, че група немски лекари е дошла до извода, 
че съвременната медицина със своята химия не дава на човека обещаното здраве. Всички нови 
изобретения на фармацевтите, макар и да се признават за перспективни, не намаляват числото на 
болестите, а то расте и много от тях не се поддават на лечение. Нужно е честно да се признае, са 
отбелязали немските специалисти, че медицината е в безизходица. Но изход все пак има: възвръщане
към народните средства. Лекарите следва да се научат да активизират в човека неговите вътрешни 
ресурси, заложени от Природата... Обаче фармацевтичните фирми са направили всичко, това 
заявление на германските лекари да бъде оклеветено и да се признае за средновековно 
шарлатанство. Та то посяга на техните доходи. Такава е картината в медицината във всички страни. 
Затова и арменското момче са го повели на очен микрохирург, а 5-годишно мъниче от руската 
провинция са го отвели за присадка на черен дроб, на стойност 25 000 долара в Белгия. И никого от тях 
няма да излекуват, защото с хирургия не може да се отстрани самата причина за болестите. И милиони 
деца продължават да ги бомбандират с електромагнитни лъчи от УЗИ още в утробата, и да ги бодат с 
ваксини, да ги тъпчат по всякакъв повод с антибиотици и силни лекарства след раждането. И никой 
съвсем не отделя внимание на антипаразитната профилактика и на укрепване на имунните сили на 
организма.
       Колко силно животът на децата зависи от това, какви са родителите и колко много деца по света 
страдат, губят здравето си, умират от човешкото невежество, от незнанието на Истината, в това число 
и в сферата на здравето, а още по-лошо, от отсъствие на стремеж към Истинско Знание.

ГЛАВА 7

Доколкото микропаразитите при медикаментозна опасност притежават способността да 

предават мигновено сигнал за тревога един на друг по цялото тяло и умеят да преминават в 
цистообразно (спящо) състояние дълбоко в тъканите или да мутират, полезно е да се прилага друга 
тактика: да се примамват с приемане на продължителни топли вани с любимите за тях отвари, 
например от листа и цветове на люляк и др., предварително изпивайки вътрешно антипаразитно 
средство или обикновено противовъзпалително лекарство (в д/о «Красево» Белгородска област 
успешно лекуват тумори в ставите чрез потапяне в бъчви с топли, привлекателни за паразитите отвари 
от треви), а също и с продължителен прием на сурови салати и сокове от любимите за паразитите 
червено цвекло и моркови сутрин и вечер. По тази причина, за разлика от препоръките в по-горе 
споменатите книги, някои, на фона на приемане вътрешно на антипаразитни или противовъзпалителни 
средства, прилагат за очистване на червата не антипаразитни, а привлекателни за паразитите отвари, 
салати и средства (отвари от листата и цветовете на люляк, сок и салати от червено цвекло и моркови, 
препарати от алое, живовляк, отвари от лук, печен лук и др.), за да примамят и по-скоро да изведат 
паразитите от организма. Но не бива да се смесват противоположни препарати в един и същи курс.
       Някои провеждат успешни курсове на лечение чрез прием на аспирин в адекватни дози, в 
зависимост от масата на тялото, в продължение на 30 дни, с последваща поддържаща профилактика, 
което донася добри резултати, в частност, при поражение на организма със стрептококи, 
съпровождащо се с поражение на съдовете на сърцето, мозъка, ставите и др.
       Хирургът-онколог от Белгород Н. Х. Сиренко вместо операции по отделяне на втвърдявания в 
млечната жлеза, на бучки в тъканите, в ставите препоръчва да се приема вътрешно обикновено 
противовъзпалително лекарство, а на гърдите, ставите, мястото на бучките, разширените вени да се 
наложи компрес с кашица от сурово червено цвекло и да се примамят паразитите (някои налагат 
пресни листа от люляк върху загрети от баня вени на краката за 24 часа). И това дава добро 
подсказване, на ниво изобретение, към производителите на натурални препарати за разработване и 
производство на ново направление и поколение кремове, мазила и други външни средства, които да са 
привлекателни за паразитите, с цел прилагане, например, при варикозни разширени вени, пришки и 
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пъпки по лицето и други проблеми в комплекс с антипаразитни средства, приемани вътрешно. Нали 
сегашните кремове против пришки, пъпки и други образувания по кожата, а те са предизвикани от 
паразити, са основани на потискане и изтикване на проблема навътре. Е. С. Самойлова отначало 
провокира активацията на микропаразитите в организма, а после ги унищожава с назначаване на 
различни препарати. Е. С. Самойлова е лекар-гинеколог, но започва лечението от душата и достига 
понякога чудеса при безплодие, има случай, когато жена, на която хирурзите са отделили едната 
фалопиева тръба, след лечение-чистка забременява и ражда здраво дете. Самойлова има център в 
Москва. За съжаление, цените са й много високи, контрастиращи с принципите за лечение, започващо 
от душата.

       Паразитите лесно не се дават, на мястото на унищожените, от дълбините на тъканите идват 
техните личинки. Най-трудно се изгонват паразитите от главата, очите, от пикочо-половите органи, 
особено мъжките, от черния дроб, белите дробове, ставите, гръбначния стълб, костната система. 
Всички са виждали варикозните вени по краката на жените. А такива поразени и затапени съдове има 
не само по краката. Провеждайки чистка в течение на един и даже на повече месеца, може нелошо да 
се очистят от паразити червата, даже органите. Но невъзможно е за такъв срок да се изгонят 
паразитите от варикозните вени, от замърсените съдове, от органите надълбоко в тялото. Ако разбира 
се не се приложи гладуване, особено сухо, после да се премине на поддържащ профилактичен прием 
на антипаразитни средства и занятия за повишаване на собствената енергетика. Затова е необходима 
дългосрочна комплексна програма за антипаразитна чистка с различни природни препарати, понякога 
до 1-3 години, редуване и комбиниране на прием на различни препарати в съчетание с обезателна 
интензивна чистка на червата от белтъчната маса на умиращите паразити и токсините им, регулярен 
прием на трици и отвари от овес с люспите, възстановяване на микробиологичната симбиоза 
(равновесието между полезните и вредните микроби) в организма чрез прием на био/бифидо йогурт, 
кисело мляко, по-добре обработени с добавяне на стрито змийско мляко, капки йод, чесън с цел 
унищожаване в тях на патогенната флора и подсилване на полезните микроби, прием на натурални 
средства, укрепващи имунната система, преди всичко на силиций, селен, натурални витамини, 
микроелементи от морското зеле и от солта. Полезно е да се практикува веднъж в седмицата
разтоварване за денонощие или за 36 часа – напълно без храна и вода (от него се излиза с 1-2 глътки
мляко с вода), само на вода, на сокове и т. н. Постепенно от собствена практика да се определи, кое
действа най-добре. При това не бива в никакъв случай да се прекъсва антипаразитната чистка, 
особено без попълване на силиция в организма. Това ще нанесе сериозна вреда на организма.
Оцелелите паразити и развилите се нови от личинките им, ще станат още по-устойчиви към каквото и 
да е последващо лечение, по-агресивни и трудно победими. Много от хората са нетърпеливи,
заразявали са се, носили са в себе си и са дали условия на паразитите да се плодят и разселват по 
цялото тяло през целия им живот, а да се избавят от тях искат за две седмици. Такова чудо в борбата 
за здравето не се случва. В книгите на Т. Я. Свищева е приведен случай, как млад пациент болен от 
рак, след вътрешно въвеждане на няколко дози метронидазол, почувствал, че е оздравял и не почнал 
да провежда профилактично поддържане на организма. Не направила чистка и жена му. След известно 
време той заболял отново и с още по-сериозни последствия.

       Приведените в тази книга средства са достатъчни, за да измъкнат човек от всяка болест, ако в 
запас са му останали поне две седмици. Например, има случай, когато са измъкнали умиращ човек, 
със спрели да функционират бъбреци, които се отдало да бъдат пуснати отново с прах от костилки на 
миробалан. В особено тежките случаи трябва да се пробват и други средства, например колоидно 
сребро, мъртва и жива вода, прилагане на слаби токове (с апаратите Имедикс www.imedis.ru), 
заппиране по метода на д-р Х. Кларк www.drclark.com, www.drclark.net и други. На едни това не помага, 
на други дава добър ефект. Например д-р Х. Кларк активно препоръчва колоидното сребро. В Русия се 
продават елементарни прибори за приготвяне на сребърни разтвори в домашни условия. Вестник 
«Жизнь» №179 от 18 август 2003 г. съобщава за работата на сибирски учени начело с В. Третяков за 
прилагане на разтвори на сребро срещу СПИН. Под заглавие « Сенсация! Серебро убивает СПИД!» 
вестникът пише за това, как жена с ХИВ-инфекция в последен стадий, провокирана от туберкулоза на 
белите дробове, имаща първа група инвалидност, чийто мъж по-рано е починал от СПИН, са въвели 
сребърен разтвор в чревния тракт и след 3-4 процедури болната започнала да се поправя, а след две 
седмици анализът показал, че няма вирус. Тя проживяла две години и починала не от СПИН, а от... 
«необратими процеси в белите дробове, които са предизвикани от туберкулозата»!? Това е нагледен 
пример на всеки за разбиране на механизма на протичане и лечение на паразитните инвазии.
       Известният украински имунолог професор Т. Партизан е открил, че туберкулозата, хепатита, рака, 
както и СПИНа, дават положителна ХИВ реакция и всички те възникват поради паразитна инвазия и
нарушения на имунитета. А много силен удар по имунната система нанасят наркотиците, след тях са 
всички силни и слаби алкохолни напитки, пушенето, убиващата храна, злоупотребата с лекарства, 
различните имунизации, влошаващата се екология, безпорядъчния и чест секс, стресовете, които 
неизбежно водят към размножаване на паразитите в организма. Но всички тези болести, в това число и 
СПИНа, изчезват, веднага щом организмът се очисти от хелминтите, трихомоназите и другите 
паразити, и се възстанови имунната система! Съгласно Т. Я. Свищева СПИНа – това е свръх 
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паразитизъм или «бяс на рака». Това е ситуация, когато едни паразити се внедряват в други и правят 
последните свръх агресивни, отделящи особено отровни токсини и вируси. Та какво е станало в случая 
с тази болна: на нея са въвеждали разтвор в чревния тракт само за две седмици, вместо поне за 30 
дни като минимум и не са й приложили всеобща комплексна антипаразитна чистка. В резултат само са 
потушили активността на паразитите през червата, много от тях са избягали и са се укрили по-дълбоко 
в тъканите и в други органи на тялото. А в белите дробове паразитите не са били силно засегнати и са 
дошли нови, спасявайки се от опасността. Така болната е била обречена. А ако е била провела
комплексна антипаразитна чистка в продължение на 30 дни, с преминаване след това към поддържаща 
профилактика с продължителност поне 6 месеца, а по-добре цяла година, а после да се повтори 
чистката отново, то тя не би дала на паразитите никакъв шанс и изходът е щял да бъде съвсем друг.
       Подобна ситуация протича при всички случаи, когато се прилага местно лечение, в това число и 
хирургическо вмешателство, магнитно, електрическо въздействие, без провеждане на генерална 
антипаразитна чистка на организма. Ще поясним с пример с хемороидите, представляващи колонии 
паразити, разплодили се на изхода на правото черво и построили си селища във вид на многочислени 
възпалителни възли, от което на много хора даже тъмнее пространството около опашната кост на 
гърба. Отделянето на възлите по хирургичен път облекчава ситуацията, но не унищожава причината за 
образуването им. Затова след известно време, непрекратилите размножаването си паразити, създават 
нови възли-замъци. Има редица препоръки за прилагане на местно лечение – ванички и апликации, 
например, с отвара от змийско мляко или въздушни процедури с използване на загрят чесън. Те 
оказват доста силен ефект, прогонвайки паразитите навътре в тялото, но след това те или се връщат 
отново, или намират убежище в пикочно-половите органи, или в други органи и ги поразяват. Макар че 
при този, който страда от хемороиди и така всички органи вече са заселени с паразити, особено 
пикочно-половите. А доколкото всичките места в тялото са заети, паразитите строят вместилища вече 
извън тялото.
       Радикалната чистка трябва да продължава не по-малко от 30 дни (периодът на инкубационно 
развитие и жизнен цикъл на болшинството паразити) с последващо преминаване към продължителна 
профилактика с редуване на различни препарати. Продължителността на профилактиката е - от 6 
месеца до 3 години. Защо толкова дълго? Защото убиването на паразитите в червата става достатъчно 
бързо. Но да се отстранят те от черния дроб, жлъчния мехур, задстомашната жлеза, пикочно-половата 
система, бъбреците, сърдечносъдовата система, дълбоките тъкани, ставите, белите дробове, главата, 
очите и да се укрепи организма, се изисква твърде продължително време. А отстраняването на 
паразитите от гръбначния стълб и костната система – това е много дълъг и упорит процес, доколкото 
там те са се заселвали в продължение на десетилетия. Хернията на гръбначния стълб, туберкулозата 
на костите не са нищо друго, а масово разплодили се колонии от паразити и техните отходи, 
деформиращи костната и хрущялната тъкан. Увеличаването с годините на размерите на костите също 
е свързано с натрупването в тях на микропаразити и различни отлагания. В частност, сравнете себе си, 
своето телосложение, размера на главата, лицето в огледалото сега и на фотографиите в младостта. 
Ако забележите ръст в тялото и главата, не бързайте да се гордеете с това, че вие сте станали такива 
солидни и твърде умни, че за растящия ум не е достигал размера на юношеската глава, а за вашата 
солидност - младежкото тяло. А ако вашата костна система и телосложение като цяло намалява по 
размери, като че се топи и вие сте покрити с увеличаващо се количество и размери родови, пигментни 
и други петна по тялото, то това е още по-лошо. Вашата имунна система се бори, но постепенно сдава 
позиции: вас тихомълком ви побеждават и изяждат паразитите, както и да са нарекли тази болест...
       Във връзка с това много добре би било, медиците заедно с патологоанатомите да се заемат с 
изучаването на физическата природа на родилните петна, брадавиците и другите нараствания, в 
частност, по пътя на поместването им в хранителен разтвор и изучаването им под мощен електронен 
микроскоп. Нали самото родилно петно на повърхността на кожата винаги има канал, свързващ го с 
това място надълбоко в тъканите, където се гнезди корена на това родилно петно, тоест, колонията от 
паразити, която може да се развива и увеличава както навътре в тъканите, така и върху повърхността 
на тялото – до всякакви размери. Родилните петна, тоест, колониите паразити, имащи изход върху
повърхността на тялото, много трудно се поддават на отстраняване, особено черните родилни петна. 
Само при гладуване те забележимо намаляват и бледнеят, но не изчезват съвсем. А при отслабване 
на имунитета те сякаш се активизират, започват да наболяват, да сърбят и кървят.

       Както вече бе казано по-горе, традиционно ефективен способ за антипаразитна и обща чистка на 
организма се явява гладуването – на вода или сухо. Гладуването на вода е подробно описано по-рано. 
Ударното 5-дневно сухо гладуване го описва В. Лаврова в своята книга «Ключи к тайнам жизни». Тя е
започнала 5-дневното сухо гладуване без подготовка, веднага. На другите препоръчва да се започне с 
подготовка: ден гладуване – ден на обикновено хранене и така няколко седмици. Такова гладуване не 
изисква никакви усилия, в началото гладът може да се обажда, но във втората половина на деня 
настъпва усещане за очистване и проясняване в главата, появява се лекота в тялото и в ставите. 
После се отработва следващата стъпка: два дни сухо гладуване – ден с обикновено хранене. След 
това три дни гладуване – ден с обикновено хранене. След това четири дни гладуване – ден хранене. 
Когато организмът привикне, се провежда петдневното сухо гладуване. Сухото гладуване, 
еднодневното (24 или 36-часово), и до петдневното винаги започва с изпиване на максимално 
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количество преварена и охладена вода – 1.5-2 литра и повече, колкото може да приеме организма. 
След това в устата не се слагат нито грам храна, ни капка вода. При сухото гладуване, еднодневно или 
петдневно, не е нужно да се чистят червата, това се прави само при гладуването на вода. При 5-
дневното сухо гладуване даже не се мие тялото и не се чистят зъбите: никакъв контакт с вода.
       2-3-дневните гладувания се издържат относително лесно, 4-дневното – по-трудно. При 5-дневното 
гладуване, пише В. Лаврова, на 4-5 ден започва да се мержелее вода във всичките й проявления, 
появяват се картини на оазиси с вода в пустинята, ръката се протяга към чашата с вода. Но ако точно 
се издържи 5 пълни дни, то в последните 5 часа в организма започват да се изгарят, да се претопяват 
и да излизат навън през всички канали, в това число и през порите на кожата, през очите, носа всички 
нечистотии и шлаки. Излизането от сухото гладуване В. Лаврова препоръчва да става винаги с 
отпиване на вода, смесена с малко количество мляко (за включване на задстомашната жлеза) и по-
нататъшно пиене. След еднодневното сухо гладуване след половин час може да се яде. Организмът 
сам ще подскаже как и какво. Но е изключително вредно, даже е опасно веднага да се преяжда. След 
2-3-4-5 дневното сухо гладуване се изпива вода с мляко, а по-нататък се продължава с пиенето на 
вода, докато не стане насищане с нея, после може да се въвежда по глътка морковено-цвеклно-
ябълков сок или пюре с вода, увеличавайки по лъжичка на всеки прием и така по-нататък, въвеждайки 
каши и продължавайки излизането, което трябва да е равно по срок на гладуването. Още веднъж ще 
повторим: провеждането курса на гладуване, особено на сухото, изисква изключителна предпазливост, 
консултация и наблюдение от лекар.

       Идеалното очистване на организма довежда до това, че се възстановява нормалната функция на 
целия организъм, постепенно се нормализира теглото, стопява се излишната мазнина, особено ако се 
помага на организма с последващи регулярни профилактични гладувания веднъж на седмица, стапят 
се и изчезват туморите, изчезват пигментните петна, брадавиците, родилните петна по кожата и други 
повърхностни образувания, кожата на лицето и тялото става чиста, намалява побеляването на косата, 
извършва се невероятно подмладяване на организма, удължава се живота. Старите кокошки след 
оставянето им без храна, само на вода, понякога започват да снасят яйца. Особено силно очистване и 
промени към по-добро стават при сухото гладуване, човек придобива друго възприятие за света и 
Вселената. И тук има една специфична опасност. Добре, ако вие започнете да снасяте яйца... А ето 
другото възприятие за света и Вселената от чистия организъм, от чистата клетка, възстановяването на 
усещането на единство с Цялото би привело до това, че някои, уверявайки се в своето изправяне, са 
обявили себе си за Исус Христос. Да, има такива случаи. И какво ще стане, ако всички започнат да 
стават Исуси Христоси – само за пет дни сухо гладуване...!? Нима сме готови за това?
Говорейки сериозно, след чистката човек действително извършва подем в своите вибрации, при него 
изчезва желанието да извършва чудеса, той започва точно да вижда целта и средствата, за да измени 
този свят и престава да се хаби за празни неща. Неслучайно казват, че чистият човек – е духовен. Но, 
проявявайте предпазливост в подхода към гладуването.

ГЛАВА 8

Сега е разпространено биорезонансното и вегарезонансното тестване на организма с цел

определяне паразитите в него и тяхното унищожаване. Всеки паразит, както и всички живи същества, 
излъчват електромагнитни колебания с определена честота, наречени биоизлъчване, които могат да се 
фиксират. И не само, може също да се подбират съответстващи колебания за унищожаване на 
паразитите – по-точно, да се използва диапазона от честоти на самите микропаразити, но в 
противофаза. Доколкото това са съвсем специфични честоти, смята се, че те не представляват 
опасност за човека. По същество, лечебният ефект, който оказват върху организма на човека 
растенията и билките, техните отвари и настойки, също се основава на принципа не само на 
химическото им въздействие, но и на вълновото, енергоинформационното. В Русия са разработени и 
отдавна се прилагат апаратите Имедикс, Оберон, Сенситив. Това фактически, е революция в 
медицинската диагностика. Един апарат, по същество, заменя цяла поликлиника: за 1-2 часа той 
провежда пълна диагностика на организма на седящия в креслото пациент, определя наличието в него 
на паразити по тяхната резонансна честота и нарушенията във функциите на всеки орган. Чудо! Но 
още по-голямо чудо са предложените след откритието за паразитната етиология на рака и на всички 
други болести методиките за антипаразитна чистка, профилактиката и укрепването на имунната 
система с напълно достъпните за всички растителни средства и продаваните готови растителни 
препарати. Биорезонансното тестване и лечение за мнозина е скъпо и то не може да определи всички 
паразити в организма, особено тези, които се намират в цистообразна (спяща) форма дълбоко в 
тъканите, също и в костите, и които оживяват веднага щом стане стрес и срив в имунната система. 
Затова и не е толкова важно да се знае, с какви паразити е инвазиран организма, защото приемът на 
антипаразитни средства трябва да е комплексен, потискащ всички паразити наред. Същото се отнася и 
за тестването по формулата на кръвта – днес този резултат ще е един, а само като се почистите, 
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кръвта ще стане по-чиста и резултатът ще бъде съвсем друг. Затова настойчивата, интензивната и 
упорита комплексна чистка и укрепването на имунната система, подема към висшите състояния на 
битието – това е реалният, естествен и надежден път към пълното оздравяване, укрепване на здравето 
без всякакви проверки и традиционни анализи. Тя е и приведена в постъпкова схема за очистване и 
възстановяване.

       Следва да се очаква, че след откритието за микропаразитната етиология на всички болести при 
човека, народната и официалната медицина ще започнат да разработват методики за най-бързо и 
ефективно очистване на организма с природни средства в съчетание с разумно приемане на 
лекарствени препарати, възстановяване на микробиологичната симбиоза и на нивото на силиция и
йода в организма, на укрепване на имунната система, което и се явява единствения път за изход на
съвременната медицина от кризиса, и път за спасяване на хората от тежките болести.

       През 2005 година в Русия се появиха приборите «Парацелз-Д» и «Парацелз-7», създадени 
лабораторно под ръководството на руски учен, биофизика С. В. Колцов, приемащ непосредствено 
участие в разработката на бордовите системи на многократните космически системи (МКС) «Буран».
Първият прибор е предназначен за диагностика за наличие в организма на човека на хелминти, 
микропаразити, вируси, микози по техните честотно-вълнови вибрации. Вторият препарат е 
предназначен за провеждане на антипаразитна, антибактериална и антивирусна чистка на човека по 
метода на д-р Х. Кларк, САЩ, използвайки диапазона от честоти на цялата паразитна редица. 
Приборът позволява ефективно да се отстраняват както острите, така и хроничните заболявания, в 
етиологията и патогенезата на които съществена роля играят паразитните, бактериалните и вирусните 
инфекции. Заявената ефективност на прибора при съблюдаване правилата за прилагане – е повече от 
90 процента. Следва да се отбележи, че ако апаратът докаже своята ефективност преди всичко срещу 
най-опасните и трудно отстраними от организма лентови червеи, токсоплазми, трихомонази, хламидии 
и покаже устойчив резултат в течение на продължително време, то това ще бъде съществена стъпка 
напред в победата над болестите. Би било добре, читателите да съставят свои отзиви за тях. 
Приборът се продава, с него може да се извършва самостоятелно лекуване. Наистина, скъп е за много 
хора. По-подробно можете да се запознаете с приборите «Парацелз», с резултатите от лечението и с 
отзивите на сайта http://www.antiparazit.ru/. На неговите страници http://www.antiparazit.ru/film.htm и 
http://www.antiparazit.ru/film1.htm  може да се видят видеофилми (руски и на Би-Би-Си) за паразитите в 
организма на човека. Хората със слаби нерви ще им е трудно да ги гледат. Но е нужно, за да знаят!

       Ще приведем също от този сайт конспект от лекциите за прибора «Парацелз-7» на И. Е. Головинов 
– един от създателите на прибора: «Световната Организация по Здравеопазване (СОЗ), акредитирана 
в ООН, преди няколко години на една от асамблеите на ООН огласи свой доклад, в който прозвучаха 
няколко много сериозни и обезпокояващи моменти. За тях бих исках по-подробно да поговоря. 
Съгласно официалната статистика на СОЗ днес повече от 80% от населението на Земята е заразено с 
паразитни форми на живот. Също по данни на медицински учреждения и различни медицински 
фондове повече от 80% от заболяванията се асоциират с присъствието в организма на човека на 
паразитни инфекции. В доклада се отбелязва, че болестите възникват непосредствено в резултат на
действието на паразитите или поради отравяне на тъканите, органите и системите с продукти от 
тяхната жизнедеятелност.

       СОЗ отбелязва и този факт, че за последното десетилетие катастрофално е намаляла имунната 
съпротивляемост на хората. Това е свързано съвършено обективно с влошаването на екологичната 
ситуация на Земята. Ние сме развалили атмосферата, развалили сме средата на обитаване. В 
резултат колосално количество имуно-енергии, които би трябвало да бъдат насочвани за 
противодействие на нарушенията в органите и тъканите, а също за възстановяване на функциите на 
организма, се изразходват за противостоене на агресивността на средата. Всички тези факти в 
съвкупност и говорят за това, че съществува нов проблем – проблема за паразитните инфекции. СОЗ 
поставя проблема за паразитните инфекции на 3-то място след онкологичните и сърдечносъдовите 
заболявания, в това число и СПИНа. В много страни този показател достига до 100%. При това, именно 
в Русия за първи път е издигната, а после открита паразитната етиология на рака, СПИНа и всички 
болести (М. Невядомский, Т. Свищева), а спрямо днешния ден у нас, както и в много други страни, 
официалната медицина няма програми за изучаване ролята на паразитните инфекции във
възникването на болестите и няма официални програми за борба с този проблем. В Москва се намира
единственият в света институт по паразитология. Днес нито в една поликлиника, нито в една частна 
клиника Вие няма да намерите лекар със специалност паразитология, тях просто ги няма. А 
изследванията за наличието в организма на човека на паразити се свеждат до изследването на 
фекалните маси на човека. Това е максимумът, който може да ни предложи традиционната,
официалната медицина. При това, тези и други изследвания позволяват да се открие наличие на 
паразитна инвазия само на 20%, а понякога те са безполезни въобще, тъй като пробите могат да бъдат 
взети в период, когато паразитите не отлагат яйца. А проблемът в същото време стои вече достатъчно 
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остро и е необходимо да се предприемат сериозни стъпки за това, да се защитят хората от тази, на 
практика далеч не нова заплаха...

       Едноклетъчните форми на живот се опитват да окупират по-развити топлокръвни същества. Защо 
става това? Защото ние, за съжаление, спрямо паразитните форми на живот, представляваме 
прекрасен уютен дом. В нашето тяло температурата е постоянно 36.6 градуса. Това не е нещо друго, 
освен централно отопление. В нашето тяло има постоянно висока влажност, тъй като се състоим 60-
70% от вода. И, освен това, според степента на влошаване на храносмилателната система, в нашето 
тяло се натрупва колосално количество непреработени продукти, а в червата, огромно количество 
отложена храна. Всичко това се явява прекрасна хранителна среда за паразитните форми на живот, -
своего рода хотел с отопление, с добри условия за живот и огромно количество храна. И ако се отчете 
този факт, че съпротивляемостта на организма на човека постоянно се снижава, то с всяка година, с 
всеки ден числото на паразитните инфекции, заселващи нашия организъм се увеличава, увеличава и 
увеличава.

       Методите за очистване на организма от паразити, които прилага човечеството са съвсем малко. 
Ще се спрем се на някои от тях. Първият, най-древен способ – това е фитотерапията. Хиляди години е 
съществувало знание за това, че за да се очисти средата на тялото от присъствието в него на различни 
паразити, е необходимо да се приемат определени билки. Главният принцип на който се основава 
даденият метод – това е използването на треви, които се явяват леки отрови. Тоест фитотерапията
предлага метод за борба с паразитите, който се заключава в лекото отравяне на организма на човека с 
отрови. За съжаление, днес ситуацията е такава, че този метод не може широко да се използва,
доколкото практически всеки втори има проблеми с черния дроб, със стомашно-чревния тракт, 
задстомашната жлеза. Всички тези заболявания не позволяват широко да се използва метода на 
фитотерапията, защото даже при леко отравяне на организма на човека с фитоотрови, са възможни 
сериозни усложнения в работата на тези жизненоважни органи. 
       Какво да се направи, ако не може изцяло и напълно да се опрем на фитотерапията? Преди 
двадесет години учените са открили факта, че всяка клетка на жив организъм, бидейки тя от растение, 
животно или човек, излъчва в пространството определени честотни вибрации, т. е. има свойствена 
само за нея честота на вибрации. В хода на изследванията на този факт, е била получена скалата на 
честотите, на която се разполагат паразитните, едноклетъчните и другите форми на живот.

       По такъв начин, при учените се появява възможност да използват известния във физиката метод 
на резонанса. Предположили, че ако се пропусне през човешкия организъм електрически ток със 
зададена честота (честотата на някаква тъкан, инфекция или паразит), то на изхода ще получим ефект 
на резониране, разбира се, в този случай, ако паразитът, който ние се опитваме да открием, присъства. 
Наслагването на честотите ние замерваме с прибор. Върху този метод е била построена съвременната 
методика за диагностика – честотно-резонансната. По този метод учените са изучили почти всички 
тъкани, които съвременната наука е позволила да се изследват и спрямо днешния ден ние 
притежаваме пълни знания за честотите на вибрации на всички живи органи и тъкани. Тази честотна 
информация е внесена в паметта на диагностичните прибори, в частност, в Русия съществува 
честотно-резонансен прибор, който е наречен «Парацелз-Д». Благодарение на този диагностичен 
комплекс, може с достатъчно висока достоверност да се открият всякакви паразитни инфекции в 
организма на човека.

       Опирайки се на дадените изследвания в тази област, учените са предположили, че ако ние можем 
да определим наличието на паразити в тялото на човека, навярно има способ за тяхното унищожаване. 
Тук е бил използван също известният физичен метод – подаване на честота, свойствена за тъканите на 
паразита, но в противофаза. В резултат на това, по закона на физиката, се извършва гасене на 
честотния сигнал, зануляване - и паразитът загива. На първо време този метод на терапия е дал 
достатъчно много основания да се счита, че накрая е намерено решение в борбата с паразитните 
инфекции и с много проблеми в частност. Но се оказало, че след някакъв промеждутък от време, 
примерно 3-4 месеца, пациентите започвали да усещат повторни симптоми на присъствие на паразити 
в организма. Какво се случвало? Защо методът дал отклонение? Ако се предположи, че всеки паразит 
има своя честота на вибрации, то може също и да се предположи, че и хората, и животните, - всичко в 
света има своя собствена индивидуална честота, тоест, няма понятие идеална честота, чиста честота. 
Винаги има някакви смесвания, отклонения в страни. А именно, има някакъв коридор от честоти, в 
който живее един или друг вид паразитна инфекция. Какво значи това? Например, постоянната честота 
на определен вид паразити е 7 херца, но между другото за един и същи вид паразити е в сила 
собствена индивидуалност и някой може да има честота 7.2 херца или пък 6.9 херца. Тоест съществува 
понятие пояс на честота.

       Така че когато ние започнем да подаваме в противофаза сигнал, става зануляване. Паразитите при 
даденото въздействие загиват. При повторното тестване на тази честота ние вече не откриваме 
паразити в организма. Което дава основание да се предполага - ние сме очистили тъканите и 
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организма на човека от тази инфекция. Обаче най-активната, най-жизнеспособната част от 
паразитната инфекция е способна да отиде от една честота в друг диапазон. Тя продължава да живее, 
само сменяйки диапазона. Това не е нищо друго, освен способност за адаптиране към външната 
агресивност на средата. Същото, което е присъщо за човека и въобще за всички живи форми – да 
оживеят на всяка цена. Този закон също присъства при едноклетъчните, микроорганизмите и 
бактериите. Затова се оказва, че методът на подаването на честота в противофаза не е ефективен!

       Освен това, когато ние започнем да гасим жизнените честоти на паразитната инфекция, тя включва 
защитна реакция, а именно – сработват мощните системи на репродукция. Паразитите започват да 
отделят по-голямо количество яйца, с което се извършва окупиране на жизненоважни органи. Ето защо 
няколко месеца след такава терапия, нееднократно е имало случаи на обостряне на заболяванията и 
влошаване на самочувствието на пациента.

       Решение на проблема е намерила американката Хилда Кларк – учен, изтъкнат лекар, специалист 
по честотно–резонансна медицина. Хилда Кларк в процеса на собствени изследвания открива, че има 
някаква универсална честота, която унищожава всякакви паразитни форми на живот. Тази честота е 30 
килохерца. Сама не разбирайки, защо тази честота се явява пагубна за всички паразитни инфекции, 
Хилда Кларк продължила да прави изследвания. Днес ние можем съвършено обективно да обясним 
защо става така.

       Всяка секунда в клетките на човека протичат химични реакции. Една от най-важните е студеният 
ядрен синтез. Той позволява да се извлече енергия за изпълняване на жизнените функции. С кръвта в 
клетките постъпва кислород, също с кръвта постъпва и глюкоза. И ето тук в клетката става студен 
ядрен синтез – същата тази уникална химична реакция, явяваща се източник за получаване на евтина 
и мощна енергия, за каквато мечтае цялото човечество. При изгаряне на молекулата на кислорода с 
молекулата на глюкозата, при температура 36.6 градуса, се отделят килокалории, Н2О и СО2. Водата се 
извежда по естествен начин чрез системата за отделяне, СО2 излиза в процеса на дихателната 
функция. Калориите в клетката се акумулират във вид на АТФ (аденотрифосфорна киселина). С други 
думи, това е акумулатор, от който клетката се ползва като енергиен източник за хранене.

       Честотата 30 килохерца, която е открила Хилда Кларк, не дава възможност на хладния ядрен 
синтез да протича в клетките на паразитните инфекции. И с това се нарушава тяхната основна 
жизненоважна реакция. Затова всички паразитни инфекции в резултат на такова въздействие загиват.

       Като че ли, изход бил намерен и можело да се получи Нобелова премия, но практиката показала, 
че, за съжаление, този метод също има ред недостатъци. Известно е, че електрическият ток преминава 
по тъканите, затова, ако се предположи къде минава неговия път, то той преминава по стените на 
червата, не засягайки и никак не въздействайки на екскрементните маси, които се намират вътре. Ние 
знаем, че тъканите на черния дроб на човека имат порест вид и по своята форма наподобяват гъба, 
там има празнини. В тези празнини електрическият ток не може да попадне и там ние не можем да 
убием паразитната инфекция с въздействие на електрически ток. Бъбречните легенчета са любимо 
място, където се заселват паразити, а също и пикочния мехур.

       Хилда Кларк е създала центрове за очистване на човека от паразитите, където започнала да 
съчетава метода на честотно-резонансното въздействие (с честота 30 килохерца) и фитотерапия.

       Ние вече говорихме за фитотерапията и изяснихме, че методът има своите ограничения, по същия 
начин, както и метода на Хилда Кларк. И за да се използват тези методи, е необходимо колосално 
напрежение на всички сили и функции на организма.

       Ние си дадохме цел да решим този проблем и да създадем някакъв прибор, който би съчетал в 
себе си всички известни до този момент методи за борба с паразитите и който да може съвършено 
безопасно и безболезнено да се използва ежедневно. Грубо казано, бе замислена някаква «зъбна 
четка», която би позволила безопасно и регулярно да се почиства организма на човека от присъствието 
на паразити.

       За да се реши тази задача ние разработихме устройство, което се нарича БРП. Това е 
Биоритмичен Поляризатор. Това е ново откритие, запатентовано изобретение, нов вид хомеопатичен 
носител, който позволява опасния за вътрешните органи блок фитотерапии да се замени с 
енергоинформационна фитотерапия. Този блок е на вид като неголяма пластина. Това е и самото
изобретение, което позволява да се използва фитотерапията, но да се изключи вредния компонент на 
отравяне на човешкия организъм с химически съставляващи. На тази пластина са записани честотите, 
характерни за клетките на тези треви, които се използват от древни времена в много методики за 
очистване организма на човека от паразитните инфекции. Тук са записани вълновите характеристики 
на тревните горчилки и билки, които способстват за оптимизиране на извеждащите функции на 
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организма. Защо в такова съчетание? На първо място, защото след гибелта на паразитите, може да 
настъпи лека интоксикация. За да не повлиява тази интоксикация на качеството на живот на човека, е 
необходимо активно да се включат механизмите на очистване от токсините. Пластината решава тази 
задача. За по-ефективна работа на тази платина измислихме нов оригинален прибор, който се нарича 
антипаразитен комплекс «Парацелз». Този прибор изглежда по следния начин: радиочестотен 
генератор, разработен от радиоконструкторско бюро, който позволява да се генерира честота от 30 
килохерца. Той е направен в удобна форма, за да може да се поставя върху маса. В комплект с този 
честотен генератор се прилагат комплект проводници, които е нужно да се включат в гнезда, 
разположени в долната част на корпуса. На краищата на проводниците ние закрепваме електроди, 
направени от мед за по-добра проводимост. Ето в такъв вид генераторът е готов за работа. 
Енергоинформационната пластина се поставя в специално място, разположено на корпуса - и 
приборът е готов за работа. Какво прави този прибор, когато ние започнем да го ползваме?

       Когато ние натиснем копчето за включване, включваме генератора и активираме магнитната карта 
в електрическата верига на целия прибор. Електрическият ток, преминавайки през магнитната карта и 
поемайки информацията от тази пластина във вид на модулации, през електрод попада в ръката на 
човека. Преминавайки през тялото, се връща през другия електрод. В резултат на преминаването на 
електрическия ток с информационните модулации на пластината през организма на човека, произтичат 
следните процеси: електричният ток, преминавайки през течните среди в организма, изменя вложената 
структура на техните молекули, - вложената структура на молекулите на плазмата, лимфата, 
междуклетъчната течност. По-нататък протича ефект на записване на информацията от магнитната 
пластина върху тялото на човека. Тази честотна информация, след 7 минути, в резултат на 
циркулацията на кръвта и лимфата, се разнася до всяка клетка, до всяко ъгълче на нашето тяло. С 
това, ние създаваме в организма честотно-резонансна среда, съвършено непригодна за живот и 
обитаване в нея на паразитните инфекции. Освен това, честотата от 30 килохерца, която се явява 
базова и носеща честота, унищожава химичните процеси, протичащи в клетките на паразитните 
инфекции. Ние получаваме комплексно решение на проблема: използваме фитоблок, но без 
отравящия ефект, а също честотата на Хилда Кларк от 30 килохерца. Използването на този прибор 3 
пъти на ден в продължение на 7-8 дни, може да даде възможност достатъчно ефективно да се очисти 
организмът от присъствието в него на различни паразитни инфекции. Използването на този прибор 
един път на 2 дни позволява да се създаде в организма на човека среда, която се съхранява в 
продължение на два дни и е непригодна за развитие и заселване на паразитни инфекции. Защо това е 
така важно? Защо не може да се очисти организмът един път и да се забрави за проблема? Не може 
поради една проста причина – всяка минута, всяка секунда слизестите обвивки на човека биват 
атакувани от голямо количество бактериални и вирусни инфекции. Освен това, ако Вие в дома си 
държите домашно животно, Вие сте длъжни предварително да знаете, че то се явява постоянен 
носител на паразитни инфекции. Кучето – е 100%-ов носител на аскариди. Котката – на токсоплазми. 
Колкото и ние да се грижим за тях, както и да се опитваме да поддържаме тяхното здраве, за 
съжаление, в природата така е устроено, че те се явяват постоянни носители на тези инфекции.

       За инфекциите мога да кажа, че в един грам кучешки изпражнения, се съдържат до 20 млн. яйца на 
аскариди, при това размерите на такова яйце са 0,05 мм. И това яйце може да стои в състояние на 
анабиоза повече от 20 години. Замислете се, то представлява опасност в течение на 20 години за 
всичко живо.

       За година, според официална статистика на Московската управа, на зелените площи в Москва се 
изхвърлят от домашните животни до 200 тона екскременти. Умножете това по тази цифра, която аз 
току що я назовах и Вие ще разберете каква е сериозността на проблема. Дъждът, преминавайки през 
почвата, отнася тези яйца в подпочвените води. През лятото, от гледна точка на санитарно-
епидемиологичните служби, хората се къпят в чисти водоеми. Санитарно-епидемиологичната служба 
се интересува само от наличието на всевъзможни стомашни бактерии, които са способни да 
предизвикат редица заболявания. За наличие на яйце-глисти и други паразити никой не проверява
водоемите. Но тях там ги има. Затова обикновеното къпане или даже просто обикновената прах, която 
лети по тротоара, може да бъде инфектирана с яйце-глисти.

       Проблемът ни атакува ежедневно, ние през цялото време се намираме в състояние на агресивно 
въздействие върху нас. Войната на световете между макро и микро световете продължава. И, за 
съжаление, спрямо днешния ден ние тази война я губим. Ползвайки се от дадения прибор, ние можем 
ефективно да решим проблема с паразитните заболявания. Този прибор е нужен на всяко семейство. 
Ние всички трябва, поне един път на два дни да правим профилактични процедури, за да съхраним и 
без това отслабналата имунна система в нормално работещо състояние, без да я товарим с 
допълнителни проблеми. Приборът е аналогичен на «четка за зъби». Ние сме привикнали в 
продължение на много години да чистим зъбите си 2 пъти на ден. Трябва да привикнем и към това, че 
сме длъжни да ползваме този прибор 1 път на два дни. Ако ние правим това, здравето, което така 
скъпо струва, ще го има у всеки, който ще се ползва от този прибор». И. Е. Головинов
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       Лекцията е полезна, затова тя е приведена тук максимално пълно. И все пак следва още и още 
веднъж да се повтори: всяко очистване на организма, с прибори или с фитопрепарати, е само 
отстраняване на главната ФИЗИЧЕСКА причина за болестите! А крайната цел на лечението на човека 
се явява разрешаването на главната причина за всички проблеми на човешкия организъм – укрепване 
на естествените защитни средства на организма, на имунната система! И тук има ред аспекти, над 
които всеки е длъжен да помисли сам, заемайки се с въпросите за здравето – своето, на децата, на 
семейството. Първият, да се старае да не подменя имунната система с постоянна чистка - с 
фитопрепарати или с вега-резонансни методи. Каквито и да са били препоръките, важно е да се 
анализира и да се правят изводи самостоятелно. Вторият, вега-резонансната чистка прави едва 
първите си стъпки, а лечението с растения и билки, фитотерапията съществуват много хилядолетия, 
останали от предишните цивилизации и следва ли веднага да се прави отказ от такъв исторически 
извънвремеви опит. Третият, чрез този исторически опит е доказана ефективността на много 
растителни средства за възстановяване и повишаване на имунната система. Затова, може би, е по-
добре да се редуват курсове на вега-резонансна терапия и на фитопрепарати. В тази книга е дадена 
обширна информация за тях. Появяват се многообещаващи фитопрепарати с комплексно въздействие 
– очистване от хелминти, микропаразити, гъбички и укрепване на имунната система. Четвъртият, нито
вега-резонансните методики, нито фитотерапията и нито другите методи, и нито подобряването на 
екологията, са способни да решат и не решават проблема за окончателната победа на човека над 
болестите, придобиването на крепко здраве и оцеляването на човечеството. Това е възможно да стане
само по пътя на възвръщане на хората към възходящата еволюция, на подем към висшите нива на 
битието в безкрайния процес на усъвършенстване с всяко ново поколение и възхождане към нивата на 
земно Богочовечество – което представлява и Божествения Прогрес. А това е възможно само при съ-
творяване на децата в Любов, в ОСЪЗНАТИ зачевания, с износване без секс, в моделиране на децата 
Щастливи, Любими и Любящи, Здрави, Красиви, Талантливи, Богати, Божествени Творци-Създатели! И 
да се учим трябва на това, на моделиране на такива деца, да се мечтае за тях, още от детската, от 
юношеската възраст, да се съ-творяват те такива по време на зачеването, с правилно износване и 
възпитание. На което е и посветена цялата тази книга. Всякакво друго зачеване на децата води към 
физически, физиологични, психически отклонения, отслабено здраве, което е и мутация. Затова 
избирайки правилния път към здравето, трябва да се мисли, че най-важната задача на всеки, главният 
дълг пред Твореца, пред Вселената за дарения живот се явява продължаването на живота във 
възходяща еволюция, в съ-творяване на Велики Деца. Ако сте закъснели или сте сътворили без Любов 
не съвсем същото, изправянето може да бъде в помощ на своите деца, внуци, децата на другите хора 
– предаването на информацията от тази книга. Да се прави това не е леко, неудобно е да се предаде 
на своите, на познатите. Предавайте на съвършено непознати хора – това също е Дело с Вселенска 
Значимост!

       Прилагайки всякакви методи за очистване, експериментират самостоятелно, в това число и в
дозировките: за някои една супена лъжица змийско мляко дава резултат, за други – една третина чаша, 
в зависимост от начина на получаване на настойката – в термос или в буркан. Като цяло, всичко е 
достатъчно просто, но се изисква продължителна издръжливост, упорство и настойчивост. Природата 
пази огромна аптека от най-ефективни лекарства. Всеки може да ги намери и да ги приготви сам, 
вземайки от библиотеката книга за лекарствени растения и търсейки ги и намирайки ги в двора си или в 
близката горичка. Трябва да се измени и писането на книги за лекарствени растения. Колко се издават, 
много от които тълковни – тази трева е против туберкулоза, тази е за сърце, а тази е против мигрени, 
но няма системи за лечение. Затова и много от тях са безполезни.

       Всичко това тук е така подробно описано поради факта, че деветдесет процента от населението 
няма да смогват да купуват готови препарати заради техните цени. Още повече да се купи скъпият за 
болшинството хора «Парацелз-7». А може да има и други модификации. Освен това, всички вносни 
препарати са приготвени от култивирани треви и растения, а и много често се продават подправени 
препарати. А хората в болшинството си не могат да получат правдива и полезна информация по 
отношение на здравето, на храненето нито в училище, нито след това, не свързват болестите със 
зачеването, износването, моделирането и възпитанието на децата, в които се складира основата на 
здравето на бъдещото потомство. И затова здравето на хората се влошава, в медийното пространство 
е пълно с информация със зов за помощ за спасяване на хора, сред които толкова много деца. А нали 
каквито са днес децата, такова ще е нашето бъдеще.

       В продажба има много готови препарати, родни и чуждестранни. Въобще има бъдеще за тези 
готови препарати, които докажат реално своята ефективност срещу лентовите и кръглите червеи,
срещи трихомоназата, токсоплазмата, ламблиите, хламидиите и целия основен ред 
микропаразити, по-нататък срещу гъбичките, и обезпечат укрепване на имунната система – БЯЛ
ЛЕЧЕБЕН КОМПЛЕКС. Такъв ще се появи и ние ще го съставим и обявим в тази книга, 



86

включвайки в него главните методики за бързото възстановяване на здравето на човека. В това 
число ще бъде окончателно разработена и методика за автоматично биорезонансно откриване и 
унищожаване на гореуказаните и целия ред от най-опасните паразити. И такова лечение и 
профилактика ще станат главното направление на медицината през 21 век.
       Въобще приема на правилно избрани антиглистни, антипаразитни и укрепващи имунната система 
средства, а също правилната стратегия и тактика за тяхното прилагане могат да направят чудо и за 
възрастния, и за детето в твърде кратки срокове и при най-сериозните заболявания, включително рак, 
тумори, водянки и прочее. Макар че всичко зависи от индивидуалните, семейните комбинации от
паразити, наличието на общуване с домашни животни, наследствената енергетика. Главната опора в 
чистката е необходимо да се прави с цел отделяне от организма на най-опасните и трудно унищожими 
хелминти и микропаразити, такива, като лентовите червеи, токсоплазмите, трихомоназите, хламидиите, 
ламблиите и др., несметното множество гъби. Затова и препаратите за първия курс е нужно да се 
подбират преди всичко срещу такива паразити, особено ако няма възможност да се проведе 
биорезонансен тест. Ако препаратите са подбрани вярно и методически правилно са приложени, то 
успехът ще бъде потресаващ. Отиват си левкемиите, водянките, намаляват и изчезват бучките, 
полипите, кистите, фибромите, миомите и прочее образувания, постепенно се нормализира работата 
на черния дроб, стомаха, на цялата отделителна система, отпуска се сърцето, организмът живва. 
Някои с успех прилагат ударно средство (след което по сила следва само сухото 5-дневно гладуване) -
настойка от бучиниш: отровна е, изисква крайна предпазливост, прилагат я само когато не помагат 
другите препарати или като екстремно средство в тежки случаи по методиката на Тищенко, 
Корепанова, прибавяйки ежедневно от 1 до 30 капки и обратно, задължително под контрол на лекар.
       Провеждайки чистка и лечение, пробвайте също да изключите от храната продуктите, 
противопоказни за вашата и на детето кръвни групи, а в особено тежките случаи преминете към 
разделно хранене. Това, между другото, ще помогне да изучите какви продукти не подхождат за вашия 
организъм. Подробна книга по тази тема е «4 кръвни групи – 4 пътя към здравето» на П. Адамо и К. 
Уитни. Но, следвайки нея и избраната система за лечение, проверявайте всичко чрез своя 
индивидуален организъм. Не приемайте каквато и да е книга за окончателна истина, в това число и 
тази.

       ГЛАВА 9

Трябва да се има в предвид, че процесът на избавяне от паразитите не протича спокойно. 

Хората, десетилетия свикнали с паразитите и с техните енергии, не се сбогуват така лесно с тях. Някои 
в периода на чистката стават раздразнителни, агресивни, но постепенно промените вземат своето и 
хората се променят. Понякога така поразително, че изумяват околните.

       Началото на очистването се съпровожда с болки, понякога силни, в проблемните места, където се 
гнезди болестта, с поява на резки в очите, болезнени корички в носа (следва да се промива носа всяка 
сутрин чрез смръкване на неголямо количество хладка вода; това е също едно от явните свидетелства, 
че общата отделителна система не се справя и не пречи да се поседи 1-3 дни на цвеклено-морковена 
салата, сушени сини сливи и кайсии, трици с вода или сок), силен сърбеж и обрив по тялото, където се 
гнездят паразитите, увеличаване на числото на пигментните петна и родилните петна по кожата, поява 
на отбелязвания, приличащи на резки от котешки нокти върху тялото по хода на кръвоносните съдове, 
особено по краката под варикозните вени, отхрачвани отделяния от белите дробове, обостряне на 
уринирането и др. Нееднократно възникват грипозни състояния с повишаване на температурата 
поради освобождаването на вируси от умиращите паразити – още едно свидетелство за това, че 
вирусите се гнездят в паразитите, намиращи се в тялото на човека, а не пътешестват по екзотичните 
страни. Затова е извънредно важно да се ядат цвеклено-морковени салати, сушени сини сливи, кайсии, 
обилно да се приемат пшенични, овесени и други трици сутрин и вечер (на който каквито са подходящи
според кръвната група), отвари от овес с люспите, отвари от семена и счукани семена на лен в 
продължение на дълго време, да се пие ежедневно не по-малко от 1.5-2 литра жива вода (не от 
чешмяния кран), добавяйки в нея 2 грама сол, по-добре морска, да се чистят червата, иначе ще се 
получи самоотравяне от масата умиращи паразити и освобождаваните от тях токсини и вируси. 
Въобще може да се пробва диета само от сини сливи и кайсии (на когото са достъпни), трици със 
сокове, вода, био/бифидо йогурти, кисело мляко (по-добре да си ги приготвяте сами със закваска, в 
която е добавено змийско мляко, както е описано по-горе или да се добавят капки луголов разтвор или 
йод; обикновените кисело-млечни продукти, наред с полезните микроби съдържат и патологична 
микрофлора), сухо или прясно морско зеле, най-добре не по-малко от 30 дни. Но имайте в предвид, че 
такава диета може да ви превърне в нещо като магистрален газопровод, в далекобойна артилерия или 
в комплекс на ракетно-залпов огън и може би е по-добре в този период да приберете всички ценни и 
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стъклени вещи от видните им места. Така, за всеки случай, да не се повредят...!? Само при такава 
работа на червата, организмът ще извежда всичко, което за него е чуждо и излишно, в това число и 
паразити, гъбички, излишни мазнини и други отлагания, ще поддържа вътре микробиологичната 
симбиоза и нормалния обмен на веществата, а също ще възвръща в норма и ще поддържа 
изяществото на телесните ви форми отвътре и отвън. Обаче в случай, ако се постави за цел силно 
отслабване и привеждане в норма на огромно тегло, не пришпорвайте конете, проявявайте търпение, 
дайте на организма време постепенно да се възвърне в нормата и избягвайте шоковото сваляне на 
тегло с рекламирани препарати – ползи не носят. В хода и след очистването експериментирайте с 
храненето, изключвайки едни и намалявайки количеството на други продукти, преди всичко тестените 
неща, сметаната, по-дълго поседете на морковено-цвеклени салати, докато не настъпи стабилно 
снижаване на теглото.
       В хода на чистката могат да се появят болки в ставите, които преминават. Но е полезно в този 
случай да се проведат 3 курса на прием на отвара от лавров (дафинов) лист, както е указано по-горе.

       След успешното освобождаване от паразитите, следва да се отрегулира храненето. По-рано вие 
сте хранили себе си и огромната армия от паразити. След очистването, количеството на 
употребяваната храна може да бъде намалено. Една от причините за излишното тегло, след главната 
– силната глистна и паразитна инвазия и нарушаването на обмена на веществата, се явява 
несъответствието на това, колко и какво, каква храна в организма влиза, и колко излиза. Нали ако вие 
отправите в себе си, да речем, една хубава супа или салата с много зеленчуци и подправки, 
произведени в собствената ви градина и към нея в добавка още пет вкусни и ароматни котлета от 
пуйка или пилешки гърди, или хубава риба, отгледани с натурална, не с хормонална и модифицирана 
храна, и котлетите са подправени обилно с подправки и билки, изменящи вкуса на месото, както в 
китайката кухня, и леко запечени на фурна, с гарнитура от златист ориз с подправки и пресен копър; с 
две разкошни изстудени бири като в ресторант, още и с хубаво ароматно кафе, а от вас после, пардон, 
- нищо за целия ден, то къде цялата тая прелест организмът да я дене? Ще бъде като в онзи анекдот, 
където пациент в болницата на въпрос, къде е там при тях тоалетната, отговаря: «Не знам, аз тук съм 
само от седмица!». Такъв огромен застой е рай за паразитите, волен живот, заселваш се където искаш 
и никъде няма съпротивление за изнасяне от тялото. А още и ако регулярно те заливат с биричка в 
изобилие, с алкохол, опушват те с никотин с разните му там аромати, а още повече ако те услаждат с 
наркотик, то защо да не се плодиш и угояваш! Комунизъм за паразитите!
       Регулярната евакуация – това е живот и изящество на вашите форми! Погледнете на себе си в 
огледалото и вие нагледно ще видите какво е движението на потока товари през вашата «бохча»! 
Неслучайно хората подмятат, че след ходене «по малка» определено на душата става леко, а нима 
след успешното ходене «по голяма» не става по-леко! Така че както и да се увърта, евакуацията – това 
е точно тържество на живота, на здравето и изящество на телесните форми! Защото животът се 
съкращава, когато нараства напрежението, а апогея на напрежението и на съкращаването на 
евакуацията - е смърт.

       Нарушението на евакуацията води неизбежно до излишно тегло, до интоксикации в организма –
оттук и задъхването, бързата умора, тежестта в главата, лошото съобразяване, които, като правило, 
дружат с могъщите телосложения. И за ефективното лечение на затлъстяването, и за нормализиране 
на теглото има един резултативен път: интензивната антипаразитна чистка, започваща с прием на 
таблетки «Вермин», «Вермокс», «Декарис», «Пирантел» и интензивно приемане на натурални 
противопаразитни средства в продължение на не по-малко от 30 дни, а по-добре 50 дни (във Великия 
Пост), с по-нататъшна поддържаща антипаразитна чистка до 6-12 месеца в зависимост от величината 
на излишното тегло, разтоварвания чрез прием само на морковено-цвеклени салати, сухи 
кайсии/зарзали, сини сливи, сурови плодове и обилно пиене на сокове и вода. Чувството на глад и 
острата потребност на организма от други продукти се потушават със сокове, с плодове, а при 
нетърпима жадност към други храни, може да се хапне малко добре сварен ориз и/или ръжени филийки 
(може силно запечени във фурна или на тостер - за да се убият дрождените гъби). Задачата се състои 
в това, да не се даде на паразитите, в крайна сметка, в продължение на 30 дни нищо, което би могло 
да им служи за хранителна среда за угояване и размножаване – изключват се всички животински 
мазнини, в това число и млечните продукти (с изключение на био йогуртите и киселото мляко, но с 
капки йод, за да се потуши в тях патогенната флора и червата да се заселят с нужната флора), 
изключват се захарта и другите сладки храни, нишестетата, а после се продължава с поддържащ 
прием на противопаразитни средства в течение на дълго време, за да се отстранят паразитите от най-
дълбоките и труднодостъпни места. Ще напомним, че при санитарната проверка на месото, изрезката я 
вземат изпод гръбнака и ако открият там лентови червеи, месото го бракуват... Та нима е лесно да се 
отделят от такова дълбоко място такива паразити? А от костните тъкани? Въобще обезателна 
противоглистна профилактика провеждат 3-4 пъти в година, а антимикропаразитна чистка, като 
правило, веднъж годишно, в Рождественския пост, с профилактика и през есента – и обезателно на 
цялото семейство. Особено е важно това да се прави заради децата, а също при болести и 
затлъстяване, поради което поддържащата профилактика и нейната продължителност се определя по 
усмотрение. Веднъж в годината, по-добре през пролетта, в периода на Великия Пост, интензивната 
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антихелминтна и антипаразитна чистка трябва да е с продължителност над 50-55 дни, като самия 
Велик Пост. Нали е известно, че пълното обновяване и замяна на човешките клетки става на всеки 50-
60 дни. Издържайки очистване и диета в продължение на такъв период, човек дава възможност 
на организма да се преобрази: да се очисти от шлаките и паразитите, и от тяхното негативно 
влияние върху организма (нали всички паразити - това са живи биологични същества със 
собствена паразитна програма на живот и негативна енергетика, които не могат да не влияят
върху човека, особено върху децата, започвайки от утробата на майката) и, като се обновяват
клетките, да им се придаде нова, естествена програма на функциониране в ликуваща радост и 
светло единение с Енергиите на Великия Космос, и по такъв начин да се възстанови здравето и 
хармонията на тялото! А самата чистота на човешкото тяло, другото функциониране и вибрация 
на клетките, способстват за ръста на човека Нагоре, за постепенното му изкачване на друго 
ниво на битието. И такъв чист човек твори съвсем друго потомство, придава му съвсем други 
енергии и друга генетична програма.
       Пробват обикновено целия ред антипаразитни препарати, варират, в зависимост от 
самочувствието, провеждайки също промивания на червата и иригация на репродуктивните органи, 
особено при пикочно-полови болести, импотентност, безплодие. След такава чистка човек се 
преобразява. Лесно се забелязва, че поразените от хелминти и паразити хора рядко се усмихват, 
недоволни са, агресивни, песимистични, псуват, изпитват безпричинен страх, с депресии и мисли за 
самоубийство, имат бърза уморяемост, задъхване, вялост, хипотония, световъртеж, отоци по краката, 
болки в ставите, имат варикозни вени, папиломи по тялото, увеличаване на таза, целулит, деформация 
на тялото, влажни длани на ръцете и стъпалата на краката, изпотяване на краката с неприятна
миризма, рязка миризма на пот и зловонно дихание и т. н. И както и на някого това да му се струва 
невероятно, и каквото и да говори официалната медицина, следва да се помни, че рака, СПИНа и 
всички други болести започват с... хелминтоза. Още през ХІХ век френският учен Борел се е опитал да 
убеди своите колеги в значението на аскаридите като канцерогенен фактор. Кой ли го е послушал. В 
1960 година съветският учен М. Невядомский е пострадал от това, че е издигнал концепцията за 
паразитната етиология на рака. Днес химикът от Сибир Т. Я. Свищева е открила основния, силно
жизнеспособен виновник за рака и всички болести – трихомоназата, която живее и еволюира заедно с 
човека на протежение на цялата човешка история. А започва всичко с хелминтоза, с глисти, които 
запълвайки червата – най-райското за всички паразити място, изгонват оттам микропаразитите към
вътрешните тъкани, в половите органи, в бъбреците, гръбнака, в жлезите с вътрешна секреция 
(възпаление на лимфните възли, простатит, аденоми, гуша и др.), в главата, очите, мозъка 
(шизофрения и всякакви психически разстройства). Затова противохелминтната и противоглистната 
профилактика три пъти в годината на цялото семейство, особено за децата, трябва да станат такава 
съставна част от живота на човека, както миенето на зъбите или на обувките.

       Особено е полезно в периода на антипаразитна чистка регулярното посещаване на парни бани, 
сауни, приятни топли вани, полуконтрастен душ, полуконтрастни вани, за да се усили очистването на 
организма. Обаче никога не трябва да се приемат студени вани, душ, обливане или обтриване, къпане 
до нивото на стрес и на състояния, при които студът прониква дълбоко навътре в тялото, доколкото 
това съществено нарушава енергетичната структура, особено при практикуване на «Окото на 
възраждането». И всякакви водни процедури обезателно трябва да завършват с душ, с обливане с 
топла, близка до температурата на тялото вода, не студена, или добре да се разтрие тялото с по-груб 
плат. За мъжете е много полезно да измиват своите репродуктивни органи, обикновено трудно 
достъпни за антипаразитни средства, с хладен душ, без добавяне на топла вода – и зиме, и лете по 2-3 
минути ежедневно. Това помага за по-скорото изгонване оттам на микропаразитите. Но тук съществува 
една малка опасност. Тази проста процедура – е най-ефективно древно естествено средство за 
усилване функциите на репродуктивните органи при мъжете. А усилването на репродуктивните 
функции може подтикне към нежелано изхабяване на жизнена енергия, ако човек е със слаба воля. 
Отгоре на това, тази процедура може да създаде още едно обидно неудобство: тя помага на мъжа да 
поддържа боеспособност до 160 и повече години. А нима няма да ви стане обидно, ако още от 
детството сте си начертали в мислите да достигнете поне до 80, не сте имали велики мечти и цели, 
които силно удължават живота, хранили сте и поили себе с всякакви отрови, изтръскали сте от себе си 
своя и без това оскъден интелект по димните, задушни и гърмящи дискотеки, вместо това, да 
поиграете на топка на корт или да потичате след нея по тревата, и през целия живот безумно сте 
правили това, което правят всички на принципа «и аз като всички, и аз – след хората». Ще се опомните, 
ще почнете да охкате-ахкате, да се опитате да моделирате удължаване на живота. Но време не ви е 
останало, силата на вашите мисли не притежава и близостта до силата на мислите на Бога, за да се 
реализира желанието мигновено... И нима не предизвиква у вас досада и съжаление ситуацията: вие 
сте на одър, трябва да си заминавате, а боеспособност стопроцентова...! И помощ отникъде! И дори до 
вас изпъната красавица да стои, все едно, ангелите няма да дадат, ще дойдат и ще ви отведат –
съгласно вашия си, начертан от вашите мисли свършек на жизнения път, който вие сте си представяли 
за себе си още от детството, гледайки на всички и мислейки като всички... Ето кога ще дойде при вас 
истинското осъзнаване на това, че не бива да се равнявате по тълпата, че трябва цял живот да 
посвещавате на възвисяването, на стремежа Нагоре, към висшите нива на Красота и Съвършенство, 
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към нивата на Бого-Човеците – към Вечността! Но вие престъпно сте подменили своите способности на 
Творец с робската психология на послушния, смирен, нищожен, тленен човечец или още по-лошо – с 
нивото на звяра, и сте убивали живота на Земята, с което сами сте разрушавали в себе си потенциала 
на земен Създател-Спасител, не сте горели със сърцето, не сте помагали за възходящата еволюция и 
не сте се устремявали Нагоре, за да излетите към... Тук ангелите ще ви хванат под ръка и ще насочат в 
тръбата, в тунела, към нивото, което вие сами сте избрали и заслужили на Земята...

       През периода на прием на антипаразитните средства се препоръчва също отказ от месото, 
млечните продукти, алкохола, в това число и бирата, пушенето, за да се изключи възможността за 
възпроизводство на микропаразитите. Най-добре е през този период да се премине на разделно 
хранене, във всеки един прием на храна да се яде само един вид продукти или да се яде по ред, 
докато не се нормализира евакуацията и работата на храносмилателния тракт и не се възстановят 
обменните процеси в организма. Минимално трябва да се ограничи в този период работата с 
компютри. По-добре е изобщо да се постави монитора и процесора на по-далечно разстояние, на три-
четири и повече метра, чрез дълги кабели. Обърнете внимание, почти навсякъде процесорите стоят до 
масата или на пода в близост до репродуктивните органи, а мониторите са точно пред лицето. За 
младите момичета, а още повече за бременните майки, въобще работата с компютър, без защити и 
ограничение във времето, трябва да бъде забранена! Разговорите по мобилен телефон, както и всяко 
облъчване води до подхранване на трихомоназите и другите паразити. Не е излишно тук да се 
отбележи, че в института по биофизика към министерството на здравето в Русия са установили, че 
електромагнитното излъчване от мобилен телефон е пагубно за кокошите ембриони!!! А сега си 
представете какво прави за ембриона на човека УЗИ, което може да се използва само в краен случай, 
но по него са се увлекли поголовно майките и лекарите... Та нали то е също на електромагнитен 
принцип.

       Въпросът за паразитите и радиацията следва да се разгледа отделно. Преди време един добър 
човек, директор на института по ядрени изследвания, каза че за човека, особено за мъжете, е даже 
полезно някакво облъчване. Сега, след откритието за паразитната природа на рака, СПИНа и на 
другите болести, на това твърдение може да се даде реална, обективна оценка. Да, малките дози 
радиация оказват стимулиращ ефект върху клетките на организма. За това пишат в своите книги Б. В. 
Болотов (считащ даже за полезно къпането във вода, където във водораслите има повишение на 
радиацията), В. Н. Мегре (радиацията – тя е добра, а е вредна само тогава, когато е много на едно 
място). Това в някаква степен се потвърждава и от факта, че голям брой известни учени специалисти 
по атомна енергия са проживели дълъг живот, например академиците Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров и 
др., които естествено са се подлагали през целия си живот и трудова дейност на определени дози 
облъчване, за което говорят цял ред външни признаци, например силно щръкналите уши. Но тук 
следва да се отбележи следният много важен фактор. Става дума за хора, които са съблюдавали 
определен режим на хранене, основан главно на употребата на растителна храна – едро смлени 
семена на житни растения, особено овес с триците, каши от ечемични и житни зърна, пшеница, бобови 
култури, зеленчуци, особено моркови, цвекло и всички надземни зеленчуци, плодове, особено ябълки, 
а и други, при минимално потребление на месо, също са употребявали йод. Тоест за организма, който 
е относително чист от паразити, малките дози радиация могат да се явяват стимулиращи. Ако човек се 
храни с месо, то неговият организъм, при обща ниска енергетика, непременно ще е заселен с паразити, 
защото месото и всички животински белтъчини – това е винаги празник за паразитите. А получаването 
на радиация във всякакви, дори в минимални дози, стимулира не само клетките на човешкия 
организъм, но и на паразитите, способства за тяхното активизиране и размножаване (процесът е 
аналогичен на това, което става при усилване на космичната радиация или даже при прием на корени 
женшен, мумие и др.). И такъв човек може да бъде здрав, само ако има висока природна енергетика, 
живее във високи позитивни енергии и/или той провежда регулярно антипаразитна чистка и 
поддържаща профилактика – особено при ниски, негативни наследствени енергии и минорен живот.
Отчитайки гореказаното е възможно някакво преразглеждане спрямо отношението към малките дози 
радиация и продуктите, израсли в такива условия. Тяхната клетка е енергетически по-наситена, по-
силна и жизнеустойчива, затова носи на организма по-силна енергетична и хранителна стойност, 
отколкото продуктите, отгледани в обикновена почва, а още повече в парникови условия. Доста по-
опасни за организма, колкото и да изглежда неочаквано, могат да се окажат продуктите, отгледани с 
прилагане на химически подобрители, съдържащи значително количество нитрати, които, за разлика от 
стимулиращото въздействие на малките дози радиация, оказват разрушаващо влияние върху 
човешките клетки. Ще приведем още един пример – с летците от гражданската авиация. Нали те през 
целия си професионален живот регулярно се подлагат на повишена радиация, получавайки за 4-7 
часов полет на големи височини облъчване от 4-5 до 7 и повече рентгена. Но, както е известно, 
продължителността на живот на гражданските летци не е по-ниска от нивото на общата средна 
продължителност на живота. Същото се отнася и за космонавтите и за военните летци, макар при 
последните натоварването да е доста повече през целия живот. И за летците, и за космонавтите 
натоварванията и претоварванията в работата, смяната на наляганията и силите на гравитация - са 
твърде по-опасни за човешкия организъм, отколкото малките дози радиация. Отдавна е известно, че 
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животът на Земята можеше да е невъзможен при пълно отсъствие на радиация. Затова ние отново се 
връщаме върху проблема за това, че организмът на човека трябва да е чист от паразити, за да бъде 
здрав и да не се бои от нищо. А за това е нужна не само чистка, но и висок интелект!
       Хората, живеещи в зоните на повишена радиация, могат да извлекат от всичко това някои полезни 
правила. Първо правило – това е пълна комплексна антипаразитна чистка с тези препарати и 
растителни средства, които се намират в тяхната местност, в това число и особено с йод/луголов 
разтвор. От всички упоменати в дадената книга препарати, билки и растения могат да се намерят, в 
крайна сметка, половината или една трета във всяка местност, или да се купят от аптека. Особено 
внимание трябва да се отделя на потреблението на морска сол и морско зеле във всякакъв вид –
прясно или сухо от аптека. Правило второ – постоянна поддържаща профилактика с редуване на 
наличните растителни средства, а също с профилактични приеми на капки йод/разтвор на Лугол. 
Змийското мляко и други растения растат навсякъде, а йод, луголов разтвор, водороден прекис винаги 
се продават във всяка аптека. Правило трето – правилно хранене: житни растения, бобови култури, 
ядки (каквито има и съответстват на кръвната група), плодове (особено ябълки, богати са на пектин), 
зеленчуци, особено цвекло, моркови. В изобилие да се употребяват ягоди, малини, други меки 
плодове, особено червените на цвят. Отказване от месото. Но ако от него отказването е трудно, то да 
се прояви старание да се яде колкото може по-рядко и с голямо количество подправки, потискащи 
микробите. И това - е главната причина, поради която в страните с горещ климат храната винаги се 
приготвя с много подправки. Макар да не пречи да се погледне в книгите на П. Адамо какви подправки 
са по-подходящи и какви са противопоказни за вашата кръвна група. И всеки път, преди да се седне на 
месно ядене, да се помни, като че вие отивате на съпружеска измяна или в кабинета на стоматолог, 
или се спускате с парашут във вражеския лагер на паразитите... Затова е добре в този ден, когато сте 
яли месо и последващите 2 дни (а може и седмица, особено ако евакуацията е като при онзи пациент в 
болницата) да се презастраховате и да приемате отвара от змийско мляко, капки водороден прекис или 
йод/луголов разтвор, подправка карамфил, настойка от зелен гръцки орех и др. Също добре помага 
приготвянето на месото, на птиците да става с къри и с други подправки, които имат силно 
антипаразитно действие. Правило четвърто – обработване (изпръскване) на собствените градини и 
дворове с препарати от ефективни микроорганизми (ЕМ), за което се говори в Книга 4, а при тяхното 
отсъствие, с разтвор на вода с кисело мляко, приготвени и престояли, с добавка на био/бифидо кефир 
или йогурт, в смес със стари сладка (ябълково, сливово и други меки плодове, но не с такива, които 
потискат микрофлората, като тези от касис, клюква, боровинка и др., мед) или със захар, с няколко 
лъжички нарязано или стрито змийско мляко и с няколко капки йод. Още веднъж ще повторим, че освен 
такова изпръскване, трябва обезателно да се внасят също водни разтвори на препарати от ЕМ или/и 
няколко канчета торова смес от ферма, млечнокисели, био/бифидо продукти в почвата, особено през 
пролетта, на дълбочина 15-20 см в цепнатини, направени с лопата на дълбочината на нейното лезвие, 
или с железен или дървен прът на разстояние от 1-1.5 метра едно от друго. Заселване на собствената 
градина с колкото може по-голямо количество дъждовни червеи, които могат нарочно да се отглеждат в 
купчини от оборски тор на участъка, внасянето им в почвата и съхраняване през зимата чрез покриване 
на градината със слама, с бурени, с друга органика. Полезна информация по този въпрос може да се 
намери в Книга 4. Заедно с препаратите от ЕМ и/или разтвора от кисело мляко, в почвата обезателно 
се внася органика за подхранване на микроорганизмите и червеите с вещества, съдържащи силиций 
(слама, малки парченца въглища, глина, коприва, полски хвощ, чист речен или кариерен кварцов пясък 
и др.). Въобще, млечнокиселите продукти се препоръчва винаги да се смесват с капки йод и да се 
внасят навътре в почвата, точно както и да се хвърлят върху градинската почва, а още по-добре 
навътре в нея, изрезки от картофи, прораснали картофи, остатъци от хляб и всякакви други хранителни 
продукти и органика. Микроорганизмите, препаратите от ЕМ и червеите, способстващи за 
възстановяването и увеличаването на естествената микрофлора в почвата, засега се явяват най-
ефективното естествено средство за очистване на почвите от химията, радиацията и от всякакви други 
замърсявания. Правило пето – вода е по-добре да се пие от извор или кладенец, с подържано в нея
малко парче силиций (най-черния камък, без шупли и примеси, при разцепване се чупи на парчета, с 
образуване на остри ръбове). А ако водата има повишено ниво на радиация, то да престои в 
резервоари с растението воден хиацинт, за което става въпрос в Книга 4. Трябва да се следи, близо до 
извора да няма стичане на вода от поле, където се прилага химия, от ферми, отходни места, 
промишлени обекти.

       В хода и след чистката е много важно на организма да се дава умерено, забавено физкултурно или 
друго физическо натоварване на мускулите: клетките са привикнали на продължително 
противопоставяне на паразитите и токсините им, а, избавяйки се от тази борба, се нуждаят от 
физическа тренировка, за да се върнат в строй и правилно да функционират в организма. Когато 
мускулите не са в тонус, мозъкът обезателно е под напрежение и здравия сън се губи. И обратно, 
когато мускулите се тренират и укрепват, мозъкът започва да се отпуска, подобрява се неговата връзка 
с тялото и сънят се подобрява. Затова, още веднъж ще повторим, е особено важно да се възстановят и 
постоянно да се поддържат в тонус мускулите на гръдната клетка и на гръбнака с помощта на различни 
махови движения с ръце, сред които най-важни са маховете с полусгънати ръце зад гърба и главата, за 
предотвратяване на изкривяванията и поддържане на подвижността на горната част на гръбнака. 
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Освен това, умерените, извършваните с удоволствие физически натоварвания са полезни още и 
защото микропаразитите, привикнали да живеят в пасивна, спокойна среда в ниски енергии, не обичат 
да има активност и бързо кръвообращение в средата на тяхното местообитаване. Затова всякакви 
физически упражнения, бягане помагат в борбата с паразитите. Обаче следва да се има в предвид, че 
интензивните физически упражнения, бързото бягане, като правило, водят до по-голям разход на 
енергия и могат да изтощят организма. А забавените упражнения, в това число бавното, разпускащото
бягане с почивки, обратно, водят към натрупване на енергия. Това отдавна са го забелязали на Изток и 
са достигнали съвършенство в системите за оздравяване на човека, които предвиждат физически 
упражнения само в забавено темпо. Освен това, всички хора, и на Запад, и на Изток, се подразделят по 
типове темперамент (спрямо психиката, храносмилането и нервната система), на Изток по стихиите и 
отделянията (вятър, жлъчка, слуз), а на Запад това са известните четири типа: сангвиник, холерик, 
меланхолик, флегматик. За някои от тях физическите натоварвания са противопоказни, затова на тях е 
необходимо да изпълняват всякакви упражнения в забавено темпо и с отпускане. Точно по същия 
начин за тях са противопоказни активните масажи, охлаждането на тялото, студените къпания, особено 
до усещане на тръпки и рязко контрастните къпания и душове с преохлаждане, за избягването на което 
трябва винаги да се завършва с измиване и сгряване с топла вода, за да може организмът да не губи 
огромна енергия за сгряване. Преди време в Сандуновските бани един мъж със здрав вид с 
недоумение се оплакваше от дискомфорт: всяка седмица ходи на фитнес, набира мускули, после 
приема контрастен душ, завършва с хладен, а няма усещане за бодрост, а обратно, за умора, тръпки, 
хлад в крайниците. Узнавайки, че за него са противопоказни физическите натоварвания, активния 
масаж и преохлаждането, изслушвайки препоръките да набира мускули само в забавено темпо, с 
ритмично дишане и максимално отпускане, особено при издишването, с паузи за отдъхване, а 
контрастния душ да се прави приятен за тялото и да се завършва само с топъл, скоро дойде и с радост 
и благодарност каза, че промените в самочувствието са невероятни, нормализирал се е съня. По 
същата причина много хора не допринасят полза на своя организъм и здраве с моржуване, със зимни 
богоявленски къпания и въобще със студени къпания, даже в свети източници, още повече веднъж в 
годината, и без последващо сгряване с топъл душ. Твърдението за това, че такива еднократни къпания 
носят полза и лекуват, нямат зад себе си никаква доказателствена основа. Иначе в страната всички 
биха се къпали в дупки в леда, в свети източници и всички биха били здрави, с изящни форми, не биха 
оплешивявали и напълнявали. Знанието за конструкцията и особеностите на собствения организъм е 
изключително важно за тези, които избират пътя на професионалния спорт. Известни са факти за 
загуба на съзнание и смърт директно на футболното поле, на маратони, в спортното ходене, които
дават сериозни основания за размисъл на спортистите, треньорите и родителите. Затова, повтаряме 
още веднъж: при изпълняване на всякакви физически упражнения, включително бягане, най-добър
оздравителен ефект се достига при забавено изпълняване с максимално разпускане, в съчетание със 
слънчево, ликуващо от радост ритмическо, приповдигнато дишане с мисълта, най-добре чрез връхчето 
на носа или между устните или слънчевия сплит, при максимално разпускане и топлота на лицето, 
тила, главата, с език вдигнат към небцето или към горния венец, с разединени зъби (никога не трябва 
да се държат зъбите съединени, а още повече стиснати). В хода на изпълняването на упражненията 
винаги се правят почивки с дълбоко разпескане, забелязвайки течението на топлина по тялото. Един 
от най-важните критерии, главен критерий за правилното изпълнение на всякакви упражнения 
се явява пулса на сърцето: след всяко негово учестяване в резултат на изпълняване на 
упражнения следва да се направи отдих с дълбоко разпускане за привеждане на пулса в норма.
Старайте се ежедневно да висите на ръце 1-3 минути без напрягане, за разтягане на гръбнака, правете 
упражнения за развиване еластичността на гръбнака върху точилка и с люлеене по гръб върху килим, 
обхващайки коленете с ръце. Гръбнакът представлява антена за приемане на Вселенската Енергия и 
най-ефективно работи в изправено и еластично състояние. Прегърбените хора никога не оздравяват 
напълно и дълго не живеят. Затова в числото на първите стъпки за избавянето от болестите и за 
оздравяването се явява изправянето на себе си, разтягането и възстановяването на гъвкавостта на 
гръбнака, поддържането му в идеално изправено разпуснато състояние постоянно – при ходене, 
седене, лежане, в това число и по време на сън. От това се нуждаят практически всички хора, може би 
с изключение на тези, които се занимават с художествена гимнастика. 
Помнете, изправянето и възстановяването на еластичността на гръбнака, а също и прехода към 
ликуващо от радост възторжено, слънчево диафрагмено дишане с мисълта - са най-краткият път към 
възстановяване и укрепване на имунната система и оздравяването, при провеждане на регулярни 
антипаразитни профилактики! Защо? Ще повторим още веднъж: клетките на човешкия организъм 
напълно се сменят с нови на всеки 50-60 дни. От където, ако вие заставите себе си да пребивавате в 
състояние на ликуваща радост и дишане с възторжена слънчева мисъл в течение на 50-60 дни, то вие 
напълно ще препрограмирате клетките на своя организъм, ще издигнете неговата енергийна вибрация 
на ново, по-високо ниво, което се явява гибелно за хелминтите и паразитите, ще извисите себе си към 
нивото, където човек влиза в единство с Енергиите на Вселената, ставайки Творец-Създател на своя 
живот и на по-добър свят около себе си!

       И пазете съня. По време на сън човек попълва и възстановява Животворящата Енергия от 
Божествената Вселена. В тибетската медицина и при йогите е казано, че сънят след 8 часа сутринта 



92

прави човека обезсилен за целия ден (проверете върху себе си). Нормализира съня, своя и на детето, 
раното ставане сутрин и раното лягане вечер. Първото събуждане сутрин е и сигнал за това, че 
организмът се е наспал. Лягането за спане вечер е най-добре да е със залеза на слънцето през лятото 
и колкото може по-рано през зимата. Само совите не спят и бдят до среднощ! И макар това да не е 
много добър признак, често е свързан с физиологията, от това често страдат левичарите, все пак, дори 
и да не се заспи веднага, по-добре е да се ляга навреме, без старание за заспиване насила, а спокойно 
да се гледа в тавана, докато сънят не обхване тялото. Не е нужно да се паникьосвате по повод дългото
безсъние, а по-добре просто да се отпуснете, да отлетите в далечни светове, да се наслаждавате на 
покоя, да въведете себе си в състояние на най-висока ликуваща радост, да моделирате велико бъдеще 
и да се стараете да препрограмирате своята вътрешна совова програма – това е най-подходящото 
време. Особено ако има възможност да се лежи под звездното небе! Тези сови, които следват навика 
регулярно да не лягат да спят и да будуват до среднощ, дори и да се любуват на звездното небе, 
рискуват рано или късно да се изтощят и да подронят здравето си. Алтернативата е: да се иде да се 
живее в този времеви пояс на планетата, където нощта съвпада с периода на съня. А когато и там 
вашата сова отново надделее, то смело опаковайте куфарите и се преселвайте отново в друг пояс, 
обикаляйки по такъв начин цялото земно кълбо. Може би и някъде вашата сова ще се предаде. А ако 
не се предаде, опознайте цялото земно кълбо. Каква романтична перспектива! Сънят от 21.00 до 24.00
часа е най-дълбок и възстановяващ, а след 24.00 настъпва прекъслечен сън и, като правило, 
заспиването е трудно. След 5.00 сутринта сънят вече не е дълбок, макар да е най-сладкия, а след 8.00 
- той е вреден. Лошият нощен сън и сънливостта, слабостта, бързата умора денем могат да бъдат
причинени от лошия тонус на мускулите заради отсъствието на физически натоварвания. Добре 
помагат за съня забавените натоварвания, например упражнения с гирички в забавено и разпускащо
състояние в ритъм с дишането. Безсънието може също да свидетелства за паразитна инвазия в 
организма. Паразитите са най-активни през нощта, когато излизат за търсят храна. А ако вие сте 
привикнали да ядете късно, още и месо, и всичко, което се харесва на паразитите, и ако похапнете по 
нещо и през нощта, то това за тях е празник. А какъв може да е за вас съня, ако паразитите вътре 
пируват, дебелеят и пеят песни за живота. Това обяснява факта защо приема на капки луголов разтвор 
или йод имат някакво сънотворно действие: йодът ограничава активността на паразитите и това 
позволява на организма по-бързо да заспи. Комплексната антипаразитна чистка на организма, а също 
чистката на мозъка и съдовете с чеснови препарати, особено с «еликсира на младостта», дават тласък 
в нормализацията на самочувствието и възстановяването на съня. За възстановяването на съня много 
помага ставането не по-късно от осем часа сутринта и упражненията в забавено темпо, с дишане и 
разпускане с гирички, други забавени физически натоварвания, разходките преди сън. Обаче ако все 
пак през нощта не можете да заспите, не следва да изпадате в паника и с всички сили да се стараете
да постигнете заспиване. Хвърлете от себе си одеялото настрана, отворете очите, погледнете нагоре и 
лежете така в разпуснато състояние – веднага щом позамръзнете, сънят ще си вземе своето. Или с 
притворени очи, се свивайте в себе си или пък обратно, на който както му е удобно, разгръщайте се, 
разкъсвайте своя надут от земна важност мехур, сваляйте своята телесна материална обвивка, 
освобождавайте от материалния плен своята вътрешна енергия и, замирайки, затаявайки физическото 
дишане, привеждайки лицето в състояние на максимално разпускане и топлота, преминете към дишане 
със светла лъчиста мисъл чрез връхчето на носа, едва движейки дишането с диафрагмата, 
разтваряйте се в Пространството, сливайте се с Вселената, летете като птица над местата на своето 
слънчево детство, юношество и възвръщайте към себе си тези далечни приказни енергии и красиви 
преживявания. Колкото може по-често отлитайте при енергиите и лъчистите преживявания на 
детството и юношеството, разтваряйте се там, отлитайте в различни места, къпете се във всичките
реки, морета, океани на планетата, прелетете над цялото земно кълбо, посетете всички планинки 
върхове на света, пренесете се в приказките, във Великия Космос, на други планети – такова 
разпускане дава още по-голям отдих и още по-силно насища с енергии организма, от неконтролирания
сън. Главното е - да изместите бетонобъркачката от натрапчиви, тежки, черни ежедневни мисли и да ги 
замените с енергиите на белите, слънчеви блянове, мислейки за хубавото, за великото. Защото нищо 
така не напряга и не изтощава енергиите на човека, както черните, тежките, алчните, ниските мисли. А 
всяка минута, секунда, всяко мигновение, изгубени за премилане на такива натрапчиви, мрачни битови 
мисли, представлява загуба на време и на себе си за получаване на животворящите енергии от 
Космоса и за творене на велико бъдеще. Ето защо такива хора са винаги жестоки към другите: за 
възстановяване и поддържане на запаса от своите енергии са им нужни страданията на другите, 
конфликтите, агресиите, енергията на парите и кръвта на хората - и колкото повече, толкова по-добре. 
Освен това, отсъствието на сън, тревожните мисли – са сигнал за това, че нещо в живота не е така, 
близки са проблемите, нещастията. Затова смяната на мислите води към промяна в поведението на 
човека, а след време и към смяна на характера и живота на човека. Но ако, пътешествайки през нощта, 
изведнъж отлетите твърде далеч и Ви попадне да подлетите дори на някакво разстояние до 
Божествените Сфери, не разтваряйте широко уста от удивление, може мъничко да я открехнете и се 
постарайте да запомните всичко видяно и чуто там – може в много да помогне. И не забравяйте да 
поделите впечатленията си с другите.
Съкращава необходимостта от продължителен сън и постигането на «Окото на възраждането». 
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       Най-ефективният способ за изправяне на вредните енергии и за нормализация на съня в най-
тежките случаи - е причастието, но само при свещеник, притежаващ силна молитва, особено в 
манастирите. След такова причастие сънят се нормализира за не по-малко от седмица.

  ГЛАВА 10

Всеки, който иска да се сдобие с голямо чудо, може да си купи малката книжка на П. Келдер 

«Око на възраждането» или «Небесно Око» (може да се свали от http://vedruss.ks.ua/, 
http://www.gazetangn.narod.ru/archive/oko.html, а също и полезни впечатления от занятието: 
http://dvoe.far.ru/php/forum/forum.phtml, http://okoritual.narod.ru/, http://hour-
x.narod.ru/RUS/Index_Oko_Vozragdenie.htm) – няма да съжалявате, дори само от самото четене. Там 
става дума за удивително проста тайна и «...ако тази тайна се окаже разкрита, тя, напълно е възможно, 
да измени направлението на живота на цялото човечество. При това ще го измени така рязко, че даже 
в най-смелите фантазии ние не можем сега да си го представим». «Окото на възраждането» привежда, 
като минимум, към възстановяване на здравето, обръща назад течението на вътрешното време и 
подмладява, явява се абсолютно безвъзмезден, достъпен за всеки, несекващ източник на младост, 
даже и за най-преклонните старци. А при продължителна практика и при по-често общуване със 
светлосиньото и звездното небе, с Природата, тоест с Божествената Вселена, постепенно привежда 
човека към разгадаване и познание на всички непостижими тайни на битието! Да, това е именно така! 
Тук няма никакво пресилване! Просто приземеният човек е затворил в своя индивидуална телесна
обвивка своята Душа, Божията Искра, вдъхната в него, изолирал я е от Великия Космос, прекъснал е 
връзката си със своето Семейство, с Единното Цяло, с Божествената Сфера, с Бога и е превърнал 
себе си в блуден син, в бял трън гонен от вятъра. Започнал е да се уповава на интелекта, който е 
способен да анализира само в пределите на физически видимото, затова и греши, и който е отвел 
хората по задънения път на развитие. Но веднага щом човек се върне в своето Семейство, възстанови
връзката с Единното Цяло, с Божествената Сфера, той добива друго, открито съзнание и придобива 
безгранично виждане за същността и тайните на битието. И всичко това е достатъчно просто, достъпно 
за всеки, без каквито и да е различия и условия. И този, който се реши да направи дори и мъничка 
крачка по пътя на развитие и разкриване на собственото съзнание, ще внесе своята лепта в делото на 
общата възходяща еволюция на човешкия разум и Дух, в победата на цялото човечество в суровата 
борба за ново качество на битие и живот, в сътворчество с Божествената Вселена. Хората, 
човечеството ще започнат да сътворяват заедно с Великия Божествен Космос новия живот в Красота, 
Чистота и Съвършенство в съответствие с Божествения Замисъл, а не, изолирайки се от Вселената, да 
замърсяват в Нея, да разрушават, затъмняват с негативни енергии, които рано или късно ще 
срезонират назад и ще се обърнат във всеобщо възмездие – в Страшен Съд, който в крайна сметка 
няма да бъде нищо друго, а унищожаване на самите себе си. И никой на Земята няма право да съди 
или осъжда, да обвинява в ерес или в каквото и да е друго тези, който поискат да направят такава 
крачка, дори и заради това, да може като начало да победят болестта и да придобият пълноценен 
ЖИВОТ! Защото, за да има право да осъжда и съди за това, което се съдържа в тази книга, 
трябва да предложи по-добър, по-ефективен и РЕАЛЕН път за изправяне на хората в този 
живот, а също за раждане на по-добро потомство, за да се изправи и спаси бързо деградиращия 
свят! Нали дадената книга, «Окото но възраждането», другите книги са призвани да ускорят 
възходящата еволюция на хората, да изменят направлението на техния живот. Ами назовете, 
как още може това да се направи? 

       И, може би, вие също, още не дочитайки тази книга докрай, ще се запалите от желание да 
помогнете да се измени направлението на живота на човечеството. Ако това се случи, дори самото 
това желание – това е начало на движение към чудо. Такива невероятни, толкова редки за нашето 
време високи желания никак не могат да не бъдат забелязани от Божествената Вселена. А, започвайки 
да действате, вие действително можете постепенно да идете към чудо. Впрочем, то след някое време 
само ще дойде при вас на гости, а и така ще се заседи, че да се избавите от него ще бъде невъзможно. 
И ще започнете щедро да го поделяте с другите. Ако не вярвате, пробвайте! Вече е проверено, работи! 
И появяването на тази книга – е един от резултатите на това чудо! Само не подплашвайте чудото с 
енергиите на своето силно нетърпение и жадно очакване. Чудото никакви жадности и припряности не 
обича. Просто вървете търпеливо и настойчиво напред. И на колкото повече години сте, толкова 
повече бързайте – това е за вас великолепен шанс да победите и върнете времето. Наистина, има в 
това една опасност – за алчните. Те, доколкото алчността, както казва планинският монах Къй, е една 
от най-големите грешки в живота, които деградират човека, ще почнат да се изменят, ще се подмладят 
и оздравяват, особено ако почнат да се чистят и да укрепват имунитета. Ще си иде алчността, не ще 
понесе такива промени в своите стопани, а това е опасно: те могат, изведнъж, да почнат да хвърлят 
пари за изменяне на направлението на живота на човечеството. Представяте ли си, какво ще стане, 
ако всички се хвърлят да обръщат направлението на живота на човечеството. Не на реките, на самото 
човечество! 
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       А ето няколко отзива от тези, които са стъпили по пътя на постигане на «Окото на възраждането». 
При това следва да се има в предвид, че в началото практически при всички се получава силно 
съпротивление по отношение на изпълняване на упражненията:
«...при 5 повторения започна да ме боли целия гръб, на 7 мина, заболя ме шията, на 11 мина шията, 
започна да ме боли долната част на гърба, на 13 всички болки приключиха, но пукането в гърба остана. 
Гъвкавостта на гръбнака се подобри, гърбът се изправя (между другото, действително няколко 
прешлена застанаха на мястото си), макар до унищожението на сколиозата да е още далече».
«Какво става тука? Започнах да ям по-малко, да пия (в смисъл да буйствам) станах по-малко, започнах 
да спя по-малко, сега и температурата се снижава!».
«Днес сутринта докато още лежах се настройвах за най-хубав ден, мушнах термометъра – 36,5оС. 
След упражненията – 35,2оС, някаква слабост». 
«...тази “слабост” се наблюдава, както аз разбрах при всички, само че при всеки в различни 
промеждутъци от време. В началото изпитвах силен мързел към занятията, но отмина, сега остана
нещо, което мисля, че скоро ще премине».
«...японски учени са установили, че понижаване на температурата на тялото с 1-2 градуса би удължило 
живота на човека 2 пъти».
«Практикувам ги повече от 3 години. Ежедневно... А неотдавна се срещнах с една жена – лекар-
геронтолог. Тя, преглеждайки ме, каза, че моята биологична възраст не е повече от 25 години, макар по 
паспорт да навършвам 38, а по-рано имах проблеми със самочувствието. Ето, мислете каквото искате. 
Така че призовавам да се практикува. Нищо сложно не е. Заема само 15 минути от времето всяка 
сутрин (ако се правят по 21 пъти всяко упражнение) и желателно е и вечерта, и подмладяването ви е 
обезпечено».
«Без сензации и претенции, може би само моят организъм е такъв. Аз съм към четиридесет годишен, 
работата ми е в седнало положение, пълен съм, задъхвам се, бързо се уморявам, но главното, побеля 
косата, започна да оплешивява главата, имам много пърхот. Така беше. Прочетох «Бялата Книга на 
Живота» и отдалечих от себе си на 2 м монитора и процесора на компютъра в офиса, купих клавиатура 
с дълъг кабел за ноубока у дома, започнах да се занимавам с «Окото», да се чистя и да изплаквам 
след миене главата със слаб разтвор на бяла глина, с отвари от змийско мляко и други билки, 
обезателно с добавяне на йод, държа ги по 5-10 минути. Правя сутрин масаж с пръсти на слепоочията, 
кръгов масаж на ушите с длани и масаж на главата, леко свивайки и отпускайки кожата на главата с 
дланите, с палците масажирането е по-малко ефективно. Практикувам сухо гладуване 24-36 часа 
ежеседмично. И, чудото стана, косата започна да расте, почти се махна побеляването, скоро ще 
изчезне, започнах да се чувствам като на 25 години».
«Страдах от депресия, неразположения, а започвайки чистка и занимания с «Окото», скоро забравих за 
тях, появи се усещане за лекота и пълнота в живота».
«В източните техники пише, че... въртенето надясно (по часовниковата стелка) на север от нулевия 
паралел способства за изцеление, благодарение на такова въртене се извлича по-голямо количество 
енергия и се възбуждат енергетичните вихри в тялото».
«При едни подобряването може да не настъпи веднага, при други – много бързо, може да изчезне за 
дълго, после бавно да се възвърне. Но при всички в началото върви съпротивление към занятията».
«Окото на възраждането» е добро и полезно за всички. Просто при младите няма да има такъв ярък 
«картинен» подмладяващ ефект, защото на тях той не им е нужен. Но здравето се подобрява, това е 
доказано. Що се отнася до практикуването на йога, без «Окото на възраждането», то първо тази 
практика заема (не отнема!) доста повече време, така че не при всеки ще достигне упоритост и 
убеденост».
«Грешката при повечето е - в кратък срок да достигнат 21 повтаряния, често с бързане. Между 
впрочем, твърде по-ефективно е да се почне с 3 повтаряния и да не се върви напред колкото може 
повече, а да се концентрира вниманието на отработването на забавеното изпълняване, потопяването и 
разтварянето в упражненията със слънчево дишане чрез връхчето на носа и слънчевия сплит, с 
отдъхване между тях, стараейки се да се слуша организма, той сам ще подскаже готовност да върви 
напред. За това помага изпълняването на всяко упражнение със забавено ритмично дишане със 
слънчева мисъл чрез връхчето на носа или слънчевия сплит: правейки първата част на упражненията 
(сгъване, разгъване, движение на главата в една посока) с вдишване на три бавни отмервания, 
задържане на дишането и на упражненията на такива три бавни отмервания с постигане на разпускане
на тялото, връщане назад със същите три такива бавни отмервания и отдъхване с 2-3 вдишвания–
издишвания с обезателно разпускане и усещане на движение на топлина в тялото от упражненията. 
Без всякакво бързане и отвличане на мислите от процесите в тялото. И при такова изпълняване е по-
добре да се достигне чак след няколко месеца до 5-7 повторения и да се задържи броя им за година и 
повече, до пълното отработване на изпълняването на упражненията в пълно слънчево разпускане и 
мислено дишане чрез връхчето на носа. И да се слуша организма. И, може би, ще разберете, че 
повече не ви и трябва».
«Изгубих три години, преди да се убедя, че само в забавено, разпускащо слънчево изпълнение се 
появява висш ефект. При което за постигане на забавянето и отпускането ми помогна концентрацията 
върху връхчето на носа и финото, приповдигнато дишане чрез него със слънчева мисъл. Преди бързах, 
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правех ги набързо, сега ставам 15 минути по-рано, за да се потопя истински. Разбрах, че същото касае 
и храненето... Каквото и както ядеш, така и изглеждаш, защото храносмилането се нарушава без 
ферментите на слюнката».
       В добавка към това може само да се повтори още веднъж, че ако упражненията не се изпълняват в 
забавен ритъм, ако те не се съпровождат с ликуващо от радост слънчево дихание на мисълта, най-
добре чрез връхчето на носа, при абсолютно топло и разпуснато лице и врат, ако вие не слушате 
своя организъм, особено в паузите между всяко упражнение, ако не става потапяне и разтваряне в 
упражненията и сливане с енергиите на Пространството, с Безкрайността, с Вселената, то ефектът ще 
бъде не особено чувствителен. Особено в началото, когато от почти всички се изпитва някакво чувство 
на нежелание, насила се изпълняват упражненията, сякаш някой изпитва нещо ново. А тези, за които
са противопоказни физическите натоварвания, ще си нанесат вреда. Затова, макар «Окото на 
възраждането» да заема малко време, трябва да се направи всичко, за да се изключи от самото начало 
всякакво бързане, безучастно, механично изпълнение, а още повече в напрежение, за да се получи 
концентрация върху бавното потапяне и разтваряне в тях. И трябва да се правят паузи между 
повтарянията и дълбоко да се отдъхва след всяко упражнение. Основният резултат го дава не това, 
какво Вие правите, а как. В своите доста полезни за всички книги А. М. Марченко пише: «По време на 
изпълняване на всякакво упражнение 90 процента от собственото внимание трябва да се насочва към 
създаване на нужното състояние и само 10 процента към правилността на изпълняване на 
упражненията». Може да намерите в интернет и да изтеглете книгите на А. М. Манченко, в тях е 
убедително показано, че главна роля и значение за здравето и успешния живот на човека играе 
висотата и силата на енергиите на неговите мисли, на командите към тялото, тоест нивото на 
вибрациите, разбирането за това дали човек е роден да пълзи и да боледува, да бъде роб, на своето 
тяло също, и да страда или само свръхмечти, свръхцели в живота да си поставя, устремено да лети и 
мечтата да направи реалност. Разбира се, за да могат да се изпълняват правилно упражненията и да 
се получи висок резултат в подмладяването, е по-добре да се става с 10-12 минути по-рано, за да може 
както трябва, без остатък да се потопите в тях. А вечер може да се изпълняват даже непосредствено 
преди лягане, макар все пак е по-добре да има интервал. И да се следи за това как и кога е по-добър 
ефекта. М. Норбеков пише: «...отначало аз изгубих години от живота си, докато разбера, че не е 
толкова важно самото упражнение, отколкото същността, която в него влагаш и как го изпълняваш... От 
едно и също упражнение може да се получи: 1. полза, 2. вреда, 3. или да не се постигне никакъв 
резултат... Става дума за изкуствено създаденото, нужно за оздравяването вътрешно настроение»!
Тук, наистина, следва да се обърне внимание от всички на това, че създаването на изкуствено 
настроение, въвеждането на себе си във висшите състояния с волево усилие може да води към 
напрежение в главата, докато в същото време при дишане с диафрагмата в максимално стаяване във 
Вселенски покой и радост, със задържане на вдишването, разтягайки максимално издишването чрез 
слънчевия сплит с лъчиста мисъл, води към поява на вътрешна топлина, разпускане отвътре и по 
такъв начин до постепенно издигане към висшите емоционални състояния с максимално отпускане на 
главата и тялото. На това е посветена главата «За дишането» в тази книга.
       Нима това не е още едно ясно потвърждение, че енергиите на мислите, чувствата, настройването,
думите са Бог? Тоест главното - не са самите упражнения, а сериозната вътрешна подготовка за тях и 
енергията на дълбокото вътрешно настройване за оздравяване при изпълняването, които включват в 
действие различните мускули на тялото. Ако ги изпълнявате в напрежение, с тежки мисли, бързайки, 
особено в началото, когато всеки изпитва някакво вътрешно нежелание да прави упражненията, ще 
нанесете на себе си вреда. Особено тези, за които са противопоказни физическите натоварвания и 
упражнения. Ако се потапяте колкото може по-дълбоко в упражненията, слушате организма си,
разтваряте се в слънчева, ликуваща от радост енергия, възникваща от изпълняването им и
извършвате скок в своето юношество, в най-високите и фини сфери на светлината, с ликуваща радост 
и блаженство в моментите на задържане на дишането след всяко минимално физическо, но 
максимално фино затаено мислено слънчево диафрагмено вдишване и издишване, и прекарвайки
мисъл-вдишване по цялата кожа на тялото до стъпалата на краката, при максимално отпускане и 
топлота на лицето, то много скоро ще получите друго състояние на здраве и младост. Независимо от 
това, на колко сте години.
       И още нещо: доста е полезно минимум 1-3-5 минути на ден да правите преобърнато упражнение, с 
краката нагоре: нещо от типа на свещ или просто лежейки в леглото да вдигнете краката на стената. 
Това подобрява притока на кръв в съдовете на главата, тренира ги, явява се добра профилактика 
срещу инсулт, подобрява кръвоснабдяването на очите, ушите. Започването трябва да е с 5-7 секунди и 
постепенно да се увеличава. А при прекъсване повече от седмица, се започва всичко отначало. Но, 
подчертаваме, стоенето в положение с главата надолу трябва да е без напрежение, в максимално 
разпускане. Важно е и да се правят ежедневно до 100 забавени маха с полусгънати ръце зад главата и 
гърба и всякакви махове с ръце нагоре-надолу, в страни – за трениране на гръдната клетка, гръбнака,
за предотвратяване на изкривяването му. И е много полезно да се прави лек масаж на слепоочията, на 
ушите с краищата на пръстите, на главата с леки потривания с дланите на ръцете върху кожата, 
започвайки от челото до врата, на очите с външните страни на сгънатите показателни пръсти - сутрин 
още в леглото.    



96

ГЛАВА 11

Ще отбележим тук мимоходом за тези, които се занимават с бягане, с физкултура и използват 

елементи от йога или други методики за оздравяване: Не е толкова важно, с какво вие се занимавате, 
но е изключително важно КАК! Затова следва от всички да се усвои и да се знае главната тайна и сила 
на йогата и на всякакви упражнения, която се заключава в следните основополагащи принципи. Те се 
отнасят за всички хора – и от Изток, и от Запад, доколкото различията в този план между хората лежат 
не толкова в това, в каква цивилизация са израснали и живеят, а в това, каква е конструкцията на 
техния организъм. В зависимост от нея за едни при неразположение е полезно да работят, да се 
занимават с физически труд или с упражнения, за други всякакви физически натоварвания са 
противопоказни и рушат здравето им, в това число и физкултурата. Колко инфаркта са се получили
през предишните времена, когато хората масово са ходили на стадионите и са бягали, скачали, играли 
са активни игри, покривали са нормативи по физкултура. По принцип политиката не е била лоша, но 
поради незнание, не за всички това е било полезно. Но за всички хора с всякаква конструкция са 
подходящи забавените упражнения – китайската гимнастика ЦИГУН, особено когато се изпълнява в 
паркове на чист въздух, всякакви физически упражнения, дори и с гирички, но забавени, в максимално 
разпускане и с ритмично слънчево дишане. И така първият принцип, първата тайна на йогата, точно 
както и на всички физически упражнения и гимнастики – това е изкуството на разпускане при напрягане 
на тялото, за което много хора забравят, а още повече хора просто не знаят, в това число и тези, които 
пишат за йога, а още дават и препоръки, носещи вреда за здравето. Напрежението в йогата носи много 
голяма вреда на организма. Полза от упражненията се извлича само при овладяване на изкуството на 
максимално разпускане, в слънчева светлина, в позите при асана, където всяко физическо упражнение 
изисква напрежение на тялото. Вторият принцип, втората тайна – това е максималното забавяне на 
темпа на изпълняваните упражнения. Третият принцип, третата тайна – е преход към ритмично 
възторжено дишане с лъчиста слънчева мисъл, вместо хаотичното физическо вдишване на въздуха с
белите дробове. Четвъртият принцип, четвъртата тайна – това е издигане в особено, възвишено 
състояние на вътрешен възторг, настройване за оздравяване, сливане с Вселената и разтваряне като 
че в безкрайното бяло, лъчисто слънчево пространство. Петият принцип, петата тайна – е постигане на 
изкуството на съчетаване на всички тези елементи: максимално разпускане в най-напрегнатите пози, 
максимално забавяне на темпа и ритъма на изпълняване, възторжено ритмично дишане с лъчиста 
светла мисъл, пронизваща със светещата си енергия цялото тяло от темето на главата или от 
връхчето на носа чак до стъпалата на краката по кожата, по гръбнака, на който както му е по-удобно, 
вместо физическото вдишване на въздуха с белите дробове, и - скок в най-високата точка на 
възторженото, ликуващо от радост битие, разтваряне в бялото, лъчисто слънчево пространство, 
възвишеното и възторжено устремяване към друго състояние, друго битие – към абсолютното здраве и 
към Върха в единство с Единното Цяло и към съ-творчество с Вселената в направление към 
възходяща еволюция към Красота, Чистота и Съвършенство. Шестият принцип, шестата тайна, ето,
най-важната, която често пренебрегват – е обезателната удължена пауза, продължителният отдих 
между упражненията, с колкото може по-ярко усещане на топлота, разпростираща се по тялото от 
въздействието на упражненията. А седмият принцип, седмата тайна - по-хубаво е по-малко, но по-
добре, тоест важно е не количеството на упражненията, а по-добре е да се направят по-малко 
упражнения, но колкото може по-бавно, с максимално разпускане, с правилно ритмично дишане, с 
полет към висшите състояния на битието и висшите слънчеви светове, и с обезателни удължени паузи 
за усещане на въздействието на упражненията върху организма. Това е и главната тайна при йогата и 
пътя за успех в нейното прилагане, точно както и при всякаква друга система на оздравяване, и даже 
при обикновените физически упражнения, които в Европа правят, като правило, на количество 
повторения. Всякакво напрягане по време на упражненията, пъшкането в мрачни, тежки мисли и мъки, 
още и скоростно, бързайки за работа сутрин или към телевизионната програма вечер, нанася огромна 
вреда. Неслучайно много европейци, започвайки самостоятелно да се занимават с йога, или не 
чувстват резултати, или чувстват влошаване на самочувствието. Ето защо във всяка книга по йога се 
казва, че трябва да се започва под ръководството на учител. Защото неговата най-първа инструкция 
ще бъде насочена към това, да научи ученика на максимално разпускане при напрежение, на лъчисто 
слънчево, ликуващо радостно дишане с мисълта и на разтваряне в бялото пространство. Тоест там, 
където в описанието на упражненията в книгата е указано, че е нужно максимално да се напрегнете, 
изпълняващият това упражнение следва да постигне изкуството на максимално, най-възвишено, 
лъчисто слънчево отпускане в напрегнатата поза, на разтваряне в бялото, лъчисто слънчево дишане с 
мисълта и в бавно реене в Пространството, във Великия Космос – колкото по-далече, толкова по-
добре. При това в изпълняването на упражненията следва да се достигне такова съвършенство, когато 
работят само задействаните мускули, а останалите мускули и цялото тяло са пасивни, максимално 
отпуснати. Това също се отнася и за «Окото на възраждането» или «Небесното Око», явяващо се, 
върха във всички системи за оздравяване, подмладяване и усъвършенстване на човека. Простите 5-6 
упражнения притежават такава сила, че ефективно помагат да се възстанови здравето, да се победи 
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стареенето, а при постоянно и правилно изпълняване (в постигане на тайните и изкуството на 
разпускане и разтваряне в бялото лъчисто слънчево пространство) сутрин и вечер, ускоряват 
възходящата еволюция на човека, помагат да се познаят тайните на Вселената и битието. «Окото на 
възраждането» е полезно за всички – и за най-слабите старци, и за младите хора, за всички слоеве на
населението, за всички съсловия, за хора с всякаква професия и работа, даже за свещенослужителите, 
на които то ще помогне задълбочено да осмислят и постигнат въпросите на вярата и битието. Защото, 
овладявайки «Небесното Око» или «Окото на възраждането», човек придобива истински ЖИВОТ – в 
единство и сътворчество с Божествената Вселена!   

       Описаната по-горе тайна и изкуство на разпускане лежат в основата на забавените, спокойни 
движения на китайската гимнастика ЦИГУН, която китайците, особено възрастните, практикуват в 
парковете. Това напълно се отнася и за европейската физкултура, за гимнастиката или за набирането
на мускули и бягането за здраве. Ако в парка тича мъж или жена с пот на лицето, в напрежение, то това 
е бягане към инфаркт. А ако се пробва да се премине за някое време към забавено темпо на 
изпълняване на упражненията, към бягане в пълно разпускане, по-добре даже към ходене с кръгови 
махове настрани със сгънати ръце, още и с възторжено ритмично диафрагмено дишане с лъчиста 
слънчева мисъл, и на нивото на облаците, не по-ниско, внушавайки на себе си здраве, вдишвайки 
мислено Животворящата Енергия на Вселената, резултатът ще бъде съвсем различен – потресаващ. 
Оттук е разбираемо каква вреда за здравето на хората са извършвали тези, които в съветските 
времена са въвели практиката, макар и красива, трябва да се признае, на обезателни покривания на 
нормативи по физкултура, която е довеждала нерядко до инфаркти на хора, които един път в годината
са ги изкарвали задължително на стадиона и са ги заставяли да бягат, скачат, играят бързи игри.
Престъпна се явява и практиката да се заставят деца, донаборници, изведнъж, без тренировки, да 
бягат веднага по 5-10 км на ски или бегом, още и с противогаз – за какво(?), от което е издъхнал юноша 
в Сибир през 2004 година. А защо да не се изведат децата, донаборниците, възрастните хора на същия 
стадион или в парка, или извън града и да им се даде да поиграят на воля с топка, да се позанимават с 
гимнастика, да поскачат. И каква би била ползата за всички от въвеждане на гимнастиката ЦИГУН, на 
всякаква забавена физкултура вместо покриването на нормативи или бягането веднага на разстояние 
или на скорост. Несъмнено с голяма популярност биха се ползвали, ако се създадат и провеждат 
занятия във всеки парк или в зали секции на забавени китайски гимнастики, на лечение със смях, на 
обучаване за разпускане и въвеждане на себе си във висшите състояния на битието – от типа на 
Института за Култура на Състоянието (ИКС, http://www.sostoyanie.ru/). Този институт, а също и Руския 
институт за творческо майсторство (РИТМ, www.ritm.zovu.ru), Центъра за Живот (www.ginter.ru) и много 
други. Те могат и са длъжни да играят важна роля в преобразяването на хората, ако задълбочено се 
заемат с просвещаването по въпросите на Истината и важността за човека, за обществото, за 
човечеството като цяло, на това колкото може повече хора да се раждат, живеят и вибрират във 
Вселената в най-високите енергии, в които човек става Творец. Само във висши състояния се 
извършват велики постъпки, в тях за Човека-Творец е по сила всичко. Всяко ново поколение трябва, и 
ще се ражда все по-съвършено, изправяйки човечеството и придвижвайки го към нивото на земно 
Богочовечество. Хората още не знаят как да следват своите най-високи състояния и безграничните 
възможности в тях. Един от ярките примери е известен случай с жена, която е вдигнала колелото на 
тежко натоварена каруца, за да спаси своето дете от затискане. Или многочислените примери за 
особени способности на човешкото съзнание. Това са нагледни свидетелства, че умствените и 
физическите сили на човека зависят от неговите висши състояния, в които той може да влиза при 
различни ситуации. И това подсказва, че ако се включат всички резерви на имунната система, то човек 
ще притежава висше, Божествено здраве.

       Всеки човек, ако той иска да преживее красив живот, трябва да се стреми към висшите състояния 
винаги и във всичко което той прави в своя живот, не само в упражненията, а и в ежедневната работа –
даже най-отегчителната, досадната или най-тежката. Не е важно какво човек прави, а е важно КАК! 
Хората, които правят всичко в своя живот под напрежение, с униние, с хленчене, оплаквайки се от 
неудачната съдба – това са нисши хора, плебеи, винаги раздразнителни, злобни, агресивни, имат 
дълбоко и тежко вдишващо дишане, болни са, бързо стареят и дълго не живеят, защото живеят в ниски 
енергии, в които активно се плодят и размножават паразитите. И, обратно, стремежът да се даде 
всичко и да се живее във възвишени енергии, да се прави всяка работа с радост, да се отдъхва в 
самата работа, да се диша с ликуващо от радост затаено диафрагмено дишане с мисълта в единство с 
Цялото, води към препрограмиране на клетките на организма, храни човека с Животворящата Енергия 
на Вселената, хармонизира всички процеси вътре в организма, дълго поддържа в него младостта и 
силата, приближава го към състоянието на Любов – най-високото ниво на битие на човека, при което 
върви пълно единение с Божествената Вселена, което прави човека истински Творец-Съзидател. (На 
правилното издишващо дишане е посветен отделен раздел на тази книга по-долу). Погледнете на 
великите хора, на техните лица, на тяхната увлеченост, на кипенето на живота в тях. А на другите хора 
вие гледате почти всеки ден... Преди време един мъдър свещеник каза: Когато е трудно в работата, 
помисли, че това за тебе е послушание Свише, откъдето гледат как се справяш с нея. И си представи, 
как хората, не успели да се родят или слепи по рождение, биха били щастливи да се окажат на твоето
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място. Тогава даже миенето на съдове или подмитането на улици, каквато и да е друга работа, се 
превръща от рутинна в процес на творене на Чистота и устремяване Нагоре. Мъдър съвет: Да се прави 
всичко в живота, като в СЪ-ТВОРЕНЕ с Вселената, с Бога, устремявайки се Нагоре, сливайки се с 
Цялото и живеейки в Единство всяко мигновение – в полза за себе си, в името на дълъг и красив 
живот! И моделирайки Красиво Бъдеще! Не прилепвайте съвсем към своето тяло, по-често отвеждайте 
своя дух, вътрешната си енергия, Душата от задушаващата телесна обвивка, от телесната материя в 
състоянията на най-висок полет и реене във възторг – състояния, близки до чувството на велика 
Любов. Неслучайно казват, че Бог е Любов! В състоянията и енергиите на Любовта вие се съединявате 
изцяло с Божествената Енергия. И колкото по-далече си представяте своето отделяне от физическото 
тяло, от приземното ниво, към орбитата на Земята, към полет около Земята, устремявайки се Нагоре, 
във Великия Космос, толкова по-добре. 
       Докосвайки се до различните техники на самоусъвършенстване, няма да е излишно тук да се 
отбележи ето какво. Сега са се появили и се появяват все повече различни курсове за обучаване в 
управляване на енергиите, саморегулиране, медитация, в овладяване на екстрасензорни способности 
и прочее. Преди да се тръгне на такива занятия, следва да се помисли ето какво. Йогата, бидейки една 
от най-съвършените системи за усъвършенстване на човека, в качеството си на най-първа стъпка 
изисква отказване от негативния образ на живот и мислене, от вредните навици, изисква определено 
въздържание (принципа ахимса). По-нататък върви процес на очистване – на червата и на цялото тяло 
с различни очистващи процедури. След това върви продължителна тренировка на тялото, на 
гъвкавостта на гръбнака и на ставите чрез усвояване на специални упражнения (асана), след което
следва каскада от други техники. И само чак след това, може да се пристъпи към овладяване на 
техники на управляване на енергиите и за саморегулиране. А още повече да се издига енергията на 
кундалини. Йогата категорично забранява всякакви упражнения по овладяване и контрол на енергиите, 
преди да е очистено и подготвено физически тялото. Това е опасно. Защо? Защото без да се очисти 
тялото от микропаразити и без да се подготви то физически, не е безопасно да се занимавате с 
медитация и усвояване на техники за енергетическа саморегулация. Занятията по йога и медитация, 
без сериозна антипаразитна чистка, могат да донесат вреди, доколкото йогите не са дошли до 
разбирането за паразитната етиология на всички болести и затова чистката само с вода на червата и 
на стомаха, на носа, могат да доведат, и не рядко са водили, към това, че паразитите се преселват в 
главата и предизвикват психични нарушения, и такива хора попадат в болница, при свещеници като 
жертви на окултизма. А тези, при които, изведнъж, се открива и разширява съзнанието, нерядко 
обявяват себе си за учители, започват да пишат книги и бързат да откриват курсове за обучение на 
хора, при това веднага с усвояване на енергетично саморегулиране. А това не е безопасно. Обърнете 
внимание на книгите на М. С. Норбеков, а също и на занятията му: колко внимание там се отделя на 
отработката на гъвкавостта на гръбначния стълб, на ставите, на привеждането в ред на физическото 
тяло, на пробуждане в човека на осъзнаването му като Творец-Съзидател, чак след което се дават 
навици за енергетично саморегулиране. Но помнете винаги, каквато и съвършена да е системата за 
физическо самоусъвършенстване на тялото, тя носи полза само при забавено изпълняване.    

     

ГЛАВА 12

Следва да се има в предвид, особено от певците, че по време на чистката може за известно 

време да пресипне гласа. Това подсказва, че заекването, немотата могат да бъдат свидетелство за 
някаква паразитна инвазия и могат да се лекуват с антипаразитна чистка. Също така трябва добре да 
се усвои, че чистката е задължително да се провежда от цялото семейство, включително и от
роднините, близките, с които се извършва близък контакт, с по-нататъшни строги мерки за лична 
хигиена. Иначе ще се инфектирате отново и отново в собственото си семейство, в това число и чрез 
предмети за обща употреба – съдове, кърпи. Паразитите ще станат неуязвими от чистката и от 
лечението, с всички произтичащи от това последствия. В първата книга на Т. Я. Сищева 
«Тайнственный убийца» се привежда поучително писмо на медицинска сестра от Сибир, която, 
узнавайки за паразитната природа на болестите и за особената опасност от трихомоназите, и 
разбирайки истинската причина за хроничните проблеми със здравето в нейното семейство, които са 
се предали и на двете й непълнолетни дъщери, решила да проведе антипаразитна чистка на всички. А 
когато мъжът категорично отказал, тя, за да излекува двете си дъщери и да ги предпази от 
непоправимото, оставила мъжа си и заминала с тях на село при своята майка, и там се заела с 
колективна антипаразитна чистка.

       Постарайте се отначало да проведете антипаразитната чистка с природни средства – с тези, които 
са лесно достъпни и не изискват външна помощ, без вътревенозни вливания. Средствата за това са 
предостатъчно, а великолепното растение змийско мляко или тиквата растат навсякъде. Ако пък след 
изпробването на природните средства и препарати все пак остава усещането за това, че не се е 
получило пълно очистване от паразитите, то чистката се повтаря още веднъж, няколко пъти, на някои 
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се отдава напълно да се избавят от паразитите в течение на 1-3 години. При тежки хронични проблеми, 
особено след 35-40 години и повече, великолепен резултат дава приема (след очистване на червата) 
на настойка от бучиниш (само след консултация с лекар и под негово наблюдение), курсът продължава 
60 дни, започва се от 1 капка на ден, ежедневно се прибавя по една капка, достигайки до 30 капки на 
30-тия ден и обратно по същия начин).
       Ако все пак решите да прибегнете към лекарства, то, още веднъж следва да се повтори, 
постарайте се да се вслушате в предупрежденията на Т. Я. Свищева: чистката трябва да се провежда 
от цялото семейство, включително и от близките, а също и прислугата, особено от готвачите, ако има 
такива, доколкото чистката на един член от семейството е безполезна; не бива в никакъв случай тя да 
се провежда частично, а трябва да бъде комплексна и продължителна; не бива да се изпада в еуфория 
при поява на позитивни резултати след първия курс, курсовете трябва да се повтарят и да се 
осъществява регулярна профилактика; по-нататък да се спазват строги мерки за лична хигиена.

Внимание: чистката, особено при тежките хронични случаи, нарушаването на началните правила 
за прием на капки луголов разтвор/йод, могат да доведат до откъсване на колонии 
микропаразити (тромби), затова, да се лекувате без консултация с лекар специалист, не се 
препоръчва.

       И така, ще повторим още веднъж: откритието за паразитната природа на рака, СПИНа и на всички 
болести, струващото се доста елементарно тяхно лечение с чистка, никак не е прост, лек и бърз 
процес. Той изисква настойчивост, упорство и търпение, и задължително трябва да бъде 
последователен. Ако червата достатъчно бързо се освобождават с нощни чистки с чай, коняк и 
слабителни, с тиквени семки, с готови антихелминтни препарати («Вермокс», «Вермин», «Декарис», 
«Пирантел» или други аптечни средства), а черният дроб се възстановява с многократни чистки с 
масло и лимонов сок, то бъбреците и пикочо-половата система (мъжката и женската) изискват голямо 
упорство и време, трябва да се включи местна иригация, със задължително въвеждане на отвари от 
билки в уретрата (привлекателни за паразитите или пък антипаразитни, на курсове). Бъбреците се 
очистват с продължителен прием на отвари от полски хвощ, овес, с пъпеши и дини. За очистването на 
белите дробове помага смученето на нерафинирано слънчогледово масло 1-2 пъти на ден с 
продължителност не по-малка от 15-20 минути и инхалации с отхрачващи (привлекателни за 
паразитите) или с антипаразитни препарати. Главата, очите, ушите – със смучене на масло и с 
продължителното изплакване на косата с различни отвари – змийско мляко, пелин, вратига, кора от 
дъб, бял равнец, плодчетата от елха, екстракт от бяла ела и др., капване от тези отвари в очите, 
ушите. Очистването на ставите се провежда с отвара от лавров лист. Чистката на съдовете, от 
артериите до най-малките капиляри, на лимфата, на гръбначния стълб и костните тъкани става 
постепенно в хода на прилагането на всички горе указани комплексни средства, вътревенозно вливане 
на метронидазол, водороден прекис, курсове на прием на йодни препарати, на чесън, настойка от 
плодовете на зелен гръцки орех, сух пелин, карамфилче, змийско мляко, вратига и др. – в течение на 
продължително време, от 1 до 3 години. Не се безпокойте, ако не всички препарати, упоменати тук, са 
достъпни за вас. Прилагайте каквото има. И макар че съществено подобряване може да настъпи доста
скоро, бързо пълно очистване от това, което е замърсявало и поразявало десетилетия, не чакайте.
       Но следва да се има на предвид, че великата забележителна способност на организма се явява 
това, дето той мигновено се възстановява, веднага щом стане чист – още едно свидетелство за това, 
че в Природата всичко е запланирано на съвършенство, когато няма пречки, когато се съблюдават 
простите нейни Закони. Още при стадия на очистване на черния дроб, той сам започва да се 
възстановява и да изпълнява своята главна роля - на филтър на кръвта. Веднага се оправя от 
интоксикациите мозъка, възстановява се връзката «мозък-тяло», към клетките вървят позитивни 
сигнали от мозъка и в организма се възвръща пълнокръвния живот.
       Най-бързата чистка може да се постигне с петдневно сухо гладуване, когато организмът на петия 
ден изгаря и изхвърля от себе си всичко, което му е чуждо. Сухото гладуване се провежда без чистене 
на червата и без всякакъв контакт с вода, даже зъбите не бива да се мият. Още веднъж ще напомним, 
че за нея е по-добре да се подготвите по пътя на провеждане на 1-дневни сухи гладувания на седмица, 
после 2-дневни, после 3-дневни и т. н. – без очистване на червата. Преди самото започване се изпива 
голямо количество преварена охладена вода, при 5-дневното сухо гладуване се изпива максимално 
количество преварена охладена вода. При излизане от сухото гладуване е добре да се ядат повече 
трици, подходящи за съответната кръвна група, също сини сливи, сушени плодове, ако има в 
наличност. Излизането от което и да е сухо гладуване е нужно да става с приемане на малко 
количество мляко с вода за включване в работа на задстомашната жлеза. След него по скорост и 
ефективност следва гладуването на вода до пълното очистване на езика и проясняването на главата, 
обикновено от 7 до 10 и повече дни: пиене на не по-малко от 1.5-2 литра вода на ден и отвари от 
полски хвощ, медуница, коприва и други билки, с обезателно чистене на червата сутрин и вечер. Много 
е ефективно профилактичното гладуване веднъж на седмица, сухо – както е указано по-горе, без 
промиване на червата или с пиене на вода в течение на 24-36 часа. Удобно е това да се прави в 
понеделниците – добре е да се установи това като ден на гладуване, за разтоварване, през целия 
живот. И практикуването на гладуване-разтоварване на следващия ден след обилна трапеза, с 
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обезателно предварително промиване на червата или с прием на слабително. Така вие ще давате на 
своя организъм възможност да отдъхва и да се разтовари, да почисти тези органи, които се нуждаят 
най-много от това. Но за многодневното гладуване се изисква воля, особено за сухото, правилно 
излизане и правилно възстановяване, което е по-добре да се практикува, прочитайки книгата на В. 
Лаврова «Ключи к тайнам жизни» и под наблюдение на лекар.

       И следва да се помни, че всяка, дори и най-съвършената чистка, макар да възвръща пълнокръвния 
живот, не защитава от по-нататъшно инфектиране и размножаване на паразитите. Особено при 
наличие на лоша наследственост, когато организмът не притежава достатъчно силна енергетика, а 
следователно имунна защита, или вече се намира в преклонна възраст, или се подлага на някакви 
хирургически операции. Затова е нужно строго спазване на личната хигиена, регулиране на това, какво 
и колко влиза в организма, количествено и качествено, и колко излиза от него. Все пак толкова 
прецизно теглене в двата края не е нужно, но е добре да се контролира какво и как минава през вас, с 
каква скорост, и да се регулира своевременно! И е нужно да се провеждат регулярни профилактични 
чистки. Неслучайно провеждат регулярна профилактична чистка на водопроводните тръби, лишавайки 
хората от гореща вода за 21 дни, за което те с робска благодарност си плащат. Провеждат регулярна 
профилактика на двигателите на автомобилите, на самолетите, оставят на док за ремонт корабите, 
провеждат профилактика на космическите станции в орбита и т.н. И накрая, нали хората чистят 
домовете си регулярно, вземат душ, вана, ходят на баня, на сауна, мият лицето си, чистят си зъбите. А 
как е по отношение на това, което е вътре в организма? Кога вие сте провеждали вътрешна 
профилактична чистка? Какво, работата не позволява? Не можете да си позволите почивка заради
извечната надпревара за разни ценности? Ами помислете, в какво това се обръща за вас, как работи 
сърцето ви, отделителната система, какво вие чувствате, изкачвайки се бързо до третия етаж? А как е 
при вас с теглото? Как е с главата, колко често ви боли, пулсира ли? А, най-главното, спомнете си, как 
вие сте съобразявали и сте се учили в училище? А ако имате вече деца, погледнете ги внимателно и 
оценете тяхното здраве и способности, как те съобразяват и се учат? Кипи ли в тях живот? И вие ще 
разберете, че профилактиката на организма, неговото периодично чистене - е път към съвсем друго 
качество и ниво на живота. А чистката преди зачеване – това е даряване на здраве на децата. Ако вие 
нито веднъж в живота си не сте провели сериозна антипаразитна чистка, то вие в пълния смисъл на 
тази дума се явявате подвижен развъдник на паразити. Особено ако при вас нещо под талията 
заслонява пръстите на краката... Извадете от своя ръст цифрата 10 – това е и ориентир за нормално 
тегло в килограми за вас, ако няма големи отклонения в ръста.

ГЛАВА 13

Следва да се отбележи, че антипаразитните чистения, колкото и ефективни да са били и за 

децата, и за възрастните, не са основният и главен способ за излекуването на човека и за 
възстановяване на здравето му. Необходимо е да се укрепва имунната система, да се насища 
организмът с натурални витамини и микроелементи, да се отрегулира храненето, преди всичко да се 
изключат убиващите здравето продукти, да се дават на тялото забавени физически натоварвания с 
практикуване на пълно разпускане в покой за натрупване на енергия. Иначе паразитите ще се 
разплодят отново и с още по-голяма ярост. Въобще, добре би било всеки човек да разбере и през 
цялото време да помни, че до голяма степен, всички паразити - това са санитари в Природата. Те се 
появяват и активизират там, където стават промени в честотните вибрации на енергиите на клетките 
между живота и смъртта. Там, където тържествува живота, където всичко кипи от висококачествени 
позитивни енергии, там няма микроби, по-точно, те се намират в равновесно симбиозно или спящо 
състояние в организма под контрола на имунната система. Но веднага щом честотата на жизнените 
енергии в клетките се понижи, те почват да се активизират, започват размножаване и ако енергетиката 
на клетките се приближава към признаците на угасване, умиране и разложение, те постепенно 
встъпват в своите права, и като прилежни санитари унищожават всичко, което показва признаци на 
разложение и гниене. Ще отбележим, че червата без нормална евакуация също се явяват място за 
гнилостни процеси в организма, за което свидетелства дъха от устата, от други места и рязката 
миризма на пот. За ролята на микроорганизмите като санитари на Земята е казано повече в Книга 4. 
Тук може само ясно да се каже, че болестта се явява признак за размножаване на паразитите в 
човешкото тяло и свидетелство за това, че той, човека, губи в борбата за живот от паразитите. Много 
учени са единодушни в мнението, че доброто здраве на човека само на 7% зависи от медицината, 60% 
зависи от психоемоционалното състояние и останалите 33% се падат на това, какво човек яде и пие –
на екологията и прочее. Психоемоционалното състояние на човека може да се колебае от най-ниски, 
негативни, агресивни, порочни енергии, стрес – всичко това е основно поради нисък интелект, 
неумение да се моделира собствения живот, до високите енергии на ликуваща радост, възторг и
височайшите енергии на Любовта, на Великите жизнени Цели, които водят към полет по живота. Без 
посягане върху определенията от медицинската наука може да се каже, че имунитетът зависи от 
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нивото, честотата на вътрешните енергии на човека и способността да се попълват те отвън, което 
зависи от гъвкавостта на гръбнака, чистотата на организма и висотата на помислите, на жизнените 
цели. Или имунитетът представлява самото ниво и характер на вътрешните енергии на човека. 
Паразитите – това са нискочестотни живи твари, размножаващи се в нискочестотна среда. Те не 
издържат на високочестотните енергии. Оттук и обяснението защо боледуват повече и живеят по-
малко хората с ниски, негативни, агресивни, порочни енергии, подложените на стрес (а стресът е също 
един от явните признаци на поражение на организма от паразити, които със своите ниски честоти 
заглушават енергетиката на човека), също хората, подлагащи се на продължителни психоемоционални 
натоварвания, например, затяганото от самите хора самоизтезание след смъртта на близки хора, 
големите натоварвания на нелюбима работа и др. От друга страна, това дава обяснение, защо хора с 
висока вибрация, с висок полет по живота, хора с велики цели, идеи и дела по-рядко боледуват, по-
дълго живеят, даже и ако не са много придирчиви към храненето, а телата на Светите старци не се 
разлагат и не миришат – в тези хора с височайши енергии, паразитите не получават размножаване или 
въобще не живеят. Значи, ако ние към упоменатите 7% отнесем и антихелминтната и антипаразитната 
чистка, то е ясно, че тя още не е гаранция за оздравяване завинаги и че паразитите при неизменен 
образ на живот, рано или късно, ще атакуват отново. Най-главното - това е възстановяването и 
укрепването на естествената имунна система на организма, тоест повишаването на енергетиката на 
човека. Защото всяка паразитна инвазия в организма е свидетелство и резултат от слаба или 
отслабена имунна система, която зависи, преди всичко, от нивото на наследствената енергия, 
получена при зачеването, износването и храненето, особено в кърмаческия и последващия период, 
когато става формирането на детето и от висотата на вибрациите на човека по хода на живота, 
неговите жизнени ориентири и цели. Колкото е по-висока наследствената енергетика, заложена при 
зачеването и износването и колкото е по-правилно храненето в детството, толкова е по-силна 
имунната система. А при силна имунна система, разумен начин на живот, правилно хранене, добра 
хигиена и високи помисли, в организма паразитите да се размножават не могат. В такъв организъм 
съществува симбиоза сред микробактериите.

       Ще разгледаме още по-подробно от какво зависи силата на имунната система? Защо при едни тя е 
силна по рождение, а при други не?
Естествената сила на имунната система зависи преди всичко от два фактора: изначалното ниво, 
качество и сила на енергиите, които са заложени и получени при зачеването, износването и 
отхранването, тоест наследствените енергии, получени от родителите, а също и от това, какво 
сам човек натрупва в течение на своя живот, в какви условия живее, какви енергии поражда, 
какви са му жизнените ориентири и цели – високи или ниски. При лоши, порочни, ниски 
наследствени енергии, идващи от порочното зачеване, защитната сила на имунната система е много 
ниска, организмът винаги е пълен с паразити и даже след чистки те бързо се появяват отново, човек 
често боледува. Ако в храната преобладават плодове и зеленчуци, те помагат на организма да се бори 
с паразитите и да се чисти, а ако е месо, то това винаги е празник за тях. Но плодовете и зеленчуците, 
при цялото им положително въздействие върху организма, не изменят и не вдигат енергетиката на 
имунната система, получена наследствено. Ако тя е била слаба, ниска, увредена, благоприятна за 
паразитите, такава и ще си остане ако не се работи над себе си и не се изменя съзнанието. За пример 
може да послужи животът на великия руски пълководец А. В. Суворов, към което ние ще се върнем по-
нататък. Ето защо нито вегетарианството, нито изобилието от плодове и зеленчуци, сами по себе си, 
не дават на човека крепко здраве, макар да носят огромна полза. Главното за здравето – това е 
характера и потенциала на наследствената енергия, която определя силата на имунната система и 
психоемоционалното настроение на човека по хода на живота, което зависи от това, какво е при него 
възпитанието, какви са идеалите и помислите, целите, мечтите и стремежите му. Тоест енергиите, 
заложени при зачеването, износването и отхранването – са основа за силна имунна система и здраве 
на детето и на възрастния човек. Родителите, зачеващи своите деца случайно, както се случи, при секс 
с похотни енергии, по същество убиват имунната система и здравето на своите деца.

       Често се случва да се чуе: ако болестите имат паразитна основа, а значи са заразни, тоест 
паразитите могат да мигрират от човек на човек, и ако всички хора, деца и възрастни, постоянно влизат 
в контакт с милиони бактерии, вируси, гъбички, алергени, то защо в едно и също семейство един неин 
член е сериозно болен, чак до парализа, а другите не? Или боледуват от различни болести, тоест 
боледуват различни органи – при едни сърцето, при други черния дроб, слезката, задстомашната 
жлеза, ставите или пикочополовата система и т. н.? Или се привеждат отново и отново примери за 
това, че ето, казват, някой яде месо, пие и живее до 80 и повече години, а други се държат за хълбока
още на 40 години? Отговорът тук е достатъчно прост. Първото, което има решаващо значение, това е 
високата наследственост, при това от няколко поколения, зачеването и износването в енергиите на 
Любовта, без секс по време на бременността, силно подриващ енергетиката на детето, - от това в 
решителна степен зависи силата на имунната система, нивото на физическото и умствено състояние 
на детето, неговото здраве. При подобни хора изначално здравето е крепко, те се радват на живота, 
рядко дълбоко преживяват по повод проблеми и, следователно, моделират за себе си такова бъдеще. 
Другите – имат съвсем друга наследственост, друго ниво на наследствена енергетика, друг тип нервна 
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система и реакция на външните дразнители. Те живеят «на нерви», държат се агресивно, мамят, много 
тежко преживяват възникващите проблеми, особено свързаните с пари. При такива хора винаги е 
нарушен киселинно-основния баланс на стомашния сок и функцията на другите органи. Има значение и 
различието в кръвните групи (а храненето в семейството, като правило, е еднакво за всички, за едни то 
е подходящо, а на други вреди). Голямо влияние оказва на човека съответствието или 
несъответствието на избраната професия спрямо вътрешния дух и тип на организма, мястото и 
характера на работата и др. Второ, трудно е да се повярва в това, но човек е здрав и в благополучие 
дотолкова, доколкото е висок неговият интелект, доколкото са съвършени неговите мисли и висока 
неговата енергетика, доколкото той е възпитан и мисли себе си за здрав. Умът дава команди на тялото, 
какъвто е умът - такова е и тялото. Известно е, че тялото, клетките на организма получават команди 
от мозъка и му се подчиняват. А характерът, качеството на тези команди, не говорейки вече за 
връзките, по които тези команди вървят, са съвършено различни. Здравият човек винаги генерира 
силни мисли, които поддържат организма във висок тонус, във високи състояния на битие. Обърнете 
внимание на децата, при високо зачеване и пълно изключване на интимни връзки по време на 
бременността всички те са здрави, радостни, кипят от енергия, сияят, творят. Такива деца се раждат 
със слънчево съзнание, но по хода на растежа и според влиянието на средата на живот, тяхното 
съзнание с времето се помрачава, и следователно, пада тяхната вътрешна енергия, стремежа към 
творене. В интернет в сайта на Елена Преображенская има фотографии на очите на деца: с 
увеличаване на възрастта се вижда как те помръкват и стават все по-угаснали, тъжни, мрачни. Оттук и 
изменението на характера на командите, които мозъка подава към тялото. За разлика от хората с лоша 
наследственост, които започват да боледуват още от детството и юношеството, влошавайки здравето
си с вредни навици, преди всичко с пушене, алкохол, наркотици, със секс, хората с по-висока 
наследственост, по-жизнерадостните, не униват даже при големи трудности, водят правилен начин на 
живот, устремени са към успеха в живота и живеят дълъг и хубав живот. Още повече, ако са устремени 
към Красота, сами творят Красота - на такива е обезпечен дълъг и добър живот! Висотата и качеството 
на мислите, вътрешният дух – е главно условие за доброто здраве и за успеха в живота. Боледуват 
повече хората с лошо зачеване, със слаба воля, с невисоки чувства, със слабо ниво на мислене, които 
са пасивни, препълнени са с излишни преживявания, с негативни мисли, още повече агресивни, които 
са силно зациклени върху себе си, върху своите проблеми, не мислят пространствено, не излизат зад 
пределите на своето «Аз», тези, които не творят във високи енергии за себе си и за общото благо, а 
работят, живеят и мислят само за изпод себе си, не мислят за другите, за благото на страната, света, 
Вселената. Човекът-Творец, човекът със силна воля и мисъл, устремен към успеха в живота и радеещ 
за общото благо, имащия Красива Мечта и Велика Цел, открива себе си за потока на Енергиите на 
Вселената и не допуска болести в себе си, в него не се заселват паразити, окупиращи, като правило, 
телата на хората с ниско ниво на мислене и, следователно, на вътрешна енергия. Даже хора, 
изпитващи високи умствени и физически натоварвания и напрежения, но заети с творчество, 
ежесекундно мислещи за успеха, моделиращи бъдещето, като конструктори, изпитатели, творчески 
работници, хора с високо интелектуално ниво и позитивно мислене, рядко боледуват от сериозни 
болести. Мисълта, Словото – са Бог!

       А може ли да се повиши имунната система или човек е обречен от полученото наследство, от 
слабото мислене и от слабата воля завинаги? Да, може! А с какво трябва да се започне?
       Откъсването от слабата и ниска наследствена енергетика може да стане, ако се измени 
нейната честота и се завибрира по нов начин във Вселената. За което трябва да се измени 
съзнанието, да се вдигне етическата планка на живота, прилагайки определени усилия. Това е по 
силите на всеки. Да припомним, че манастирът Оптина Пустин е основан от разкаял се разбойник. 
Всички са забравили за другите негови дела и грехове. Както и всеки се радва на красивия Рилски 
манастир, основан от двама братя, които преди са бягали от руската царска полиция в Грузия. Животът 
на Старците – е нагледен пример. Може също да припомним и за това, че Преподобният Сергий 
Родонежски в детството си е бил много слаб, лошо са му се отдавали науките. Идеален пример е 
животът на А. В. Суворов, който в детството си е бил слабо, болнаво дете, а е станал велик руски 
пълководец. Към него ще се върнем малко по-късно. 
А да се започне трябва с чистка на себе си и на своето семейство, особено на децата, отвътре и отвън, 
после да се възстанови имунната система, да се насити организма със силиций, с йод, с натурални 
витамини (синтетичните затормозяват работата на червата, впрочем, научете се сами да наблюдавате 
за това, как реагира вашият организъм на всякакви продукти и препарати) – всичко това е указано по-
горе. И да тренирате себе си, да се въвеждате във висшите състояния на битието, чрез волеви усилия 
да се издигате във висшите състояния на максимална стаеност във Вселенска радост и възторг, 
сравними с енергиите на Любовта, в състояние на единство с Вселената, да пребивавате в такива 
състояния колкото е възможно по-дълго, не допускайки нито за миг негативни емоции и да си поставяте
Велики и Красиви жизнени Цели, хармонични с Вселената – такива състояния възстановяват и 
поддържат доброто здраве по-добре, от всякакви сили на естествената физическа имунна система. 
Тоест, физическото тяло, подчинявайки се на командите на високото съзнание и дух, по Вселенския 
Закон «Словото, Мисълта, Мечтата – са Бог» се препрограмира и се издига към друго състояние, 
започва по друг начин да функционира, в него високочестотната енергия потиска всички болестотворни 
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микроби и паразити. В такива висши състояния се достига най-висок резултат в моделирането на
успешно бъдеще. Ако се научите да живеете в такива височайши състояния на Вселенски покой, в 
енергиите на висша радост, възторг и хармония, то се възстановява не само здравето, но се извършва 
ръст и възвисяване на човека до небивали нива. Следва да се отбележи, че този процес на растеж не е 
толкова труден, макар да са необходими определени волеви усилия, особено през първия етап, през 
първите 50-60 дни, докато клетките на организма не се заменят изцяло с нови, които ще имат вече 
нова програма. Ето това е и висшия смисъл на Великия Пост в християнството, продължителността на 
който се равнява на този срок. Препрограмира се по такъв начин организмът на всеки 50-60 дни, човек 
е способен да расте постоянно нагоре към висшите състояния на битието, най-високо от които се явява 
постоянното пребиваване в състояние на Любов. И този личен растеж, наред със съ-творяването на 
хубави деца, се явява естествен еволюционен процес, запрограмиран от Природата и Вселената във 
всяка човешка клетка на генно ниво и който се събужда веднага, щом клетката получи команди за 
живот от висш порядък! Това е и най-великата тайна и Истина за човешкото израстване – човек да се 
застави да вибрира във висшите енергии на земен Бог-Творец, като най-висока от които се явява 
състоянието, сравнимо с Любовта! Ето защо казват, и не без основание, че Любовта възвисява човека, 
че Любовта – е Бог! Защото във висшите енергии, такива като Любовта, човек става Бог-Творец земен! 
Още веднъж ще подчертаем: човек е способен да препрограмира себе си напълно за 50-60 дни и да се 
издигне, дори и да не е веднага, към най-високите нива и състояния на битието, но постепенно да се 
движи към съвършено друга вибрация във Вселената и към съвсем друг, истински Живот – Силен, 
Красив, Съвършен и да му върви в живота! Но за това трябва да следи за хигиената на собствените си
мисли и чувства, да се старае да пребивава колкото се може в по-високи състояния, без да се спуска
надолу. Това изисква определена сила на волята и тренировки, защото окръжаващата среда, самото 
общуване с хората, даже един поглед върху лицето на друг човек не винаги предизвикват приятни 
емоции, доставят радост и водят към повишаване на собственото състояние, а преди всичко подтикват
към анализ, към автоматическа антипатия или симпатия и могат да смъкват надолу, към ниско ниво на 
мисли, чувства, думи. Такова нещо не се получава при общуване с Природата, в която всичко е 
сътворено от Твореца, а не от ръцете на човека, от изкуствената цивилизация. Ето защо хората трябва 
да се стремят колкото се може повече време да прекарват сред Природата, в общуване с нея, особено 
децата. И това обяснява факта, защо Светите старци се отделят от света и отиват в Природата – в 
гори, планини, пещери, където примерно след седем години са добивали святост – състояние на 
определено ниво на познание и общуване с Божествената Вселена, с Твореца. И това дава обяснение, 
защо Серафим Саровский, идвайки от своя горски скит в манастира само за причастие, молил 
незабавно да го причестят и веднага се отделял, а, виждайки на горската пътека идващ насреща му
човек, падал ничком, с лице надолу – за да избегне общуването, не провокирайки с това ненужни 
мисли и не излизайки от състоянието на блаженство във висше единение с Вселената, за да не се 
спусне с това от високото състояние, от високите вибрации надолу. Затова, като се казва «Възлюби 
ближния...», по-правилно ще бъде да се възприема не като директен призив да се обичат всички, в 
това число и убийците, а повече като стремеж при контакт с хората да не се излиза от състоянието на 
Любов, покой и равновесие, в които хората се намират, като правило, извън общуването с други хора, с 
хорската маса. Най-силен подем и полет към висшите състояния на битието човек осъществява при
често общуване с Небето, със Звездите, с изгряващото Слънце, от което хората винаги се изпълват с 
Вселенски енергии, с вдъхновение, с вътрешна сила. Човек се отпуска надолу, към битовите мисли и 
думи, веднага щом се срещне с колектива, с хорската маса, с тълпата, в които винаги преобладават 
хората с «числото на звяра», а количеството на високите хора неимоверно се е съкратило, топи се
Красотата, топи се високата култура, изкуството, театъра, киното, литературата. Погледнете как 
помислите на хората, на младежите неотклонно се спускат надолу, как всички са увлечени от 
детективски и сексуални романи, от бойни сцени, даже не замисляйки се, кой, с каква психика тях ги 
пише, и какви мисли те предизвикват в четящия, какви енергии материализират в неговия живот. После 
се удивляват, откъде са ги намерили разни напасти – те са смоделирани от мислите при четене на 
лоши книги, при гледане на трилъри. А колко много хора четат книги, които, обратно, пробуждат 
помисли и енергии от висш порядък, енергии на Красота и Съвършенство, които подбуждат хората да 
формират Красива Мечта и Велика Цел, за да могат тези енергии да материализират съвсем друго 
бъдеще за тях и техните деца, за по-нататъшните потомци? Погледнете как всички са увлечени не от 
трапеза, а от наяждане, напиване, пушене, от наркотици, секс, от дискотеки и различни съмнителни 
клубове, откъдето подрастващите здрави не се връщат. Такива хора таланта, добрите идеи до тях не 
търпят. Не случайно казват, че човек се ражда с талант, а тълпата, колектива го потапят, погубват и се 
стараят вдигащите се да ги дърпат надолу, към своето ниво. Тълпата не търпи тези, които са повече от 
нея, хората с талант, с идеи, които дърпат всички Нагоре, върху тях веднага се натрупва вал от 
нападки. Погледнете в средствата за масова информация, особено по телевизията, в интернет, 
веднага щом се появи висока идея, срещу нея се опълчва тълпа образовани кълвачи (тези, които падат 
когато летят) и винаги въртящите се около тях плебеи... точно по същия начин, както е било със 
Спасителя и неговата земна съдба...
Не, това съвсем не означава призив към индивидуализъм. Обратно, всеки е длъжен да се стреми към 
всемерно развитие на индивидуалните способности и таланти, дарени му от Бога, за възвисяване на 
своя живот и своя род, а също за умножаване на Общото Благо, на Красотата, на Съвършенството в 
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страната, в света и във Вселената. А обществото, държавата, системата са длъжни всячески да 
помагат на такъв стремеж. Първата разлика на истинския, високия Човек от човека с «числото на 
звяра» е в това, че той винаги излиза извън рамките на своя индивидуализъм, на своето «Аз» и 
разглежда себе си като част от страната, от Общото Цяло, Планетното, Вселенското. И досега има в 
света хора, които мислят не само за себе си и за своето утре, а за това как да се спаси света, как да се 
умножи в света Красотата и Съвършенството, и как да се отведе човечеството от задънения път на 
развитие и деградация към възходяща еволюция в Красота и Съвършенство, тоест към Божествения
Прогрес. Всичко това, разбира се, няма нищо общо със западния принцип на индивидуализъм, 
провъзгласяващ... Сами знаете какво. А най-страшното на улицата, сред тълпата, колектива се явява 
това, че неимоверно се топи в самите хора Красотата – вътрешна и външна. Затова е и дошла «Бялата 
Книга на Живота» и вече е стартирала процеса на изправяне на хората и човечеството – бавен, но 
верен, насочен Нагоре!
       Особено разрушителни за човека са негативната телевизия и кино, да се изчисти съзнанието след 
гледане на бойни сцени или филми на ужасите може да стане едва след седмица, понякога е нужно 
повече време, а много сцени на убийства и ужаси се запечатват в подсъзнанието завинаги, особено 
при децата и подрастващите. И се МАТЕРИАЛИЗИРАТ в бъдещия им живот, ако наследствената и 
придобитата с възпитанието нравствена планка на човека е ниска. Сега си представете какъв 
отпечатък в подсъзнанието на децата и материализация в тяхното бъдеще, върху тяхното психическо и 
физическо здраве оказват компютърните игри с преследване и стрелба по хора...!? Разрушаващо
въздействие върху здравето на човека и на неговия живот, много често когато вече е на средна 
възраст, още повече при неправилен начин на живот, оказват такива чувства като завист, гняв, злоба и 
цял ред други чувства с подобно ниво, които възникват само при общуване с хората, с колектива, сред 
които днес около 80 процента от хората – са с порочно зачеване, тоест носещи в себе си печата на 
«числото на звяра» и излъчващи такива енергии. Обърнете внимание на съотношението на характера 
и здравето на хората, на тяхното мисловно ниво, на това, с какви мисли е заето тяхното съзнание в 
течение на деня и за какво те говорят, а също какво и как те ядат, и на тяхното здраве – и вие можете 
да узнаете много поучителни неща за себе си. Още веднъж ще напомним, че Старците са се издигали 
към своите висши състояния, към просветлението, отивайки в горите, планините, пещерите, където са 
живели само сред енергиите на сътворената от Бога Природа, не нанасяйки й никаква вреда, даже 
зеленчуците са отглеждали без да разрушават живата структура на почвата с оране. За да може още 
по-нагледно всичко това да се представи и осъзнае, може да се добави и ето какво. Всички са чели или 
слушали за просветлени хора, за просветление на човека или са чували как казват «светъл човек», но 
не всички дълбоко са се замисляли над това. Затворете очите си и обърнете своя вътрешен взор към 
себе си – болшинството няма да видят нищо, някои ще видят сиво пространство, примесено с някакви 
заоблачени сгъстявания, въобще тъмно или черно пространство. И как може да бъде здрав, 
хармоничен, светъл и с успех в живота човек, ако той вижда себе си в сиви, тъмни тонове или не вижда 
въобще, а трябва да вижда – в СВЕТЛИ?
       Просветленият човек вижда себе си и своето тяло в светлина и си представя себе си като 
проводник на Бялата, Светла, Животворяща Енергия на Вселената и на Слънцето, а значи, от неговото 
съзнание, от неговия мозък излизат само светли команди и светла висококачествена енергия по 
връзката «мозък-тяло». В резултат не само се очиства и става здрав организмът, но и се възстановява 
връзката «тяло-Вселена», човек започва да живее в естественото енергетично поле и в единство с 
Вселената, с Бога, с Вакуума, с Умната Плазма на Вселената и т.н. А светлият човек – това е крачка по 
пътя към висшето ниво, към просветлението. Такива хора винаги успяват в живота, тъй като получават 
водителство Свише и знаят към какво и как е нужно да се стремят в живота. Хората с високо зачеване 
още от раждането си са със слънчево съзнание, имащо връзка с Вселената, те получават такова 
водителство Свише още от детството, сами са склонни да мечтаят и моделират своя живот като
Красива Мечта и с Велика Цел. За останалите е в сила друго съзнание и здраве, като правило бързо 
преминават през детството и юношеството, даже без да се замислят за бъдещето, не говорейки пък за 
неговото съзнателно моделиране като Красива Мечта, а няма и кой да им подскаже или пък не слушат 
възрастните, правят несметно количество грешки, за които после се разпращат. А най-страшна се 
явява разплатата за сексувредените или още по-лошо, болните деца. И започват такива хора да 
проглеждат и да се замислят над живота, над бъдещето тогава, когато идва подсказване, импулс и те 
го чуят. А такова подсказване, импулс идват при всички и при всеки на определен етап, но се вслушва в 
тях не всеки. Дадената книга също е подсказване за тези, при които тя дойде в ръцете и не само
подсказване, а подарък за познание на Истината. А да се чуе – това е работа на самия човек...
       Всеки човек е способен и е длъжен да се стреми да се повдигне и да възвиси своя род. Каквато и 
да е наследствеността, работете над себе си, творете, създавайте себе си отново, формирайте 
матрицата на силен, волеви, късметлия, щастлив човек. Спомнете си примера на А. В. Суворов, който 
бил слабо, туберкулозно дете, водили са го в Кавказ при водата, за да се поправи хилавото му здраве. 
И в резултат на голямата работа над себе си, той става изключителен пълководец, не изгубвайки нито 
една битка и извършващ легендарния преход през Алпите, заради което е произведен в 
генералисимос. Затова здравето и успеха в живота зависят от енергетичните вибрации на човека и от 
интелекта. Боледуват и са нещастни в живота, като правило, хората с нисши вибрации и нисш 
интелект, пасивните, нямащите велики цели. Има много други примери, по-обикновени, например 
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когато при един мъж на средна възраст се появяват силни болки в кръста, лумбаго, лекарите не могли 
да помогнат, тогава той се стяга и казва на себе си: Кой в моето тяло е стопанин – аз или болестта? 
Махай се болест и всичко, което те предизвиква. Започва да си го повтаря и болестта постепенно е 
отстъпила! Да, следва да се знае, че изключително важна роля действително играе интелекта, силата 
и скоростта на мислите. Човек с ясна и силна мисъл, с точна реч, човек волеви, винаги постига своето в 
живота: ако той е Гений и Творец на Доброто, Творец-Съзидател, то съзидателно, а ако е гений-
разрушител, гений на злото, то разрушително. Изключително висока степен на съзидателна мисловна 
енергия притежават хората, заченати в енергиите на силна Любов, в чисти, безпорочни тела, при пълно 
изключване на интимни връзки по време на бременността. А такива хора, сътворяващи последващите 
поколения във все по-високи енергии, са способни да се издигнат еволюционно към земни Бого-
Човеци, а тяхната творяща енергия да попълни Висшия Творящ Източник във Вселената. Такова
възходящо еволюционно развитие представлява и БОЖЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС. Такова единство и 
сътворчество на човечеството с Природата, с Вселената и е имал в предвид великият В. И. 
Вернадский, когато е говорил за Ноосферата – единството на творящите енергии на човека с Висшата 
Животворяща и Удържаща Енергия на Вселената. Именно за това е създал Бог човека по образ свой и 
подобие. Такива земни Богочовеци са длъжни да станат всички хора на Земята! Но човечеството е 
отишло не по пътя на еволюционния възход, не по пътя на Божествения Прогрес към нивата на 
Творците-Съзидатели, на земните Богочовеци, а по пътя на разрушителното, по пътя на безизходното
развитие, на превръщането на себе си в роби, на деградацията, на израждането по рецептите на 
земните рационални умове. Главната причина, поради която това е станало възможно – е скриването 
от хората на Истината, натрапването им на лъжливи, разрушителни знания и ценности и, като 
резултат, отвеждането на човечеството по пътя на безизходното развитие, унищожаващо хората, 
Природата и самата Земя, поставящо под въпрос самото оцеляване на човечеството на Земята. 
Истината дава на човека знание за пътищата за изправяне на себе си, на своя род в поколенията 
напред и подем към висшите нива на еволюционно издигане към Красотата и Съвършенството, към 
Богочовечество. Истината дава знание за механизма как да се смоделира собствения живот Красив и 
Велик. А това значи, че Истината дава ключ към свободата – от всичко и всички в този свят, човек 
престава да бъде раб, става независим от всички, в това число и от РАБотодателите, лъжливите
учители и тълкувателите на различни учения и псевдоистини, на лъжливи и мъртви вери. И за да не се 
допусне това, от хората е била открадната Истината. «Бялата Книга на Живота» я възвръща и носи 
реевангелизация по ключовите въпроси на живота с цел тяхното изправяне чрез своето израстване, 
своето възвисяване и чрез новите добри деца в направление към Красота и Съвършенство.
Разбира се, началото на всяко издигане изисква решимост, воля, определени усилия и време, за 
разлика от падението, което може да се направи във всеки момент, не прилагайки никакви усилия. 
Голяма роля в тези усилия играе правилното издишващо дишане (на това е посветен отделен раздел 
по-долу «За дишането»), което облекчава възхода към състоянието на най-висока стаена ликуваща 
слънчева радост, с едва забележимо затаено издишващо диафрагмено дишане, при изтеглен слънчев 
сплит напред – състояние, което следва да се тренира, отработва дотогава, докато то не стане 
естествено и постоянно, напълно препрограмирайки клетките на организма и издигайки ги на съвсем 
друго ниво на вибрации. Особено значение има поддържането на гъвкавостта и подвижността на 
гръбнака с различни упражнения, в частност с ежедневни 2-3 минутни висения на греда, залюлявания 
върху килима с гърба напред-назад, хващайки се с ръцете за палците на краката, които при 
възможност не е нужно да се сгъват при колената. Важно е човек да приучи себе си да държи гръбнака
си изправен 24 часа в денонощието, когато стои, седи, лежи, в това число и при спане. Отсега и 
завинаги фиксирайте на своето лице радостна, сияеща, възвишена усмивка и се намирайте в това 
състояние през всичките 24 часа, даже и насън, цял живот – гордата осанка на победител. Може да се 
нарече и осанка на принцеса или кралица! Но по-точно от всичко такава осанка може да се сравни със
състоянието на човека в Любов – състояние на реене, на полет. Такава осанка заедно със затаеното 
дишане и печата на възторг и ликуваща радост върху лицето и в целия организъм ще помогне по-скоро 
да смените дискетата с жизнената си програма с друга, на съвсем друго ниво. Отначало няма да е 
лесно, мислите ще отиват към бетонобъркачката на ежедневните гнетящи проблеми, осанката ще се 
връща към предишната, прегърбена, пасивна, старческа. Но за бързото възстановяване на новото 
състояние на победител, на принцеса или кралица помага мигновеното прибиране на кръста назад с 
отпускане на корема, изпъчването на слънчевия сплит напред, привеждането на гръбнака и шията в 
абсолютно вертикално положение и поставянето на главата по пътя на поклащането й настрани в 
естествено, ненапрегнато центрирано положение, в което няма напрежение на мускулите от 
накланянето й настрани; и по-нататък съзнателната отработка на центъра на тежестта на тялото при 
центъра на корема на нивото на пъна или два пръста по-надолу – положение, при което всички мускули 
на тялото са отпуснати, няма напрежение от накланяне на тялото на някоя страна, особено напред или 
назад; и накрая, скок в затаеното състояние на възторг, на ликуваща радост и в слънчева светлина, в
абсолютен покой, като че на главата имате съд пълен с вода, който изобщо не трябва да разплискате.
Състоянието на издишващо дишане чрез изтегляне напред на слънчевия сплит може да се почувства 
при вдигане и изтласкване нагоре на щанги, камък или друга тежест, чрез надуване на топка или на 
балон. Много добре се тренира овладяването на такова дишане и въвеждането на себе си във висши 
състояния, когато сте в леглото преди заспиване или след събуждане, по време на минутен или по-
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дълъг отдих, по време на пътуване в транспорта, събирайки се в себе си или обратно, разширявайки се 
до размерите на Вселена. Тренировките за пребиваване в такова състояние на стаена ликуваща 
радост с приповдигнато, стаено дишане, ще приведат към това, че съвсем скоро вие ще престанете да 
изпускате от себе си негативни енергии и да разваляте с тях своето бъдеще, както и да замърсявате 
Вселената. У вас ще се появи желание да гледате по-често към Небето, към Звездите, да се 
устремявате към Слънцето, да мислите за бъдещето – своето, на децата си, на рода, на света, ще 
възникнат съвсем други нива на помисли, цели, планове, мечти. Това психоемоционално състояние на 
затаена ликуваща радост или Любов, ако се поддържа постоянно, вживявайки се в него, твори чудеса. 
За това пише В. Сидоров в своята книга «Пътешествие в Хималаите...», отбелязвайки, че радостта 
може да повдигне който и да е човек. «Помнете, - казва той, - че спокойствието и радостта – това е 
непобедима сила, търсете радостно – и ще намерите отговора, побеждавайте обичайки и вие ще 
победите всичко».

       Сега на запад стават много популярни клубовете по смях, началото на които е положил един 
индийски ентусиаст на плажа в Гоа. Събират се хората и гръмко се смеят, играят на смях в течение на 
час и повече. Отдавна в печата е било съобщено, че такъв клуб–секция от ентусиасти е имало в Одеса 
в съветските времена, където хората са се събирали на плажа, правели са упражнения, танцували, 
през цялото време смеейки се и повтаряйки: Аз съм здрав, аз ликувам от радост! Аз съм здрав! Добро 
занимание, но продължава само час или два. А излизайки зад границите на такъв клуб-секция, хората 
отново потъват в бетонобъркачката на своите ежедневни, тежки мисли. М. Норбеков описва манастир 
или санаториум в планините, където хората ги препрограмират по твърде оригинален и ефективен 
начин: заставят ги да носят вода от извор по планинска пътека високо нагоре с... усмивка, която трябва 
да бъде на лицето постоянно, независимо от трудността при изкачването с водата нагоре. Върху всеки 
се води наблюдение по целия път нагоре и ако на някой е изчезнала усмивката и радостта от лицето 
дори за миг, горе му казват за това и го насочват отново надолу към източника с водата. И така по 
много пъти много дни. Препрограмирането по време на труд, в трудности придобива голяма сила. Умен 
и мъдър метод! Така че, ако тренирате и изработите в себе си навика да пребивавате колкото се може 
по-дълго в течение на деня, а най-добре постоянно, в състояние на ликуваща радост и стаен възторг, и 
при което да провеждате през себе си в света със затаено слънчево дишане и слънчева мисъл Бялата 
Енергия на Великия Космос и на Слънцето, да чистите с нея цялото си тяло, започвайки от връхчето на 
носа и темето на главата до краката по кожата, изтласквайки болестите от тялото и изчиствайки всички 
тъмни места и просветлявайки изцяло себе си, то резултатът ще бъде невероятно голям. Постепенно 
ще си идат всички болести, нали човекът е Бог-Творец, а енергията на неговите мисли и думи – е Бог! 
Само обаче ако силата и скоростта на милите са достатъчно силни и образни!
       Процесът на пълна победа в себе си над болестите и възхождането Нагоре – това е път 
многостранен. Всеки човек е длъжен да се замисли, кой е той за Земята – Създател-Чистач, който ще 
остави планетата след себе си по-чиста и красива или боклук, какъвто, по същество, днес се явява 
болшинството от населението на земното кълбо, оставяйки след себе си само отходи, а още повече 
нанасяйки вреда на Природата. Хората, всички, трябва да се замислят, какво те правят с Природата, 
към какво това ще доведе и трябва да престанат да замърсяват Земята, да пакостят, да вредят на 
всичко живо, на хората и света. Земята – тя е люлка не само за едно или две поколения, а за всички 
бъдещи поколения. А още Земята, над което мнозина не се замислят изобщо, - това е Жив Организъм 
на Вселената и всички, които му вредят, предизвикват в цялата Вселена резонанс от негативни, 
разрушителни енергии за себе си и за своя род, за своите потомци.
       Обаче и това не е всичко за ръста. Буда е казал: «Не всичко, което се подпира на два крака, има 
право да се нарича с великата дума «Човек». Главното, което издига хората към нивото на Човеците, 
се явява това, че, за разлика от животинския, зверския свят (от едноклетъчните бактерии до
зверовете, а също хората от нисшето еволюционно ниво, псевдочовеците на два крака, хората с 
«числото на звяра», които, всички те, са заети само със себе си, със своето благо, с 
изпояждането на всичко около себе си, чак до унищожаването на средата на своето обитаване, 
включително Земята), Хората с голяма буква винаги се грижат за общото благо, за света, за 
възходящата еволюция. Не може да бъде главно предназначение на Човека това да живее само 
за себе си, тогава той не е далече от нивото на звяра, на живото. Главно предназначение и висш 
дълг на Човека се явява напредването на възходящата еволюция на Земята и 
предотвратяването на свличането на хората, на човечеството надолу, към нивото на «числото 
на звяра». А това значи, че е нужно, преди всичко, да се прекрати зачеването, износването и 
раждането на децата както се получи – негодни, използвачи, убийци на Красотата и на Земята, тоест 
да се убиват децата, да се лишават те от Велико Бъдеще с порочно зачеване. Всеки е длъжен да 
помни, че Творецът никак не би могъл да дарява на човека живот само за такова примитивно 
съществуване. Той се дава на всекиго за някаква висша цел. Започнете да я търсите, вървете към тази 
цел, искрено стремейки се да подобрите този свят, да помогнете на Природата, на Земята, на 
човечеството и подсказването ще дойде само.
Не се бойте да мислите за благото на света, на човечеството и даже на цялата Божествена 
Вселена – в такива мисли се проявява енергията на величието на човека, той веднага прави 
скок нагоре, в него се включват съвсем други енергии. Да се подаде на бедния, което не решава 
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проблема нито на самия беден, ни на света или да се правят нищо не значещи благотворителни 
акции могат мнозина. При това преобладаващото болшинство правят това користно, заради 
вътрешната боязън да не станат такива. А истински и дълбоко да се замислят за благото на 
света, това е свойствено за малцина, особено сред богатите. Една искрена мисъл, една 
конкретна искрена постъпка по изправяне на света веднага започват да сменят енергетиката на 
човека, неговата вибрация в Космоса. Тоест трябва да се отървете от разрушителното 
съществуване на Земята и да завибрирате с порив към Вселенска Красота, Чистота и 
Съвършенство, които ще спасят вас и света. Само те повдигат човека на най-високото ниво на 
вибрации в Пространството, във Вселената и го изпълват с друго отношение към живота, с 
други, високи усещания и високо качество на битие, с други, красиви енергии – на Вселенска 
Любов и с друго съзнание, сила и мащабност на мислите, позволяващи да влияят на програмата 
и продължителността на живота. И това не е гола фраза. Човекът, който се е издигнал от нивото на 
животинските вибрации, от животинските енергии, от похотта и секса към висотите на Красотата, 
Чистотата и Съвършенството, извършва еволюционно издигане, започва да възприема света и себе си 
в него съвсем от други позиции. Той просто започва да вибрира в съвършено други енергии, 
неизвестни му по-рано, – в енергии от Вселенски мащаби, в енергии на Вселенска Любов, която и 
приближава човека към Бога! Това – е издигане, даже несъпоставимо с поглед към Земята от Космоса, 
ако той се сравни с това, как вижда човек Земята от нивото на земната повърхност. А от човека, 
извършил подобно излитане идват в света, във Вселената съвсем други мисли, думи, дела, енергии! И 
съвсем друго потомство!
       Рано или късно към такъв порив или потребност от такъв порив идват всички хора, основно в 
старостта, преди смъртта, когато вече е съвсем късно. Преди един петербургски криминален авторитет 
се устреми да купи място и да бъде погребан в гробището на манастирското братство в пещерите на 
Псковско–Печорския манастир. Бедният, не за това е трябвало да хаби живота, силите и средствата, 
и... да закъснее. И не през тези порти да реши да попадне в Небесните сфери.

       За изправянето на здравето, за ускоряването на еволюционните процеси в човека, за 
подмладяването, за изменението на посоката в живота помага придобиването на «Окото на 
възраждането», което изменя енергийния потенциал на човека и го повишава до такива висоти, че и за 
паразитите там не остава място. Този, който реши да го усвои и практикува, би следвало да обърне 
внимание на следните думи в книгата на П. Кедлер: «След няколко десетилетия хората в «големия 
свят»... непосредствено ще се сблъскат с необходимостта да се борят със самите себе си за 
собственото си оцеляване. Тяхната склонност да се въвличат във всички свои слабости ще ги отведе 
твърде далеч. И тогава «Окото на възраждането» може да им окаже неоценима помощ»; «...ако тази 
тайна се окаже разкрита, тя, напълно е възможно, да измени направлението на живота на 
човечеството. При това ще го измени дотолкова рязко, че даже в най-смелите си фантазии ние не 
можем сега да си го представим».
       Една от най-силните, ефективни и в същото време достатъчно прости и разбираеми системи за 
укрепване на имунните сили на организма, за повишаване на енергийния потенциал на човека се явява 
също системата на М. С. Норбеков, разработена на основата на вековни практики и системи за 
усъвършенстване, натрупани от човечеството. В Института за самовъзстановяване на човека на М. С. 
Норбеков учат на това, как да се победят болестите, да се вдигне нивото и качеството на собствената 
енергия над нивото на паразитния, животински свят, да се преодолее собственото безволие, 
немощност и към изправяне от колене, изчистване от съзнанието, че някой друг трябва да издържа 
човека, изчистване на чувството за поражение от собственото съзнание и от клетките на организма, и 
залагане в тях на нова програма – програмата на Homo Novus/Новия Човек или Homo Spiritus/Духовния 
Човек, тоест не на роба, а на земния Божествен Творец на своето здраве, щастие и живот. Затова и се 
нарича Институт за самовъзстановяване на човека! За самовъзстановяване и възвръщане на човека от 
животинското ниво, където той се е спуснал, където господстват само енергиите на животинския, 
паразитен свят, постепенно побеждаващи слабеещата енергия на човека, при това във все по-млада 
възраст, към нивото на височайшите вибрации във Великия Космос – на живот в Красота, Чистота, 
Съвършенство! Тоест, М. С. Норбеков, наричащ себе си специалист по изкуството да побеждава и 
неговия Институт за самовъзстановяване на човека, готвят от хора-роби Хора-Майстори и Творци на 
Живота и на света наоколо, учат на изкуството да се побеждава! На това е посветена и цялата «Бяла 
Книга на Живота». А затова книгите на Норбеков е добре да се прочетат и да се направят собствени 
изводи. Системата на М. С. Норбеков  несъмнено се явява, нека да е с някои уговорки, един от 
институтите на бъдещето, институти за движение към нова цивилизация, към живот в Красота, Чистота 
и Съвършенство (вж. www.norbekov.com).
       По отношение на всичко това дойде упрек, че занятията на М. С. Норбеков са твърде скъпи, че те 
не дават този резултат, който обещават, че твърде предизвикателни са задържанията на занятията, а 
заставяйки 400 човека да си тръгнат след двучасово задържане и само двама измъчени да се 
излекуват – това не е показател за ефективност. Пишат, че той се е накичил с високи звания, макар да 
не притежава такова образование, че има изобличаваща го книга на бившата му жена и че той е 
включен в списъка на тоталитарните секти и т. н. От нападките никой не може да избяга. Ние бяхме на 
едно занятие и също изпитахме неудобствата от чакането, заради които западната аудитория веднага 
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би го отхвърлила и би поискала компенсация за изгубеното време. Такива задържания само генерират 
в човека негативна енергия, спускат го към ниски вибрации. А ако вместо това хората веднага биха се 
потапяли в атмосферата на полет към висши състояния, висши енергии и вибрации, резултатът би 
могъл да бъде много по-добър. Предизвиква върху себе си вниманието и интелектуалното ниво на 
някои водещи, излишно праволинейно и напористо прилагащи западните прийоми за внедряване в 
съзнанието на оздравяване. Мислещият човек всичко това го заставя да бъде нащрек. И цената е 
твърде висока, и не е достъпна за всички. А най-добра формула за заплащане е дадена в книгата «Око 
на възраждането» на П. Кедлер. Между другото, това дава обяснение защо руският учен Г. Перельман 
се е отказал от престижната международна премия от 1 млн. евро за неговото решение на 
изключително сложна теорема. И защо дадената «Бяла Книга на Живота» е дадена на хората 
безплатно. Но ще кажем направо, нищо свързано с тоталитарна секта там няма. И независимо от 
всички недостатъци, системата и книгите са много полезни. Може да свалите от интернет  «Опитът на 
един глупак...» и сами да оцените полезна ли е тя за вас и колко много «разрушителен тоталитаризъм» 
има там... Може да свалите и  «Око возрождения» – то, както и Бялата Книга е безплатно на всички, не 
изисква учители, курсове и семинари и при умно, съсредоточено и възвишено изпълняване два пъти на 
ден, води не само към възстановяване на здравето, даже в най-тежките случаи, но и към 
подмладяване, а главното, към изменение живота на всеки, който умно, а не механично, тях ги 
овладее. Но главното – е поставянето на Велики, Красиви Цели, Мечти и действие, упорито действие, 
защото само те и ще помогнат за измъкване на себе си от най-трудното положение, за победа и над 
най-тежката болест и за излитане. Не чакайте милост от никого, вървете напред сами! Който търси, 
намира! На търсещия му подсказват по пътя! Който се стреми, достига! Действие, действие и още 
веднъж действие! Тогава и ще има резултат. Волята за победа твори чудеса, а неверието в победата -
е 90% поражение. А за да не се отбиете от пътя, да имате правилен Вселенски Компас, обръщайте 
колкото може по-често погледа си към Небето, към Звездите, пребивавайте винаги в единство с 
Единното Цяло. А какво представлява това, как се прави и заради какво, се говори в цялата тази книга.

       Промяната в живота е по силите на всеки, даже и в най-далечното затънтено място човек може да 
излети! Даже най-отявленият разбойник е способен да се изправи. И на колкото и години да сте, 25, 
45, 60 или 80, 100, каквото и да е вашето телосложение, представяйте си себе си, че сте на 
възраст 16 години или на тази възраст, в която вие сте усещали най-висок подем, който най-
много се е запомнил. Вживейте се в тази възраст и живейте в нея във висшите състояния на 
затаеност във Вселенска радост, заемете се сериозно с «Окото на възраждането», пробвайте
ежеседмични сухи гладувания за 24-36 часа, почистете се и провеждайте регулярна 
профилактика, отрегулирайте количеството и качеството на храненето и водата, сдружете се с 
Небето и Звездите, живейте с Формулата на Живота – и вие ще видите резултата! Само не трябва 
да се губи време за правене на нови грешки. Миналото може да се поправи в настоящето заради 
бъдещето. Но някои жизнени грешки на миналото, например, в зачеването и раждането на децата, а 
също и загубата на времето, да се поправят не могат.

ГЛАВА 14

Както вече беше казано по-рано, микропаразитите – това са нискочестотни същества, живеещи 

в нискочестотни енергии и също като плъховете, се появяват и бързо се развъждат там, където се 
проявяват ниски енергии, особено ако са продължителни: на страх, стрес, злоба, агресия, грубост, 
лъжа. Ето защо след продължителни стресове често последва инфаркт, инсулт, рак. А грубите, 
нервните, агресивните, крадливите по всеки повод, недоволните от всичко хора, критикуващи всичко и 
всички, сквернословците, сеещите по всякакъв повод псувня, лъжците, завистниците и ненавистниците, 
вредителите и разрушителите – това са хора с ниски вибрации и енергии, те винаги, още от 
юношеството си, усещат дефицит на енергия и се стремят да я попълнят за сметка на другите. Те 
бързо се уморяват, доста рано започват да губят здравето си и малко живеят или изживяват старостта 
си в ограничена подвижност, понякога пълна. Затова през живота си те интуитивно, още от детството
се стремят към колектива, към тълпата, за сметка на която попълват недостига на собствена енергия, 
изпитват остра необходимост да изкарват хората от равновесие, за да попият тяхната енергия. 
Намерете поне един агресивен човек, псувач, който да е бил напълно здрав и да е проживял дълъг и 
красив живот? Псуването, пристрастието към алкохола, алкохолизма, наркоманията, секса – са едни от 
явните признаци за порочното зачеване и за поразяването на организма от паразити. Ако не вярвате –
проверете с апарата «Имедис» (http://www.imedis.ru/) (много спацентрове вече се оборудват с такива 
апарати). Ако няма такава възможност, проведете курс на продължителна комплексна антипаразитна 
чистка. И непременно ще забележите промени в своя организъм. Всеки, който макар и малко се е 
занимавал с йога, знае, че след очистването се изменят и хармонизират по естествен начин 
потребностите на организма от всичко, от потреблението на чиста храна най-вече. И всякакво
нарушаване организмът вече не го възприема. Ето какъв е на практика механизмът за наказание на 
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човека заради неговите пороци: блаженстващите в ниски енергии паразити постепенно се 
размножават, разселват се по тялото, окупират мозъка и бавно разрушават човека. Освен всичко 
друго, агресивното поведение, сквернословието, псуването, пристрастието към вредните навици е явно 
свидетелство за ниско зачеване (в главата и на езика е това, с каквото са грешили, каквито са били 
мислите при зачеването), независимо от социалния статус на родителите и на семейството, в което 
човек е израснал. А ниската вътрешна култура, комплексът от непълноценности тласкат човека към 
постоянно осъждане и кавга по отношение на другите, към агресивно поведение, оскърбление, за да 
могат някак си да възвисят себе си. И да попълнят дефицита от вътрешна енергия за сметка на 
общуването и на изваждането от равновесие на другите, паразитирайки върху чуждите енергии, често 
дори самите те без да осъзнават това. И през живота си те не са съзидатели, не са строители на 
собствения си живот и кариера, придвижват се по жизнената стълбица за сметка на връзки, на нечия 
поддръжка, често са безделници и разрушители. Макар че сред тях има немалко велики хора, които 
имат определен талант и осъзнато се стремят Нагоре, стараят се да преумножат Общото Благо.

       Следва също да се отбележи, че хората, поразени от микропаразити, като правило имат склонност 
към черните и тъмни дрехи, те вътрешно са по-предразположени към тях. И обратно, чистите от 
паразити хора чувстват себе си неуютно в черни дрехи и повече ги привличат светлите, белите дрехи. 
Нерядко по нашите улици ние срещаме момичета и жени, които поддавайки се на модата, ходят в 
черни мини или прозрачни макси поли, с дефицитни горни части, с оголени талии. Жените, особено 
младите момичета не разбират, че в черните, прозрачни дрехи, освен демонстрация на своите отдавна
разкрити на всички тайни, още носят и символите и енергиите на погребението. И толкова рядко се 
срещат в наше време хора, особено момичета, дами, облечени елегантно, с вкус, излъчващи наоколо 
не черните енергии на смъртта, а светлите – на Живота. 
       А нали да е елегантно, с вкус облеклото, трябва всичко на всичко само на 1 – 2 крачки да изостава 
от новата мода, да следи не за най-последната, току що излязла, това което наричат «писък на 
модата», която се натрапва от някого и винаги изглежда крещяща, на границата на вулгарността, а да 
постигне придържане към синтез от три елемента: на класически стил и вкус, който е непреходен във 
времето, на модата която вече е навлязла в живота и е приета, и на елементите от новата току-що 
излязла мода. Тогава момичето, жената, а още повече юношата, мъжа винаги ще изглеждат елегантно. 
Героят от един отдавнашен филм, прекрасно изигран от актьора А. Михайлов, подмята към момичето 
такава фраза: «Разгадайте ребуса, защо ние се развличаме с едни, обичаме други, а се женим за 
трети». Колко много грешки биха могли да избегнат много момичета, ако добре усвоят разгадаването 
на този, действително съществуващ ребус. Работата е в това, че мъжете, като правило, никога не се 
женят за тези, с които ги свързва секса, още повече ако е извратен. Мъжете, юношите, все пак, 
основно, по-силно усещат потребността за съхраняване на здраво потомство, отколкото момичетата, 
жените. И ако юношата се домогва до секс, още повече веднага и настойчиво, то това е явен признак, 
че не обича момичето и никак не вижда в нея своята бъдеща избраница. Да ходят момчетата могат и, 
като правило, се стремят изцяло да ходят с красавиците, облечени по последна мода, излъчващи 
сексапил, но се женят те съвсем за други. Ето ви и обяснение на многочислените случаи, за които 
обикновено казват: «И какво той намери в нея?». А е намерил той в нея това, което не е смогнал да 
намери в наплесканите, «набройканите» красавици, любими на всички: достойната майка на своите 
деца, която няма да му развали потомството и живота, която ще бъде надеждна и вярна жена, 
надеждна пазителка на семейното огнище и продължителка на здравия род. А това е най-важната 
съставляваща в живота на всеки човек, без която целият живот няма смисъл! Мили момичета, 
разберете: бляскавите, разсъблечените по най-последна мода, «отраканите мадами» всички искат, 
всички ходят по тях, опитват, но никога от тях вътрешно не се възхищават и не ги обичат. И не се женят 
за тях! Мъжете за своите деца, за да бъдат те здрави, красиви, хармонични, чисти, избират съвсем 
други майки – по-чисти, верни, способни на Любов! Не тази любов, дето наричат секс, а Любов 
истинска, с високи, чисти чувства и енергии в Красота, която дава хубави деца. Защото, както е казано 
в Книга 1, добрите, красиви, талантливи деца се раждат не от външната красота, а от Любовта, от 
чистите и високи енергии на родителите. Точно тези чисти, високи, красиви чувства и енергии на 
истинската Любов, красавиците със свободни нрави на бъдещия мъж и на децата си не могат да 
предадат, те са ги изразходвали в свободен секс. И те са неспособни да създадат най-ценното за 
човека – здравото и щастливо семейство. Ето ви и отговора на жалването на читателката на вестник 
«Двама» за това, че нейната красота й е разрушила живота, което се споменава в Книга 1. Не, виновна 
не е външната й красота, а това, че тя сама не е съумяла правилно да се възползва от нея, да се 
възвиси, да роди красиви и велики деца и да възвиси този свят. Преди една от най-красивите девойки в 
престижен ВУЗ, дъщеря на втория човек във върховния орган на съветската власт, по която са се 
заглеждали всички младежи и тя е могла както й е угодно да се разпореди със своята действително 
красива външност и положение, избира да се омъжи за скромен и красив младеж. Макар да е могла да 
избере всяко от децата на елита. И колко приятно е било да бъдат срещнати в различни части на света 
и в подмосковската правителствена Жуковка, с красивите им деца, заедно, щастливи, даже след 
гръмките финансови разобличения, които не подминаха тяхното семейство през перестройката и 
всичко, което стана по-късно с властта след разрухата на СССР. Това е един пример. А друг -
нашумелите истории и финал на живота на известна деградираща дъщеря на първия човек в 
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съветската страна. Умението или неумението правилно да се възползва жената от красотата, 
положението и възможностите си може да извиси човека и неговия род, или да го погуби.

       Жените не разбират едно. Юношите, мъжете, както и девойките, жените, са поклонници на 
красотата. Но при среща с девойка, с жена, която се хареса на някой младеж или мъж, той достатъчно 
тънко улавя енергетиката на женския организъм, особено на детеродния орган, още от първите минути 
на общуване и без интимна близост. Тя, тази енергетика, в зависимост от вътрешната същност на 
самата девойка или жена, от самото начало настройва мъжа, подобно на това, както барометърът 
показва «високо-ниско» налягане, на сериозни отношения или на секс. И това никак не зависи от 
самото поведение на момичето, жената: тяхна визитна картичка се явява честотата на вибрациите на 
вътрешните енергии, получени от зачеването, раждането и възпитанието, и излъчвани от съзнанието, 
които не могат да се скрият с никаква външна красота или поведение. Именно тя, вътрешната женска 
енергетика или възпира и издига мъжа към високо ниво на общуване, или веднага го спуска надолу и 
му дава като че настройка за секс. Поведението на юношите, мъжете изцяло и напълно зависи от 
самите девойки, от жените. И ако младежите, мъжете още нямат сериозни намерения и планове за 
бъдещето, а са само с намерение да ходят и да се развличат, то ходят те с тези момичета, които са 
настроени на нискочестотните енергии на секса. Юношите, мъжете се лепят по тях като мухи, особено 
момчетата в училищна възраст. В училище момичетата със свободно поведение се ползват с 
неимоверен успех сред момчетата, които кръжат около тях като мухи около сладко. Което често 
обезкуражава добрите девойки, които преживяват заради това, често правят непростими стъпки, не 
знаейки, че техният звезден час – предстои. В много скоро бъдеще те ще си сменят местата – и вече за 
цял живот! Та нали се женят момчетата, мъжете, като правило, съвсем за други, доколкото мъжкото 
чувство обикновено достатъчно тънко улавя деформацията в енергетиката на детеродния орган на 
момичето чрез секс, несъвместимо с желанието да има добро, здраво, чисто потомство. Младежите, 
мъжете въобще са по-чувствителни към възприемането на чистотата на женската енергетика, 
обикновено веднага започват да усещат, когато става изменяне и много болезнено преживяват 
всякакви изменения в девойката, в  жената.

       Въобще ролята на жената във възвисяването или падението на човека, на света е изключително 
голяма. Обърнете внимание, винаги когато жена влезе в стая, мъжете стават, поизправят се, някой си 
поправя прическата, някой вратовръзката, военните - униформата. Ако девойката не позволи ниско 
обръщение по отношение на себе си, то младежа, мъжа никога не се домогва до близост. Ако 
девойката сама не реши да влезе в предбрачна интимна връзка, с всички произтичащи последствия за 
нейното потомство, никой няма да я принуди на това. А встъпила ли е и започнала ли е свободен живот 
– е извършила престъпление срещу Твореца и своите деца. Огледайте се наоколо, погледнете на 
сегашните хора и деца. А нали ако момичетата, жените започнат да се държат иначе, техните 
собствени деца, страната, светът биха станали доста по-добри. Днешният свят се е побъркал по секса 
и за съжаление трябва да се признае, че са виновни за това основно момичетата, жените.
       Ето защо в изправянето на човека, човечеството, света, цивилизацията, в промяната на 
направлението в живота на хората, ключова роля трябва да изиграят девойките, жените – творящите
Богини на Земята! И ето защо своето Трето Пророчество за това, че Русия ще реевангелизира света,
Майката Божия от Фатима е предала на хората чрез деца-момичета! Ето защо тази книга е дошла при 
вас чрез момиче-пастирка, Бялото Чудо от Бялата Поляна! Замислете се за това момичета, жени от 
Бяла Рус, Полша, Украйна, Русия и от целия свят! Идеята за реевангелизацията на света по
въпроса за раждането на нови, добри деца – ключов проблем за спасението и подобряването на 
света, вече е влязла в света чрез тази книга. А кои момичета най-добре ще изпълнят своя дълг 
пред Твореца и пред своя род, давайки божествени деца, които ще спасят и изменят света, ще 
покаже времето! Тях, тези Земни Богини, ние ще познаем по плодовете им – ДЕЦАТА!

       Микропаразитите не понасят белите цветове, ярката светлина, високите енергии, високочестотните 
вибрации. Ето защо хората с по-високи мисли, с по-високи енергии и устойчиви към стрес не боледуват 
или боледуват по-рядко от сериозни и неизлечими болести, и живеят дълго. И това е една от главните 
причини, защо телата на Светите старци излъчват аромат през живота им и не се разлагат след 
смъртта! Във високите енергии на техните тела, които те, като правило, получават от родителите, но 
главно придобиват през целия си живот, усъвършенствайки се в подвижничеството и работата над 
себе си, там за паразитите няма място! А ето човек, който е получил от самото зачеване и раждане 
ниски енергии и живее цял живот в тях, не се старае изобщо да изправи себе си, да се възвиси, той 
веднага става вместилище и развъдник на паразити, които подриват здравето му, а после на живо го 
изяждат. В това се и състои великият, мъдър и справедлив закон на Природата за Възхода и за 
механизма за наказание на човека: или той се издига Нагоре към високите вибрации и енергии във 
възходяща еволюция към Красота и Съвършенство, тоест встъпва на пътя на Божествения Прогрес, 
отвеждащ го в безкрайната Вечност на Възход и Усъвършенстване, или неминуемо регресира към 
нисшите енергии, където в правата си встъпват паразитите. Те отначало постепенно убиват здравето 
на човека, после неговата способност да се плоди и размножава, после изяждат самия човек, а в 
крайна сметка, ще доведат до самоунищожение на човечеството посредством убийственото 
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размножаване на паразитите вследствие на вълна от негативна космична енергия, срезонирана от 
самото човечество... Това далеч не са брътвежи, не са приказки на помътнял ум, не е глупост и не е 
ерес. Смисълът на тази информация се предава, както тя идва, без намерение за назидание. Спомнете 
си пандемиите от чума и от други болести в миналото, отнасящи живота на десетки хиляди хора по 
света. А нима сега пандемиите от грип не носят на хората сигнал за това, че всяка вълна от по-силно 
космично излъчване може да провокира активацията и размножаването на целия комплекс паразити в 
човешкия организъм и те за кратко време да подронят здравето и да изядат всеки, чийто организъм е
заселен с паразити.

       Следва също да се отбележи, че причастието, приготвено от свещеник, притежаващ силна 
молитвена енергия, унищожава всички паразити, ако се взема 30 дни поред! Микропаразитите не 
понасят високите енергии на причастието. В манастира Свети Киприян и Юстина, който е под Атина, 
поклонниците след изповед се причастяват 30 дни поред, повторно изповядвайки се само по вътрешна 
потребност. Но пак, главното е в това, паразитите да не се върнат отново. А за това човек е длъжен да 
се измени сам, да измени своя живот, да издигне нивото на своята вибрация във Вселената.

       Преди време един човек каза, че защо е всичко това, ако продължителността на живота не 
нараства, йогите и Старците не живеят по-дълго от другите хора. Всеки живее толкова, колкото му е 
отредено. Та струва ли си да си създаваш работа? По-добре красиво да си поживееш.
       Какво пък, въпросът е интересен. На първо място, отново упование на някого, че някой отрежда на 
човека и срок за живеене. Разберете хора, никой на никого нищо не отрежда Отгоре, 
продължителността на живота не се ограничава. И по този въпрос работи все същият Вселенски Закон: 
всеки човек е Бог-Творец на своя живот, на всичко около себе си, на продължителността на живота 
също. И тя е такава, каквато всеки човек я е намислил за себе си от момента на своя съзнателен 
живот, изхождайки от общата средна продължителност на живот на хората, до голяма степен зависеща 
от нивото на социално-икономическото развитие и от културата. Тоест днес това е – поне до 70-80-90 
години, а пък сто – това вече рядко да се случи. Ето и излиза от момента на осъзнаването в детството 
командата-програма за тялото чак до самите клетки на мозъка и до кода на нивото на генната памет и 
на подсъзнанието именно за такъв срок на живот. Всичко, всякакъв преход зад този времеви предел
вече е заблокиран с такава команда-програма чак до клетъчно ниво. И работата тук изобщо не е
толкова до самото количество деления на клетките, а до командата-програма, която те получават. А 
представете си, родило се е и живее дете на остров сред хора, дори и съвсем обикновени, но които му 
говорят, че най-старите хора, живеещи около него, са на 160 години, други са едва на 80-100, трети са
по на 40-60 и така нататък. Помислете, каква команда-програма в такова обкръжение ще издаде 
съзнанието на детето на своя организъм и на клетките. Незабавно от генната и подсъзнателна памет 
за 70-80 години, продължителността на живота при такъв човек съществено ще нарасне. На второ 
място, ЧЕЛО-ВЕК трябва да живее физически минимум един век, а максимумът от 160 години – това не 
е предел на физическите възможности на човешкото тяло и способността на клетките да се делят. Ако
се употребява храната само в качеството й на лекарство, както е препоръчвал Хипократ, което ще 
направи отделителната моторика на организма стреляща, например с употреба на кедрово масло, 
сушени кайсии, пресни плодове, екологично чисти пшенични и овесени трици и топена вода от ледници 
и изворна от самия източник, диша се чист въздух, живее се в сътворчество с Природата и с 
Пространството, никому не нанасяйки никаква вреда, не убивайки и не разрушавайки никого, то 160 
години – това е реално достижим срок. Да си спомним и за мислите на доктора-кардиолог от 
Днепропетровск В. Огнерубов за това, че например костенурките, крокодилите, враните живеят по 200-
300 години, значи деленето на живата клетка е възможно по принцип на Земята и за такъв срок. И 
интересно е да се узнае какво им дава такъв дълъг живот, какви микроорганизми се явяват паразити за 
тях, а ако такива няма, то защо. На трето място, в тибетските и други източни и различни духовни 
практики и системи е казано, че човек, стъпвайки на пътя на духовното израстване, примерно към 82-84 
години вече надраства телесната физическа материя и усеща необходимост да излезе от нея. На него 
просто не му е нужно по-нататък да се мъчи в нея, той е преминал своя път на еволюционен ръст. 
Само хора с особени цели и предназначение живеят по-нататък, докато това го изисква Вселенският 
замисъл по отношение на техния живот. Но никой такива хора не ги вижда, те в цивилизацията не 
живеят, а когато рядко се появяват в нея, то никак особено не се проявяват между другите хора. Такива 
хора има в Тибет, в други места на Изток, на Балканите. На четвърто място, даже и до 80-90 години,
едно е – да се живее в болести, в непрекъсната борба за всичко, замърсявайки Земята, нанасяйки й 
много вреда, не придвижвайки еволюцията Нагоре ни на йота, оставяйки увредени деца; и съвсем 
друго е – летейки по живота в Красота и истинско Щастие, оставяйки след себе си Велики Деца, които 
ще спасят и преобразят света и ще издигнат Цивилизацията към нови висоти на Божествен Прогрес! И 
накрая, на пето място, добре е, че срока на живот на човека зависи от самия него, от нивото на 
неговото съзнание и че има някакъв, повече или по-малко, точно ограничен предел на човешкия живот. 
Защото в света и така доста са се наплодили и се плодят все по-ненужни и неугодни на Вселената 
хора, убийци на Земята и на човека разумен, възнамеряващи да смъкнат цялото човечество до нивото 
на «числото на звяра», които, както ни проповядват, трябва да бъдат обичани като ближни. А какво би 
станало, ако такива хора почнеха и да живеят по-дълго на Земята!? Удължаването, и то съществено, 
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на живота може да се извърши само по волята на самия човек, когато неговото съзнание, сила и 
скорост на мислите му се издигнат на друга висота, където той ще стане истински Съ-творец на 
еволюционния Процес във Вселената. Без това, при ръста на числото на човеко-убийците, 
удължаването още и на техния живот, би довело до скорошното унищожаване на Земята. А тя е нужна 
на Вселената, дори само за нова, последваща цивилизация, ако загине тази. А за да не стане това, и 
се дава на хората БЕЛИЯ ПРОЕКТ за създаване на нова, Хуманитарно-Природна Градино-Паркова 
Цивилизация от фамилни, родови имения, паралелно със сегашната, да може най-накрая да се 
започне, истински, изправянето на хората и на човечеството. Проектът не е скорошен спрямо земните 
мерки, но за Вселената един миг - това е, което на Земята е векове. И засега, това е единствено 
верния процес, за да се помогне на човечеството да изправи своето развитие и да съхрани Вселенския 
Замисъл по отношение на човека земен.
       Не всички ще възприемат тези думи. Но те, както и самата тази книга, са обърнати не към всички, а 
към тези, които търсят, в които още не е угаснал стремежа към Красота и гори в цялата си мощ искрата 
Божия, които имат горящо сърце и искат да изменят и преобразят този свят към по-добро. А да четат 
книгата могат всички разбира се.

ГЛАВА 15

Преди да се прибегне към изкуствено оплождане, пробвайте да проведете радикална 

антипаразитна чистка, изучете книгите на Т. Свищева, Н. Семьонова, Е. Самойлова и на други, указани 
по-горе. Те могат да помогнат, ако не е имало съществени хирургични вмешателства и не съществуват 
сериозни физиологични отклонения. Има случай, когато даже жена, вече на възраст, с една фалопиева 
тръба (втората е била отстранена по хирургичен път) след сериозна антипаразитна чистка е 
забременяла и е родила хубаво, здраво дете. Изкуственото осеменяване дава доста слабо, болно и 
увредено потомство (вижте In Vitro Pregnancies Present Higher Risk of Birth Defects. New England Journal 
of Medicine, March 7, 2002). Със съжаление следва да се каже, че науката и официалната медицина, 
отвеждайки проблема за репродукцията на човека в посока към комерсиално изгодни изкуствени 
зачевания, към присадка на органи, отхвърляйки паразитната етиология на болестите и 
профилактичната чистка, само способстват за процеса на израждане на човека, а не за неговото 
възстановяване и развитие във възходяща еволюция. Нужни са нова наука и медицина, основани на 
Истината!

ГЛАВА 16

Готвейки се за раждането, знайте, че веднага щом сте тръгнали на лекар просто да се 

покажете, няма да ви пуснат, а ще ви замъчат с анализи, в които винаги има «нещо, което не е така». А 
и щом веднъж сте дошли на прием в това положение, лекарят просто няма право да ви остави и никога 
няма да ви пусне, заради собствената презастраховка, без да ви даде направления за анализи. Освен 
това, без нужда, ако всичко е нормално, не трябва да се влиза там, където се извършва 
тайнството на развитието на новия живот. Бъдете бдителни по повод на всякакви там нашепвания, 
ако вие сте здрави и няма видими проблеми и причини за безпокойство, по отношение на опасенията 
за това, че плодът, видите ли, може да лежи не така и трябва да се провери, трябва да се узнае пола 
на детето, да се направят ултразвукови изследвания, а още да се погледне, как то се усмихва и 
прозява вътре, ще почнат заплахи, че това е абсолютно безвредно и много необходимо, а изведнъж 
там ще се открие киста или още нещо и т. н. Ако организмът е здрав и детето е заченато с Любов, с 
желание, износва се при пълно изключване на секс, никакви кисти не може да има и няма защо да се 
ходи по лекари и анализи, измъчвайки себе си и детето. Още повече, бомбандирайки него и себе си с 
електромагнитни лъчи от ултразвуковите изследвания, които подпомагат размножаването на 
микропаразитите и са вредни за току що формиращия се плод – без нужда това е престъпление срещу 
детето. Разхождайте се повече сред Природата, в парка, разказвайте на детето за това, какво виждате 
– за растенията, птиците, облаците, набирайте двамата Природни енергии, които ще ви бъдат така 
нужни при раждането. А ако още преди да е заченато детето се възстанови съдържанието на силиций 
в организма и се проведе антиглистна, антимикропаразитна чистка, а при зачеването и по време на 
износването се моделира с желания Велико, Божествено Дете, изключи се изцяло секса през целия 
период на бременността, то вас нищо не ви заплашва, освен да изстреляте в този свят Велико Чудо! 
Защото вие, сте направи всичко по Вселенските Закони, нищо не сте разстроили, не сте подронили 
своята и на детето енергия със секс и не сте разрушавали своето дете. Ето какво е написала на 
форума http://vedruss.ks.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14 една от участничките: 
«Академик П. Гаряев в хода на изследвания на ниво ДНК е открил шокиращ резултат: 
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електромагнитните вълни, на които са основани ултразвуковите изследвания (УЗИ), другите 
медицински прибори и друга специална и битова техника, деформират програмата за развитие на 
клетките, особено на младите, а още повече на детето в утробата на майката. Затова, казва той, на
земното кълбо няма абсолютно здрави деца и хора, с изключение в местата, където няма такава 
апаратура и бременните майки не ги заставят да правят тези и прочее изследвания!? Между другото, 
сега в много родилни домове задължително се изискват данни от УЗИ, в някои даже заплашват да не 
приемат родилките без тях. Това го изпитах върху себе си. И питайки, на какво основание, твърдо 
отхвърлях техните искания. Благо за мен беше една позната в родилния дом, която ми стана добра 
подкрепа при раждането и след това. Въобще, комерсиализацията доведе до там, че, колкото и 
кощунствено и невероятно да звучи, за медиците ражданията с усложнения и при детето, и при 
майката, чак до цезарово сечение, и с колкото може по-продължителен престой в родилния дом - са 
доста по-доходоносни, отколкото бързото раждане и изписването след 5-7 дни. Затова мъже, 
направете предварително всичко, за да могат вашите жени да раждат в нормални, спокойни условия и 
да може децата да ги поемат надеждни и добри ръце». А сега информация от един от беларуските 
сайтове, посветен на майките и децата http://kinder.by/forum/read.php?topicid=1106223616&page=18: 
«Лекарят действително е от класа. Записванията са за след седмица – желаещите са много... 
Изследванията с ултразвук се записват на видеокасета. Той разказва добре за всички органи чак до 
това, че преброява пръстчетата на ръчичките и крачетата. И отговаря на всички въпроси, които те 
интересуват за бременността... Във всеки случай му позвънете».
Хора, жени, майки, кога вие ще прозрете! Кога ще започнете да мислите с главата си и ще престанете 
да бомбардирате своите още крехки деца с електромагнитни излъчвания заради своето собствено 
любопитство! Плащайки за това пари и слушайки увещанията за това, че е абсолютно безвредно. Та 
това е на същия електромагнитен принцип, на който работят мобилните телефони. Ще приведем още 
веднъж изцяло абзаца, който е поместен в Книга 1: «В института по биофизика към министерството на 
здравето на Русия са открили, че електромагнитното излъчване от мобилен телефон е пагубно за 
кокошите ембриони! А сега си представете, какво прави за ембриона на човека иследването с 
ултразвук, което може да се използва само в краен случай, но по него са се увлекли поголовно майките 
и лекарите... Нали и то е на електромагнитен принцип». Правейки това изследване едва ли не 
задължително за родилните домове, независимо дали има ли проблем и необходимост или няма. А кой 
и с какво право го е въвел? Ултразвуковите изследвания трябва да се правят само в случай на 
аномалия! Само! И само майките могат да решат това след основателни доводи на лекарите. Една от 
майките самоуверено каза: по-добре да направя три пъти изследване и да бъда уверена, че всичко е 
наред, отколкото да се вълнувам и колко фактора влияят на здравето, започвайки от екологията. Ех, 
свещена простота, своето спокойствие да се поставя по-високо от грижата за здравето на детето. Ако 
сте заченали правилно и износвате правилно, без секс, не може нищо друго да стане, освен щастлива 
бременност и нормално раждане. А електромагнитните излъчвания повреждат ДНК, тъканите и 
клетките, разводняват костната тъкан – при децата тя едва започва да се формира. При мъжете, 
работещи на радари се снижава потенцията, опадват косите, появяват се болести, а нали това е на 
същия електромагнитен принцип. Разбира се, корените на здравословни проблеми при децата са в цял 
комплекс от причини, от които се натрупва болестта. Но погледнете, колко грешки, една след друга, 
понякога престъпни, са направени по пътя към детето, вгледайте се, какво е то у вас и какви са другите 
деца, и ще стане ясно, че даже в тази екология има деца, които са по-добре..., и не замърсената 
околна среда е толкова виновна, а майките, със своите осъзнати постъпки. Родителите са главен
творец на детето! А доколко велики творци са те или пък бракониери-престъпнци, добре ще видят това 
хората наоколо, учителите на детето... Детето – това е главното мерило за състоятелността ни като 
хора и как сме изпълнили главната си мисия в този свят.
       А сега ето какво. Ако тези редове са ви засегнали, може би болезнено, не бързайте да излеете 
типичната реакция на човекоподобно на два крака. Погледнете на отговорите на всички нападки, 
помислете и се решете на главната постъпка: от това ниво, на което стоите, да извършите скок към 
Човека-Творец и да направите нещо велико – ако не за своите деца, то за децата на другите, за
различни велики дела. Нима не са красиви, примерно тези, думи: «моя движеща сила стана мечтата. 
Искам всички деца по света, включително и моето дете, да бъдат здрави, щастливи, сгрети от 
родителска топлина и внимание. Разбира се, тя е неосъществима. Но да се приближа към нейното 
изпълнение е възможно. Чрез най-различни способи. Един от тях е- да се донесе информацията на 
тези, които се нуждаят от нея. Даже ако хората не подозират за това. Надявам се, такъв 
информационен източник да стане моето детище – библиотеката на този сайт. И съм безмерно 
благодарна на неговите създатели за това, че те се отзоваха на моето предложение за 
сътрудничество. Невероятно хубаво е, когато мечтите се сбъдват! И ако благодарение на прочетеното 
от родителите, поне един човек на тази Земя стане по-щастлив, значи, всички старания не са напразни! 
...Съвсем неотдавна всичкото това книжно изобилие, което ние охотно поделяме с вас, беше само мое. 
А мен така ми се искаше всички тези полезни и практически съвети, също мъдрите мисли от книгите в
тази библиотека, да смогнат да предпазят бъдещите, а и вече настоящите родители от множество 
грешки, извършващи се от неопитност и незнание! И ето моята мечта се сбъдна! Сега, благодарение 
на нашите съвместни старания, вие можете не само да влизате в нашите читателски зали, но и да 
вземете избрани по душа от вас книги. А те, съгласете се, не са вече така малко. Библиотеката на 
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сайта rebenok.by се явява една от най-пълните събрани електронни библиотеки в уебсайтовете. Освен 
това, тя и по-нататък ще се разширява и множи, радвайки ви, уважаеми посетители, със своите 
новости! А ако във вас възникне желание да ни подхвърлите още някоя интересна книжка или 
препратка къде да се намери, или назрее рационално предложение, пишете на Татяна Читалкина 
serega2003@inbox.ru или напишете на форума >>», КУЧИНСКАЯ Татьяна Иосифовна (Читалкина) 
http://rebenok.by/library, http://rebenok.by/community/forum/func,showcat/catid,36/. 

       Не слушайте също никой, ако почне да говори, че при вас са твърде тесни тазовите кости и нещо 
там още, че тазът има изкривяване и че е нужно да се направят маса анализи т. н. и т. п. А още повече 
помнете, че приемането на лекарства, даже и най-безобидните, още повече антибиотици или пък 
хормонални средства, може да се обърне в нещастие. И даже антихелминтни и антипаразитни, които 
винаги трябва и е изключително важно да се приемат преди зачеването. А ако не сте успели да се 
почистите преди зачеването, то тогава само – морковено-цвеклени салати, тиквени семки или тиквено 
масло и само след консултация с лекар отвари от билки в умерени дози. Освен че за финия организъм 
на плода всички тези електромагнитни енергии и лекарства са вредни и опасни, затова и не трябва да 
се използват, освен в най-крайна необходимост, то самото тичане по проверки и анализи отнема маса 
енергия и сили, а вие още при невнимателни думи на лекарите рискувате да пуснете в себе си вируса 
на съмнението и страха, които ще отнемат от вас много душевни сили и енергия, така необходими за 
бързото раждане. И бъдете внимателни по отношение на инжекциите «за облекчаване на 
раждането»... Помислете, как инжекцията може да помогне да се стимулира раждането, ако вие имате 
нормално здраве и нормално протичане на бременността. Не рискувате ли вие с инжекцията да 
попаднете на цезарово сечение?
       В хода на бременността помнете, вие сте в навечерието на най-великата ВСЕЛЕНСКА МИСИЯ: ДА 
ДАДЕТЕ НОВ ЖИВОТ! И цялата Природа подготвя вашия организъм, в това число всичко там тясно, с 
всички там извивки, към достойно изпълнение на тази мисия – без всякакви допълнителни
съхранявания, пипети, още повече с ускоряващи раждането лекарства и инжекции. Така че и вие се 
подгответе достойно, натрупайте сили до нивото на космичен носител, почувствайте в себе си 
увереността и величието на момента, и подарете на Вселената, на света и на себе си Велико Чудо! И 
обезателно, още от самото начало на бременността, водете беседи със своето чедо, разказвайте му за 
всичко, което виждате в Природата – за птиците, кокошките, гъските, за цветята, дърветата, водата, 
слушайте звуците на водата, на вятъра, дъжда... Моделирайте образа на Своето Чудо, надарете го с 
най-хубавите качества – външни и вътрешни и го подготвяйте за голямото влизане в Света! И 
помислете, разумни ли са предразсъдъците за това, че видите ли, по-добре предварително да не се 
купува нищо на детето и да не се подготвяте, че, казват, това е лошо знамение и прочее. В резултат –
не се подготвяте и се занимавате с това тогава, когато вече няма време. За какво е нужно да се 
зазомбират хората със суеверия и страхове, да се внушава, че навременната подготовка, покупката на 
бельо за детето е лоша поличба, че тя може да се отрази лошо на раждането!? «Лошата поличба» 
действително ще сработи, по-точно ще съвпадне със суеверията и опасенията и значително ще ги 
усили в този случай, ако вие сте нарушили Законите на Природата, тоест не сте заченали така, не сте 
искали детето, мислели сте за аборт или сте направили нещо убийствено преди много време, 
изпуснали сте от себе си убийствена заплаха, а още повече проклятие към някого. Даже ако вие сте 
извършили грешка, пораждайки нещо негативно на ниво мисли, чувства или действия – винаги може 
това да се изправи (подсказването е указано по-долу и в цялата тази книга). Запомнете, със 
суеверията, със страховете, с опасенията се изпуска най-силната енергия на разрушението, 
моделираща подобното на тях. А опасенията, страховете често се явяват веднага, щом бременната 
майка тръгне без видима причина по лекари, да се застрахова, и лекарят, разбира се, я изпрати на най-
различни анализи, ултразвук и прочее. А ако тя запротестира, например срещу ултразвука, ето тогава и 
започват плашенията. Казвайки, да не би като майка да сте враг на своето дете? Точно така ще бъде и 
когато дойде време за ваксините... не напразно в Германия е създадено общество на родители за 
взаимна поддръжка срещу ваксините, ултразвуковите изследвания, антибиотиците, сухите смеси и др., 
които лекарите наричат престъпници срещу своите деца...!? А те, независимо от всичко, отглеждат 
добри деца!
       Ако вие сте направили всичко красиво, с Любов и желание да имате дете, ако напълно сте 
изключили секса по време на бременността, то всичките ви подготвителни действия – са само 
радостно движение към Великото Пристигане. А в навечерието, когато дойде момента, кажете на 
Своето Чудо така точно и ясно, както ви подсказва интелекта и душата ви: Злато мое, Чудо мое, 
каквото и да си – момиче или момче, ние те чакаме, ти само не ни подвеждай и се постарай, не се 
обърквай, по-скоро излизай. Всички те чакат, яви се на Света. И въобще, отдавна не сме те виждали! Е
невъзможно е все там да седиш. Напред! Тръгваме! Мислите, че е шега? Не е, детето чува и се 
вслушва в майката, даже приема този образ, който си е пожелала тя, главното е с него ласкаво да се 
разговаря, да се обяснява какво трябва да се прави – ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ В СЕТА! Трябва за този Изход да 
му се разказва доста преди раждането, в хода на бременността, да може то да се подготвя заедно с 
вас. И да знае точно направлението на Изхода, да не го обърка, и да получи от вас команда за старта: 
«Да тръгваме!». И е изключително важно да не допускате нито за секунда във вас страх, мисли за 
възможни трудности, мъки, усложнения и прочее. Мислете за Великото Появяване на Велико Чудо! Не
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по-малко! Моделирайте Свещен Изход, не мъки! Помнете, Словото и Мисълта – са Бог! И ако детето е 
заченато с Любов и желание да го имате, ако интимните отношения по време на бременността са били 
напълно изключени и вие с това не сте изразходвали своята и на детето енергия в секса, ако вие не сте 
мъчили себе си с никому ненужни анализи, не сте убивали плода с ултразвук, ако вие не сте отравяли 
себе си и плода с мъртва и убиваща храна и не сте преяждали, ако вие регулярно сте следили за 
нормалната евакуация и ежедневно сте поглъщали салати от цвекло и моркови, сухо или прясно 
морско зеле, сушени сини сливи, кайсии, също и трици (според кръвната група) толкова, колкото и тези, 
които дават мляко (а там, където няма трици – натрошени зърна овес, пшеница, също семки), ако поне 
един-два пъти до зачеването сте почистили черния си дроб и сте провели антихелминтна и 
антипаразитна профилактика, ако вие сте се сприятелили с Небето и Звездите и вече сте ги залели, 
цялата Вселена, с океан от силни, възвишени и светли желания за Красота, Съвършенство, Щастие, 
Изобилие за Своето Чедо, за себе си и за своя род, за света, за Вселената – и за всички, особено за 
тези, на които някога сте причинили вреда, а още повече нещо по-голямо, и ако вие не сте забравили 
да пожелаете на Чудото, на себе си и на всички Щастие, Любов и Изобилие, заради това, да се умножи 
Красотата и да се усъвършенства този свят, и, накрая, ако вие предварително сте встъпили със своето 
чедо в разговор, таен или явен, пред цялата Вселена, за Велик Изход и Явяване в Света в нужния 
момент - то вие няма да избегнете ВЕЛИКОТО И БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ през БОЖЕСТВЕНИТЕ, НЕ 
ЦЕЗАРОВИТЕ, ВРАТА! И получаването на ВЕЛИКО ЧУДО! Затова, не забравяйте, все пак, за всеки 
случай да притворите прозорците, там където раждате. Може да изстреляте в света Бял Конник или 
Бял Орел и той или тя веднага направо да почнат да летят...!
       И хайде отново да си припомним за великолепния опит на Елена Акулова от Харков, описан в 
Книга 1, за това как тя на два пъти е смоделирала сама външността на своето дете (не пола, а 
външността). Първото им дете, което излязло момче, е въплътил мечтата и желанието й да прилича на 
нейния мъж и да има определени черти на лицето и на фигурата. Второто дете, момиче, също се е 
постарало да изпълни нейните желания. И за моделирането е било нужно мъничко време. Обърнете 
внимание как силно работи енергията на мислите, мечтите и думите(!): направила е това само веднъж,
и в двата случая е било само възвишено желание и точност на представения образ... И нейните деца 
въплътили това, което тя е пожелала. «Важно е, - пише Елена, - да не се мисли за детето, че е от 
конкретен пол, защото страстното желание да имате или само момиче, или само момче, в случай на 
несъвпадане с желанието, може да доведе до огромна вреда на подсъзнанието (а понякога и на 
съзнанието) на детето. У детето, още в утробата се оформя чувство за вина, че то не е такова, каквото 
го искат мама или татко – та нали то знае от какъв пол е, а мама и татко не. Затова е по-добре да се 
говори за бъдещото мъниче до неговото раждане в среден род (даже ако пола е вече известен от 
анализи)». Елена Акулова се обръща с пожелание към всички бъдещи майки: «Моделирайте красиви 
деца!!! По-добре да се каже – творете красиви деца!!!». По-нататък тя пише за още едно ценно 
наблюдение. Процесът на раждане (не болковите усещания, а вътрешните състояния на процеса, 
които като правило идват сами по себе си) говорят за бъдещия характер на раждащия се човек. Това 
тя разбира, когато е родила второто дете и е сравнила процесите на раждане и характера на децата.
       Защо всичко това така подробно се повтаря в тази книга отново и отново? Защото повторението - е 
майка на ученето. Но главната цел е ето в какво: каквито са чувствата и вътрешното настройване, 
каквито са мислите и желанията по време на зачеването, на бременността и на раждането по 
отношение на това, кого вие искате да родите - такова ще бъде и детето. Затова е права Елена 
Акулова, обръщайки се към всички: желайте, моделирайте, творете, зачевайте и раждайте само 
КРАСИВИ И ВЕЛИКИ ХОРА, ВЕЛИКИ ТВОРЦИ СЪЗДАТЕЛИ, ВЕЛИКИ РЕФОРМАТОРИ И СПАСИТЕЛИ 
НА СВЕТА – НИКАК ПО-МАЛКО! Стига са се раждали дребосъци, плебеи, а още по-лошо – болни, 
инвалиди, а още повече убийци на хората и на Земята. При случайно зачеване, още повече без Любов 
и желание да се има дете, в похотлив секс, при дребнави мисли, съмнения в своята пълноценност, в 
суеверия и страхове, вирусът на които идва, като правило, отвън и при отсъствие на вътрешна чистота 
и велики чувства, при сътворяване на зло на другите, неизкупено в Небето и към Звездите, се раждат 
именно такива, а не велики хора. Хора! Помнете за това, моделирайте, зачевайте и раждайте 
ВЕЛИКИ ХОРА, ТВОРЦИ-СЪЗДАТЕЛИ – СПАСИТЕЛИ! Защото в зачеването и износването с 
Любов, с желание да имате дете и с най-високи помисли за раждане на КРАСИВ, СЪВЪРШЕН И 
ВЕЛИК ЧОВЕК, ТВОРЕЦ-СЪЗИДАТЕЛ, СПАСИТЕЛ се творят чудеса! Енергиите на вашите Мисли, 
Думи, Желания, Чувства – са Бог, животворящ и материализиращ това, което вие самите сте 
моделирали! Не случайно е написано за това в Библията! Така че използвайте този велик, 
чудесен и безотказен механизъм в пълна сила – в съюз с Небето и Звездите. И тогава вие няма 
да избегнете Великото Чудо! И тогава вие няма да има къде да се скриете от него, то ще се 
втурне във вашия живот! ИСТИНСКО, ВЕЛИКО ЧУДО! И то ще изпълни вашия живот с океан от 
Щастие, ще преобрази живота ви, ще го направи наистина Светъл, Красив – Бял! И тогава с 
благодарност ще си спомняте за тази книга и ще я предавате на своите потомци като най-
съкровено Знание.
       А тези, които тази книга е засегнала, който смята, че времето, за съжаление, е изтървано и че 
нищо вече не може да се поправи, но, все пак, е възприел същността на книгата, той или тя - греши. 
Никога не е късно за това, да се започне коригиране на себе си, на своя живот и на този свят, даже в 
своя последен ден. Започнете незабавно да творите този път на възход чрез помощта към своите 
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деца, внуци, приятели, познати и непознати, към всички хора – това работи още по-силно. Спомнете си, 
че в Библията е казано, как и последните могат да станат първи!... Така че при всеки човек, даже 
оказалия се на самото дъно, винаги има възможност за излизане, ако започне път нагоре.
       А ако някой не вярва на тази книга, счита я за глупост, за празни приказки, а още по-лошо - просто 
упорства, за да оправдае своя порочен живот, то това ви се и пада! На вас вече нищо не може да 
помогне. Но вие сте длъжни да знаете, че започва ерата на Великите Хора, те засега са малко, но 
процесът е тръгнал, вече в живота влизат Велики Деца. И тях вече ги раждат и ще ги раждате не вие, 
невярващи или/и потапящи се в порок,  и все още надяващи се да родят «чисто дете», а нашите Земни 
Богини. Върху тях днес е цялата надежда на света и Вселената! И те тази надежда ще я 
оправдаят. Това ще бъде!

       Препоръчва се раждането да е при познати акушерки или да се изисква присъствието на възрастни 
родственици, бабите, а в случай на неувереност, да се снима раждането и на видео (сега това е 
разрешено), в случай на подвиване и изместване на прешлени по вина на персонала, особено шийни с 
нарушаване на връзката «мозък-тяло», изкълчвания, травми. Причините – вина на родителите (както е 
описано по-горе), а също на лекарите, акушерите, персонала. Снимането дисциплинира персонала и 
може да потрябва не само като видеосвидетелство, а също за мануален терапевт. Нерядко при 
ражданията се използва прийом, който се нарича «завъртане» на главата върху ръката – просто така е 
по-удобно да се поеме детето. И майката получава вечен пациент за лекарите, включително хирурзите, 
ако не инвалид. Ето кога е нужно видео свидетелство. При този прийом, като правило, се изместват 
шийните прешлени, особено при черепа по отношение на първия прешлен, което води до нарушаване 
на функциите на организма, отслабване на енергетиката на детето, а значи, до нарушение на 
кръвообращението, размножаване на микропаразитите, в комплекс с различни последствия – от 
нервно-съдови разстройства, лошо съобразяване, кривогледство, плоскостъпие, до по-сериозни 
проблеми с мозъка и тялото, като ДЦП и др. В САЩ в родилните домове работят хиропластици,
тоест мануални терапевти, наместващи костите, провеждащи корекция на гръбнака, за да могат 
децата да растат здрави. Кога ще се въведе тази практика и другаде? И отдавна е време да се 
въведе юридическа отговорност за травмите на децата при раждане. Те – са неизбежни при 
нарушаване на Вселенските Закони на зачеването. Но ако в родилния дом върви постоянна статистика 
на раждания с травми, на твърде голямо количество цезарови сечения, значи, там нещо не е както 
трябва с персонала, който е трудно да се привлече към отговорност без видео свидетелства. Тогава, 
може би, и при нас ще въведат в практика да се проверяват всички новородени от мануален терапевт. 
Ето защо в Скандинавските страни са въвели нова система за масово обучение и преминаване към 
домашни раждания, където статистиката показва най-високо ниво на раждане на живи и здрави деца. И 
ето защо при всякакви проблеми с детето, първото, което трябва да се направи, е да се покаже на 
мануален терапевт. В този план за здравето и бъдещето на детето са по-полезни кръжоците по 
художествена и оздравителна гимнастика с танци и ритмика, отколкото различните кръжоци за 
развиване и обучение преди училище, където децата прекарват времето в седене зад маса и се 
уморяват бързо.
       И твърдо, от самото начало, още преди раждането, да се изиска да се покаже детето на майката, 
ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ, а да се обработи при нея, да може то да не напуска биополето на щастливата 
майка и в никакъв случай не по-късно от 40 минути да се даде детето до гърдите й, да може то колкото 
може по-рано да влезе с нея във физически контакт и да почне да пие първото мляко (коластра – най-
ценното за детето). А тези, които са решили да раждат у дома, обезателно прочетете информацията в 
Книга 1, Закон 2. И в съветските времена имаше не малко безобразия в родилните домове, а сега –
телесериала «За всë тебя благодарю», където жената на богат, раждайки мъртво дете, й дават здраво 
дете от раждаща в същото време друга жена, телевизионните предавания за ужасяващи подмени в 
родилни домове, в това число и умишлени, дават основа за сериозни размисли на родителите...
Татковци, направете всичко, за да изключите всякакви вълнения и да могат вашите жени да раждат под 
добър надзор! Ако това не е възможно, искайте разрешение за видеоснимане. Въобще в родилните 
домове трябва да бъде въведена практика на задължително официално видеоснимане на всички 
раждания и лентата трябва да се намира в базата данни, в архива за определено количество години.

       Може с пълна увереност да се каже, че в цивилизацията на Хуманитарно-Природни Градини-
Паркове от фамилни имения, за което ще стане дума по-нататък, въпросът за ражданията ще бъде 
решен съвсем не така, както е сега, а както това заслужават нашите Жени-Богини. Наистина Богини, а
как иначе може да се нарекат тези, които даряват Новия Живот във Вселената! Тях няма да ги 
изпращат в най-отговорния момент, когато те така се нуждаят от подкрепа, сами, в бюрократични 
родилни домове, често приличащи на общежитие или даже в частни родилни центрове, да ги оставят 
там без близка подкрепа, при абсолютно чужди хора. И не знаейки, какви ръце ще поемат явяващото 
се на този Свят Чудо – добри или не. И какъв е общият резултат от практическия опит на тези ръце? А 
това е – въпрос от първостепенна важност за увереното и спокойно раждане! По-нататък, 
известно е, че в края на живота на човека се събира цялото семейство, чете се молитва, а после под 
звуците на музика го съпровождат. А защо в момента на появяването на Новия Живот до него няма
близки, няма нито молитви, нито актове на радост, никакви признаци на тържества за Раждането на 
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Живота? Изпращат с музика, а посрещат с...? И защо всички близки са съвсем далече. И въобще, 
възможно ли е всичко това да се измени в държавния родилен дом или даже в частния, където 
Жената-Богиня е оставена сама, сред непознати хора, още и неизвестно как изпълняващи своя дълг.
Без толкова нужната й подкрепа от близките и в най-отговорния момент до нея няма нито една близка 
душа.
Нима не е по-добре, ако детето влиза в живота в собствения си дом, където всичко му е познато, 
всички енергии, шумове, скърцането на вратите, миризмите, където няма голямо количество чужди 
хора и деца..., сред които може да се обърка, и до него е така познатото биене на сърцето на мама. Да 
се ражда у дома – значи и родните стени да помагат. Наличието на служба за медицинска помощ за 
раждане в домашни условия ще позволи да се избере всякакъв вид раждане, изхождайки от опита на 
съседите, оценката на собствените сили и да се направи подготовка. А що се касае до това, раждането 
да става във вода или в ръце, то трябва да се има в предвид следното. Топлата, а особено солената 
морска вода – натурална или вана с добавена морска сол в нея, способстват за размекване и 
повишаване на еластичността на тъканите, мускулите, връзките. Оттук са тръгнали и увлеченията да 
се ражда във вода, даже в морето, макар че човекът да не е водно същество. Тоест, повече солената 
вода и топлото, отколкото самата вода, облекчават раждането. Известен е народен способ за 
изправяне на подгъната опашна кост: В банята след затопляне на тялото, в сгънато състояние с гърба 
нагоре някой трябва с дланите на ръцете силно да тласка кожата от опашката нагоре към гръбначния 
стълб, а и още да приказва: изправи се, изправи се. Същото се препоръчва да се прави самостоятелно 
в солена вана или в морето, масажирайки с палците мястото около опашната кост, стараейки се да я 
изправи. Процедурата е полезна, доколкото опашната кост и пространството наоколо (мястото на 
Кундалини) играят голяма роля в нормалното функциониране на нервната система и гръбначния стълб.
Затова някои при настъпването на родилните болки сядат в топла вода, в която е нужно да се добави 
морска, а ако няма, то обикновена сол и раждат във вода или на сухо, предварително още измисляйки 
позата. Или пък с приближаването на великия момент на раждането е много полезно да се подлага при
таза, на опашката, на предната страна на таза и местата около Божествения Проход много топли, но не 
парещи кърпи (с грейки, особено под мястото на опашката-кръстеца), намокрени в преварена вода с 
добавена морска сол или обикновена готварска, сменяйки ги при изстиване дотогава, докато не се 
осъществи Великия Изход. В родилните домове не правят това и никога няма да го правят, на тях не 
им е нужно. Дори да се приготвят грейки за бъдещата майка при заминаването й в родилния дом, едва 
ли ще има добра възможност да ги ползва там. Добре е да се облагородява всичко около Божествения 
Проход с топли компреси, за да се повиши неговата еластичност и да се даде по него да мине с марш 
на Своето Чудо. А къде трябва да стои мъжът в този отговорен момент, накъде да гледа или какво да 
прави – това е семейна работа, на неговите лични способности, увереност и готовност, а също и на 
това, какво е желанието на самата Богиня, нали това е тайнство от особен род. Но, във всеки случай, 
той и най-близките родственици трябва да се намират там или наблизо, както пожелае Богинята, и 
всички заедно, в хор, да помагат на раждането. Реалната, физическа помощ от тях, разбира се е –
нулева, но фактът на самото присъствие и моралната поддръжка, обезпечаваща пълната увереност за 
това, че тук са всички свои и всичко ще направят именно така, както трябва, и че Чудото ще попадне в 
добри ръце и нищо лошо няма да му направят, има изключително значение за Жената-богиня и за 
успешното раждане. И ако излети, например, Бял Орел или Конник, той или тя, то никой няма да 
пробута кълвач. А ако веднага почне да лети, то близките веднага ще разберат това. Що се отнася до
музиката, звуците, тук трябва да се помисли кое е по-добре: звуците на Природата, на Твореца –
пеенето на птици, ромона на ручей или друго. А в случай на трудности, може би да се включи А. 
Вивалди «Лято», «Liberta» в изпълнение на Ал Бано и Ромина Пауър или нещо друго. Макар, опитът да 
показва, че не всички деца възприемат музиката, съчинена от земен човек, та дори и много красивата. 
А тук е нужна такава, която да помага, да вика Чудото да излезе от засада, да не стои там и да не се 
страхува да влезе в Света! Що се отнася до звуците на Природата, сътворена от Твореца, то тук също 
трябва да се помисли. Пуснете, например, запис с пеене на славеи, могат да са и откъм краката, после 
вашето Чудо цял живот ще пее. Добре ще е, ако е като Х. Карерас, П. Доминго или М. Кабайе. А ако е 
като...!? Приплясквайки и тропайки в такт с еднообразните ритми, с вериги около шията или с оголен
корем... и за такава същата, подобна на себе си публика. И всички, с реч, от която А. С. Пушкин би 
паднал в несвяст... Известно е, че майката на великия руски композитор Михаил Глинка по време на 
бременността е слушала славеи, пеещи под прозореца и е искала бъдещото й дете, ако се роди 
момче, да стане дипломат. Но той станал композитор – и то какъв! Разбира се, пеенето на славеите и 
раждането на велик композитор могат да бъдат явления съвсем  случайни. Но колко такива 
случайности има, ако почнат да се забелязват. Вероятно пеенето, трелите на славея, са предизвиквали 
доста по-високи емоции и чувства в майката на М. Глинка, отколкото смутните и користни представи и 
желания относно дипломатическа кариера. Обаче във всеки случай, едните трели на славеите или 
мислите за дипломацията съвсем не са достатъчни, та да се роди велик гений. Значение има и всичко, 
което е предшествало това, а също и семейните традиции на красив, съвършен и високонравствен 
живот. При хора, изгубили нравствените си начала, при порочен начин на живот, както и при родители-
алкохолици, при порочно и обикновено случайно зачеване – при такива хора, при отсъствие на велики 
идеали и стремежи, гений-творец да се очаква е трудно, даже и под прозореца да пеят сто славея и да
дефилират хиляда дипломата. А представяте ли си, ако всички хора започнат да разбират и да следят 
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за това, какво значение за бъдещото дете има характера на наследствената семейна енергетика, 
зачеването и износването в енергиите на Любовта и силните мисли и желания да се получи Велико, 
Красиво и Талантливо дете – и за себе си, и за света!
Ако вие заченете и износите детето с Любов, Красота и желание да имате Чудо, без секс, вие него, 
Красивото Чудо и ще го получите – през Божествените Врата! Леко, Възвишено и Красиво, като самата 
Любов! Вложили сте Красота и Любов – и ще получите Красота и Любов. Защото ненапразно е казано, 
че Бог - е Любов! И всичко, което се твори в Красота и с Любов, се получава Красиво и Съвършено! И
съвсем не може да бъде иначе! В Природата, в Божествената Програма грешки няма, ако не се 
нарушават законите на Природата. А всичко, което не е от Любов, то е – от лукавия. И тук са възможни 
всякакви неочакваности – трудно, мъчително и дълго излизане, мъки, изменение на маршрута, 
бездиханност и латентни изходи, и всякакви там неприятности и изненади за цял живот! Във всеки 
случай, Красота и Съвършенство да се чака там е трудно. Макар че, на всеки етап може да стане 
опомняне, събиране на ума и опитване поне нещо да се поправи.
      Това, което е описано по-горе, ще бъде в Градино-Парковите имения. А къде и как да се ражда 
днес? В родилен дом, у дома, във вода или на сухо, по гръб или в коляно-лакетна поза, или още някак, 
може някой да изобрети още някоя поза, на този въпрос никой няма право да отговаря, освен самите 
родители. Главното е – максимум комфорт и удобство за майката и за детето. Позата трябва да 
бъде естествена, разпускаща, без дори малко напрежение и стрес, при пълно осъзнаване на 
величието на момента и на радостта, седейки или полулежейки, а може малко на по-високо, така, че на 
детето да му помага да се измъкне гравитацията – много важен фактор при раждането. В 
Скандинавските страни раждат седейки на разделените леко колена на мъжа, тогава и той е на 
оптимално място, при пълно единение на двамата във великия процес и с помощта на гравитацията. 
Във всеки случай не пречи да се направи подготовка, да се потренира, а главното е да се помисли 
ЗАЕДНО с Чудото и да се планира с него процеса на Излизане в Света! Тогава напълно е възможно да 
се получи така, че Чудото да прояви храброст и вие може още да се подготвяте, а то да се шмугне от 
пролуката!
       По отношение на раждането трябва всичко да се прецени както трябва, особено вземайки под 
внимание това, как е заченато и износено детето, желано ли е то или не, имало ли е интимни връзки по 
време на бременността или не, как се е хранила майката и прочее. Една жена пише, че тя в родилния 
дом е родила бездиханно дете, макар всички анализи да са били нормални, а тя първоначално да е 
планирала раждането да е у дома... Значи било е, все пак, допуснато някакво отстъпление от Законите 
на Природата. Защото Природата, Божествената Програма не допуска отклонения сами по себе си –
нито по въпроса за сътворяването на красиво, здраво и талантливо дете, нито за процеса на неговото 
победоносно Явяване в този Свят!
       А ето друго мнение, при това, обърнете внимание, жената е с медицинско образование, на която 
първото дете се ражда в родилен дом с помощта на цезарово сечение: «Ние с мъжа израждахме у 
дома. Получи се във вода, макар че подготвяхме всичко да е на сухо, просто не успях да изляза от 
ваната... Първата дъщеричка се появи на бял свят с помощта на цезарово сечение. Но второто аз 
твърдо реших да го родя сама. Когато започнах да търся родилен дом, който би ме приел мен с моите 
изисквания, то се оказа, че в Москва(!) медицинският персонал е развратен от техника и прочее.
Независимо от моето медицинско образование, много настойчиво се опитваха да ми внушат 
невъзможността за самостоятелно раждане след цезарово. Убеждаваха, плашеха, в консултацията –
откровено шантажираха (поради душевна доброта и наивност признах на акушерката за своите 
планове). Аз съм убедена, че протичането на бременността, раждането, послеродовия период 
напълно(!) зависят от настройката и мислите на майката и нищо и никой не може да й навреди, ако тя 
сама не поиска да допусне към себе си лоши мисли. Разбира се, препоръките на лекарите изискват 
елементарно осмисляне и само майката е в правото си да решава какво й е необходимо. Аз винаги се 
питах: на кого това е необходимо (предписанията, ултразвуковите изследвания, анализите и прочее).
Слава Богу, че в Москва вече има немалко центрове за подготовка към домашно раждане». Към тези 
думи може да се добави само това, че тя е родила в коляно-лакетна поза, бебето е излизало с пъпна 
връв, обвиваща гърлото му, имало е признаци на задушаване – от устата на детето започнала да 
излиза слюнка, но бащата се оказал Бял Орел и успешно разрешил всичко, призовавайки Богинята да
стреля. И тя стреляла с Чудото! Може да видите Tanay_Malina: «Наши домашние роды»
http://www.anastasia.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107271#107271 .
       Мислейки и решавайки къде и как ще раждате, е нужно да се помни: каквото и да е решението, ще 
се наложи да раждате сами! Нима в родилните домове някой ражда вместо жените, а не те самите? 
Заплатете ако щете и 10 000 долара, независимо от това, ще се наложи да раждате сама и да се 
надявате само на себе си! Разбира се, ако жената чувства, че е заченала не така, износвала е със секс, 
че може да има усложнения... Но децата, заченати в енергиите на Любовта и износени при пълно 
изключване на интимни връзки, влизат в този свят без мъки, бързо, те влитат! В човешкото общество 
по протежение на много хилядолетия не са и знаели, какво е това родилен дом, жените са раждали в 
своите домове, даже на полето – и какви хора са раждали! Все пак, прочетете още веднъж абзаца по-
горе, какво е написала Tanay_Malina…
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       Всички тези въпроси са от изключителна важност. Затова много добре би било да се създаде база 
данни за тях, например виртуална библиотека с литература и банка данни по тази тема, за да могат 
всички бъдещи родители, от момента на встъпването в брак и още доста преди това, особено младите, 
да могат да получават изчерпателна информация и да вземат правилно решение по отношение на 
това, къде и как да раждат. И много важно би било да се създаде банка данни от акушерите с голям 
позитивен опит за практическо взаимоподпомагане, които могат да препоръчат на читателите тази 
книга. Доста голяма библиотека и информация за майчинството има на: http://rebenok.by/library. 
Помагайте на такива сайтове, още повече, ако те са ви дали полезна информация. Защото 
разпространяването на Истинското Знание за зачеването, износването и раждането на красиви, 
здрави, талантливи и хармонични деца лежи в основата на живота на всеки човек. От това 
зависи какви ще бъдат нашите деца, внуци, правнуци и в какво общество и свят ще живеят те. И 
какво въобще ще стане с този свят! Нима не е време с Красотата, Таланта и Ума на новите 
поколения да се изправи и подобри този свят! Децата трябва да се раждат не в бетоновите, тоест в 
бюрократичните домове на технотронната цивилизация, върху слоя бетонова изолация, а на Своята си
Земя, в Своята си Градина, в Своя Дом! Както е казал Ф. М. Достоевски, «може да се живее после
върху паваж, но да се ражда и възправя нацията, в огромното си множество, трябва да е на земята, на 
почвата, на която хляба и дърветата растат».
       Излизайки от родилния дом, единствения лекар, на който е добре да се покаже детето, но при 
наличие на някакви явни физически проблеми, това е добър, надежден, мануален терапевт, лекар 
травматолог, който е доказал уменията си. Ако няма такъв, провеждат първата профилактика
самостоятелно (вижте по-долу «За дишането», Глава 2). Кривогледството, диспропорциите в лицето и
главата, плачът, постоянните капризи, лошия сън, лошото съобразяване, психичните проблеми, 
страховете – са признак за възможно изместване на шийни прешлени и/или наличие на хелминти и 
микропаразити в тялото и мозъка. Може да помогне надежден мануален терапевт, травматолог и 
противохелминтната и противопаразитна чистка. Ако видими проблеми няма, то не е нужно да се 
безпокои детето с лекари. При простуди лекарите веднага предписват антибиотици, за да застраховат 
себе си от непредвидени ситуации. Умните майки се справят с природни и народни средства, сладък 
корен, водороден прекис, капки луголов разтвор/йод и др.
       В интернет има доста полезна информация, в това число и относно ваксините, макар в някои от 
информациите да се привеждат съмнителни идеи, например, че не трябва децата да се приучават към 
хигиена, че мръсотията – е неотделима част от живота.

ГЛАВА 17

След раждането искайте да не се отнася детето, а да се обработи то близо до вас и да се 

сложи наблизо, то колкото е възможно по-рано трябва да се вземе, да поеме гръдта и да почувства 
нормализираното сърцебиене на щастливата майка след своя и нейния най-силен в живота 
родов стрес. Детето трябва също колкото е възможно по-бързо да разбере, че се е изменило не само 
пространството, но и възела на взаимодействие с майката, и способа на хранене. То трябва колкото 
може по-бързо да почувства за това и да се успокои, че ето, всичко е наред, че, оказва се, храненето от 
майчината гръд е къде по-добро и приятно, отколкото там през някаква тръба. И щастливата майка, 
когато нейното Чудо поеме гръдта, не трябва да потъва в Щастие от своето блаженство, радост и 
гордост, а да се стреми да влее заедно с млякото в Своето Чудо цялото величие на Вселената, цялата 
нейна Красота и Съвършенство, които съществуват в нея и даже много повече, да влива всичките
Богатства на света за една, единствена Велика Цел: нека Вашето Чудо, той или тя, да стане Щастлив и 
Велик Човек, нека живее в Любов, Красота и Изобилие, и нека извърши много добрини и велики дела 
за себе си, родителите, за своя род, за света и Вселената! Моделирайте Велик Човек – Творец-
Спасител! Във вашите ръце, допряло се нежно до гърдите ви е Най-Великото Чудо и то действително
трябва да стане ВЕЛИК ТВОРЕЦ-СЪЗИДАТЕЛ, СПАСИТЕЛ ИЛИ СПАСИТЕЛКА НА СВЕТА!
МОДЕЛИРАЙТЕ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТОВА! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗДРЕБНЯВАЙТЕ, АКО Е 
НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНА КОРИСТТА! Гръдното кърмене – е следващият след осъзнатото зачеване и 
износване изключително важен етап при моделирането на Велик Човек. Не ограбвайте, не кастрете със 
своите дребнави съмнения или излишна скромност неговите/нейните Велики Способности и Талант на 
Творец-Съзидател и Спасител! И правете това без да се отвличате с други мисли във всеки момент от 
кърменето през всичките 12 месеца и колкото може по-дълго. И гонете по врата всеки, който почне да 
нашепва на вас за необходимостта от дохранване с различни смеси, за преминаването към тях, които, 
ето, съдържали целия комплекс от микроелементи и т.п.
       Колкото повече и повече майчино мляко получава детето, особено в първите минути (коластра) и 
минимум до пълната си година, толкова повече то получава натурални хормони, контролиращи 
растежа, съзряването на мозъка, развитието на силна имунна система. Поглъщайте по време на 
кърменето и през целия си живот тонове овесени, пшенични трици със сокове или с чиста вода, повече
сушени кайсии, пресни плодове, зеленчуци, морско зеле във всякакъв вид (всичко това ефективно ще 
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чисти стомаха и червата ви, което в периода на бременността и кърменето е изключително важно). 
Дъвчете от Природата листенцата на иглолистни растения, цветовете и листата (само от познати на 
вас дървета – бреза, дъб, градински и други дървета), дъвчете в уста смолата на хвойновите дървета, 
ползвайте листа от глухарче, коприва – в супа или сухи в качеството им на подправки, пийте чайове от 
полски хвощ, медуница, кипрей, вземайте поне 2 пъти седмично по чаена лъжичка отвара от сладък 
корен, а в промеждутъците давайте по капка в млякото на своето Чудо – и вие ще имате такъв 
комплекс натурални, усвоими микроелементи, в това число силиций, които е неспособно да даде нито
едно изкуствено хранене и витамини от таблетки. И с такава харна действително ще израсте не нещо 
друго, а Чудо – Велик Човек-Творец Спасител или Спасителка! Не ви се вярва? Ами пробвайте, 
опитайте: заченете с Любов, износете, откърмете и отгледайте така своето дете, без секс и вие на 
практика ще се убедите и удивите, какви неизчерпаеми и мощни Божествени сили са заключени във 
вас за съ-творяване на Велик Живот! Бедата е в това, че хората не знаят за това и творят съвсем не в
такива енергии и не такива деца. Някой си В. Меншиков от Перм, милиционер, сега адвокат по 
професия, но цял живот болеещ за морето, е изобретил и патентовал нов клас/тип бързоходен 
плавателен съд с крила с малка дължина, който представлява едновременно плавателен съд–
екранолет–самолет. Та така, това, доколко сега хората използват своите резерви за жизнетворене, 
може да се сравни с това, както ако чудесния плавателен съд, притежаващ такива колосални и 
удивителни възможности, придадени му от твореца-изобретател, - тоест плъзгащ се по морето върху 
ски, издигащ се над водата и летящ като самолет - през цялото време да трябва да плава по малка 
река и със скорост на пухтящ параход. Или това е все едно да се возите на «Мерцедес» само на първа 
скорост. Та ето какво вие хора, автомобилите да карате се стремите все с големи мощности, с голяма 
скорост, дъха ви да секва, в живота се стремите да се издигнете все по-високо и по-високо, а децата 
творите в примитивни, ниски мощности и енергии. Да получите за себе си колкото може повече и 
колкото може по-нависоко, а отдавате на Своето Дете – каквото се получи. Ето такива и се получават 
децата... Каквото сте вложили, това и сте получили! Съвсем прост физичен закон – Закон за 
съхраняване на енергията!
       Из приказните пътища на Малайзия и Сингапур, понякога може да се види кръгла лепенка  на 
задното стъкло на автомобилите, на която е нарисувано много забавно детско личице с биберон в уста
и надпис наоколо: «Attention! Future millionaire inside!». Любопитен знак, предизвикващ истински възторг 
у всички. А защо да не пуснат такива лепенки с надпис: «Внимателно! Бъдещ милиардер на борда!». 
Да, милиардер, не по-малко! Да стане поне милионер, в крайна сметка! Защо да издребняваме. И в 
никакъв случай да не се забравя за важността да се формира от самото дете Велика и Хармонична 
Мечта и Цел, за която Парите и Богатството – са само средство!
       И още една важна подробност. Както след раждането е важно колкото може по-бързо да се даде 
детето до гърдите при майката, изгубването на майчиното толкова привично сърцебиене за повече от 
40 минути, даже оставянето при баба, са недопустими до настъпването на две години: уплахата на 
детето води до спазми на дихателните съдове с възможно ненормално полово развитие, проблеми с 
незадържането на урина в детството, юношеството и даже в зряла възраст. И дори след двете години 
откъсването на малките деца от майката, в ясли, в детски градини, а още повече за продължителни 
смени, за седмица – са недопустими. Родители, дайте да си представим, какви чувства на страх и 
други преживявания децата са изпитвали и изпитват всеки път, когато тях ги отвеждат в яслите и в 
детските градини за цял ден, още повече при удължена смяна, за седмица. Това е – престъпление 
срещу децата! И общество, система, които не са обезпечили ниво на живот, позволяващо да се 
възпитават децата у дома до 5-7 годишна възраст, просто нямат право на съществуване.
       И се шегувайте предпазливо с децата: родители, които се крият примерно зад дърво, са оставили у 
детето си за цял живот дълбочинен страх за възможната тяхна загуба. Избягвайте крайности при опити
да научите децата на нещо. Баща, който примерно хвърля детето във вода, за да го научи да плува и 
да го направи смелчага, предизвиква дълбочинен психически страх и силно вълнение в него, които 
остават за цял живот. Още повече ако то се оказва по зодиака твърде далеч от водата. Недопустимо е 
къпането на детето в река или море, вземайки го за ръка и водейки го със себе си, не трябва също да 
се взема то върху плещите и да се влиза във водата. Децата трябва сами да влизат във водата, с 
възторг и удоволствие. И докато това не стане, всякакви усилия на родителите ще нанесат вреда върху
психиката на децата. А в обучението да се плува не бързайте, нека детето да поотрасне и да осъзнае 
само необходимостта от плуването – след 7-8 година, не по-рано и когато то само поиска. И защо да се 
прилага насилие, като има прост способ за обучаване по плуване за 5 секунди: отблъскване с краката 
от дъното и плаване към брега, отпускайки главата във водата и изтегляйки напред ръцете, с вдигнати 
над водата длани, предните страни на ръцете са допрени до главата над ушите, цялото тяло, ръцете, 
краката са изпънати като струна, работи се силно с опънатите крака, като с перки по вода. Даже 
мечките плуват така не по-малко от 5-10 секунди още от първия път. 3-5 повторения са достатъчни, за 
да може мозъка да зафиксира новото състояние на тялото – задържането на повърхността на водата, 
вместо обичайното отиване към дъното, като камък. И това е! Веднага щом мозъка схване и зафиксира 
това състояние на задържане върху водата, по-нататък ден-два тренировки за привикване на мозъка 
към съчетаване на положението на плуване с координиране на движенията на ръцете и краката,
позволява даже и на най-несигурното и боязливо дете или възрастен да се задържи върху водата до 
половин час и да плува не по-малко от 400 м. Полезно е да се предвари това упражнение със 
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съревнование: дълбоко вдишване, прикляка се във водата с главата и кой по-дълго ще издържи под 
вода. Първият опит го направете вие, да може детето да види, че под водата може да се стои дълго, а 
при втория-третия път да се даде и на детето да потренира. След това се поема въздух и се потапяте
във водата и, навеждайки главата към коленете, давате на тялото да изплува с гърба нагоре. Това е, 
мозъкът е зафиксирал състоянието на изплуване и сега може да почнете плуването, както е описано 
по-горе. Ще кажете, а как да се застави детето да потопи лицето си във водата? Трябва да му се купи 
маска с шнорхел. Тя помага. Но най-добрият способ е да се купят една година напред или даже по-
рано надуваеми наръкавници. Обезателно да са двусекционни, по две надуваеми камери на всеки 
наръкавник, вероятността от издишването на всичките четири наведнъж е минимална. Без 
наръкавници детето не трябва да се появява в никаква вода, включително в детски басейн. Не бива то 
да се дърпа към водата, а с игра да се привлича и тогава то ще бъде готово, няма да се страхува, с 
удоволствие ще започне да плува. При това, то няма да разбира и няма да се страхува от 
дълбочините, а вие винаги трябва да сте до него, да го наблюдавате и му помагате. Купете му маска, 
пояс и нека да плува с наръкавници до 7 години. А когато поотрасне и започне да осъзнава 
дълбочината, тогава лесно може да бъде научено да плува, както е казано по-горе. Но ако се научи да 
потапя лицето си във водата по-рано, то и само може да се научи да плува по-рано. На това може да 
се помогне, ако внимателно се пробва да се изпуска по една секция от наръкавниците и даже да се 
свалят от едната ръка. Но това трябва да се прави не в бистра вода, а на морето или на езеро и само 
до брега, не на дълбочина.
       Не влачете децата по зоопаркове, по различни събирания, забави, в театри, където има повече от 
10-50 човека до 7 години, още повече за продължително време. Повече от половин час децата до 5-7 
години не могат да понесат никакви зрелища без стрес (даже 45 минутен урок в училище). Те не 
разбират тези масови мероприятия. Тях може да ги изплаши голямото стълпотворение от хора, 
непонятният за тях хоровод с други деца и всяко друго нещо – непознатата обстановка, всякакъв звук, 
движение, силна музика, нечие облекло, миризмите, което, като правило, се случва с малчуганите, 
които са ги извели от привичната за тях домашна среда, повели са ги на масови мероприятия, 
продължителни екскурзии и това се излива в стрес и болест. Млада майка на тригодишно момиченце, 
при което е възникнал остър цистит, на въпрос, не я ли е простудила, отговаря: «Ами не! Ние, 
наистина, бяхме в зоопарка три часа, но моята дъщеря беше добре облечена»!? Не се поддавайте 
също на развилата се в последно време мода да се дават децата в разни така наречени самозвани 
«центрове за развитие», където за 100-200 и повече долара някакви ловки чичковци и лелки се заемат 
«да развиват» вашите малки деца – в задушна стая, с непроверена противопожарна безопасност, на 
маса, около която са седнали много деца, на основата на примитивни игри и играчки, различни 
умствени тренировки, които изтощават психиката на детето. По-добре е въобще да не се отдават 
децата никъде до 6-7 им година, освен на своите най-близки роднини и то не за дълго, за да не се 
предизвика у тях дълбочинен стрес, който не минава просто така. Старайте се не да обучите набързо 
детето, а да държите неговата психика свободна колкото може по-дълго. Но колкото може повече да го 
развивате физически. Може да водите децата на уроци по танци и гимнастика, разбира се само ако им 
харесва и те отиват там с удоволствие, и най-вече през зимата. Ако децата се водят насила, то това 
нанася вреда на психиката на детето. Може да се водят на уроци по рисуване или пеене и, разбира се, 
ако ги приемат в хора. Не бива да се насилва детето с обучения на музикални инструменти, ако то 
само не иска. Зачеркнете басейна – при масовото къпане в него и при хлора във водата вие само ще 
подроните здравето на детето. И повече давайте възможност на детето да играе и да се разхожда на 
чист въздух, да рови в снега, в пясъка, да се пързаля на ски, на кънки, да кара колело, да играе 
футбол, други подвижни игри, да разглежда тревата, цветята, храстите, дърветата, пчеличките, 
паяците, птиците, да прави през есента хербарии, да храни птиците през зимата. Разяснявайте на 
децата защо през зимата няма зеленина, показвайте пъпчиците и обяснявайте как през лятото от тях 
ще се появят листа, после цветове, после плодове, показвайте му да гледа Небето, да наблюдава 
облаците, Звездите, да ги брои, да мечтае сред Природата, да се любува на водата, на разноцветните 
камъчета в ручея, обяснявайте му от какво израстват в цветната леха цветята, а в зеленчуковата 
градина зеленчуците – това е Божествената Природа, вливаща в детето колосален поток живи, 
укрепващи го енергии и много ценна, развиваща информация. В източните практики съзерцанието на 
семенце или зърно и представата за това, какво растение, дърво ще израсте от него, ще започне да 
цъфти и да дава плодове, оказва много силно влияние върху развитието на детето, на възрастния.
Давайте на децата колкото се може повече възможности да докосват с ръце, да усещат, да съзерцават 
всичко природно, естествено, създадено от Божествената Природа, а не от ръката на неизвестен
някакъв човек. Нима е възможно всичко това да се подмени с нещо друго, с ръкотворни играчки, които 
може и да са направени от токсични материали? Това дава такова знание и развитие на детето, което 
не може да се достигне с никакви налепени зеленчуци върху дъска, с нарисувана от някой зеленчукова 
градина и с никакви развиващи игри под ръководството на чичковци и лелки, които сами в живота си 
нищо не са видели, и тях самите, до голяма степен, трябва да развиват. Такова стайно развитие на 
децата само ще изтощава енергията на детето, ще натрупва скит стрес, който ще се появи в училище
или по-късно в живота. И после, с какво, с каква храна, с какви продукти ще хранят, с какви напитки ще 
поят тези чичковци и лели вашето дете? А ще може ли детето да помоли за тоалетна когато поиска или 
ще търпи!? Ще могат ли тези хора да осигурят безопасността? Всичко това може да се конкретизира за 
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всеки отделен случай. И въобще, имат ли организаторите на всевъзможни самозвани «центрове за 
развитие» право да работят с деца? Какви са тези хора? Какво е тяхното зачатие? Уверени ли са 
родителите, отдаващи своето дете в чужди ръце в това, че те нямат някакви физиологични 
отклонения? И на какво те могат да научат вашите деца? Трябва в страната да се въведат ясни 
правила по отношение на хората, които да могат да имат право да работят с деца и трябва да се 
разработи строга процедура за даване на разрешения за всяка работа с деца. За шофиране на 
автомобил е нужно да се учи и да се издържи изпит за познаване на правилата на уличното движение и 
умението безопасно да се кара автомобил. В разузнаването, в спецслужбите, на работа на спецобекти 
приемат хора след най-строг подбор и обучение. А как е по отношение на работата с деца? Нима тук не 
трябва да бъдат въведени най-строги изисквания? И после, за откриване на кафе, ресторант има набор 
от отделни изисквания – санитарни, противопожарни и други. А как е по отношение на местата, където 
пребивават деца? Вашите деца, родители! Не е ли време по всички тези въпроси да се въведе ред! И 
докато това стане, върху всичко това са длъжни да се замислят родителите. Как родителите не могат 
да разберат, че до 6-7 годишна възраст главно внимание трябва да се отделя на укрепване 
здравето и формиране на здрава психика на детето по пътя на колкото може по-голямо 
общуване с Природата, с игри сред Природата, с ежегодна 3-4 кратна противоглистна и 
своевременна антипаразитна чистка, а също с правилно хранене. Това ще позволи на вашето 
дете добре да се развива, бързо да съобразява, да усвои всички науки в училище и след него, и 
умело да се справя в живота. А всякакви там съвременни «центрове за развитие», детски колективи 
вече в училище ще развалят психиката на детето и ще подронят интереса му към ученето. Ако все пак 
се дава детето в някакъв развиващ център, то да е в такъв, където има хора, владеещи нещо 
интересно и полезно, например, могат да го научат на плетене, бродиране, засаждане на цветя, 
правилна обработка на почвата, засаждане на зеленчуци, както това правят в Япония, на добри 
маниери на поведение, правилно хранене на масата. Или срещи с хора, обиколили света –
пътешественици, дипломати, геолози и др. Но и това всичко е за по-голяма възраст, а именно в тази 
възраст не трябва да се изпуска времето и да се дадат на детето основите на това, което то няма да 
получи в училище. При възпитанието на детето до 6-7 години, крепкото здраве, устойчивата психика, 
правилното хранене – ето кое трябва да бъде главната грижа на родителите. Детето трябва 
обезателно да израсте и да се формира в контакт с най-голямата книга, най-големия буквар и учебник 
на живота – Божествената Природа, а не с това, което са сътворили, нарисували, написали нечии ръце. 
Технотронната цивилизация още от детството е изолирала хората от Природата с асфалтова, 
бетонова, тухлена, синтетична и прочее изолация, което, заедно с модифицираните и рафинирани 
продукти и влошаващата се екология, води към деформации и мутации на човека.      

ГЛАВА 18

Почистете дома си от кучета, котки, морски свинчета, хамстери, птици: или здраво семейство и 

деца, или животни! Съчетанието на своите и на чуждите паразити-мутанти (които се изменят под 
действието на антибиотиците, хормоните) с паразитите от животни се превръщат в причина за 
многобройни сериозни болести, за проблеми със здравето и развитието на децата и възрастните!
Много червеи и други паразити лесно се преселват от кучетата в хората. Например, както пише Д-р Х. 
Кларк, червея Dirofilaria представлява кучешки червей и живее в сърцето на кучето. Но може да избере 
за място на своето обитаване сърцето или други затлачени, с нарушена функция органи на човека. Не 
съществуват наследствени болести, съществуват наследствени паразити и техните 
комбинации. Веднага щом те се отстранят, си отиват така наречените наследствени болести.
       Освен това, ще се повторим още веднъж, всеки вид микроб, който попада в организма отвън, 
създава хибриди с тези видове и комбинации от микроби, които вече живеят в организма – с най-
непредсказуеми последствия, в зависимост от състоянието на имунната система.
       Не е излишно още веднъж да се напомни тук за епидемиите от инсулти, поразили известни 
киноартисти в Русия и в чужбина, които, за съжаление, са с трагичен изход. Пострадал е и известният 
френски киноартист, любимец на руснаците и сам добре отнасящ се с Русия, Ж. П. Белмондо, който, 
слава Богу, бързо се е поправил. Сигналите за опасността от инсулт при него са още отдавна: в 
неговите твърде удебелени клепачи и торбички под очите – признак за размножаването на паразитите 
в главата. В този период, по една от руските телевизии се мярна сюжет във връзка с това, което се е 
случило сега с актьора. В него, случайно или не, показват, и то достатъчно продължително, епизод от 
по-ранен филм, където младия човек, чиято роля играе младия Ж. П. Белмондо, лежи на легло, а към 
него се хвърля огромен пес и ближе лицето му, носа, устата достатъчно продължително. Ето я и една 
от мините със забавено действие, които са сгенерирали своето действие за времето на инсулта. 
Разбира се, не единствената, но една от основните. А това сработва много просто. При всички стопани 
на котки, кучета или при хората, имащи контакт с котки и кучета, неизбежно се извършва заразяване 
със специфични паразити, които заселват преди всичко черния дроб – основния филтър на кръвта. 
Веднага щом неговите функции по очистване на кръвта се нарушат, в нея се увеличават личинките на 
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паразитите и токсините, на което пръв реагира мозъка – с тежест в главата, мигрени, бърза умора, 
раздразнителност, нарушен сън и т. н. По-нататък паразитите проникват в сърцето, в мозъка и
започват там да се плодят, което може да доведе до най-различни както незначителни, така и 
съществени психични нарушения – чак до инфаркт, шизофрения, епилепсия (пристъпите започват 
тогава, когато се извършва активизиране на паразитите), инсулт и т. н. Особено, ако е запушен и не се 
очиства носа, през който отмрелите паразити и продуктите на тяхната жизнедейност- токсините се 
изхвърлят навън. Погледнете на стопаните на котки, кучета и на хората, които са поразени от паразити 
от различни животни, на тези, които са преживели инсулт или страдат от други проблеми: бялото на 
очите има тъмен, жълтоват или червен цвят с увеличени от размножилите се паразити кръвоносни 
съдове, запушен нос, там се натрупват твърди отлагания (корички) от жълтеникав до тъмен цвят. По-
нататък симптомите се проявяват според възрастта: отекли лица, с най-различен вид нараствания по 
лицето, често с увеличен червен, месест нос, тъмни торбички под твърде изпъкналите или силно 
хлътнали очи, повишено отделяне от очите, агресивен поглед и т. н.
       Комбинациите от собствени и чужди паразити, мутиращи в нашия век под въздействието на 
антибиотиците, хормоните и други силни лекарства, с паразитите от животни, в условията на 
влошаваща се екология, на хормонални, рафинирани, генно изменени храни, на различни добавки в 
хляба и продуктите за хранене, на стресовия начин на живот стават причина за много сериозни 
болести, проблеми със здравето и развитието както при децата, така и при възрастните. Докато 
организмът е млад и силен, той се справя с тези комбинации. Но веднага щом настъпи благоприятен 
момент – например болест, продължителен стрес, употреба на вредна храна, влошаване на 
екологията, провокации с алкохол, приемане на хормонални препарати и др. – имунната система дава 
отклонения, паразитите се активизират и си вземат своето. Обаче в чистото от паразити тяло на 
възрастен или на дете такова нещо не се случва, в тях кипи енергия, радост и живот!
       Не е излишно също родителите да проявяват предпазливост и мъдрост при закупуване на играчки 
на своите и на чуждите деца, а също и по отношение на подарените играчки. Това, с какви играчки 
децата израстват, може да окаже съществено влияние върху тяхната вътрешна същност. Неслучайно 
момичетата, като правило, си играят с кукли. Но ако момичето е заобиколено от кучета, а още и от 
подарени такива, ако кучетата са й любимите играчки, ако тя ги целува, спи с тях, то това не е съвсем 
нормално. Точно както и стрелбата на момчето с пистолет-играчка, още и по хора, в родителите. Ще 
кажете, че всичко това са глупости, празни приказки, преувеличение? Какво толкова, ако вашето дете 
има такива играчки и те са му любимите, хайде тогава да почакаме. Не много, 10-20 години. Ако хората 
знаеха как играчките моделират бъдещето на детето, те биха станали по-придирчиви при избора им и 
никога не биха купували оръжие, военни играчки.
       Играчките оказват много силно влияние при формирането на бъдещето на детето. Ето защо даже 
куклите, направени от нечия човешка ръка, не могат да се сравнят по сила с това, което е интересно за 
детето в Природата – цветята, листата, зверчетата, птиците, бръмбарчетата, буболечките и т. н. 
Затова се старайте да привличате вниманието на детето към Природата, към нейните божествени 
творения, учете го нищо да не убива без необходимост в живата Природа. Садете и отглеждайте с 
децата цветя, зеленчуци, плодове, дръвчета. Даже ако нямате вила или двор, събирайте, пазете и 
засаждайте в Природата семена от любими градински и диви растения, храсти и дървета. Това ще 
даде неимоверно повече, отколкото изкуствените, синтетични играчки, направени от нечия човешка 
ръка и машина – дори най-добрите и най-красивите.
       И още веднъж за кучетата, домашните животни и птиците. Пристигнаха няколко писма с нотки на 
протест срещу това, което е казано в тази книга за кучетата, за други домашни животни. Отговорът на 
това е прост: казано е – и нищо повече. Всеки си прави изводите сам. Докато няма, никъде, умно и 
правилно законодателство и самоуправление, все едно този въпрос не може да се реши. А към това, 
което вече е казано, може да се добави ето какво. По-горе подробно и убедително е написано от какво 
боледуват хората, откъде при човека идват болестите и че всеки болен човек е разносител на 
инфекции, в това число и на рак. Ето защо мнението за това, че рака или че кариеса са заразни – е 
вярно. Точно както са заразни и всички други болести, в зависимост от това какви паразити е 
прихванал човек, забравил за позитивната настройка и регулярната профилактична чистка. Така че 
щом хората разпространяват инфекции, то животните още повече. Вие сте забелязали навярно, че 
болшинството кучета с възрастта поосакатяват или започват да влачат единия си крак или два, често 
изобщо се влачат като парализирани - и малките, и големите кучета. Забелязвали сте също, че 
кучетата често отпускат задните си части на земята и като че ли яздят на тях – у дома на килима, по 
пода, на улицата. Защо? Защото при тях подпухва и ги сърби аналната жлеза от размножаващите се 
микропаразити. Ако се загледате в такова куче, то може да видите на него при околоаналната част
оформящо се нарастване – това е и подпухналата жлеза. Когато я изстискат, от там излиза обилно 
жълта гной – развъдник на всички видове микропаразити. Какви, добре е казано от Т. Я. Свищева. 
Трихомонази, токсоплазми също! В съвременната храна за животни не са включени противопаразитни 
препарати. И ако стопаните не чистят регулярно от хелминти и микропаразити себе си, своите деца (а 
това трябва да се върши три пъти в годината: през зимата, пролетта и есента), то още повече не чистят 
животните си. Още повече от всички видове паразити. По-нататък, виждали сте какво душат кучетата -
всеки ден, сутрин и вечер като минимум. А колко много стопани мият своите кучета след всяка 
разходка – от двете страни? А ако мият, то къде – във ваната? А как после се дезинфекцира ваната? И 
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знаете ли вие, че трихомоназите нищо не ги премахва – нито сапуните (с изключение на стария 
домашен), нито шампоаните, нито даже манганови препарати! Сега си представете, че децата ги мият 
в същата тази вана, че децата пълзят по същия този килим, където се разхожда душилото току що на 
улицата около всяко изпражнение куче, а още и яздещо със задните си части по същия този под или 
килим. Нали децата си лапат играчките, слагат си ръцете в устата. А още и кучето лиже ръцете, 
лицето, не рядко и устните на стопаните си, в това число и на децата. А и в спалните кучетата – не са 
чужди. Известно е, с какви наклонности хора имат пристрастие към големите кучета. А нека още 
веднъж си представим, че у дома има кърмаче и куче...
       Обръщали ли сте вие някога внимание на възрастните стопани на кучета, особено на плажа. При 
тях на лицето или по тялото обезателно има някакъв израстък – папилома, фиброма, брадавица, 
активни родови петна или нещо друго още. А пресмятал ли е някой съотношението на хората, 
заболели от рак, СПИН и други болести спрямо числото на тези, които са имали или имащи котки, 
кучета и спрямо тези, които са нямали контакти с домашни животни въобще. Впрочем, сега това няма 
значение, защото кучетата ги разхождат даже и по детските площадки. Особено през зимата. 
Представете си къде отива това през пролетта, когато се стопи снега – всичките микропаразити от 
изпражненията? Кучетата ги возят по лифтовете, заедно до съседните и другите хора – възрастни и 
деца, те душат лифта, пода, всеки който пътува, после всички се прибират у дома, чистят си обувките в 
коридора, а прашинките летят по стаите. Разбира се, това същото може да се донесе и от улицата! 
Погледнете градските тротоари, където ходят хората с децата си, нима по тях са редки случаите на 
кучешки изпражнения. А нима оградите на дворовете или около детските площадки, на улиците, където 
ходят децата и висят по тях не са опикани от кучета? Обаче съществува и хигиена, и тя много е дала
на човечеството. А нима са редки случаите, когато кучета хапят хора и даже нападат стари жени и 
деца?
       Вие някога замисляли ли сте се какво е това или що е това, кучето, откъде се е взело и защо така 
винаги любезничи и се извива пред човека. И защо породистото куче зарива своите изпражнения така 
активно с лапи... Явно това не е преминало от гените на вълка, ако се следва мнението, че кучетата са 
се получили от опитомени вълци. Така че откъде е то, какво е станало с кучето, което е съхранило 
толкова красивия акт на чистота и в същото време така виновно се подмилква и извива пред човека...? 
Разгадаете ли тази загадка, може по-понятен да стане на всички въпроса за кучетата. На всички е 
известно отношението на християнската църква и на исляма към кучетата – и не случайно. 
Мюсюлманите изобщо се стараят да не общуват и не ходят на гости при тези, които имат куче, което 
често не разбират немюсюлманите и нанасят, по недомислие, огромно оскърбление, канейки при себе 
си у дома мюсюлмани. А при християните, ако кучето случайно е забегнало в храма, той незабавно 
бива освещаван. Отец Герман, очистващ в Троице-Сергиевата Лавра хора с раздвоена самоличност, 
обсебени от бесове, а на практика това е – крайната степен на поразяване с хелминтно-
микропаразитарно инвазиране, категорично предупреждава: кучетата да се държат у дома, да се 
докосват с ръце, още повече от деца, не бива! Ако и има необходимост от охрана, то по-добре да се 
държат на двора, в кучешка колиба. Мислите, че това е случайно?... 
       Всички животни и птици разнасят инфекция, в това число и малките папагалчета, които, известно е, 
могат да предизвикат алергия.
       На ъгъла стои жена с жълтовато лице и плакат на гърдите: «Помогнете за операцията на 7 
годишната ми дъщеря». Сега има много молещи за операция. Но тук детето е на 7 години. От 
Днепропетровск, малката й дъщеря е с тумор на мозъка, лекарите са предложили операция, а тя 
самата е с хепатит и с цироза на черния дроб. Приемала е водороден прекис, някакви билки, но... 
Досетлива, веднага е схванала всичко, казвайки, че вероятно, постоянно се презаразява, доколкото у 
дома живее котка цял живот и тя я е слагала на креватчето до дъщеричката още от първите месеци... В 
книгата на Т. Я. Свищева «Трихомонада и токсоплазма – опасный тандем» се казва: «Жените е 
необходимо специално да се инструктират, да избягват контакт с котешки изпражнения». Тази книга 
трябва да се прочете от всички, които се интересуват от въпросите за своето здраве и раждането на 
здрави деца.
       Разбираме реакцията на читателите, казвайки, че мнозина имат котки и кучета, но не боледуват. 
Да, не боледуват, докато ги защитава силната енергетика, получена от предците. Но паразитите от 
животните независимо от всичко, рано или късно, ще се прехвърлят и ще заселят черния дроб, стомаха 
и червата, пикочополовите органи, мозъка и даже костите, и при стресове, простуди обезателно ще 
напомнят за себе си. По-горе вече бяха приведени думите на д-р Х. Кларк за това, че червея Dirofilaria
представлява кучешки червей и живее в сърцето на кучетата. Но може да избере за място на своето 
обитаване сърцето или други затлачени, с нарушена функция органи на човека.

       А сега, като видите хора, мъже или, още повече, жени, разхождащи огромни кучета, даже понякога 
с намордници, приличащи на чудовища, в своя двор, на улицата, на тротоара, по градинките, по
детските площадки, – вгледайте се в тези хора по-внимателно..., после в техните кучета. И се опитайте 
да си зададете на себе си въпроси: в какво е причината за такова пристрастие към големите кучета, с 
какво зачеване и с какво здраве са те, и какви ще бъдат техните деца, и на каква степен на еволюция 
те се намират... Само не си и помисляйте да направите някаква забележка на глас, иначе напълно е
възможно да попаднете върху болнично легло...
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ГЛАВА 19

Отдавна в Англия в овцевъдството използват прототип на памперси. Когато са се раждали 

много овни, то оставяли няколко за разплод в стадото, а на останалите надявали на яйчицата им 
превръзки, много приличащи на съвременните памперси. Скоро яйчицата им... изсъхвали, те, не 
устройвайки бой между самци, бързо наддавали на тегло. Репродуктивните органи при момчетата и 
мъжете нормално се развиват и функционират в отпуснато състояние, където температурата е 
значително по-ниска отколкото в тялото. Човечеството вече се разплаща за разпространената в 
миналото мода на стягащо долно бельо, за носенето от момичетата и девойките в детеродна възраст 
на панталони, за водата с хлор. Скоро ще се разплаща, по-сериозно, за злоупотребата с памперси, в
това число и с растящия проблем на незадържане на урина – както при децата, така и при възрастните. 
А също за мобилните телефони до детските главици, за седенето на децата, момичетата, момчетата 
пред компютрите, за генно изменените храни, за некачествения хляб с различни добавки на масата на 
децата, на юношите и хората в детеродна възраст и др.
       И все пак е добре мимоходом да са спомене: някои производители на памперси вече внасят 
съответстващите изменения в тяхната форма във връзка с гореказаното.

*       *
*

ЗА ХРАНАТА МАТЕРИАЛНА

ГЛАВА 1

В периода на бременността жените, които отиват сред Природата, на село, а по-добре в 

създадени фамилни имения, преминават на растителна житна-бобова-орехо-плодова-зеленчукова 
екологично чиста храна, основно на растителни мазнини, нямат такива неприятни явления като 
интоксикация, гадене, лошо самочувствие, разрушаване на зъбите; бременността преминава леко, 
раждането – бързо. При това до 50-60%(!) от храната трябва да се състои от житни растения с триците,
които са богати на силиций – всякакви каши от натрошени зърна (на дребно или едро), подходящи за 
собствената кръвна група: овесена, ечемична с трици, цели или натрошени зърна пшеница,  (много 
хубави са сварените във вода и мляко в равни количества или с малко количество добавено мляко), 
елда, също бобови култури (всякаква леща,  фасул, грах и др.), от които може да се варят хубави супи
с добавяне на моркови и различни зеленчуци, подправени с лук запържен в растително масло, а също 
всякакви достъпни ядки и семена. Ако продаваните каши са със снета обвивка на семената, то могат да 
се купуват отделно трици и да се добавят към кашите – и за възрастните, и за децата. Друга част от
дневния рацион на храненето, минимум 40%, трябва да представляват пресните салати, зеленчуци, 
плодове и т. н. За нормалната обмяна на веществата, добрата работа на храносмилателния тракт и 
поддържането на оптимално тегло ежедневно трябва да се изяждат примерно до 400 гр. сурови 
зеленчуци и плодове (характерен признак за паразитна инвазия в организма се явява равнодушието и 
даже нехаресването на плодове и зеленчуци или непоносимостта към тях; например, диатезата след 
градински ягоди, киви или всякакъв друг вид зеленчуци и плодове, или подуването на корема – явно 
свидетелство за тяхното антипаразитно действие). Следва също да се обърне внимание на това, че 
кивито, бидейки специфичен силен плод от другото полушарие, може да не е подходящ за възрастните 
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и децата от втора и следващите кръвни групи, което се определя с просто наблюдение върху 
самочувствието и пулса при възрастните след неговия прием. И не бива да се заставят децата да го 
ядат, както и всякаква друга храна, ако те се отказват от нея. Въобще, колкото повече храната се яде 
сурова и колкото по-малко тя се обработва и готви, толкова по-добре. Мнозина преминават изцяло на 
сурова храна и получават големи и бързи резултати в оздравяването и в победата над болестите, в 
това число и над рака. Има множество конкретни примери, повтаряме още веднъж, когато 
преминаването на сок от пресни моркови с добавяне ⅓ сок от прясно червено цвекло с минимално 
потребление на други зеленчуци и плодове, е позволявало да се победи рака в течение на 30 дни. Във 
всеки случай, където и да живеете, старайте се колкото може по-често да сменяте и разнообразяване 
храната. Еднообразната храна, особено при несъответствие с кръвната група и лошото сдъвкване 
подронва здравето.
       Естествено, възниква въпросът какво да се прави при бременност, като в книгата на П. Адамо се 
препоръчва, например, при първа кръвна група да се избягват овеса и триците, киселото мляко, 
портокалите, мандарините, портокаловия и ябълковия сок и т. н., а детето може да бъде с друга кръвна 
група. Отговорът тук е един – старайте се да ядете всичко, но съвсем умерено и също така да сведете 
до миниум или да изключите противопоказните за вашата кръвна група продукти, картофите, 
макароните, захарта (вместо нея използвайте мед в умерени количества) и всички продукти от бяло 
брашно. Има достатъчно други продукти, зеленчуци, злакови култури, сокове подходящи за вашата 
кръвна група, които са Ви нужни в периода на бременността и които обезпечават регулярната 
стреляща евакуация. Например салати от цвекло и моркови, сини сливи, кайсии. А детето употребява 
храната от вас вече в преработен вид. Следете и за самочувствието, за реакциите на детето, то 
обезателно ще подаде сигнали отвътре, ако нещо не е както трябва. Разнообразие, умереност и 
регулярна евакуация – ето най-правилният подход. Добре е да включите в рациона си и морско зеле, 
ако успеете да намерите в аптеките, също в умерени дози, в него има всички микроелементи. 
Вслушвайте се в своя организъм, често той иска нещо. Обезателно си хапнете в минимални дози. Но 
нищо консервирано, по време на бременността е особено важно щателно да предъвкване храната, да 
я смесвате със слюнката, никога да не преяждате, а лекичко да не сте се донахранили. Като правило, 
организмът дава достатъчно явни признаци за продуктите, които следва да избягвате, особено 
израсналите не във вашата географска зона.
       Следва да се отбележи, че в рациона на болшинството хора асортиментът на зелените салати е 
недопустимо малък, което не бива да е така през бременността. От мнозина се недооценява голямата 
полза от праз лука, аспержата, зелената салата, глухарчето и от много други културни растения, 
укрепващи здравето на човека. А без голямо количество пресни салати, зеленчуци, плодове, без 
сурова храна, при употребата на голямо количество картофи, макарони, бели хлябове, консерви, месо, 
колбаси (още и запържени), пилешки бутчета (които в САЩ никой не яде, даже бедните), също от 
сладкишите се извършва нарушаване в обмяната на веществата, влошава се евакуацията и се 
получава излишно тегло. Погледнете на тези, които се тълпят пред месарските и колбасарски щандове, 
пият много бира и които ходят в аптеките, гълтат таблетки - това е един и същи тип хора на възраст 
около 40 години и даже по-млади, с доста изменени форми на тялото, несъразмерни и подпухнали 
лица, червени очи, подвижни развъдници на паразити, които към 50-60 години се превръщат в 
развалини. А вслушайте се каква е главната тема на разговорите на хората към 45-60 години: доктори, 
болести, лекарства и тяхната цена, кой къде, в каква болница са го приели, как там лекуват и т. п. Не 
живот, не радост от живота, а непрестанно лечение. Защо така да се живее? Причините за такъв живот 
са много и те водят началото си от наследствеността, от зачеването, износването, от характера на 
детството, за което вече е казано по-горе. Но една от главните се явява ненормалното, 
небалансираното и неотрегулираното хранене и затрупването на себе си с всякакви убиващи тялото и 
здравето отрови. А неотрегулираното хранене през периода на бременността е просто недопустимо. 
Нарушава се здравето и на детето, и на майката.
       В периода на бременността трябва самостоятелно грижливо да се следи за регулярната 
евакуация. За което трябва да се приемат два пъти дневно морско зеле, морковено-цвеклено-ябълкови 
салати, сини сливи, по 4-5 (минимум) супени лъжици пшенични, овесени и други злакови трици според 
кръвната група: заливат се с вода или сок, с кисело мляко. Ако няма трици, се варят каши от цели или 
натрошени зърна овес, пшеница, в тях се добавят мед, сладко, ядки. При българите (волгар, т.е. дошли 
от Волга) това е традиционно блюдо. Бременните и кърмещите майки са длъжни да приемат трици и да 
добавят ежедневно в храната покълнала пшеница или други семена като нахут, царевица – те са 
изключително силен стимулатор за развитие на плода, на децата и модулатор на имунната система 
във всяка възраст, добавяйте ги във всички блюда, добавяйте и мед към тях. Семената се накисват, 
след това разпределят в чиния и покриват с влажна кърпа, промиват се сутрин и вечер от слизестите 
вещества. Ядат се преди белите нараствания да надвишават 2 мм дължина, съхраняват се в 
хладилник на горното рафтче; ако нарастванията са станали по-големи от 2 мм, появили са се зелени 
връхчета, пшеницата и другите семена не бива да се употребяват. Покарала пшеница, капки от 
настойка на сладък корен – това са силни средства за поддръжка на отслабнали деца, особено зимно 
време, в период на епидемии. При русите пшеничните зърна, боба, орехите, пресните и изсушени
плодове, зеленчуците, меда са били основна храна и те не са боледували от туберкулоза и други тежки 
болести. Туберкулозата се появява при тях, когато започват да отглеждат картофи, състоящи се 
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основно от нишесте, което се явява силна хранителна среда за паразитите, особено в съчетание със 
захар и други сладки храни. Ето защо жените, хранещи се основно с картофи, макарони със салам и 
месни консерви, пилешки бутчета, кремове и сладки чайове, към 45 години придобиват излишно тегло, 
превръщат се в могъщи подвижни развъдници на хелминти, трихомонади, токсоплазми, хламидии и
други микропаразити! И ето защо основната част от населението, особено на село, вече към 40-50 
години има груби, отпуснати, сбръчкани фигури, несъразмерни лица, със зеещи дупки в устата от 
изпопадали зъби, а тези които са останали имат жълт до тъмно-черен цвят. Разпространеното 
обяснение за това – е тежкия селски труд. Но нали в много професии и примерно артистите от балета, 
от ансамблите по танци или спортистите, особено хокеистите прекарват почти целия си живот в 
помещения и се товарят физически доста повече от тружениците на село. Главната причина е в това,
че селските жители, живеейки на чист въздух и сред изобилие от най-полезни природни продукти, все 
пак ядат основно картофи, макарони, сланина, яйца, бели хлябове, концентрати, консервирано месо, 
колбаси, в това число и пържени с картофи, просрочени продукти и друга мъртва и убиваща храна, 
която по такъв начин убива тялото и живота. И използват в минимални количества пресни,
здравословни продукти, които на село могат да се отглеждат в изобилие.
       Що се отнася до консервите, то гледайте на техния срок на годност, особено на месните. Даже 
детските деликатесни сосове от пуйка имат срок на годност няколко години. Представете си, мъртво 
месо от убито животно затворено в буркан и лежи там няколко години. Каква полза могат да дадат те 
на човека, още повече на дете? А какво носят в себе си замразените меса, птици или пилешки бутчета, 
неизвестно откога замразени (в САЩ тях никой не ги яде, затова и ги пласират на пазарите в трети 
страни), или прясното месо след многократни превозвания и съхранения в магазинните хладилници, 
където не се задържа нужната температура? Какво ли здраве трябва да има човек, за да преработи 
това и да го изнесе от организма? И какво ще стане с организма, особено с детския, ако такава храна 
му се дава ежедневно, варейки месото и костите в бульони, супи? И задължително с картофи?
       Ще кажете, че вие храните своето дете и можете да кажете какви са му очите, ума и здравето. 
Веднъж да се погледне на вас и може да се каже какво вие ядете. Хората, които ядат много месо, 
картофи, пият много бира, силни алкохолни напитки, пушат, влошават своя контакт с Божествената 
Вселена, съкращават притока към себе си на Вселенски Енергии, затова и се отличават с агресивност, 
за сметка на която се опитват да възстановят вътрешния дефицит от собствена енергия и вътрешния 
дискомфорт от това.
       Има стар израз «Малко хляб е изял!». Разбира се, в онези далечни години хлябът е бил само от 
едро смлени зърна заедно с триците. А после, много по-късно, започват да се правят белите франзели 
и другите тестени изделия, изместили този истинския, здравословен хляб, а триците започват да ги 
дават за храна на животните. Но никой не е казвал и не казва днес, малко картофи е изял.
       Мнозина вече приготвят за зимата пшеница вместо картофи. В Германия брашното с трици влиза в 
основния асортимент от хранителни стоки, а хляба от пълнозърнесто брашно с ръж и пшеница е 
съставна част от храната на масата за деня. Всеки който внася обилно морковено-цвеклено-ябълкови 
салати, морско зеле, пшенични, овесени и други трици, груби злакове и покълнала пшеница, по 
възможност сини сливи и кайсии в своя ежедневен постоянен рацион, чувства резултата още след 2-3 
ден: нормализира се евакуацията на червата, а това е живот, червата се превръщат от утайник в 
магистрален газопровод, отиват си болестите, може даже да изчезне побеляването на косата, особено 
след антипаразитна чистка и употреба на йод. Нали застоите – това е отравяне, стареене и умиране. А 
при поява на каквото и да е неразположение, на болки в главата, простуди, грип и др., първото което 
трябва да започне да се прави, преди протягането към таблетките, това е усилването на
отделителната функция на организма по пътя на преминаване към трици с вода или сок и към 
пикочогонни отвари. Здравето, силата и мускулната маса на конете, слоновете, кравите и други 
животни расте върху злакови трици и трева, те са доста издръжливи и от тях не се усеща такъв рязък
неприятен мирис, както примерно от лъвовете, тигрите. А сполучливата староруска дума «смрад»
произлиза от хора, които не са употребявали зеленчуци и плодове, а са яли картофи със сланина и 
меса, пача от хрущяли, копита, карантия, залежало месо, при които лошо е работел стомаха и червата 
и затова лошо и примитивно са съобразявали, от които е излизал рязък дъх от устата и неприятна 
миризма на пот.
       Месото, животинските белтъци сполучливо се заменят с бобови култури (всякаква леща, фасул, 
нахут, грах и др.). Преди по улицата минаваха американски кадети, правеше впечатление какви бяха на 
всички лицата, страните като светещи, напомнящи наляла ябълка или румена праскова. Трудно 
можеше да се удържи човек от това, да не иде и да не ги попита, как им се удава да имат такъв вид. 
«Beans and cereals!» – беше отговорът!
       Там където има възможност за бременните, а и за всички хора е много полезна сушената кайсия, 
зарзалата, синята слива или сок от сушени сини сливи (California Dry Prune Juice). Отлично влияе на 
развитието на плода приемането от бременната майка на 1 чаена лъжичка дневно настойка от сладък 
корен не по-малко от 10-15 дни в месеца, на 1 чаена лъжичка 1-2 пъти в седмицата на черупката от
варено яйце, изсушена, отделена от ципата, стрита в смес с 1 чаена лъжичка лимонов или друг кисел 
сок (калция, преминал процеса на овулация в живия организъм на кокошката е доста по-полезен, от 
калция във всякакъв друг вид). Извънредно важно е обилното насищане на организма с йод чрез прием 
на морско зеле във всякакъв вид и на силиций чрез прием на салати от листа на глухарче (съдържат до 
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20-30% силиций), чрез пиене на отвари от полски хвощ, медуница, които са много богати на силиций, а 
също и съвсем слаби разтвори на бяла или зелена глина – проверени, съдържащи до 40% силиций. 
Ако няма глина, увеличава се приема на салатите от глухарче, на отварите от полски хвощ, медуница.
Трябва да се има в предвид, че глината може силно да запича, а при бременност регулярната 
евакуация е изключително важно условие за нормалното развитите на плода, затова приемат глината в 
минимални количества, чистят с нея зъбите си, мият тялото, лицето. Полезно е дъвченето на борови 
иглички, на смола, на листата и цветовете на добре познати растения. При такова насищане на 
организма с естествени витамини и микроелементи детето се ражда здраво, красиво, с коса по
главичката, със светла, добре формирана, чиста кожа, бързо расте, от първия ден започва да фиксира 
погледа си.
       Приемането на всичко гореказано от бъдещата майка е необходимо и след раждането. При 
трудности с гръдното мляко помагат отвари от валериан, маточина, бял равнец, зелен чай, Иван-чай
(кипрей) в смес с медуница, полски хвощ и мляко. Капки отвара от корените на валериан, не 
настойката, е добра «вълшебна пръчица» за съня на детето при всякакви проблеми, като например
порастване на зъбче и др. Полезно е да се дава на новороденото дете постоянно и ежедневно или 
през ден по 1 капка отвара от сладък корен, отвари от полски хвощ, медуница – по една капка и повече 
без ограничение (съдържат много силиций), по капка веднъж седмично на луголов разтвор, по няколко 
капки сок от размачкана покълнала пшеница, също слагане във ваната при къпане на минимални дози 
проверена бяла или зелена глина, или добавяне на отвари от медуница/полски хвощ, капване във 
ваната по 1-2 капки йод, пиене на жива/топена вода (слага се в каната черен кремък, който може да се 
намери при всеки ручей сред купчината камъни и който е добре да се дезинфекцира с преваряване или 
препичане, също сребро): формира се силна имунна система, силна костна и мускулна структура, 
здрави коси, зъби, върви изпреварващо общо физическо и умствено развитите на детето. Родители, 
само от вас зависи колко красиво, здраво и умно ще бъде Вашето дете! Не роптайте на Бога!

ГЛАВА 2

При първа кръвна група, която изисква употреба на месо, неговият обем все пак се препоръчва 

да се съкрати, не по-често от 1-2 пъти в седмица и повече да се ядат птици, морска риба или добре 
изпържена речна. Месото води до интоксикации, особено вредни за плода – още повече, ако 
неговата кръвна група не е първа: месната храна силно ще натравя плода и майката, ще води до 
пигментации. Освен това следва да се помни също, че потреблението на месо от животни, птици, 
риби, отгледани с фуражи от генно модифицирани продукти с хормонални добавки за ускоряване на
натрупването на тегло, не само стимулират растежа и размножаването на паразитите в организма, но и 
водят към нарушения в теглото на човека. Ето една от причините за увеличаване числото на 
хората с наднормено тегло в нашия век и за влошаване на здравето им. Ако още се и отчете, че 
съвременните фуражи водят към мутации на паразитите вътре в животните, към възникване на лудост 
при тях, то последствията от употребата на такова месо от животни, птици, риби от хората могат да 
станат непредсказуеми.

       Интоксикацията на майката е явен признак за това, че и плодът, и майката са отровени с
неподходяща за техния организъм храна, вода и с микропаразити. Преминаването на растително-
злакова храна, ежедневната употреба на трици, морско зеле, сухи кайсии и сини сливи, увеличаването 
на количеството на пресните салати, на суровите зеленчуци, плодове отрегулират храносмилането и 
нормализират евакуацията на червата, което има първостепенно значение за пълноценното развитие 
на бъдещото дете. Запомнете, че с месото вие храните преди всичко паразитите и тровите детето 
и себе си! В същото време злаково-бобово-орехо-плодово-зеленчуковата екологично чиста 
храна, при достатъчно количество на йод и силиций обезпечават на организма всичко, от което 
той се нуждае, без странична вреда, което е особено важно за растящия организъм на детето. А 
догмите относно важността на животинките белтъчини и аминокиселини, особено за възмъжаването на 
момчетата, както и относно хранителните калории и всичко друго, проверявайте по метода на 
собствения анализ, например здравето и издръжливостта на вегетарианците и месоядците. Впрочем, 
страшния месояд лъвът изгаря с лъвицата мигновено, за няколко секунди, а ето скромния тревояд
заека може да се сравни с първенците-стахановци, добиващи за денонощие камари тонове въглища... 
И без всякакъв комфорт. Затова лъвовете се намират на границата на изчезването, макар тях никой 
особено да не ги ловува, а зайците, например в Австралия, от една завъдена двойка са се разплодили
до такива количества, че страната не знае какво да прави с тях! По-нататък, ако лъвът или тигърът в 
гонене на жертвата не я догонят пробягвайки 100-200 м, то по-нататък те и да бягат вече не могат, 
уморяват се и се изтощават. А ето коня може да бяга достатъчно дълго, а товари може да мъкне цял 
ден. Така че всичко зависи от това върху кого се прави разчета...
       Обаче дадената книга не е агитация срещу месото, за вегетарианството. Още повече в никакъв 
случай не трябва да се отказвате от месото, ако ви се иска да го ядете. Същността фактически се 
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състои в това, че трябва да се следи за собственото самочувствие и здраве всеки път, когато вие ядете 
месо или всякаква друга животинска или растителна храна. Още повече, ако има проблеми със 
здравето. И вие ще забележите, че след обилна месна трапеза, в организма винаги се появява чувство 
за някаква интоксикация, тежест, става задържане във функциите на червата, особено при съчетаване
на месото с картофи, с яйца и със сладки храни, учестява се пулса, започва тежест или болки в 
главата. И ще потрябва определено време, за да смогне организмът да се очисти и възстанови. Значи, 
по-добре да се дочака това време и така постепенно да се съкращава употребата на месо, особено 
през лятото. Но ако организмът започва да иска, не трябва да му се отказва, а да се изяде месното 
блюдо и после отново да се направи заслушване в своя организъм. Никога не трябва да се отказва 
съвсем това, което организмът иска. Но е полезно винаги да се следи неговата реакция към продуктите 
и да се съблюдава умереност. Обилната употреба на месо от хората с втора, трета и четвърта кръвни 
групи, особено от децата – това е директен път към болести и съкращаване на живота. За хората с
първа група на кръвта месото е необходимо, но и те трябва да съблюдават умереност и култура на 
употребата, за да не хранят директно паразитите. Неслучайно от стари времена използват, особено в 
топлите страни, подправки – карамфил, къри, изгарящия устата лют пипер, основната роля на които не 
е толкова да подобрят вкуса, отколкото да потиснат бактериите. Официалната медицина, диетолозите
забраняват на язваджиите да ядат люто. Между другото, йодът, горчицата, хряна, лютия пипер, кърито, 
карамфилчето – това са първите продукти, които язваджиите, гастритаджиите трябва да употребяват,
за да убият паразитите, разрушаващи стените на техния стомах, дванадесетопръстник, черва! Подобно 
на това както ги е убил пациентът от Гродно, като изпил половин чаша йод (с цел да приключи със себе 
си, за да се спаси от непоносимите болки)! И във всички случаи замяната на месото с такова от птици, 
а птичето с месо от риба (отгледани не с хормони) – това е най-добрия вариант за здравето, когато 
организмът иска месо. Да си спомним за рибния ден в соц. общественото хранене през вторниците:
това е бил мъдър подход, независимо от комплексния характер от причини за неговото въвеждане.
       Нелошо ръководство за разкриване на «своите продукти» се явява книгата на П. Адамо, К. Уитни 
«Хранене според кръвната група». И трябва да се помни, че днес болшинството продукти не са чисти: в 
зеленчуците и плодовете се съдържат много нитрати, а в месните продукти, в това число и в птиците и 
в рибите, много хормони. Особено е важно да се дава правилна храна на децата. Затова не трябва да 
се тъпчат с такива неща, които те не искат въобще. И да не им се дават сладкиши, сладолед, бисквити 
и друга рафинирана храна. Пресните морковено-ябълкови сокове с постепенно добавяне на цвеклен 
сок и пюрета, на зърнени каши, бобови култури във всякакъв вид според кръвната група, на орехи, 
семчици, на зеленчуци и плодове, на повече сокове, със съвсем мъничко дохранване с месо, при 
децата с първа група на кръвта – ето кое ги прави здрави и активни. Ако за вашето дете бананите не са 
противопоказни, то при започване на дохранването, добра храна е коктейл от прясно мляко и банани, 
разбити с блендер или смачкани с лъжичка. Такова ядене е доста хранително и лесно смилаемо. То 
може да се дава от бутилка с биберон даже в креватчето преди заспиване, а когато детето поотрасне –
от чаша със сламка. Трябва да се дохранва преди всичко с морковени сокове и пюре, а не със сухи 
млечни смеси.
       В своите книги Т. Я. Свищева пише за своя опит при оздравяването и към преминаване на
здравословно хранене следното: «Първо започнах да оправям грешките от моето неправилно хранене, 
които са започнали още до появяването ми на бял свят. За последните няколко години аз съм 
употребила растителни храни повече, отколкото за целия си предишен живот. Но главното мое 
лекарство стана обикновеният 5% аптечен йод, който аз продължително време приемах с разтворено
сухо мляко (между другото, сега в аптеките се появи нов препарат – йод, вграден в молекулата на 
сухото мляко) и с нишесте (син йод). Този йод в някаква степен е приведен в органична форма, в 
голяма степен помогна, в това число «разреди» моята кръв, направи я по-течна и с това подобри 
кръвоснабдяването. А с това отначало си отидоха болките в мускулите, после се върна способността 
за загар, проясниха се очите, потъмня ирисът на очите, тъй като йодът се явява съставна част на 
пигмента меланин, обезпечаващ загара на кожата, който я защитава от слънчевите изгаряния, а също 
дава тъмния цвят на косата и цвета на очния ирис. Друга евтина, но ефективна упора във 
възстановяването на здравето бяха: яйчените черупки (лесно усвоим калций), които е добре да се 
смилат в кафемелачка и да се поливат със сок, ако има такава възможност, а също покълнала 
пшеница, съдържаща натурални витамини и микроелементи и нерафинираното слънчогледово масло, 
което аз жабуря всяка сутрин на гладно в течение на пет години и това ми позволява не само да се 
избавя от инфекциите в устната кухина, но и да не се обръщам към стоматолог. Появи се равнодушие 
към месото, което преди това употребявах често. А животинските мазнини компенсирам с растителни 
за сметка на приготвянето на блюда от леща, фасул, грах с растително масло и лук. Всичко това ми 
позволи не само да оздравя своя организъм цялостно, но и ми даде сили да продължа непростата и 
напрегната работа в продължение на 12 години».
       Не е излишно тук да се отбележи, каква вреда се нанася на способните и перспективни спортисти, 
ако те употребяват храна, която е противопоказна за техния организъм, за тяхната кръвна група. А 
нали това не го знаят нашите спортисти и техните треньори. Затова при много футболисти, хокеисти и
други спортисти често излизат пришки по лицето – явно свидетелство за дискомфорт в организма, още 
повече ако те ползват хормонални препарати и пият лекарства по всякакъв повод. Не знаят те и за 
това, че маслото от кедър или екстракта от лиственица, от бяла ела, изпити преди старта, мача
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снабдяват спортиста с невероятна енергия за целия мач, при минимално изразходване на енергия за 
тяхното усвояване и му заместват тонове храна, за преработката на която е нужна огромна работа на 
организма и изразходване на енергия. Защо примерно не се изпробва кедрово масло върху
футболистите и хокеистите. Макар че, както е признал треньорът на един от националните хокейни 
команди, някои спортисти не могат да играят без инжекции. И още, стряскащо е колко лекарства 
приемат спортистите, особено транквиланти. И съвсем удивлява лекарската диващина: в 21 век при 
простуди, вируси, неразположения да тъпчат по всякакъв повод, в това число и по време на 
шампионати, на олимпийски игри спортистите с лекарства, често с известни последствия. А ето, 
свъхдиващина се явява, когато световна и на олимпийски игри шампионка в пързалянето по двойки 
отваря достатъчно прилична кутийка, натъпкана почти догоре с различни лекарства – заради стреса, 
при което тя самата изглежда натровена, на устните й има нещо от типа на херпес, а диетата 
забранява, замислете се, плодове...!? Какви са тези лекари...? Макар понякога реакцията на организма 
на приема на плодове да е много остра заради голямата му затлаченост. Драги спортисти, ако вие се 
научите сами да разбирате, че висшата физическа форма и жизнения тонус я дава стрелящата 
евакуация на червата, че всички болести, още повече простудите, вирусите, неразположенията, 
болките в главата и други проблеми, в това число и повишението на хемоглобина без видими причини,
са свързани с активацията на микробите и интоксикациите от техните отделяния в организма, и първа 
задача се явява не гълтането на лекарства и увеличаването на интоксикациите, а по-бързото
извеждане на токсините и бактериите от организма с чистка и със стреляща работа на червата и 
тяхната дезинфекция, то вие бихте успели, без да изпадате в пълна зависимост от лекарите, да 
помагате на себе си по по-ефективен начин. А стрелящата работа на червата се обезпечава с кедрово
масло, което е мощен доставчик на лесно усвоими енергии за организма, със сушените кайсии и сини 
сливи, със сокове от тях, с трици и други природни препарати, приведени в тази книга и със зеленчуци 
и плодове, разбира се, изключвайки всички противопоказни за собствената ви кръвна група продукти. А
дезинфекцията на организма я обезпечават миробалана, еликсира на младостта, екстракти от 
лиственица, бяла ела, от други природни антибактериални и имуномоделиращи средства – цялото 
тяхното множество. Тогава и ще бъдат най-високи физическата форма и тонуса, няма да има толкова 
много спортисти с пришки по лицето – явен сигнал за неправилно храносмилане и паразитна инвазия, и 
няма да има допингови скандали.
       Уместно е тук да се каже, че много хора и то здрави, особено спортисти, сериозно се разплащат 
чрез своето здраве заради приема на хормонални препарати, лекарства, стимулиращи средства, 
защото те оказват влияние не само на човешката клетка и на мускулатурата на организма, но и на 
цялата микрофлора, в това число и на паразитите, стимулирайки ги към размножаване. Това в 
определена степен се отнася и за такива природни средства, като мумие, женшен, които не следва да
се приемат от бременните. Тези средства са действени природни препарати, но е по-добре да се 
вземат след очистване на организма от паразити, иначе ще подтикнат паразитите към размножаване. И 
по-добре е такива препарати да се вземат в малки, хомеопатични дози. Даже сладкия корен трябва да 
се приема внимателно, защото също може да стимулира размножаването на паразитите.

       И е хубаво още веднъж да се даде дилетантски, възможно е вече известен съвет към спортистите, 
към всички, фигуристи, скиори, хокеисти, футболисти, скачачи, плувци и други, да пробват 
непосредствено преди играта, съревнованието да поносят на краката, на ръцете и кръста торбички с 
пясък или с олово за 2-3 часа, за да може организмът, мускулите да привикнат към тежестта, а преди 
играта и състезанието да ги свалят и да излязат с чувство на облекчение и голяма мобилизация на 
готовност на мускулите и на организма като цяло. Възможно е това да се прилага. Макар вече да не се 
скрива, че много хокеисти в национални отбори не могат да играят без... инжекции.

ГЛАВА 3

С настъпване на времето за дохранване на детето постепенно в храната трябва да се въвеждат

сокове и каши от пресни моркови, ябълки и цвекло, злакови култури, обемът на които да се доведе до
50-70%: всякакви каши или размачкани зърна с обвивката (триците), или цели злакови зърна според 
кръвната група, които трябва да се сварят и да се размачкат с блендер или ръчно, в съчетание с 
неограничено количество сокове, зеленчуци, плодове. Изключват се завинаги гриса, захарта (захар се 
съдържа в изобилие в пресните и сушените плодове), месните продукти в буркани – това е мъртва, 
убиваща здравето храна. Съществуват стотици примери, когато по време на война гладуващите деца 
са ги хранили с трици за животни и те не само са оживели, но и рядко са боледували, добре са се 
развивали и са израснали с доста завидни телосложения и здраве. Триците са много богати на силиций
и други микроелементи, които блокират и извеждат от организма паразитите, добре формират 
мускулната, костната и мозъчната структури! Сравнете децата, които ги хранят с месо, с бульони, с 
консерви (цялата консервирана храна – месната или растителната – е мъртва, убиваща здравето 
храна), с хамбургери от бял хляб и колбаси, още и залети с кетчуп (макар зад витрините да има 
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изобилие от плодове и зеленчуци), с кашкавалки, шоколадчета, сладкиши, с грис (който отдавна трябва 
да бъде забранен, той, както и белия хляб, затормозява работата на стомашно-чревния тракт, особено 
когато е със захар!) и тези деца, които употребяват основно зърнени каши с трици, бобови култури, 
зеленчуци, плодове, риба, без животински белтъчини и аминокиселини, недостига от които така плаши 
лекарите! На детето с първа група на кръвта може да му се дават съвсем умерено риба и месо от 
птици. Разбира се, по-добре ако са отгледани без хормони и без генно изменени фуражи. И за да не се 
трови детето още от малко, особено ако е с крехко здраве, потрудете се да изключите млечните смеси 
и още при стадия на дохранване, противопоказните за неговата кръвна група продукти (според книгата 
на П. Адамо «Четири кръвни групи – четири пътя към здравето»). Всяка майка, загрижена за здравето и
бъдещето на своето дете, както и всеки възрастен човек, трябва да проявяват бдителност при купуване
на продуктите. Да се купуват и да се дават на детето и сами да употребявате генно изменени продукти, 
консервирана храна, хляб с различни добавки, това значи да се складира в организма мина със 
забавено действие, която рано или късно ще удари по вашето здраве, по здравето на детето и по 
здравето и щастието на внуците и правнуците. Сега по цял свят се продават твърде много генно 
модифицирани вносни продукти: грах, цялата соя, макар това щателно да се скрива, почти цялата 
царевица. Въобще на децата не бива да се дават никакви храни от кутии, в това число и детска храна, 
с изключение може би на специалните бутилирани неконцентрирани сокове (всички масови сокове, 
продавани в пластмасови пакети се правят с обработена вода, концентрати и консерванти), да се 
изключат гриса, захарта, ако искате те да растат здрави. Главната храна на децата – това са гръдното 
мляко, без никакви млечни смеси, коктейл от мляко с банани, проверени зърнени каши – овесени, 
пълнозърнести, пресни и сушени плодове, зеленчуци.
       За съжаление у нас, а и в цял свят, няма специалисти, които биха могли да доставят правилна 
информация до бъдещите майки по всички тези и други въпроси. А всички учебни заведения за 
подготовка на кадри за приготвяне на храните работят по програми, нямащи нито един час, посветен на 
нормалната физиология на храносмилателния тракт на човека и на здравословното хранене. Затова 
хранителните продукти и блюдата, които приготвят специалистите по хранене и хората употребяват, 
преминават такава обработка и включват такива несъвместими съчетания, че те просто подкопават
здравето на хората, създават “залежи” от многогодишни отпадъци в тялото на човека, превръщайки го 
в развалина към четвъртото-петото десетилетие. Специалистите по хранене подготвят пациенти на 
медиците, а медицината способства за още по-голямо отравяне на организма с лекарства – в цял свят.
      Също така трябва да се каже относно приема на храната и питиетата това, КАК човек яде и пие. Не 
всички знаят, че при приемането на храни и питиета до 80 процента от съдържащите се в тях енергии 
човек усвоява по време на дъвченето и всмукването с рецепторите на устата. И един е резултатът, 
когато човек предъвква храната до течно състояние, смесва със слюнка, всмуква я, преглъща в течно 
състояние всичко което яде, усвоявайки цялата енергия, съдържаща се в храната и в питието, и съвсем 
друг е резултата, когато той яде бързо, преглъща скоростно, а още и употребява храната без да 
подбира, такава която убива организма, пие вода, сокове, други течности на един дъх, още и студени
или горещи. По-нататък, храненето при възвишени състояния на ликуваща радост, в слънчев възторг, 
дава невероятен положителен резултат, зарежда организма с висши енергии, даже ако човек е изял 
нещо неподходящо или е преял. Често се случва на гости, където има приятни хора, радостна 
обстановка, човек може да си претовари стомаха и да не чувства последствията, защото се е заредил с 
положителни енергии когато е ял храната, приготвена от добри хора. А яденето в напрежение, с тежки 
чувства, набързо, с неправилно дишане еднозначно нанася вреда, заразявайки организма с ниски, 
разрушителни енергии. Следващият фактор за различното състояние на здравето на хората е, че в 
семейството са с различни кръвни групи, а храната се готви, като правило, една за всички – цял 
живот!? Ако всички са здрави, то това не се забелязва много. Но ако има проблеми със здравето, то е 
по-добре да се пробва да не се слагат на масата продукти, противопоказни за кръвните групи на 
членовете на семейството. И още един много важен аспект, на който обръщат още по-малко внимание:
кой готви храната за конкретен човек по зодиака. Нерядко се случва, че у дома или на гости не цялата 
храна е вкусна, дори и да е изискана. А ето на друго място дори простите блюда като че са
възхитителни. Мнозина считат, че, както в пословицата, в чуждата градина ябълките са по-вкусни и 
чуждата жена е винаги по-свежа. Възможно е тази народна поговорка да не е лишена от определен 
смисъл. Обаче, отново, в случай на проблеми със здравето, следва да се обърне внимание на това, че 
храната е по-добре да бъде приготвена от готвачка или готвач с противоположен или отстоящ по-
далече знак по зодиака, а ако това е жена, то играе роля, с любов ли прави това тя или не. При честа 
смяна на местата за хранене, в ресторантите това няма особено значение. Обаче ако цял живот 
храната готви един и същ човек, то по-добре е, той да бъде или с противоположен, или по-далеч 
отстоящ знак по зодиака. При брак по любов, като правило, става естествено притегляне на енергиите 
на противоположните или по-отстоящите зодиаци. Но там, където бракът е по интереси, той може да се 
сключва не по любов и въпреки взаимното отблъскване. Нали често се случва, хубав младеж или 
хубава девойка, а не притеглят, нещо има отблъскващо. А при други, обратно. В този случай винаги е 
интересно да се погледне на знаците според зодиака на двамата.
       По същество, преобладаващата част съвременни хора, в голяма степен, следва отново да се учат
как правилно да живеят – правилно да мислят и говорят, да дишат, да разпускат, да натрупват най-
висока енергия, да моделират Велико и Красиво Бъдеще на всеки етап от живота – започвайки от
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детските мечти чак до Великите планове на преклонна възраст. И отново да се учат да ядат и пият. 
Защото човек колкото повече и по-дълго дъвче, толкова по-бързо се насища и по-малко яде и толкова 
по-дълго и здравословно живее. И може би, ще дойде разбирането за това, че най-правилният и 
здравословен способ за приемане на храната ще бъде не общоприетия от цивилизацията – на маса и 
да се изяде установеното традиционно количество храна за определеното време, дори това да бъде 
час (но кой седи на масата час, ако не е празник), а приема на храна на малки порции в течение на 
деня, когато организмът сам поиска, от набора на тези продукти, към които организмът сам посочи, а 
не тези, които има в менюто. В тази връзка, може би, процесът на посягане към чинията с набор от 
здравословни хранителни продукти, когато организмът поиска, в течение на целия ден, приемането на 
порциите по време на отиването на работа, вместо закусването бързешком, даже дъвченето по пътя за 
работа, по време на самото работене, при заниманието с предпочитана друга дейност, но не с 
четенето на лоша литература, предъвкването на храната колкото се може по-дълго, до течно 
състояние, наслаждавайки й се без бързане, без психологическото осъзнаване на това, че се седи и се 
яде на масата, че в чинията има още много храна и че трябва вече да се вземе следващата порция в 
устата, ще бъде доста по-полезно, отколкото традиционното поемане на храна по време на закуските, 
обедите и вечерите, на които е невъзможно да се предъвква всяка порция хапка по четиридесет пъти, 
за да може тя да се смеси със слюнката до течно състояние и леко да се усвои от организма. А 
поглъщането на храната наведнъж, недостатъчното й предъвкване силно износват и състаряват
организма, водят до нарушения в теглото. Колкото повече се дъвче, толкова по-малко се яде и толкова 
по-здравословно и дълго се живее.

       Проблемът за правилното, здравословно хранене има всеобщ, глобален характер. Невежеството в
дома се допълва с проблемите в общественото хранене – ресторанти, кафенета, механи. Съвсем 
скоро храненето в ресторантите и кафенетата може да стане опасно. Както са съобщили в средствата 
за масова информация, закупчиците на продукти даже в най-скъпите ресторанти, а още повече в
заведенията за бързо хранене могат да получават стоката от най-различни пазари и магазини. И после 
се замислете какво правят супермаркетите с продуктите с изтичащ срок на годност, нима ги 
изхвърлят...? И от какви продукти продават готовите блюда в кулинарните отдели на супермаркетите и 
какво става с изостаналите блюда примерно в ресторантите? После, никой не знае кой и как, с какви 
ръце мие, бърше и прибира съдовете, в какво киха, кашля или просто диша по чиниите, чашите, 
лъжиците и вилиците, които ви носят на масата в заведението. При днешното ниво на нравственост. 
Къде е например увереността, че съдовете там ги мият както трябва или подадената със сока сламка 
не се използва повторно, бидейки само изплакната със студена вода. И много скоро в ресторантите ще 
почнат да поднасят всичките растителни блюда само от генно модифицирани продукти, а всичкото 
месо, птици, деликатесна риба дори сега се отглеждат с хормонални и генно модифицирани фуражи. А 
сега още една информация за размисъл. През 2004 година в САЩ излезе книгата «Тайни на кухнята: 
пътешествие из кулинарното задкулисие», написана от Е. Бурден, шеф-готвач в елитния ню-йоркски 
ресторант «Les Hales» с отдели в Париж, Сидни, Токио, който е започнал своята кариера на готвач в 
друг луксозен ресторант - «Rainbow Room» на 65 етаж в ню-йоркския рокфелерски център. Книгата
предизвика сензация и бързо стана бестселър. Ето само някои цитати от нея: «Ресторантът – това е 
бизнес, безотходно производство. За да се удържи нормата на приходите, е нужно да се използва 
всичко без остатък. Риба не бива да се поръчва в понеделник, даже в рибен ресторант... Всички 
собственици на ресторанти знаят, че най-добрият ден е петък, за този ден и поръчват най-вече риба. А 
какво да се прави, когато някой скъп морски костур или червен люциан изостанат? В един от десет 
ресторанта често го изхвърлят или хранят своите готвачи, е, може да го отнесат у дома. А в останалите 
девет... измислят стотици способи да се поднесе красиво – в неделния ден, във вид на 
спецпредложения в смес с домати, запържени с копър и сос от шафран. Със същото това хранят и в 
понеделник, ако рибата още не вони твърде много – е, накисват я в малинов сок. Разбира се, вкусът 
няма да бъде съвсем същия. И в най-добрия случай – на грил, но на него с минимално количество 
подправки такава риба вече не може да се приготви. А никаква треска в понеделник изобщо никъде не 
може да се види – тя е твърде нежна, не може да търпи толкова дълго... Риба-меч? Моят доставчик на 
риба никога не я яде – той е видял два пъти тези лентови червеи, които живеят в нея... Мидите - те са 
нежни, трябва да се държат в специални контейнери за да изсъхват правилно и да се преглеждат една 
по една преди приготвянето... готвачите обикновено им е досадно да правят това. И в един скъп 
френски ресторант аз се натрових така, че не можах да се изправя два дни... От думите «специално 
предложение» трябва да се пазите като от огън: обикновено под това се подразбира същата тази риба 
с четиридневна давност, която трябва срочно да се пласира, а също залежалите скариди - от тях 
правят скаридени салати и хапки със скариден хайвер. По-лошо от «специалното предложение» може 
да бъде само обявлението «суши със скариди». Студените закуски ги правят изключително от изрезки, 
останали от предишната вечер, в грамадна купа се изливаха от специални контейнери остатъците от 
пърженото свинско, прегорялата пица, несполучливите бифтеци, купищата варен боб, порции 
размекнали се бланширани плодове и локви сосове. От всичко това се правеха нови блюда – и на тях 
се гледаше така, все едно са направени от най-пресни, току що купени продукти. Това бяха нечестни 
прийоми, изработени от поколения готвачи. Несполучливите шницели се превръщаха в говежди салати 
със сос «винегрет», неапетитните изрезки от свински медальони – в крехки подпечени кебапи.
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Мусовете, галантините, желетата заляти и щедро украсени, глазирани с вкусно миришещи сосове, -
една унция сос е способна да преукраси и скрие милиарди грешки на готвача. Всичко това се 
поднасяше на членовете на «Рокфелерския ланч-клуб» – солидни бизнесмени в добри костюми, много 
от които дълги години украсяваха списъка на списанието за най-богатите хора «Forbes 500». 
       Ето го световното обществено хранене. А сега си представете какво поднасят на хората далеч не 
от такъв калибър...?

       Прискърбно е, че предаванията по въпросите за приготвянето на храната по руските телевизии, 
всички без изключение, са абсолютно безполезни и даже вредни шоу-масовки. Дори с каненето на 
именити готвачи от чуждестранни посолства, като че ли те са големи специалисти по храненето. 
Болшинството от участниците в тези предавания, в това число и поканените чуждестранни готвачи, не 
говорейки за самите водещи, са съвсем невежи и дилетанти по въпросите на здравословното хранене 
и правилното приготвяне на храна. Те самите със своя вид, с плешивите си глави и огромните очила, 
често с далече от съвършенството фигури, не свидетелстващи за правилно хранене, могат да готвят, 
да измислят неимоверни, превзети блюда, например от яйца с няколко вида месо, картофи, сланина, 
гъби, сосове и прочее компоненти и съчетания, абсолютно несмилаеми за стомаха. Защото е добре 
известно, че яйцата никога не трябва да вървят с месо и ако човек е ял яйца, то е желателно да изчака 
с приемането на месо поне ден-два. Яйцата е по-добре да се употребяват със зеленчуци или 
самостоятелно. 
       И още една, недопустима ситуация: в тези предавания могат спокойно да режат върху дъска месо 
с нож, с който нож току що са разчупвали яйца, а после с него и върху същата дъска да режат 
зеленчуци и плодове, и даже грозде, без нито веднъж да измият ръцете си. Както и без да мият боба, 
булгура, ориза, а веднага от пакета да ги изсипват в тенджерата, даже без да се замислят какъв път са 
изминали те до опаковането, къде са се съхранявали и какви животни по тях са пълзели. Ето ви и 
културата на световното обществено хранене, в целия си блясък!? Произтичаща от еволюционното 
ниво и от културата на самите хора... И ето защо храненето в обществени заведения може да завърши 
с твърде сериозни последствия и, което е твърде обидно, не е задължително да бъде веднага, а след 
време, когато човек няма и да се досети откъде е тази напаст. Ненапразно един умен човек казва: ям 
само у дома, в местата за обществено хранене ходя само в пицария и на немного други места с 
еднократни прибори! И даже и тях не ги използвам, ако не съм уверен, че се ползват еднократно... А на 
забележката за това, че и пицата може да е от старо брашно и старо сирене, отговаря: «Това е най-
малкият от всички рискове»!

       Преди време в една от динамично развиващите се азиатски страни се случи да видя по 
телевизията програма за вкусна и здравословна храна, колко добри са там специалистите-
професионалисти, без помпозности, избръснати, измити, чисти, със здрави лица, с нормални коси, 
всички с блестяща външност и акуратно демонстриращи резултата от правилното хранене, подробно 
обясняваха кое е полезно, кое е вредно за храносмилането и защо, и как трябва правилно да се готви, 
за да не се боледува и да се живее дълго. Прави впечатление, как в това предаване обясниха по 
примера на пирамидата, как е правилно да се храним. В основата на пирамидата бяха зеленчуците и 
плодовете, и само крайчето на върха на пирамидата представляваше месото. Колко е далече това, 
което ние виждаме по нашата телевизия в сравнение с тези програми. А в Тайван е приета програма за 
младежта за възвръщането й към правилната, натурална храна. Има какво да научим от Изтока.
       
       Културата на храненето е най-важната съставляваща от общата култура на човека, на неговия 
интелект, работоспособност, качества и продължителност на активния, красив и радостен живот. 
Веднъж се удаде да видя картина на борда на самолет, която задълго остана в паметта ми. Веднага 
щом самолетът се издигна над земята, набра височина и пое курс към морето, една млада двойка с 
две деца, отиваща на почивка, отвори чанта и извади това, за което вие никога няма да може да се 
досетите. Отначало малка ленена покривка, а после неголяма кухненска дъска(!), после нож, сирене, 
зеленчуци, плодове, домашен хляб с трици (висок, със зачервена коричка), някакъв умопомрачителен 
колбас от типа на българската луканка с билки и подправки вътре, отвориха бутилка сухо червено вино 
и започнаха красиво да ядат. Децата ядоха банани, после минаха на фински ръжени крекери с кимион. 
В същото време когато болшинството туристи пиеха водка и други силни напитки, те през целия рейс 
блаженстваха и се наслаждаваха на предвкусването на почивката. Никой не забеляза това, макар че
една от стюардесите мерна дъската и покривката, и разбиращо се усмихна. А когато донесе обяда, те 
помолиха за риба и, почопляйки донесената храна, продължиха да се наслаждават на своята. Има, 
значи, хора, които не пъхат безумно в себе си убиваща храна, всичко каквото им попадне, като в 
помийна яма, даже ако за това вече е платено. Това са хора от съвсем друго ниво. И изглеждаха те и 
децата някак светли, радостни и умиротворени.
       Преди, доста отдавна, в едно интересно московско семейство, живеещо дълги години в 
Швейцария, за обяд поднесоха някаква невероятна супа, а на въпроса какво е това, отговориха 
«Burdaleau!. Тава е обикновена чорба, но ние я наричаме «Burdaleau», от руското «бурда» (буламач). 
Ние така наричаме всяка супа». Оказа се, че това беше тогава обикновена лещена чорба. Много по-
късно в един от най-уединените и красиви манастири в Балканските планини ме гостиха с чорба от 
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оранжева леща, а на другия ден с лещена рядка каша - двете с праз лук, целина, чесън и подправки. 
Много вкусни! Още и с манастирски хляб с осветена планинска вода!
       Нито една кухня в света, с изключение може би на ведическата, не се явява идеално 
здравословна, съдържа рецепти от продукти, не винаги съчетаващи се, а науката за добрата храна, 
която не убива, а лекува и за нейните необходими за организма количества едва в последните 
десетилетия започва да си пробива път към хората. Затова е полезно в телевизионните предавания за 
храненето да се дават разяснения за класическите рецепти с възможни вариации върху правилни 
съчетания. А затова в предаванията трябва да се привличат добри консултанти, които сами с цялата 
своя външност и жизнен опит да се явяват пример за това, какво значи здравословно хранене. И 
въобще, когато някой взема върху себе си правото да съветва, да учи, а още повече да натрапва 
своето мнение по отношение на храненето и образа на живот, винаги гледайте на самия него. В тази 
връзка всички “кулинарни” предавания, смеем да вземем върху себе си отговорността за казаното, 
всички(!) – това са просто масовки, които напълно са изживели времето си и са практически вредни. 
Дилетантите, занимаващи се не със своите дела, не са търпими никъде. В областта на храненето още 
повече!
От своя страна ето няколко рецепти от Белите Орли (символа в герба на Русия), полезни за всички. 

 Бял лимонник: между два пласта тесто с мая, добре замесено с краве, зехтиново или друго 
масло за създаване на слойност (могат да се купят от магазина замразени готови кори), се разпределят 
няколко настъргани на обикновено ренде, задължително заедно с кората лимони (но кората не трябва 
да е обработвана, което се усеща по външния вид и вкуса й), смесени със захар или мед, затиска се по 
краищата тестото, надупчва се отгоре с вилица или с клечка за зъби и се запича във фурна. Тестото не 
трябва да е дебело и бухнало. Някои правят лимонника с ронливо слоесто тесто съобразно вкуса. Това 
е великолепен бърз сладкиш за чай. Отгоре може малко да се поръси с пудра захар, да се сложат 
изрязани от децата фигурки на животни или поздравления и да се украси с такъв бърз и прост начин за 
нужния случай, особено за деца вместо торта. Може да се експериментира и с други плодове.  

 Бяла баница: между два пласта многослойно или с мая тесто се слагат или се завива като 
баница пълнеж от леко запържен в растително масло праз лук, смесен с краве сирене в пропорции 
според вкуса, добре е да се добави черен пипер и микродози смлян мускатен орех, запича се във 
фурна. Завивайки този пълнеж в малки тънки листа от тесто, по форма наподобяващи френски 
кроасани, може да се получи бързо и много вкусно печиво към чай.  

 Бели катмички: в тънко изпечените катмички се завива плънка от леко запържен праз лук, 
смесен със ситно нарязан варен морков, черен пипер и микродози смлян мускатен орех (вместо 
моркови може да се добави сирене). Увитите катмички може да се зачервят леко върху тиган или във 
фурна. Ако сиренето е твърде солено, може да се изкисне.

 Салата по шопски: настърганото на ренде или натрошено с вилица сирене, добавено към 
нарязани пресни краставички и/или домати, може още и със зелени чушки, лук, други зеленчуци, който 
както предпочита, с маслиново, слънчогледово или друго растително масло и подправки – бърза и  
хранителна «салата по шопски», тя е и гръцка, и балканска – все едно Бяла. Късчета сирене с 
маслиново или с любимо друго масло, поръсени с червен пипер са бърза и хранителна закуска. Сирене 
може да се слага и в супи. 

 Бяло бурдало: сварява се леща (по-добре е тъмна, но може всякаква, вкусът силно зависи 
от вида на лещата) във вода с голяма глава лук или две (за сок, като се нарязва на кръст от страните, 
накрая не се изхвърля, а се смачква и оставя), със зрънца черен пипер, лавров (дафинов) лист, без 
сол, след това се добавя прясно нарязан морков (по-добре на кубчета), нарязана целина, може и малко 
картофи (също нарязани на кубчета) и повече босилек (суха подправка), солта се добавя след това, 
когато всичко се свари (в никакъв случай не слагайте солта в началото), малко да поври и накрая се 
слага нарязано снопче пресен магданоз и повечко запържен до предпочитаната в семейството степен 
на запържване на лука в маслиново (по-вкусно е) или друго растително масло, и съвсем малко да се 
задържи още на котлона, за да омекне. Някои добавят накрая ябълка, но това е съобразно вкуса. 
Такова чорба става още по-вкусна на втория ден. Ароматът и вкусът се влияят от качеството на всички 
компоненти, в това число и от водата (добре е да е изворна или друга постояла със силиций в нея). На
вкуса и аромата влияят степента на запърженост на лука и качеството на подправките. В манастирите 
на Балканите и в Атон, когато повдигнат капака на тенджерата, цялата повърхност на яденето е
покрита с плътен дебел слой подправки, преди всичко чубрица, различни билки, пържен лук и свят му 
се завива на човек от ароматите. Някои чорби ги поднасят с традиционни дребни кубчета или парченца
хляб, запържени в тиган или на фурна с добавени към тях лют пипер, смачкан чесън или с малки 
хлебчета, запечени с кашкавал, поръсени с риган или шарена сол и други подправки, запечени на 
фурна, които са добри също към чай. Всички тези рецепти може и е нужно да се модифицират, 
добавяйки, изключвайки или заменяйки продукти, компоненти и подправки според собствения вкус. 
Важно е подправките да са повечко. 

 Бял хляб, изпечен на фурна: добавете в тестото, всякакво, по-добре да е с повече ръжени и 
пшеничени трици, леко запържен праз лук и краве сирене. Ако няма праз, могат да се запържат перца 
или нарязана глава кромид лук. Този хляб със сигурност ще ви хареса повече от купувания.
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 Бяла риба: намазва се с растително масло тавата, разполагат се в нея плътно по цялото 
дъно нарязани на дълги пластинки моркови или тънички кръгчета картофи, върху тях се разхвърлят
колелца пресен лук и домати, и от двете по малко, колкото за сок, взема се филе от риба, може и 
парчета, поръсват се с лимонов сок, може и винен оцет, посипват се обилно със смес от голямо 
количество босилек с добавяне на черен и червен пипер със средна лютост, посолява се и се 
разполага в тавата, може и плътно, върху рибата могат да се сложат парченца кашкавал, след това се 
покриват с нарязани кръгчета домати и отгоре обилно се разхвърлят колелца пресен лук, ръсят се 
останалите подправки и се полива с растително масло. Много е добре, но не е задължително, между 
парчетата филе да се сложат на плочици нарязана грудка и/или стебла от целина, а вместо домати 
могат да се сложат кръгчета ананас – от буркан или пресни. Поставя се в загрята фурна при 
температура 200 градуса, след 15-20 минути се намалява до 180 градуса и след 10 минути рибата е 
готова. Тя може да бъде всякаква, например скумрия, есетра или друга риба. Кашкавалът също може 
да е различен на вкус, но помнете, че не всички кашкавали стават за такова ядене и въобще за 
запичане във фурна, особено за пици. Маслото може да е маслиново, слънчогледово или друго. Някои 
накрая на приготвянето върху парчетата рибено филе слагат малко краве масло. Тъй като вкусът и 
миризмата на рибата в такова блюдо се губят в ароматите от подправки и зеленчуци, тя върви добре с 
чаша червено вино, независимо от това, че към рибата традиционно на вкус повече подхожда бяло 
вино.   

 Бели картофи. Доколкото блюда от картофи, като правило, се готвят не в много варианти, а 
основно пържени, варени, обелени или необелени, то пробвайте следната проста рецепта: настъргват 
се картофите на ренде на дълги лентички, добавя се жълтъка от едно яйце, настърган по същия начин 
кашкавал и леко запържен праз или кромид лук, поръсва се със сол и пипер, може да се добави сух 
босилек, слага се в тиган, по-добре чугунен и се пържи с всякакво масло под похлупак до зачервяване, 
после се обръща, макар това да е трудно, и се пържи докато и другата страна не се зачерви (както при 
палачинки). Нарязва се на парчета като пица и се яде с каквото ви харесва – като гарнитура към 
любимо ядене, със салата или с кисело мляко. Вида на кашкавала, рецептурата, лука и другите 
ингредиенти се избират и добавят според собствения вкус. Може да се пробва да се добави сметана.  

       Добрите рецепти са много. Винаги в тях главното е да се прихване идеята и да се отработи 
рецептурата на новото ядене според собствения вкус и предпочитание, да се експериментира с 
всякакви рецепти, коригирайки ги според семейния вкус. Харесате ли рецептите, изпратете 
благодарност – по въздуха, по време на храненето! Не се ли харесат – извинявайте на вкус и цвят...

ГЛАВА 4

Не слушайте тези които твърдят, че млечните смеси са екологично по-чисти и полезни от 

гръдното мляко и зърнените храни, от бананите или че гръдното мляко може да води до 
дисбактериаза, и който препоръчва колкото може по-рано да се започне дохранване със смеси. Това са 
– престъпни препоръки на тези, които получават процент от продажбите на сухите смеси, на 
хранителните добавки, на детската консервирана храна в буркани, на лекарствата, ваксините. Нищо не 
може пълноценно да замести натуралното гръдно мляко на майката, дори и най-лошото, даже от 
болна майка! Майчиното мляко е не само храна, но и главно лекарство на малкото дете. И то 
трябва да го получава не по-малко от година. Ако дори майката е болна, тя трябва да проведе
колкото може по-бърза чистка на организма, да възстанови нивото на силиция и йода. За 
увеличаването на количеството на майчиното мляко и за неговото възстановяване, ако то спира, 
помагат настойки от бял равнец, корени на валериан, маточина, сладък корен, покълнала пшеница. 
Обърнете внимание на децата, кърмени и отгледани с майчино мляко и на тези отгледани с изкуствена 
храна. Различията между тях са невероятни. Те са със съвършено различни изражения на лицата, 
различни реакции, различно здраве. Да се подлага на съмнение изключителната важност на гръдното 
мляко за нормалното развитие на детето е просто престъпление срещу децата.
       И за огромно съжаление, в Русия по данни на НИИ от педиатриите, детските хирургии и други 
учреждения, както и по цял свят, количеството на майките-кърмачки, катастрофално се съкращава. В
Америка, където до неотдавна беше повсеместно разпространено изкуственото кърмене, сега се прави 
всичко, малките да получават гръдно мляко! А в медицинските картони и при прегледите при някои 
комисии има графа дали са хранени с гръдно мляко или изкуствено.

ГЛАВА 5
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     Известният български просвещенец и натуролог Петър Дънов е писал, че за нормалното 

хранене на човека е достатъчно да се вземат в уста всичко на всичко само дванадесет лъжици с храна 
(за него А. Айнщайн е написал: Целият свят се възхищава от мен, а аз се възхищавам от българина 
Петър Дънов!). Преди време в много книги по хранене и източна медицина се привежда пример за 
това, как в 1970-80-те години на гарата в Истанбул е работил като носач и товарач, мъкнейки тежките 
товари като всички, мъж на възраст около 70 години, дневната дажба на който се е състояла от 5 
сушени финикови фурми, 2-4 парчета черен хляб и няколко чаши билков чай. Този случай е 
проверяван и председателят на департамента по медицинска служба в Истанбул г-н Хайдер Сюр е 
потвърдил, че такъв товарач действително е имало и той е починал на възраст над 80 години. И, маже 
би, изпадането на зъбите в старостта, представлява сигнал за това, че хората на възраст трябва да 
сменят типа и характера на храната и да преминат на подобна на тази, която е била при истанбулския 
товарач, а също и да изменят способа на нейната употреба.
       Преди време един посивял йог, работещ в белоруската академия на науките (който в зората на 
съветската космонавтика, след успешното преминаване през медицинските комисии за зачисляване в 
отряда на космонавтите-изследователи, там все пак не са го приели заради това, че не бил член на 
компартията, а в партията не го приемали, защото принадлежал към академичната интелигенция, а не 
към работническата класа или селячеството, а тогава това съотношение се е регулирало, за да може 
партията да бъде работническо-селска!?), намазвайки с мед за себе си и за госта по половинка от 
неголям зърнест хляб и поставяйки на масата по чаша шипков чай, казва: «Ето тази енергия стига на 
човека за целия ден, даже при тежка работа! Ако се предъвква добре – до течно състояние». Според
препоръките на йогите храната трябва да се довежда до течно състояние, защото тя пълноценно се 
усвоява само тогава, когато не само е добре сдъвкана, но и когато се поглъща в течно състояние. А 
гълтането на храната не съвсем добре сдъвкана, постепенно натрупва проблеми в организма. Всички 
топмодели стоят само на зеленчуци и плодове, не ядат месо, а се удържат на подиумите, не падат при 
демонстрация на моделите и всички, като умопомрачени, тичат да ги гледат. А една съвременна санкт-
петербургска балерина яде твърда храна едва ли не 2 пъти седмично, макар да изразходва енергия 
като дървосекач!
       Не бързайте със скептичната реакция. Първо, дайте да си представим, какво би станало с балета, 
ако една балерина яде като дървосекач, по таблицата за пресмятане на калориите, която е съставена 
в миналите векове и се използва и досега. Второ, Старците, както е известно, ядат веднъж на ден и 
доста малко, някои се хранят само с изрезки от ябълки и други плодове. Сега много се пише за 
храненето със слънчева енергия. Тук има два аспекта. Първият, ако се припомни това, че Даосите 
считат целия материален свят, включително хората, за кондензирана, тест сгъстена материя, К. 
Циолковски е говорил за това, че човек се състои от снопчета светлина, отдавна е открит процеса на 
формиране на растителния свят с помощта на слънчевите лъчи и фотосинтезата, инженерът от 
белоруския град Солигорск Иван Вараско смята, че слънчевите лъчи, достигайки Земята, се 
материализират и засипват нейната повърхност, а руският учен В. Плохов смята, че Слънцето е 
творило и твори материята на планетите и на всичко живо, следвайки Енергоинформационното Поле 
на Вселената, което може да се нарече Бог, то напълно може да се разбере механизмът за хранене на 
човешкото тяло със светлина и с Вселенска енергия, които са способни да се материализират. За което 
помага и овладяването на правилното дишане, казано е по долу за това, в раздела «За дишането». 
Вторият аспект, във всички описани случаи на «слънцеядство» хората употребяват чайове, мляко, мед, 
настойки от билки, вода които в достатъчна степен обезпечават на организма необходимата енергия и 
микроелементи. Да си спомним, че споменатият по-горе носач на истанбулската гара, не се е 
занимавал със слънцеядство и със своята дневна дажба от 5 сушени фурми, 2-4 къса черен хляб и 
няколко чаши билков чай е мъкнал тежките товари наравно с всички. На кедрово масло и вода може да 
се живее в подземие, защото кедровото масло, както и меда, притежават колосален потенциал от 
енергии, натрупани от слънчевата светлина. Ето защо е полезно хората да садят и отглеждат 
навсякъде плодоносни дървета, и да се ползват с благодарност от енергията, която Слънцето дава на 
всички безплатно цял живот. Изхождайки от това, всеки може да си представи колко много хора 
преяждат с твърда храна и колко много енергия изразходват за нейното извеждане от организма, 
особено ако тя е неподходяща. Че още и погълната без хубаво предъвкване. И колко малко хора 
получават енергии по пътя на доброто сдъвкване на храната в уста, а още катастрофално по-малко 
получават чиста енергия отвън, от Космоса. «Dog’s mentality»,- казва за хората бързо поглъщащи 
храната без нейното предъвкване и вкусване, Председателят на Международната палата за 
християнския бизнес (ICCC, Швеция) Гуннар Олсон. Оттук идват и проблемите с теглото и здравето 
още от детството, и съкращаването на срока за живот. Това значи, че човек и в храненето значително 
се е спуснал към нивото на звяр, и на него все още му предстои да се научи да яде, като Човек. Затова 
ако вашето дете яде злакови каши, пие много изворна вода, натурални сокове, компоти (при отсъствие 
на сокове, компотите великолепно ги заместват) или напитки от изворна вода, с разтворено в тях 
плодово сладко, а всичко друго не иска да сложи в уста, и ако на шведската маса в петзвездния хотел 
иска детска храна, тоест каша – то това е благо! И ако вие сте повлекли със себе си малкото дете на 
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курорт, обезателно вземете с вас и готови зърнени закуски - овесени с трици, от няколко зърнени 
култури, бързо приготвящи се с гореща вода и с добавяне на мляко (които винаги ги има на шведската 
маса), за да може детето да не изпитва твърде голям стрес и заради факта, че всичко е съвсем 
различно. За вас морето - е приказка, а за детето то е голяма вода, а курортът, екзотиката, кипарисите, 
палмите – чужда за него обстановка, с голямо количество хора, шум, силна музика, че и със съвсем 
друга, непривична храна. Вече е отгледано поколение деца на житни и бобови култури, сокове, 
зеленчуци и плодове, семена, риба (съвсем рядко) – и какви деца само. При това без никакви ваксини, 
макар и много да е струвало на родителите да преодолеят натиска и упреците на загрижените лекари 
за отсъствието на родителска грижа за здравето на собствените им деца, за безотговорността и даже 
за престъплението срещу собствените деца!? И такива деца почти не боледуват. А ако се простудят 
или ги пипне вирус, то капки от сладък корен, йод или разтвор на Лугол, водороден прекис, екстракт от 
бяла ела, карамфилче с парченца морска сол, с капки каквото и да е слабително (отвара от кора на 
зърнастец, рициново масло), добавени в голямото количество течности, очистващото хранене с каши с 
обилното добавяне на трици, сушени кайсии, сини сливи, бързо помага за справяне с 
неразположенията. Трето, в пресата е имало съобщение за това, че в Хималаите живее неголямо 
племе планинци, хранителната дажба на които се състои изключително от кайсии (през лятото пресни, 
зимата сухи), пшеница, планинска вода. Хората там живеят по 120-160 години. Във връзка с това 
помислете, колко потенциално е можел да живее този товарач на гарата в Истанбул, ако той вместо 
финикови фурми или в допълнение към тях е изяждал още и по пет кайсии – пресни или сухи.
Четвърто, да си спомним за йогата, тя за възстановяване и съхраняване на здравето препоръчва да се 
дъвче колкото се може по-дълго храната в уста, да се довежда тя до течно състояние, след което да се 
изсмуче и изплюе твърдия остатък, поглъщайки навътре само течната част, защото до 80 процента от 
енергийната й ценност се поема още с рецепторите в устата (това се потвърждава и в много 
съвременни книги). Оставащата твърда храна вече не представлява ценност за организма, ще му
потрябва значително количество енергия, да я преведе през червата и да я изведе от организма. При 
мнозина тя застоява там, акумулира се с години в различни отлагания, с всички произтичащи 
последствия за фигурата и здравето.
       От казаното е понятно, че хората преяждат, а при отсъствие на почиствания отвътре и 
профилактични разтоварвания те просто отравят себе си и гният вътрешно. А лошата евакуация по
време на бременността представлява много силно отравяне на плода и самоотравяне, интоксикация на 
майката, защото се налага да извежда още и продуктите от жизнедеятелността на плода. Също и при 
всяка тежка болест нарастващото самоотравяне води към бързо отслабване на организма. Ето защо 
лечението на рака, а и на всяка друга болест следва да се започне, в качество на първа и най-важна 
стъпка, с интензивна чистка на червата и нормализация на тяхната естествена евакуация (у раково 
болните винаги е силно нарушена функцията на евакуация), а също възстановяването на 
микробиологичното равновесие (симбиоза) в организма с био/бифидо йогурти, кефири, кисело мляко. 
Но, трябва да се напомни, че с йогуртите, киселото и прясното мляко могат винаги да внесат в 
организма микропаразити и техните личинки, защото в млеката, и това потвърждават микробиолозите, 
винаги се намира и патогенна микрофлора. Ето защо се препоръчва приготвянето им да става с билки 
или те да престоят с чесън в тях, или да се добавят няколко капки йод/разтвор на Лугол. Всеки който е 
бил в Турция, е обърнал внимание на това, че там е популярен йогуртът с чесън. А тази народна 
традиция е тръгнала оттам, че по такъв начин в миналите времена, при топъл климат без хладилници 
са съхранявали киселото мляко от разваляне. А сега този народен метод са взели на въоръжение 
хотелите: щом пресният айран застои ден-два, в него добавят чесън и го слагат отново на шведската 
маса...
       Не би било излишно за тези, които имат сериозни проблеми със здравето и теглото, който вече е 
на възраст, а яде като в юношеството, и който вече няма откъде да чака помощ, да прочете книгата на 
В. Лаврова «Ключи к тайнам жизни», стр. 20-21, където тя пише за сухото гладуване (без храна и вода) 
през ден, тоест три пъти седмично, и дори да е веднъж седмично – това дава великолепен резултат 
(един ден сухо гладуване по сила на очистване на организма е равен на 4-5 дни гладуване на вода). А 
сухите гладувания по два и повече дни поред подготвят за 5-дневното сухо гладуване (5 денонощия 
без контакт с храна и вода), което изисква силна воля, но води към победа над всички болести: 
организмът, особено в последните пет часа на 5-дневно сухо гладуване, претопява и изхвърля от себе 
си всички нечистотии, паразити, инфекции и измъква човека от всяко състояние.
       Гореуказаните примери за качеството на храната, достатъчна за човека, навеждат директно на
извода, за който пише В. Лаврова, за това, че човек, за да бъде здрав, строен и дълго да живее, трябва 
или да преодолее своята страст към преяждането и да намали количеството на употребяваната храна, 
или да яде без да се ограничава, но следващите 1-2 дни да дава на организма си отдих и очистване 
чрез пълно гладуване.
       Освен това, В. Лаврова пише, че преминаването към растителна храна позволява за половин-една 
година напълно да се отстрани рака от организма на човека. Интересният човек, ръководител на 
«Центъра за здраве» в Одеса, А. Порошин казва, че причините за болестите са всичко на всичко две: 
ненормалното хранене и негативното мислене. Да, това е така! Ако се премине към хранене със 
зеленчуци и плодове, отгледани от семена, подържани в устата 9 минути (за да поемат те 
информацията за болестите на човека и после той да ги ползва и да се лекува с тях) и се живее в 
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хармония със средата и Природата, то човек може да не боледува въобще. Затова и съществува в 
християнството Великия пост – не за Църквата и не за Бога, а за хората, да могат те веднъж в 
годината, не употребявайки продукти от животински произход в течение на 50 дни, да могат да се 
очистят от паразити, да нормализират теглото, да оздравеят и да се подмладят. А в Рождественския 
пост да се разтоварят преди обилните и продължителни празници за Рождество Христово. При това 
съставна част от Великия пост се явява въздържанието и в мислите и в думите: да не се изпуска от 
себе си нищо негативно нито в мислите, нито в думите, тоест да се съблюдава своеобразен обет на 
безмълвие и покой. Ето още една причина, поради която Преподобният Серафим Саровский е падал 
ничком на земята, закривал е лицето и очите си, виждайки насреща идващ човек: за да не се отклони
от състоянието на единство с Вселената, с Бога, в което състояние човек, откъснал се от приземното 
ниво, се изкачва към висшите състояния на битието, сравними със състоянието на стаена радост и
Вселенски възторг, където той се съединява с Вселенската Божествена Енергия и в него влиза
Благодатта. И все пак по-правилно ще бъде не състоянието на пълно безмълвие, тоест на нищо не
правене, а моделирането на Велико, Красиво и Съвършено Бъдеще за себе си и света! Също така, ако 
се приемат антихелминтни средства и се седи на сокове от пресни моркови и цвекло (в съотношение 
70:30%) и на морковено-цвеклено-ябълкови салати, употребяват се повече трици, други зеленчуци и 
плодове, то най-тежкият рак, СПИН, диабет и всяка друга много тежка болест може да се победи за 
месец. Проверено е! И това е – най-ефективното естествено средство за нормализиране на теглото –
наистина, не за месец, особено ако трябва да се свалят десетки килограми. Не трябва да се въвежда
организма в резки промени, дори и в посока на оздравяването.
       Що се касае до растителната храна въобще, то тук може да се направи една забележка: това 
действително е така, ракът може да си иде, тъй като паразитите живеят за сметка на месото, млечните 
и другите продукти от животински произход, и ако организмът е чист, то той не изпитва необходимост 
от тези продукти. Ето защо по време на чистката се изисква изключване на животинските белтъци, а 
киселото мляко е най-добре да се приготвя с растението змийско мляко или да се пие с капки на Лугол
или с йод, защото даже при еднократно приемане на обикновено кисело мляко или йогурт става 
възпроизводство на паразитите, което веднага се и усеща с появата на болезнени възпаления, корички
и отделяния от носа. Обаче ако в организма вече са се заселили ламблии, власоглави, дребни или 
други лентови червеи, букет от трихомонази и други микропаразити, то без интензивна комплексна 
чистка на организма да се премахне рак, СПИН или друга болест само с растителна храна е трудно. 
Само ако вие владеете знание за това, какви зеленчуци, плодове и в какви количества имат конкретно 
антипаразитно действие и срещу какви конкретни паразити са ефективни. И даже ако това го знаете, не 
всички продукти могат да ви бъдат достъпни. Например, някои сортове пъпеши имат силно 
антипаразитно действие, но тях невинаги ги има в продажба и не за всички са достъпни. При това е по-
добре да не се слушат съветите на различни специалисти за това, че пъпешът не понася съседството с 
други продукти, подува корема, предизвиква разстройство на стомаха и е по-добре да се взема 
отделно. Подуването на корема от пъпешите е явно свидетелство за тяхното антипаразитно действие –
той е разтревожил паразитите. Точно така просто се обяснява и диатезата от ягоди, заради което 
мнозина лишават своите деца и себе си от този чудесен плод, вместо да проведат противохелминтна и 
противопаразитна чистка, а също и да проверят подхождат ли ягодите за тяхната кръвна група. Или 
плодчетата на песекинята, които са много силно средство срещу ламблии, токсоплазми и други 
паразити (затова и се подува корема), нейните пресни и сухи плодчета е полезно да се дават на децата 
няколко пъти годишно, но песекинята не навсякъде расте. Освен това растителната храна притежава
лечебни свойства тогава, когато е чиста, отгледана без химия. А тази, която е отгледана в собствената
градина, още повече от семена, подържани в устата ви 9-10 минути, по съвета на Анастасия от книгите 
на Вл. Мегре, притежава свъхлечебни свойства именно за конкретния организъм. Защото семената, 
подържани в устата, попиват в себе си информацията за организма и растението приема от Космоса и 
натрупва в плодовете тази енергия, от която се нуждае човек за да оздравее. Замислете се, колко умен
е механизмът на Природата, от който хората практически не се ползват, защото нямат фамилни
имения. Разбира се, следва да се има в предвид, че такива плодове трябва да употребяват само този, 
който ги е посадил за себе си с лечебна цел.
       Следва да се отбележи, че добре оттренирания организъм, например, след усвояване на «Окото 
на възраждането», сам ограничава потребността от храна, особено от месната. Ако пък сте преяли, то 
бързият и прост способ за помощ на храносмилането е да се подиша с лявата ноздра 10-15 минути, 
затискайки дясната с палец. В последващите дни направете разтоварване. Много помага за 
подобряване на храносмилането и за обменните процеси гълтането с уста и преглъщането на въздух в 
стомаха, особено при разходка на свеж и чист въздух, пиенето на течности с всмукването на въздух,
само не е необходимо да е шумно. И бъдете внимателни на гости, при всякакъв род масови пиршества, 
приеми, сватби, юбилеи: където и да се провеждат, за тях се купуват най-евтините продукти, а 
подготовката на ястията започва 3-4 дни предварително, в това число дори и в посолства, които се 
обслужват от ресторантски служби.

       Сега виждаме колко малко храна е нужна за да е здрав човек и да живее дълго. Внимание към 
всички майки, където и да живеят: в градовете, в селата, в отдалечени малки населени места, 
който едвам свързва двата края в тези трудни времена и на когото сърцето се къса при вида на 
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изобилието от колбаси, месо, разнообразно детско меню, бонбони, други сладки неща, банани, 
цитрусови плодове по магазините, и от обида, че те не могат да дадат това на своето дете: 
Постарайте се да разберете, че в такава ситуация най-вярната и мъдра стратегия ще бъде 
приготвянето на сушени плодове (всякакви, дори и най-обикновени, даже диви, ябълки, круши, сливи, 
ягоди, плодове на шипка, горски плодове), всякакви житни култури от цели зърна (овес, пшеница, 
ечемик, просо, ориз), билки (коприва, глухарче, полски хвощ, кипрей, медуница, може билките да се 
натрошат и дори смелят) и това също е изобилно разнообразие! Ако вашето дете изяжда всеки ден по 
паничка овесени, ечемични каши с триците или каши от натрошени зърна пшеница, овес, ечемик, 
гречка и други, също и сварен на отвара полски хвощ, даже да няма мляко, даже и без мед, и изпива 
чаша компот и нищо повече, то детето ще получи такова количество чиста енергия и естествени 
микроелементи, преди всичко силиций, каквито никога няма да може да получи дете, растящо сред
море от колбаси, месни продукти, сладкиши и прочее мъртви храни. Вашето дете ще бъде доста по-
здраво, силно, сръчно и умно от своите връстници, по-малко ще боледува и по-добре ще се развива! И
даже ако вие го оставите само на едни трици, това ще бъде велико благо за неговото здраве, 
израстване и движение по живота! Съществуват, ще повторим още веднъж, стотици примери, когато по 
време на война гладуващите деца са ги хранили само с трици за животни и те не само са оцелели, но и
рядко са боледували, добре са се развивали и са израснали с доста завидно телосложение и здраве. 
Триците са доста богати на силиций и на други микроелементи, които блокират и извеждат паразитите 
от организма, добре формират мускулната, костната и мозъчната структури! Интересно е да се 
отбележи, че в овеса и в овесените трици никога не се завъждат червеи и насекоми. Вижте конете, 
тяхното здраве и сила, а нали, те живеят основно на овес, трева и чиста вода! Това е и доста нагледен 
пример от Природата! Представете си какво би станало с коня, ако го хранят с овес без триците, с
печен колбас, сланина и картофи, с макарони и после го поят с кисел!? Ако детето помоли да яде, то 
чаша компот с къшей черен хляб ще го заредят с енергия за през целия ден. Защото компотите са 
доста калорични и с много микроелементи в зависимост от консервирания в тях плод. Вместо сокове, 
може да се приготвят смлени плодове и сладка, които после да се разреждат с вода и да се пият.
Лъжичка стрити плодчета на ракитник, френско грозде, черна или червена боровинка с чаша вода са
великолепно питие за деца на всяка възраст и за възрастни. Могат да се приготвят смлени плодове със 
захар в отношение 50:50 и щателно да се изваряват в стерилни буркани със съдържанието в тях за
няколко минути. При спазване на правилата за стерилизиране плодовете със захарта се запазват цяла 
година и по-дълго. Можете да изсушавате и добавяте към супи, към всяко ястие листа от глухарче, от 
коприва, които са изключително богат източник на микроелементи, в това число и на силиций. Ако 
успеете да добавяте в храната по няколко зърна прораснала пшеница, вие ще обезпечите на детето 
основния комплекс от микроелементи и витамини. Понаблюдавайте своето дете след такава храна: то 
ще бъде през целия ден в движение. В същото време децата-месоядци, натъпкали стомасите си с 
животински белтъчини, колбаси, сосове, картофи, нишестени кисели, сладки храни, ще се потят, ще 
дишат тежко и в по-голяма част от времето ще седят и ще изразходват огромно количество енергия за 
преработване на обилната храна и за изхранването на паразитите в себе си. Вашето дете в това време 
ще се движи, като че в него има мотор! А ако в дажбата присъстват бобови култури (всякаква леща, 
фасул, грах, нахут), всякакви ядки, семена, лук, чесън, плодове, то това изобщо е изобилие! И старайте 
се да садите в градината си и навсякъде дървета с ядки – орехи, лешник, бадем, кайсия и други. Когато 
те израснат нека децата да седят под тях и да си хапват ядки, плодове. Та нали те са складове на 
натурален белтък, на най-ценни витамини и микроелементи. Така че защо да не се отглеждат такива
дървета навсякъде. Ограждайте своите градини по периферията с дървета. А ако имате и чифт 
собствени кошери, може не само да обезпечите за себе си лечебен мед, но и да получите определена 
печалба. Колко е красиво и полезно това занимание - пчеларството! Въобще по въпросите за 
храненето на детето и на възрастния си спомняйте по-често за силата и мускулната маса на слоновете, 
конете, кравите и за това, какво те ядат. Спомнете си и за зайците и лъвовете... и за балерината, която 
изразходва за 7-часовите ежедневни тренировки толкова енергия, колкото и един дървосекач, а яке 
твърда храна само два пъти седмично, като основно седи на сокове и напитки!
       И още един важен въпрос – за това, какво все пак е по-добре да се даде на врага и какво сами да 
изядем: закуската, обеда или вечерята? В САЩ са наблюдавали продължително време две групи хора, 
едната от които основната храна е употребявала сутринта и през деня, а другата вечерта. Резултатът 
еднозначно показал: тази група, която се е ограничавала сутрин с минимална закуска, със среден по 
обем обяд през деня и яла стабилна вечеря, е изглеждала значително по-добре по всички показатели
за здраве и работоспособност. И макар единен режим за хранене не бива еднозначно да се 
препоръчва на всички, по силата на съществените различия между хората, все пак следва да се 
отбележи, че сутрин след сън организмът, натрупвайки много енергия през нощта, едва ли се нуждае 
от стабилна закуска. Апетитът започва да се обажда някъде към 11-12 часа, но стабилният обед оказва 
силно затормозяващо въздействие върху организма, принуждавайки го да насочва много енергия за 
преработване на обилната храна, като това се отразява на работоспособността. А вечер може да се 
яде стабилна вечеря и да не се жали енергията за преработване на храната, тъй като мозъкът и 
ръцете не са заети и могат да си почиват. И ако вечерята не е съвсем близко до времето за лягане, то 
храната успява да се преработи и така се дава на организма възможност да потъне в дълбок сън, не 
изпитвайки потребност от храна през нощта, което е напълно възможно да се случи при оскъдна
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вечеря. Във всеки случай е по-добре да се яде така, че по време на лягането стомахът да е успял да 
преработи храната. И помнете това, че възникването на глад през нощта в болшинството случаи се 
явява признак за наличие на паразити в организма, които се активизират да търсят храна през нощта, 
около два часа... Все пак, тогава организмът трябва да спи. А да се яде преди самото лягане и по 
нощите – значи да се устройва на паразитите шведска маса. Особено вредно е да се хранят децата 
през нощта още от 4-5 годишна възраст.

       Умереното, ограничено хранене винаги води към обновяване на организма, тъй като вместо да 
хаби енергия за храносмилане, човек общува с Божествената Вселена, черпи оттам Енергията на
Живота, Благодатта, както правят Старците. Децата – още повече. Всички знаят какво става като се 
даде на гладно дете малко парче хляб, как то се наяжда с него. Майките се тюхкат, казват, убихме на 
детето апетита. А в действителност, не е убит апетита на детето, то просто получава от храната такъв
заряд от енергия, какъвто му е необходим. И всяко по-нататъшно седене на масата и тъпчене с храна 
носи вреда. Ето защо е изключително важно това, каква майка ще се падне на детето. Ако тя е 
несведуща по всички тези въпроси, то, тъпчейки го с всякаква мъртва и вредна храна от благи 
съображения и подбуди, и от любов към своето чедо, на практика му нанася непоправима вреда. 
Погледнете майката и можете с голяма степен на вероятност да определите какво ще бъде детето.
       Всички тези примери също така дават по-добре да бъде разбран дълбокият смисъл на
религиозните пости и на това, защо иконописците са преминавали за продължително време към
въздържание спрямо обилна храна и преминаване към скромна, натурална, растителна: за да се 
очистят, да натрупат колкото може повече Благодатна Енергия и да я предадат на Образа – с Любов, 
за да носи той на хората Благо за векове напред. Родителите зачеващи дете, носят не по-малка 
отговорност, отколкото иконописците и също са длъжни да разберат: да се зачева дете без подготовка, 
без предварително очистване, на каквато и възраст те да бъдат, още повече ако вече първата свежест 
и най-силната енергия са отминали, това е престъпление срещу потомството! Доброто очистване ще ви 
даде нова, Божествена Енергия, Благодат на каквато и възраст да сте, която вие и ще предадете на 
своето дете. А от такава енергия децата не могат да се раждат недобре развити, увредени. И ще 
влязат те в този свят съвсем по друг начин – не просто се раждат, а влитат. Защото и във вас, и в тях 
ще има много Божествена Енергия и те ще бъдат желани от Божествената Вселена! Затова преди 
раждането, за всеки случай, помолете предварително акушерките да притворят прозорците: да не би 
Вашето Творение, изведнъж да изхвърчи през тях и да почне веднага да лети.
       Описаният по-горе механизъм на Раждане-Явяване в Света на Здрави, Красиви, Талантливи, 
Велики, Благородни, Хармонични и Угодни на Вселената деца работи абсолютно безотказно, само 
трябва да се съблюдават Законите на Природата.
       А порочно заченатите деца, с разрушена и ограбена от родителите енергетика влизат в този свят 
трудно, болезнено, дълго, често с усложнения, водещи до това, че детето влиза в света не през 
Божествения път, а през Цезаровия.     

ГЛАВА 6

Руските учени са установили, че топлолюбивата соя не е толкова полезна, както се смяташе 

по-рано, тъй като деформира работата на клетъчните мембрани (затова и нея сега я пласират 
производителите й в страни от третия свят). Чрез опити руските учени са установили, че генно 
изменените картофи или соя, като се добавят в храната на мишки, водят до гибелта на 60% от тяхното 
потомство, а останалите всички – остават недоразвити, със слабо здраве, с повишена агресивност. А 
нали соята е съставен продукт на всички колбасарски изделия... Чипсовете се произвеждат предимно 
от генно изменени картофи. Поинтересувайте се дали има соя в детските млечни смеси? Доста по-
полезна е например лупината, растяща навсякъде и украсяваща със своите красиви цветове земята, 
която е непретенциозна и нейната структура е по-близка до човешката клетка. Млякото от лупина е 
много по-добър заместител на кравето мляко, което е противопоказно за хората от първа кръвна група, 
повишава количеството на слузта при хората от втора кръвна група, провокира инсулинови реакции.
       Скриват се, за съжаление, истинските мащаби на това, доколко сериозно днешният прогрес 
нарушава равновесието в Природата и създава заплаха за здравето на човечеството. Още през 1950-
те години учените са предупреждавали за това, като «най-обвиняван продукт» на Земята става 
млякото (С. Шеннон «Питание в атомном веке», Б. В. Болотов «Бессмертие – это реально», «Спаси 
себя сам»). Тази характеристика е дадена на млякото и на всички без изключение млечни продукти
заради изключително високото съдържание в тях на радионуклеиди, в сравнение с всички останали 
други продукти. Работата е там, че кравите изхвърлят стронция през млечните си жлези. И макар
ядрените държави да са се вслушали в учените и да са забранили атомните и ядрените изпитания на 
повърхността на Земята и под вода, количеството стронций на планетата не намалява, а обратно, 
расте. В наши дни няма на Земята район, където биха могли да се намерят чисти от радионуклеиди 
храна и вода за кравите, козите, другите животни. Дори това да е Антарктида или Хималаите, млякото 
на животните ще съдържа всичко, което те са получили с тревата и храната. Активните радионуклеиди 
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се внасят в организма на човека най-вече с млякото и продуктите му. При това в изварата 
концентрацията на радионуклеидите е тройно повече, отколкото в млякото, а в кашкавала е още по-
висока. В растенията, особено в израсналите над повърхността на земята, радионуклеидите са 
значително по-малко. Ето защо, преминаването на растителни белтъци и млека вместо на месо и 
мляко от животни, употребата на повече натурални сокове – това е перспектива, към която 
неизбежно ще дойдат хората. Освен това, лупината например е истински шампион сред другите 
растения по обогатяване на почвата с органични вещества, азот и фосфор.

       За да могат хората да бъдат здрави, особено бременните и кърмещите майки, още повече 
болните, е извънредно важно да ядат повече сурови, добре измити зеленчуци и плодове, желателно е
да са екологично чисти, отгледани без химия (лечебни са само продуктите, отгледани в собствената
градина, а лечебната сила на растенията, засети и отгледани за себе си нараства неколкократно). 
Добре е да се пие повече топена вода или вода с лед. Както са установили учените, прелетните птици
затова прелитат от топлите страни, където има изобилие от храна и е топло, на Север на хиляди 
километри, защото топената вода им позволява да дадат здраво потомство. Учените са открили, че 
молекулите на чистата изворна вода, на топената вода са идеално хармонични и съвършени, а от 
чешмата са деформирани, което трябва да се помни, имайки в предвид, че тялото на човека се състои 
над 65 процента от вода. Добре е да се употребява жива вода – от извор, престояла със силиций 
(пиенето на вода директно от извора от децата, без да се сгрява в устата, като правило, води до
простуда). Водата от чешмата е некачествена, особено сутрин, когато през нощта е престоявала във 
водопроводните тръби. Трябва също да се има в предвид, че водата в търговската мрежа, която е 
изворна и от кладенци, продаваната в бутилки, може да се съхранява 6 до 12 месеца. Помислете
защо? Всеки човек трябва да приеме за себе си правилото да изпива дневно на глътки приблизително 
около1,5-2 литра вода и течности, добре е водата да е топена с добавени към нея около 2 грама сол, 
по-добре морска. Много е добре да се въведе като практика сутрин на гладно да се изпива чаша жива 
вода, леко затоплена, на малки глътки. Доктор И. П. Неумывакин директно пише в своята книга «Вода и 
её жизнь», че човек, който не снабдява своя организъм с нужното количество вода, много бързо се 
превръща в старец. Като правило е доста трудно принудително да се пие такова количество вода
регулярно. Но обърнете внимание на първите сигнали за недостиг на вода в организма: поява на 
бръчки по лицето, сухост на кожата, нацепвания по петите на краката. И тогава на бегом ще притичате 
за вода. Тя е най-важен елемент във всички химични реакции в организма. С възрастта става 
притъпяване на чувството за жажда и се увеличава загубата на влага в организма, което се 
съпровожда с поява на сухост в устата през нощта. Изпиването на 1,5-2 литра вода с 2 грама морска 
сол помага за поддържане на всички жизнени процеси на необходимото ниво и за снабдяване на целия 
организъм с комплекс от микроелементи, съдържащи се в морската сол, която при това и намалява 
нивото на загуба на влага. В Бела Рус живата вода от изворите се е считала за сълза Божия и изворите 
особено са се почитали. Смятало се е, че всеки човек трябва да построи дом, да роди и възпита 
хубави, добри деца, да засади градина и да благоустрои извор. Затова изворите винаги са се държали 
в идеална чистота. А вижте сега в какво състояние са те. Всеки отива там, взема вода и през лятото, и 
през зимата, но са устроени добре съвсем малка част. 

ГЛАВА 7

       От всичко по-горе казано само глупав човек не би разбрал, че продоволствието, продуктите за 

хранене могат да лекуват или да убиват човека. И че въпросът за това, какво да се яде и с какво да се 
хранят децата – това е въпрос на здраве или на болести, всъщност, въпрос на живот или смърт. Още 
великият Хипократ е казал: «Необходимо е, храната да бъде лекарство, а лекарството – храна». В 
общество и в цивилизация, където човек е откъснат от земята и е принуден да купува продукти
отгледани и произведени от друг, трябва да съществува строга и ефективна система за контрол над 
продоволствията, постъпващи на пазара, в магазините – и за произведените в страната, и внасяните от 
чужбина. Ако това го няма, виновна е властта и такава власт няма право на съществуване. Свидетели 
сме на безпрецедентен наплив на просрочени, генно модифицирани, други некачествени продукти, 
меса, които вече са забранени на Запад. В средствата за масова информация стана почти ежедневие 
да се съобщава за установени нередности при производството на хранителни продукти или за вредни 
съставки в тях. И макар следващите редове да се отнасят за руснаците, е възможно, независимо от 
националността, всеки да извлече рационални идеи от предложенията.
В условията на безсилие и нежелание на законодателната и административната власт да се занимават
с тези основополагащи за бъдещето на страната проблеми е назрял въпросът за създаване на някакъв 
орган от типа на Общонароден Съвет на Мъдреците и Съд на Съвестта, който трябва да понесе 
Отсъждането на Мъдрите хора по проблемите, засягащи здравето и стратегическото бъдеще на 
нацията, по въпроси, където властта се е оказала умишлено или реално безсилна. Това се отнася до
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оповестяване на Отсъждане/Определяне по въпроси за внос в страната и продажбата на просрочени и 
генно изменени продукти, на подправени лекарства, за клонирането на животни и растения, за 
присаждането на органи, за обръщането на реките, за разложението и убийството на културата, за 
нравственото ниво на телевизията и киното и използването им за разлагане на обществото, за общото 
достояние на природните недра, гори, природно–ландшафтни паркове, бреговете на морето, реките,
езерата и много други. А също обявяването на Отсъждане/Определяне за характера на приеманите от 
властта, от лидерите, от чиновниците решения, програми, концепции за развитие и отговорността им за 
тях, което е особено важно за ориентирането на хората в навечерието на избори.
       И докато мъжете мълчат по повод на това, което се твори, особено по повод на бъдещето на 
децата, на младите поколения, своя глас започват да издигат ЖЕНИТЕ! Ето кой може и трябва в този 
отговорен момент да помогне да се измени светът към по-добро и да се обърне направлението на
живота на хората.



143

*       *
*

ЗА ДИШАНЕТО

ГЛАВА 1
  

       Както вече беше споменато, древните иконописци преди изписване на иконите дълго са се 

очиствали с пост, оскъдна, натурална храна и молитва. Защо? Защото човек получавайки с храната само 
неголяма част жизнена енергия, възприема главната енергия на живота, Божествената Енергия директно 
от Космоса – с клетките на организма и с дишането. При нас тази енергия се нарича Благодат, а при други 
народи по-различно, на Изток - Ки или Ци. Тази енергия е безгранична, неизчерпаема и е дадена на 
всички живи и неживи същества в цялата Вселена, в това число и на Земята, на всички хора, деца и 
възрастни, независимо от мястото на живеене на планетата, независимо от пола, цвета на кожата, 
националността, вероизповеданието, мирогледа и др. Но я възприемат всички по различен начин. Колкото 
по-висока и фина енергетика получава човек при зачеването, износването, колкото по-добре той я 
съхранява, а още повече ако я усъвършенства през живота си и колкото по-чисто е тялото му, толкова 
повече неговият организъм е способен да възприема Животворяща Енергия на Божествената Вселена, 
Благодатта. Тоест, колкото е по-висока наследствената енергетика на човека, колкото са по-високи
неговите трептения в Космоса и колкото по-чисти са клетките на тялото, на мозъка му, толкова в по-пълен 
обем и по-високочестотна Животворяща Енергия от Космоса той получава. И толкова по-значими са
земният живот и делата на такъв човек. Колкото е по-ниска, по-слаба и увредена енергетиката на човека 
при зачеването и износването му, токова по-малко получава той Божествена Енергия от Вселената, 
толкова по-дребни са неговия живот и дела на Земята. Дистанцията между тези нива със земни 
измерения не могат да бъдат определени. Та как може да се измери дистанцията между убиеца и Светия 
старец. Единият е звяр в образа на човек, съставляващ човешкото «число на звяра», другият притежава 
святост. Това са съвършено различни нива на човешкото развитие и еволюция. Нима не са верни думите 
на Буда за това, че не всички които се опират на два крака, имат право да се назовават с великата дума
«Човек». И нима не е бил прав Томас Ман, когато и казал, че «между зверовете и ангелите стои човека. 
Той е по-близо до звяра, трябва да признаем». Погледнете на поведението на човека, на неговото 
отношение към Природата, на отношението му към хората, към работата му, към професията, увеличава
ли той в света Красотата, и вие до голяма степен ще разберете от какво зачеване се е появил този човек, 
на какво ниво на еволюция се намира и в какво направление се движи. Каквото е зачеването, такъв е, като 
правило, човекът, такъв му в животът и такъв му е конкретният принос в развитието на обществото, на 
човечеството. Човек или се намира на страната на Доброто, умножава го с добри действия, помага за
еволюционното развитие на света към Красота и Съвършенство! И постоянно търси пътища как да 
помогне на себе си, да се вдигне, да възвиси себе си и своите деца, и как да помогне на Природата, на 
света, на Вселената! Или той умножава легиона на злото, пакости, замърсява Земята, върши много лоши 
неща: от замърсяване на Земята с боклук, от разложение на хората, преди всичко на младежта, до 
въвличане на народите, на цивилизациите в терор, войни, конфликти, зацепвайки се за безперспективния
прогрес, който може да погребе всички.

       Затормозяван с неправилна храна, огнетяван от паразити и техните токсини, организмът губи 
способността да възприема Космичната Енергия, Благодатта. Най-силно нея я възприемат здравите деца, 
у които организмът е чист, а контактът с Вселената не е блокиран от рационален ум. Ето защо понякога 
казват, че детето директно общува с Бога. Да, енергетиката на здравото дете се намира в единство с 
енергийното поле на цялата Вселена, затова здравите деца и поразяват понякога възрастните със своите 
необичайни изказвания, с кипящата си енергия и бързия си ум. На децата е невъзможно да бъде 
отказвано, когато те молят за нещо. И не защото са деца, а затова, че в тях кипи, вибрира високата 
енергия на Божествената Вселена, пред която се отварят всички двери на света. Децата, при които още не 
е развит рационален ум не са още зациклени върху своето земно, материално «Аз», върху своето земно 
тяло и върху разсъдъка, който анализира само в пределите на видимото и е в състояние да прави грешки,
затова и не може да служи като надежден ориентир, макар за преобладаващото болшинство той да е –
единствения ориентир и компас. Всяко дете живее не с разсъдъка си, способен да възприема само в 
пределите на видимото, а с енергиите, които се явяват съставна част от Единното Енергийно Поле на 
Божествената Вселена. Но с възрастта рационализмът на родителите, подражаването на тях и 
копирането им, влиянието на обществото, също неправилното хранене затормозяват, замърсяват 
светлите и чисти клетки на детския организъм. Неговата връзка с Космоса, с Божествената Вселена се 
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свива, организмът се впряга към земния план, към своето тяло, а центровете за връзка с Божествената 
Вселена се погребват в загрубяващата телесна облицовка. По хода на по-нататъшното си израстване 
детето още повече губи връзката си с Вселената, намалява се способността на неговия организъм да 
попълва своята енергия отвън, организмът започва да се уморява, започва да се покрива с петна, пришки, 
пъпки – неумолими сигнали за проявите на паразитите вътре. Постепенно се прокрадва времето, когато 
организмът започва да не може да се справя с мъртвата, вредна и обилна храна: не достига енергия, за 
да може тя да бъде преработена и тялото още повече се замърсява и затлачва. Нарушават се функциите
на стомаха и червата, на черния дроб, другите органи, паразитите започват да се плодят, настъпват 
болести. Намалява връзката с Животворящата Енергия на Божествената Вселена, а това значи, че човек
бавно се движи към своята гибел.

ГЛАВА 2

       Въпросът за получаването на Космичната Енергия, на Благодатта чрез дишането – най-великата 

тайнствена способност на човека разумен, за съжаление е изгубена. На сайта http://www.deloros.ru/forum/
бе поместена много интересна информация: «Опитайте се да понаблюдавате, как се изменя дишането 
при промяна на общото състояние. Дишането отразява всички нюанси на мисловните и душевни процеси; 
и тяхното управление дава (по закона за обратната връзка) сила да се осъзнае и контролира това, което,
като че ли, от човека не зависи. От обичайни състояния на съзнанието (отсъствие на интерес към живота, 
натрапчиви идеи) и нерешени проблеми, до осъзнаване на себе си, на своята съдба, на бъдещето. Защо 
става така? Нима може способът на напълването на алвеолите със свеж въздух да влияе на нашите 
чувства, умонастроения? Оказва се, че може. От древни времена майсторите по бойни изкуства, цигун, 
последователите на различни философски школи и религии с различни думи обясняват едно и също: ние 
живеем не за сметка на сместа от газове, наречена въздух, а благодарение на неосъзнатото вдишване 
заедно с него на фина субстанция, която наричат енергия ци (ки), прана. И ако се лиши въздухът от нея, 
той става мъртъв. А ако съзнателно се вдишва тази чиста лъчиста енергия, в океани от която ние се 
къпем, то това ще бъде наистина глътка жива вода за цялото ни същество». Запомнете тези думи и ще ви 
стане по-ясен съветът на йога на приема в Кремъл, за който ще прочетете в следващата глава.
       Дихателната гимнастика и специалните дихателни упражнения винаги са били най-важен елемент във 
всички системи на оздравяване. Хората трябва да имат правилен нос със симетрични носови канали и да 
се научат правилно да дишат: Не да вдишват, както обичайно правят всички, а да издишват, най-добре
като че чрез самото връхче на носа и като че със слънчева мисъл, изключвайки всеки звук от 
преминаването на въздуха, и, регулирайки дишането само чрез диафрагмата, а не чрез белите дробове, 
стаявайки се, като че свивайки се вътре в себе си, чак до точка, и разгръщайки се до размерите на 
Вселена, ставайки самата нея, влизайки в състояние на възторжен Вселенски покой. Трябва да се 
почувства и осъзнае, че само в състояние на възторжен, на абсолютно Вселенски покой организмът 
влиза във висше единство с Цялото, с Бога, слива се с Животворящата Енергия на Великия 
Космос, с Умната Енергия на Вакуума и всички клетки се напълват с нея, и ако в организма нивото 
на силиций е нормално, човек става стопанин, повелител на своето тяло, възстановява връзката 
«мозък-тяло», потиска живота на всички паразити в организма си и започва да вибрира във 
Вселената както Творец! При това е важно винаги, постоянно да се държи главата, особено лицето, 
максимално освободени, спокойни, лицето да е топло, сияещо (вгледайте се някога в лицата на 
болшинството хора), вратът трябва да е разпуснат, зъбите да се държат винаги лекичко разединени, 
никога съединени, освен когато се дъвче, а още повече пък стиснати, езикът да е вдигнат към небцето или 
към горния венец (това е идеалното постоянно положение на зъбите и езика), при затворена, разбира се, 
уста. Даже по време на бягане или изкачване по стълби, при плуване трябва да се поддържа в 
максимално разхлабване и топлота лицето и да се издишва, да се изтласква от себе си въздуха изцяло 
през връхчето на носа и колкото може по-тихо, на нивото на слънчевите мисли, а не да се вдишва! Нито
един мускул на белите дробове не трябва да прави вдишващо движение, а само издишващо, 
придърпвайки навътре горната част на корема, а именно диафрагмата. После трябва да се отпусне 
диафрагмата, тоест корема и да се получи разпускане, за да могат белите дробове сами да поемат 
толкова количество въздух, колкото им е нужно. Именно такова и трябва да бъде правилното вдишване. 
При това трябва да приучвате себе си да концентрирате вниманието си на постоянното като че ли
изтласкване на слънчевия сплит от гръдната клетка напред и нагоре, все едно че надувате балон или 
духате в тръба, изтегляйки кръста колкото може повече назад, бутайки бедрата напред и прибирайки 
корема. Това автоматично изправя гръбнака-антена, която добре работи само когато е изправена, 
способства за по-доброто изтласкване на застоялия въздух от белите дробове при издишване и за по-
пълноценното естествено вдишване, без хипервентилация на белите дробове, помага да се премести 
центъра на напрежението от главата в гърдите, където той се намира при болшинството хора, което 
веднага води към снемане на напрежението от мозъка. В такава поза главата автоматично се вдига 
нагоре и предотвратява се свиването на шийните артерии и получаването на нарушения в шийните 
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прешлени, което се случва при повечето хора, тъй като всички още от детство повече гледат надолу при 
работа, при четене, при всяка дейност и даже при ходене, и изключително рядко повдигат погледа си 
Нагоре. Нарушения в шийния отдел на гръбнака се получават при деца, които заемат неправилно 
положение при развитието им в утробата на майката, което в болшинството случаи се явява главна 
причина за силното нарушение на зрението при децата, за проблеми със слуха, гърлото, носа, 
психическата неустойчивост, слабото съобразяване и развитие, лошия успех в училище, бързата умора, 
бледостта на лицето и т. н. Отстранява се от мануален терапевт/лекар и колкото по-рано, толкова е по-
просто и по-добре за здравето. Ако няма такъв специалист, с леки повдигания-огъвания на шийката с 
длан, на всички отдели на гръбнака, преди всичко на шийния, лекичко нагоре и лекичко встрани, когато 
детето лежи по гръбче на леглото – това може да го прави само майката. Въобще такива леки упражнения 
е полезно да се правят на всички деца и по-често в първите месеци от живота. По-нататък, с упражнения 
за укрепване на мускулите на гърба и за изправяне на осанката, в това число и с колкото може повече 
поставяне по коремче, когато детето започне самò да повдига и задържа главичката си, после да пълзи –
много полезно упражнение, а после с носене на раница, а не на «дипломат» (няма отношение към 
анекдота за това, кой какъв ще стане в живота, в зависимост от това, какво е носел в детството –
«дипломат» или раница!?).

       За да се усвои правилното дишане и да се живее с него винаги, трябва да се научите да поддържате
своето внимание върху постоянното избутване на слънчевия сплит напред и нагоре заедно с гръдната 
клетка, както при надуване на балон или при игра с тръбички, придърпвайки кръста и корема силно назад, 
а бедрата избутвайки напред. Тогава и дишането ще стане диафрагмено издишващо, тоест изтласкващо 
навън въздуха. Защото веднага щом вниманието се отвлече и иде към някакви други мисли, организмът 
се връща към обичайното вдишващо дишане със задъхване, с отворена уста, особено при бързо 
изкачване на стълби, на стръмнина в планината или по време на тичане. За мигновеното връщане към 
издишващото дишане, трябва да се притворят устните, както при надуване на балон, да се изпъчи 
слънчевия сплит напред, да се приберат кръста и корема назад, а бедрата да се изтеглят напред и тялото 
мигновено заема положение с изправен гръбнак, изпъчени слънчев сплит и гръдна клетка напред, нагоре, 
при което твърде леко и удобно се изтласква въздуха от себе си напълно с помощта на диафрагмата, а 
при вдишване, отпускайки и разхлабвайки нея и корема. Сравнете двете положения на скелета, на
гръбнака, на гърдите и самочувствието при единия и при другия тип дишане, и вие ще разберете, че 
вдишващото дишане с белите дробове – това е старческо дишане, със запъхтяване, с открита уста, с 
изпъчване на корема напред в положение, благоприятно за отслабване на коремните мускули и за 
разместване на паразитите в него, а издишващото дишане с помощта на диафрагмата, с изтласкване 
напред, нагоре на слънчевия сплит, с придърпани назад кръст и корем, с бедра напред, веднага изправя 
човека, прави го по-строен, подмладява го и като че ли го повдига нагоре, освобождава главата от 
напрежението – което е и дишане на живота. Няма да съжалявате за отделеното си внимание и време, 
отработете това състояние с изтласкан напред и нагоре слънчев сплит в стаена слънчева безтегловност, 
пребивавайте в него колкото се може по-дълго, през целия ден и по време на сън, и вие ще видите 
неговия великолепен оздравителен ефект. Такъв вариант на по-силно дишане на йогите «Мех»
представлява серията от бързи, резки и силни, и колкото може по-пълни издишвания с диафрагмата, без 
паузи и с малко забележими вдишвания, а също и дишането по метода на К. Бутейко с продължително 
задържане на издишването, също така и правилно приложеното дишане на А. Стелникова, които
способстват за ефективно очистване на белите дробове от вредния застоял остатъчен въздух в тях, 
тренират мускулите им, храносмилателния тракт, корема и гръбнака. При това дишане по метода на К. 
Бутейко с продължителни паузи при издишване се способства, след определено време на тренировки, за 
унищожаването на много паразити в организма, загиващи поради недостатъчен приток на кислород. Но 
дали влияе ли това върху нашите «издръжливи приятелчета» трихомоназите, изисква експериментални
проверки.

       Има немалко случаи, когато парализирани, хронично болни хора, надувайки постоянно в течение на 
деня футболна гумена камера или някакъв дебел гумен балон, са ставали на крака или, в крайна сметка, 
задължително са облекчавали състоянието си. А при очистване на организма от паразитите това може в 
някои случаи да доведе до чудеса. Особено ако се прояви упоритост и се научи да се използва 
резонансния механизъм на Божествената Вселена за материализация на мислите и думите (механизма 
«Словото е Бог», «Мисълта е Бог»), тоест да се стане земен Бог-Творец и да се влезе в единство с 
Божествената Вселена, тоест да се преодолее властта на материята над Духа.

       Много е важно също да се научи издишването с изтласкване колкото може по-пълно на въздуха от 
белите дробове посредством прибиране на горната част на корема, тоест с мускулите на диафрагмата, 
отпускайки след това корема и разпускайки мускулите. Белите дробове ще вземат толкова въздух, колкото 
им трябва, в тях няма да има излишък от кислород и застоял въздух, който е вреден за мозъка. При това е 
много полезно постепенно да се удължава задържането след вдишване (с дробове, запълнени с въздух 
по естествен начин, не по пътя на вдишване и засмукване на въздуха, а в резултат на разхлабване на 
корема и дробовете) с възвишено чувство като че ли с издигащо се нагоре тяло, все едно сте вдишали в 
себе си цялата Вселена, а след това, задържайки въздуха в гърдите, да разтягате колкото може по-дълго 
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време издишването, усещайки благодатна топлина, разстилаща се по тялото, която вие можете да 
насочите към всеки орган.
       Особено е полезно това да се прави по време на плуване, с издишване във водата, тогава добре се 
отработва комфортният за вас ритъм. Имайте в предвид: по-добре да се направи дълго, 100-500 м и 
повече преплуване с размерно, спокойно темпо с ритмично дишане и с удължени издишвания във водата, 
отколкото стремглаво да се хвърлите във водата и с напрежение неистово да се преплуват само 25-50 
метра, и после дълго да се привежда в норма дишането, като че сте на състезание, а не на почивка. 
Примерно жените може безпогрешно да бъдат определени по това, как те, като по церемониал, бавно 
влизат във водата, раздвижвайки грациозно талия от съприкосновението с прохладната вода, с 
потреперване на полусгънатите ръце, поставени в страни с раздалечени пръсти, достигайки на дълбочина 
до талията, спирайки и за определено време незабелязано притихват, стоят, говорят..., после бързо 
плискайки с ръце водата, също незабелязано се озъртат встрани и, накрая, завършват този забавен 
церемониал с бавно отпускане на тялото във водата със затворена уста и силно изпъната шия, за да не 
намокрят прибраните нагоре коси – и така започват грациозно да плуват.

        Плувайки във водата, полезно е да се стремите като че да се разтворите в нея, да се слеете с 
водата, да почувствате себе си съставна част от морето или океана, нали и те са– творения Божии и, 
сливайки се с тях, да се слеете с Божествената Вселена, със самия Бог! Така може да се плува безкрайно, 
без всякакво напрежение, усещайки пълен комфорт, разпускане и истински отдих, и насищане на 
организма с Вселенска Енергия. В такова разпускане и сливане с водата може даже за някое време да се 
заспи върху нея, която пак ще удържи тялото на повърхността без особени движения. Няма да ви се иска 
да излизате от там, ще искате да плувате, да отдъхвате и да се наслаждавате на водата безкрайно. Тя, 
всякаква, в това число и душа, отлично очистват човека от вредните енергии, събрани от общуването с 
различни хора през деня. Но веднага щом при плуването вие започнете да възприемате себе си във 
водата като конкретно, индивидуално лице, като Елена, Петър или Александър, а още повече значимо, 
например главен началник, или милионер, още повече милиардер, че и с два «Мерцедеса» в гаража, а 
наоколо само някаква си мокра, студена вода, вие веднага отрязвате себе си от нея, от нейните енергии,
от Природата, от Великия Космос и веднага идва напрежението, усещането на различията между 
физическото тяло и масата вода, между техните температури, появява се мисъл за необходимостта да се 
задържате върху водата, да работите с краката, с ръцете, възниква осъзнаване за дълбочината, за 
възможността за потъване, или това, че някой ще ви дръпне за крака надолу и т. н. Разстоянието за 
преплуване съществено се намалява и много бързо след такова стоене във водата ви се иска да излезете
на брега и да отдъхнете.
       След плуването е по-добре да се легне на пясъка по корем с изпънати ръце надолу до тялото, с 
дланите нагоре или пък по гръб с ръце зад главата и така може да се потопите в диафрагмено дишане с 
удължено издишване като че през минимално отверстие в слънчевия сплит. Впрочем, ако вие още и 
успеете да си представите как отлитате към облаците, сливате се с тях и се реете там с такова дишане, то 
усещанията и ползата ще бъдат още по-силни. Не забравяйте да си подберете по-равен и големичък
облак, за да си легнете по-удобно и да не ви стърчат краката. Разбира се, едва ли ще ви дадат толкова 
дълго да блаженствате и да плувате из облаците, доста бързо ще ви върнат на земята: или пясък ще 
полети от нечии красиви крака, или деца с топка ще ударят, или някой от своите ще ви бутне по хълбока: 
«Хайде да плуваме». Което– не е никак лош вариант.
       Занапред, винаги и навсякъде се старайте да сте със затворени уста, да дишате така, че да не 
пъхтите, като параход и се научете, това е извънредно важно, да затаявате дишането и да замирате с 
цялото си тяло и гръдна клетка, както в детството при игра на криеница и в такова максимално затаено 
състояние на Вселенски покой като да спирате дишането с дробовете и, без раздвижване, да дишате само
чрез «слънчева мисъл», проплъзвайки по тялото «лъчистото дихание» от връхчето на носа към темето,
по кожата чак до стъпалата на краката, сякаш с мислено вдишване и в обратно направление с мислено 
издишване или през слънчевия сплит, мислено вдишвайки през него и разнасяйки енергията на 
Благодатта по тялото и издишвайки всичко, което е ненужно. При това, минималното движение на въздуха 
към дробовете и от тях трябва да става от минималното движение на диафрагмата и толкова 
незабележимо, че въздухът сякаш не се допира до стените на носа, гърлото и дробовете, а да минава, 
плъзгайки се до тях на разстояние, някъде при центъра, като че по някаква слънчева струна. При 
задържане на такова мислено слънчево, лъчисто вдишване и представата, че във вас е влязла лъчистата
Енергия на цялата Божествена Вселена, а после при удълженото, продължително издишване, скоро ще се 
появи усещане, как по тялото се разлива благодатна енергия, която може да бъде управлявана и да 
изпълва всяка част от тялото. В такова състояние напълно се освобождава от напрежение мозъка, цялата 
глава. Замирайте в такова затаено диафрагмено дихание чрез мисълта през връхчето на носа в най-
висша радост и възторг от живота, старайте се да не се размърдвате, разтваряйте се в това състояние, 
който иска с молитва, при максимално разхлабване на лицето и тила, с разединени зъби, и почувствайте, 
че вие влизате в съвсем друго качество на живота, на битието, в съвсем друга честота на енергийни 
вибрации в пространството, сравними със състоянието на Любов. Вие сякаш се превключвате към 
Енергиите на Божествения Източник и живеете с Бога! Това състояние се усилва при внимание, насочено
към разхлабването на лицето, на тила, разширението съдовете на главата. По-често влизайте в такова
възвишено състояние на възторжено превключване към Енергиите на Божествената Вселена, 
разтваряйте се докрай и пребивавайте в тази Благодат по-дълго, разкъсвайки властта на своята телесна 
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обвивка, на телесната материя над Духа, в това число и по време на сън и вие ще почувствате резултата. 
А за да достигнете такова дишане по време на съня, приучвайте се да спите с изправени или сложени зад 
главата ръце. Тялото в такова положение си почива по-добре. Такова възвишено състояние в енергиите
на висша радост и възторжено възприемане на живота, близко до състоянието на Любов, е естествено за 
чистия човек. Ако не може, не се получава – значи тялото, мозъка, съдовете са замърсени, значи, не 
съблюдавате разтоварванията или постите, трябва да се проведе курс на антипаразитна чистка, а също е 
полезно приемането на профилактичен прием на чеснови препарати за очистване на мозъка и съдовете, 
за възстановяване на връзката «мозък-тяло», «мозък-Вселена».

       В близко такова състояние довежда продължителното неподвижно наблюдаване на поплавъка при
риболов, затова жените правят за своите мъже добро, пускайки ги спокойно, без подозрения на риболов, 
особено когато се завръщат без риба... В такова състояние довежда неприбързаното прицелване и
стрелба от всякакви видове спортно оръжие, когато не е лимитирано времето за стрелбата. Забелязано е, 
че хората, страдащи от силни болки в главата, мигрени, безсъници, след занимаване с риболов или със 
спортна стрелба завинаги забравят за своите проблеми. Още по-дълбоко в такова състояние въвежда 
съсредоточената молитва на монаха или отшелника, която изменя ритъма на дишането, привежда тялото 
в състояние на затаено дишане. Но тук следва да се направи съществено отбелязване. Всички видове 
пасивна концентрация – медитацията, съсредоточаването в поплавъка, в пламъка на свещ, в мишена или 
във всеки друг предмет, дълбоката, съсредоточената, затаената молитва – водят към това, че заставят 
мозъка да отделя ендоморфини, благоприятни за размножаването на паразитите, за което пише Н. А. 
Семьонова. Това не се случва при стаеното възвишено замиране със затаяване на дишането и 
преминаването като че към дишане с лъчиста слънчева мисъл в състояние на ликуваща радост и 
възторг. В такова възвишено замиране във високите енергии и вибрации човек въвежда себе си 
не при пасивно състояние, пасивно съзерцание, пасивна съсредоточеност и медитация в тъмнина, 
в очакване на определени озарения, а в състояние на активно възторжено затаено битие, с 
преминаване от физическо дишане към затаено дишане със слънчева мисъл, към излитане, реене 
в слънчевите лъчи, в бялото пространство, което и води към максимално съединяване с 
Енергиите на Божествената Вселена, когато човек моделира за себе си и света друго, Красиво 
Бъдеще. Актьорите знаят, че основен елемент от системата на К. С. Станиславски се явява методиката 
на влизане в ролята посредством дишането. Например, на злобния, завистливия, агресивен човек 
дишането е – тежко, дълбоко, с голямо движение на корема и гръдната клетка, а на веселия, щастливия –
диафрагмено, леко, възвишено, лъчисто, почти неусетно, небесно. Тежкия, злобния, завистливия, 
агресивен човек угнетява всички наоколо, защото той блокира своята връзка с Божествената Енергия на 
Вселената и попълва недостига от енергии за сметка на окръжаващите, провокирайки ги, често 
несъзнателно, към конфликти, скандали, към каквото и да е извеждане извън равновесие, в резултат на 
което става избухване и пробив в пространството на нисши енергии, за сметка на които той и попълва 
недостига на своите. Трудно е, когато такъв човек се оказва началник и хората не знаят как да се държат. 
А как да се държите – прочетете в Книга 2 епизода със стопанката и кучето й в общата квартира.
Веселият, щастлив човек, обратно, сам излъчва енергия в пространството, предава я на обкръжаващите, 
зарежда ги, защото той вибрира във високи енергии, съединява се с Енергията на Божествената Вселена, 
получава я в излишък и я предава на окръжаващите. Най-близък път към съединение с Енергиите на 
Вселената, на Благодатта – е чрез усмивка, с въвеждане на себе си в състояние на висша радост, с 
преминаване към диафрагмено дишане, с привеждане на организма в затаено максимално 
възвишено състояние на ликуваща радост и възторг, както в игра на криеница в детството, със 
слънчево, лъчисто издишващо дишане с мисъл чрез връхчето на носа, при максимално 
разхлабване на лицето и тила, сякаш вдишвайки и пропускайки през себе си цялата Вселена. В 
такова състояние и молитвата работи с особена сила!

       Но най-много от всичко в такова състояние въвежда Любовта, особено първата – най-силната и най-
чиста Любов, и детството, детската игра на криеница, всякакви детски игри, защото децата живеят винаги 
в приказка. Детството – това е живот и пребиваване в приказка, всяко мигновение. За децата света, 
Вселената – това е голям приказен свят. Те сами са Вселена! Затова, старайте се поне понякога да 
бъдете като децата! По-често въвеждайте себе си в това възвишено състояние на затаено, бездиханно 
замиране в лъчиста, слънчева светлина, в бялото пространство, във възторг и ликуване от живота – в 
състоянието на Любов и усещайте топлината разливаща се по цялото тяло. В такива минути вие 
натрупвате енергия, съединявате се с Единното Цяло, с Енергиите на Божествената Вселена, забавяте 
процесите в организма и удължавате своя живот в състояние на най-високо слънчево съществуване, на
Божественото битие. Входът към това състояние е отворен за всички, винаги и навсякъде – в служебното 
кресло, в момента на самата работа и отдих, в транспорта, в леглото, на зелената поляна, сред полето и 
даже при изказване пред аудитория. Пребиваването в такива състояние – представлява съвсем друго 
качество на битието, в което замира хода на вътрешното време и се извършва излитане към 
Божественото битие в ликуваща радост и безпределен възторг, и към постепенно избавяне от всички 
болести. Не пропускайте времето напразно, въвеждайте себе си по-често в това велико състояние на 
стаено, възвишено замиране на цялото ваше същество и на излитане, възнасяне до самите върхове на 
битието, в състояние на ликуваща радост и безграничен възторг, близко към енергиите на Любовта! 
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Въздигайте се, пребивавайте в това състояние по-дълго, намирайте се в него винаги – за доброто на себе 
си, на света и за вършене на Добрини!
       А сега ние ви препоръчваме да прочетете книгата на М. С. Норбеков «Опитът на един глупак, стигнал 
да прозрението...», а също книгата на А. М. Марченко «Болезнь? Ну и...», в които ще намерите полезни 
сведения, потвърждаващи това, което е написано в тази книга. Ще ви стане по-понятно, че да се живее
във високи и чисти енергии, във възвишени помисли и стремежи не дава място за паразитите и болестите
в организма, а значи, открива на човека път нагоре, към висшия смисъл на живота, към реализацията на 
висшите си жизнени планове и цели, към сътворяването на по-съвършено потомство и за възвисяване на 
своя род към Красота и Съвършенство. А съществуването в енергиите на нисшите вибрации, на ниските
мисли и думи, в порок, изхабяването на вътрешната енергия със секс, с кавги, никотин и прочее 
«прелести» – представлява пряк път към болестите, към деформация на собственото потомство, към 
преждевременно стареене и угасване. Книгите на Норбеков и Марченко дават твърде убедително 
разбиране за механизма и важността на възход към висшите състояния на битието, към висшите емоции, 
в които клетките на организма получават други команди по линията «мозък-тяло» - висши, нормализиращи 
функциите на обонянието, на слуха, на зрението, на репродуктивните органи, на целия организъм. Жалко 
е само, че тези книги грешат с модния в последно време стил на изложение не с добрия, красив руски 
език, а с твърде изпростяващ, което снижава нивото на самите книги. И ако вие съумеете умело да 
направите синтез на информацията от тези, а също и от други упоменати тук книги, и започнете активно 
да действате, не отлагайки за после, то напълно ще съумеете да съставите за себе си програма за 
промяна на живота и ще проживеете Велик Живот, може би, оставяйки велика следа – и не само тук на 
Земята, но и във Вселената. И да се започне това никога не е късно! Но трябва да се помни следното. 
Волевото възвисяване на себе си към висшите състояния е изход и път за спасение на съвременния 
несъвършен човек. Но тези състояния ще станат естествени за хората, които постепенно ще се издигат по 
стъпалата на еволюцията към висшите нива на Съвършенство и Красота, към Богочовечеството, което се 
и явява смисълът и целта на Божествения Прогрес и на еволюцията във Вселената.

       И още помнете за думите на бившия съветски, сега киргизки писател Чингиз Айтматов  «И повече от 
век продължава деня!». Какви мъдри, красиви и силни думи! Да се преживява всеки ден сякаш е век –
колко добрини могат да се сътворят в такъв живот! Колко необходими са такива красиви словоформи сега 
в света. Как е нужна днес литература именно с такива енергии, моделиращи Красиво Бъдеще! И колко 
добре би било, ако цялото творчество на този велик писател беше такова. Във всичките му романи и 
повести да няма никакъв трагичен оттенък. А самият Ч. Айтматов казва: «Има такъв тип хора, които 
наричат катастрофално мислещи. Като че ли аз се отнасям именно към този тип. На тях постоянно им се 
привиждат бъдещи катастрофи, трагедии от планетарен мащаб, вселенски сривове»!?... За съжаление, 
днешната литература е наводнена повече с книги именно от такъв план. А такава литература е враждебна 
на Великата Вселена и на процеса на еволюционен възход и възвисяване. Погледнете какво рекламират 
по телевизията, какво хората четат. Основно детективски романи с целия набор от криминални енергии. 
Или фантастични романи с чудовища, с човекоподобни герои, в това число и детски... Какво бъдеще те 
моделират? Хората даже и не се замислят върху това, кой ги пише и какви енергии те разгонват в 
съзнанието си и генерират във Вселената сами, четейки такава литература. Болното съзнание на хората 
прави търсени такива болни писатели. Затова пазарът е наводнен с такава убиваща човека литература и
с филми, снимани по нея. А после се чудят защо по пътя за вкъщи, даже посред бял ден читателите на 
такава литература грабят, бият, насилват, понякога убиват, защо ни е такова престъпно обществото, 
света, защо толкова много кръв и нещастията има на планетата. Ами какво искате вие, какъвто е света в 
главите на хората, каквито енергии те изпускат от себе си, такъв и моделират света около себе си. Друго 
не може и да бъде. А за да се измени този плебейски живот, даже с много пари, хората само трябва да 
изменят мислите си и да четат друга литература, да гледат други филми, да имат други помисли, 
моделиращи и създаващи друга реалност, друго бъдеще – Велико, Красиво и Съвършено, за собствено 
Благо. На днешния свят сега са нужни писатели, поети, други творчески хора, които да почнат да 
изпълняват своята главна, Вселенска, писателска, творческа мисия: с глаголи, с красиви 
словоформи да запалят сърцата на хората и да моделират друг, Велик свят, носейки в света 
енергиите на Красотата и Съвършенството, да изобразяват по-добро, Красиво и Съвършено 
Бъдеще и да призовават към него хората! И ако Ч. Айтматов се насочи към такава литература, то може 
със своя талант да даде на света съвсем други енергии като майстор на словото и словоформите, които 
ще започнат да моделират съвсем различно бъдеще – не катастрофи и катаклизми, а възвисяване на 
човека към Красотата и Съвършенството във възходяща еволюция, което и представлява Божествения
Прогрес! И ще почне да се претворява в живота великото пророчество на Ф. М. Достоевски за Красотата, 
която ще спаси света! Ако не такива писатели като него, то кой! И кой по-добре ще смогне да обясни 
корените на злото? Нали писмото на неговия герой към Римския Папа от романа «Клеймото на Касандра»
за това, че «Кръвта и властта – ето го този хумус, върху който семената на злото се въздигат навеки... 
Злото се сменя със зло, оставяйки своите семена за следващото зло...» нищо не изяснява, по-скоро 
поражда мисли за неизтребимостта на злото и на неговите семена, и за безизходност. А това не е така.
Злото и неговите семена могат да бъдат и ще бъдат победени единствено чрез посева на Красиви и 
Съвършени Семена във високите енергии на Любов, Красота и Съвършенство, тоест, внасяне с ума на 
хората на други енергии, други модели и образи на бъдещето – на Красивото и Съвършеното. Така че 
истинското величие на Ч. Айтматов - тепърва предстои!   



149

   

ГЛАВА 3 
   

       Преди време на един международен форум се случи да седя на масата заедно с индийски и 

западни йоги от някакъв център в Индия и САЩ. На въпроса, какво биха препоръчали на един съвсем 
несведущ човек, те любезно казаха, че за всеки човек е полезно да практикува следното ритмично 
дишане: пълно издишване посредством четири ритмични изтласквания на въздуха от дробовете, 
задържане на дишането за същото такова четирикратно ритмично броене, после дълбоко вдишване с
такива четири ритмични вдишвания, след това задържане до четири на дишането. Започва се с четири 
упражнения по всяко време, постепенно довеждайки времето за такова дишане от няколко минутки до 15 
минути. Постепенно може задържанията при вдишване и при издишване да се увеличават с по едно и да
се доведат до осем, вдишването и издишването си остават същите, неизменни – по четири отмервания. 
Доста помага при пасивна моторика на червата, при несмилане на храната, прояснява главата. Още 
препоръчаха алтернативно очистващо дишане: бавно вдишване с едната ноздра и издишване с другата, 
последователно с палците закривайки и откривайки ту едната, ту другата ноздра, сутрин и вечер, 
започвайки с пет повторения. Когато на другия ден се срещнахме на приема в Кремъл със същите йоги, с 
тях беше учител, който, узнавайки за двете показани упражнения, приближи, докосна слънчевия сплит и 
каза: старайте се да дишате не с физическото дишане, а като че ли вдишвате в себе си цялата Вселена, с 
подем на слънчева светлина и радост, и резултатът ще бъде съвсем различен... А на шегата, какво ще 
стане, ако се вдиша цялата Вселена и не остане за другите, той с неимоверна скорост на мисълта, с
лъчиста усмивка отговори: Ще стигне за всички, а ако и не стигне, ние пак с всички ще я поделим!?
Добавяйки: Съвсем е различен ефектът от дишането без всякаква мисъл или с мисли за битови проблеми, 
или гледайки поляната и вдъхвайки Вселената, в която се намира океан от лъчисти животворящи енергии.
       Нима това не е още едно ясно потвърждение, че енергията на мислите, на чувствата, настройката, 
думите са Бог и единение с Божествената Вселена? Тоест, хайде още веднъж да повторим това, което е 
казано по-горе, главното – не са самите упражнения, а сериозната вътрешна подготовка към тях и 
енергията на дълбоко вътрешно настройване за оздравяване при изпълняването. Ако започнете да ги 
изпълнявате в напрежение, с тежки мисли, набързо, особено в началото, когато всеки изпитва някакво 
вътрешно нежелание да прави упражнения, ще нанесете вреда на себе си. А ако започнете да се 
потапяте колкото е възможно по-дълбоко в упражненията, да правите дълбоки паузи за отпускане с 
притихване при задържане на дишането в началото и в края на упражненията, слушайки своя организъм, 
да се разтваряте в слънчева, ликуваща от радост енергия, възникваща от изпълняване на упражненията и 
да правите скок в своята младост, в най-високите и фини сфери на светлината, с ликуваща радост и 
блаженство в моментите на задържане на дишането след всяко минимално физическо, но максимално 
фино затаено мислено слънчево диафрагмено вдишване и издишване, и провеждайки мислено вдишване 
по цялата кожа на тялото чак до стъпалата, при максимално отпуснато и топло лице, много скоро ще 
получите друго състояние на здраве и младост. Независимо от това, на колко сте години. Много е важно 
да се отработи мястото на общото мислено внимание и състояние, по време на изпълняване на 
упражненията (за разлика от концентрацията, която винаги е насочена към разхлабване на напрегнатите 
мускули). То може да бъде или върху слънчевия сплит, като че ли на неговото волево изпъчване напред и 
нагоре, или върху волевото разхлабване на лицето (маската на спящо дете). Трябва да се постараете да 
разберете в кой случай става пълно разхлабване на главата, на лицето, които при неправилно внимание и 
изпълняване на упражненията се напрягат (при болшинството хора са напрегнати постоянно, особено при 
тези, при които рядко се появява усмивка на лицето). А, разбирайки това състояние, може да се поддържа 
разхлабването на главата, на лицето постоянно. Казаното е доста полезно да се използва и в работата –
всякаква, както интелектуална, така и физическа. При последната е добре да се насочва вниманието 
върху разхлабеното изпъчване на слънчевия сплит или гърдите. И при екстремални напрежения, 
например при бягане, особено на кратки дистанции, големите майстори правят всичко за съхраняване на 
маската на спящо дете. Обърнете внимание при забавеното показване на финиша при бягане на 100 м. А 
и неслучайно, усмивката мигновено изменя цялата същност на човека и се явява най-кратък път за полет
към висшите състояния на битието. Следва също да се обърне внимание, че усмивката, особено в 
ликуваща радост, мигновено затаява и като че приповдига дишането, прави го издишващо, намалява 
дълбочината на вдишването и мигновено възнася към висши състояния. А е достатъчно само да се 
намръщите, разстроите, разсърдите, да излезете извън себе си, веднага дишането става 
противоположно. Всичко това по-добре може да се разбере, сравнявайки своя организъм с акумулатор, 
който, от една страна ежесекундно хаби енергия за продължаване на живота, а от друга – също постоянно 
я попълва отвън – с хранене, дишане и от самите клетки на организма чрез Вселената. От това, какви са 
мислите и чувствата на човека, а значи, нивото и честотата на вибрациите на неговия организъм – чисти, 
високи и възвишени ли са те, или ниски, подли, животински – такава енергия той попълва в себе си. Тоест 
ключова роля играе нивото и характера на мисленето и състоянието на тялото на човека, неговите 
ежесекундни, ежедневни мисли и чувства – каквито са те, такава матрица, такава програма човек залага в 
своя живот и такова бъдеще той моделира за себе си. Хората с ниски, примитивни, негативни, агресивни 



150

мисли и чувства зареждат себе си със същата такава енергия, залагат в себе си същата такава програма
и, по същество, разрушават себе си и живота си. Хората със слаба, примитивна, неразвита мисъл, а още 
по-лошо ако въобще я нямат, осланящи се на другите, живеещи на принципа «и аз – както всички, стоя
зад хората, правя каквото правят и другите» и хората, уповаващи се на Бога, пасивните, не мислещите за 
утре, винаги в живота са дребни, жалки, бедни. А хората с високи вибрации и чувства постоянно се 
зареждат, програмират себе си с висшите енергии и еволюционно растат нагоре. С най-висшите енергии 
човек зарежда себе ви в състоянията на ликуваща радост и Любов. Съвсем неслучайно понякога казват, 
че Бог – е Любов, защото в състоянията на висока Любов човек прави скок към висши нива на състояние, 
когато той става способен на всякакви велики постъпки и дела, а неговите мисли и думи, усилени от
чистите и възвишени чувства, носят енергия с божествена сила за материализация на заложения в тях 
смисъл. И в такива състояния на полет към висшите нива на битието човек става Творец, излъчва от себе 
си енергии, които облагородяват всичко наоколо, а от друга страна той попива в себе си енергиите с най-
високи вибрации. При което, повдигането на себе си към такива състояния и програмирането на себе си от 
ниски на висши вибрации не е чак толкова трудно, ако си спомните за това, че клетките на човешкия 
организъм се сменят, обновяват напълно на всеки 50-60 дни и ако в един прекрасен ден, най-добре още 
от днешния, започнете да следите за своите мисли и чувства, постоянно измествайки негативните, 
агресивни, ниски мисли, не допускайки ги в течение на деня нито за минута и въвеждате себе си, чрез
волеви усилия, във висшите състояния на затаяване в слънчева радост и ликуващ възторг, които са 
близки до енергиите на Любовта, и пребивавате в тях все повече и повече време, а при отвличане се 
връщате отново и отново, после се намирате в тях през целия ден, то след 50-60 дни на такава практика,
клетките на организма ще се сменят напълно и новите ще бъдат запрограмирани вече с нови, висши 
вибрации, енергии и състояния. Заради което и се дава Великия пост именно за такъв срок! На това 
помага усвояването на правилното издишващо дишане. Разбира се, за това е нужна воля, тъй като в 
обществото, особено след гледане на кланета с кървави боеве по телевизията, това не е така просто да 
се прави. Оттук и произтича истинският смисъл на заповедта «Възлюби ближния», която се заключава не
в това, да се възлюбят всички обкръжаващи приближени, в това число и нехората, но да умеете да 
пребивавате в състоянията и енергиите на Любовта в тази среда, която ви обкръжава, в състоянията и
енергиите на Любовта към света, Вселена, да се стремите да умножавате Красотата – състояние, когато 
човек се слива с Божествената Вселена и така става Творец. Отшелниците затова са отивали в горите, 
планините, в скитове и са постигали тези нива в общуване с Природата и Вселената, показвайки, че даже 
обикновен човек е способен да достигне такива състояния. Обаче те, като правило, са излизали от 
цивилизацията и са прекъсвали контакта си с нея. А висшата Вселенска задача на всеки човек е да 
изправя не само себе си, да работи не само заради своето собствено спасение, но и да повдигне хората, 
обществото, света към възходящата еволюция, насочена към Красота и Съвършенство, тоест към 
Божествен Прогрес. Затова най-важната задача се състои в това, да могат хората вече да се раждат 
такива, Велики, Красиви, Съвършени, много и се раждат такива, но родителите им обрязват крилата и ги 
приземяват, и да могат такива хора да сътворяват все по-нови и по-високи поколения – тогава и ще стане 
преобразяването на човечеството, то ще излети еволюционно Нагоре до Богочовечество. А тези, които се 
опират на два крака, но нямат право да се назовават с великата дума «Човек», постепенно ще си идат. 
Този път е реален и вече много скоро ще започне да се изменя света, когато новите поколения ще почнат 
да се зачеват във все по-високи енергии на Любовта и в чисти, непорочни тела. Не всички това ще го 
осъзнаят заради незнание на Истината. Но тя се връща към хората в тази книга. 
       А сега проанализирайте нивото на своето състояние, чувства, мисли, думи, действия, нивото на 
своите вибрации ежесекундно, ежечасно, всеки ден и през целия живот, какво и как ядете и пиете, за 
какво мислите, как дишате – леко, възвишено, със затаено дишане със слънчева мисъл или тежко, 
сумтите, пъхтите и се задъхвате веднага щом се наложи някъде да се изкачвате по стълби, на планина... 
Ето такъв е и живота. Това може да застави всеки да разбере, че в неговите собствени интереси, може да 
се каже в интересите на собствената му кожа е да се учи на нов живот, да се учи отново да работи, яде, 
пие, диша, контролира какво и как яде, пие, как си почива, как се занимава с физкултура и колкото може 
по-скоро да отведе себе си от нивото на ниските, животински енергии към висшите, най-високите – към 
грижа в помощ на света и преобразяване на хората в направление към Красота и Съвършенство. Само по 
такъв начин може решително да се измени собственият живот и да се излети.
       В последно време в интернет и в руския печат се разпространява предложение с препратка към учени 
от Института на Курчатов, за увеличаване на вътрешните «позитивно заредени флуиди» за щастлив 
живот с помощта на машина, намираща се в Масачузетския институт на мозъка, за което е нужно да се 
погледне върху две картинки в интернет, да се повтори два пъти «Аз съм открит за флуидите», тоест да се 
открие собственото съзнание за флуидите на американската машина и да се изпрати своето име в 
американския институт. Хора! При вас Отгоре е Безсмъртен Източник - Животворящ, Удържащ и 
Направляващ целия живот на Земята и във Вселената с Енергиите си. Обръщайте своите взори Нагоре, 
говорете «Аз се откривам за Божествената Вселена», влизайте в единство с Цялото, посвещавайте себе 
си, своята дейност, живот, цели, мечти на Бога и моделирайте за себе си живот, какъвто искате, 
ръководейки се от тази книга. И вие ще получите в живота това, което е на нивото ви на Бог-Творец и 
каквото е нивото на вашите мечти и цели. Нали мисълта и думите са материални, тяхната енергия 
материализира живота. Така че изпратете в Божествената Вселена най-Красивите и Велики Мисли, Думи, 
Мечти и Цели! Само Красотата и Съвършенството на Мислите, Думите, Чувствата в единство с Цялото, с 
Вселената и съблюдаването на нейните Закони е път за изправяне и преобразяване на човека, на хората, 
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на света! Няма друг път, никаква ръкотворна машина не ще ви създаде щастие и никой няма да ви го даде 
нито Отгоре, нито от Земята, защото никой не е способен да замени Механизма на Творене заедно с
Божествената Вселена, който е даден на всички, да могат всички да станат земни Богове-Творци на 
Живота – на своя, на рода си, на целия свят. Затова и обърнете своите взори Нагоре, открийте себе си 
Животворящата, Удържаща и Направляваща Енергия на Божествената Вселена, възпламенете в себе си 
Божествената искра и запалете тлеещия пламък на Твореца и съ-творете, смоделирайте най-Красивото и 
Велико Бъдеще за себе си, страната, света, и следвайте Висшия Компас, Водителството и Законите 
Свише – това представлява пътя на еволюционно израстване. Не съществува нищо, което еволюционно 
да се развива Нагоре заобикаляйки или в нарушение на Законите на Вселената. Всякакво отклонение 
води до деградации, мутации, дори това да обхваща и значителен исторически период. Впрочем, този 
процес вече видимо се е ускорил, светът заговори за реалното съкращаване и израждане на западната 
цивилизация. В същото време Източната е на подем!

ГЛАВА 4

       След излизането на дадената книга дойдоха не малко писма с въпроси за това, че в нея доста е 

написано за укрепване на здравето и за променяне на направлението в живота, но все пак с какво е най-
добре да се започне? Например авторката на едно писмо приканва да не се увличаме с панацеи, тоест 
само с чистка. Нашето здраве, пише тя, зависи от съвкупността на много съставляващи и един само 
някакъв елемент не решава проблемите на доброто здраве или на неговото отсъствие. Размножаването 
на множеството вредни микроорганизми, казва тя, е следствие от генерирането в човека на негативни 
енергии във вид на нашите отрицателни мисли и емоции. Тя пише, че съществува версия, според която
ракът се развива най-често при голяма концентрация на енергиите на обидата. Обидата, ненавистта, 
завистта, злобата, унинието, страха – всичко това са негативни прояви на човека. Колкото по-малко ги 
произвежда той, колкото са повече в неговия живот положителните енергии, светлите мисли, чувства, 
преживявания, постъпки, толкова той има по-малко проблеми със здравето! Казаното е доста вярно.
Впрочем, цялата тази книга и е посветена на това, ако се прочете до край, а именно: за възхождането на 
човека към висшите енергии, към високата и най-силна честота на вибрации във Вселената, която е 
недостижима и е смъртоносна за всички паразити, явяващи се главната физическа причина за всички 
болести. Но физическата причина – представлява следствие от нарушенията на човека спрямо Законите 
на Природата, започвайки още с неправилното зачеване и това не му позволява да се отлепи 
еволюционно от линията на звяра, да се отдели от животинското и да се вдигне на друго, по-високо 
еволюционно ниво, където той става съ-творец на Красота и Съвършенство – за себе си, в рода си, в 
света и във Вселената. Нали е добре известно, че паразитите не живеят в телата на Светите старци, 
макар те да водят суров живот и да изнуряват своите тела до крайност, често до изтощение и до сериозни 
неразположения. Тоест възходът на човека към висше ниво на битието, към енергиите на Красотата и 
Съвършенството води и към абсолютно здраве. По-горе бе казано, че трихомоназата притежава 
необикновена жизнеустойчивост и приспособимост, тя не само че издържа на огромни дози радиация, но 
и още по-добре се размножава при тях. А ето че силната и висока честота на човешките енергии тя не 
понася и, или се маха, или преминава в спящо състояние, или загива. Тоест, колкото по-висока е силата и 
честотата на вибрации на енергиите на човека, толкова по-силна е неговата имунна система. Но 
проблемът е в това, че не всички хора могат веднага да се откажат от това, което съставлява тяхната 
жизнена същност. На тях не им е леко за броени часове да се изменят и да се издигнат до най-високите 
нива на битието, да изменят своите мисли, да се извисят и да завибрират на друго ниво, на друга
енергийна честота. Някой ще отхвърли дадената книга, някой яростно ще я нападне, защото тя ще бъде 
неудобна за него, тъй като осветява неговите слаби страни и недостатъци, нарушава неговия поглед 
върху живота и света. Някой ще възприеме книгата, но няма да му стигне воля да направи крачка напред 
и да започне да работи над себе си. Особено при първоначални неуспехи. Още една част от читателите 
ще видят в книгата рационално зърно за себе си, Истинския Път. Книгата ще им отвори очите, особено на 
младите, попаднали под ураганния напор на даллесовата доктрина за разложение на хората от 
юношеството – доктрина на смъртта. Ето тези са и търсещите и те ще започнат да постигат и да прилагат 
книгата за себе си, ще започнат движение напред, Нагоре, постепенно ще завибрират по новому във 
Вселената и заедно с вече придвижилите се хора ще попълнят редиците на движещите възходящата 
еволюция към Красота и Съвършенство. Обаче на всеки който почне такова движение, ще му пречи 
замърсеността и заселеността на човешкия организъм с паразити, тоест проблема със здравето. 
Неслучайно той стои на второ място по насъщна значимост след храната. Множество хора, още повече 
тези, които имат някакви проблеми със здравето, трябва да знаят, че те са заселени с хелминти или/и 
микропаразити. Те изпитват дефицит от собствена енергия, откъснати са от Вселената, не могат да 
попълват енергията си от Космоса, върху тях оказват силно програмиращо влияние със своята негативна 
енергия вътрешните паразити, затова такива хора, като правило, са агресивни, раздразнителни, 
криминални, сексуално ориентирани, защото, извеждайки от равновесие околните хора, а още повече 
издевателствайки над тях, те интуитивно, непроизволно се стараят да попълнят собствената енергия.
Такива, преди всичко, и се стремят да са сред тълпата, изпитват необходимост от някакво общество, от 
колектив, където за сметка на другите и се стремят, често без да осъзнават това, да попълнят дефицита 
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от собствена енергия. Затова и даже простите методики за очистване и естествено оздравяване ще 
помогнат на хората в движението им напред. Нима постите при всички вероизповедания, чистката при 
йогите, не са насочени към това. Ако можеше да настъпи такова време, когато всички хора успеят да 
станат чисти отвън и отвътре, то ние бихме имали съвсем друго общество. Човекът, направил първата, 
най-важна крачка и очистил своето тяло отвън и отвътре, който е отрегулирал храненето и всичко, което 
употребява вътрешно, по същество възкресява своето тяло, започва по различен начин да възприема 
Животворящата Енергия на Космоса, възприема живота в цялата му пълнота и красота! Той започва по 
различен начин да мисли, да говори, да чувства, да се отнася към хората, да държи себе си по друг начин 
в този свят, тоест по друг начин да вибрира във Вселената. Той започва обмислено и мъдро да 
благотвори. И това му помага да се издигне еволюционно нагоре на друго ниво. 
       Така че с какво конкретно да се започне? Както вече бе казано по-горе в раздела за отстраняване на 
причините за болестите, с противохелминтна и противопаразитна чистка, със сериозна чистка на черния 
дроб, с възстановяване на гъвкавостта на гръбнака, с укрепване на имунната система, с препрограмиране 
на своите помисли и жизнени планове, цели, с издигане към висшите състояния на битието и с 
повишаване на своята вътрешна енергия, с максимално увеличаване на честотата на своите вътрешни 
вибрации в Пространството, във Вселената в състояние на ликуваща слънчева радост, с едва 
забележимо затаено издишващо диафрагмено дишане при изтласкан напред слънчев сплит и с 
абсолютно изправен гръбнак. Овладяването на издишващото дишане със създаване на някакъв «център 
на концентрация и напрежение на енергията на Победител» в слънчевия сплит само по себе си вече води 
към бързо затопляне на тялото за сметка на разпускането и разширяването на съдовете. А ако още се и
прави задържане на дишането при издишване, със стаен дъх и излитане, издигане към най-високите 
състояния на ликуваща радост, възторг и Любов, и след задържането, при естественото вдишване бавно 
да се изпуска от себе си въздуха като че през тънко отверстие в слънчевия сплит, по този начин 
добивайки поява и разстилане на топлина по тялото, то резултатите могат да бъдат потресаващи (а за 
хронично болните или парализираните, ще се повторим пак, е много полезно да надуват колкото може по-
често и по-дълго гумена камера или дебел балон). Нужно е да се тренира това състояние постоянно и 
дотогава, докато то не стане естествено и постоянно. Отсега зафиксирайте завинаги на лицето си сияеща, 
възвишена усмивка, въвеждайте себе си в състояние на ликуваща радост и безкраен възторг със стаено 
дишане с бяла ликуваща слънчева мисъл. И с Животворящата Енергия на Вселената, от връхчето на 
носа, от темето чак до стъпалата и връхчетата на пръстите на краката отмивайте от себе си и изчиствайте
всички тъмни места и болести от организма, при стаено във възторг положение на цялото тяло чак до 
всяка клетчица, поддържайки това пребиваване в най-високата точка на човешкото битие, сравнимо с 
Велика Любов, 24 часа в денонощието, даже насън, цял живот. Това много скоро ще ви помогне да 
смените отначало в съзнанието, в мислите дискетата на старата и тъмна програма на вашия живот с нова, 
светла, БЯЛА(!) и да внедрите тази програма във всички клетки на организма. Тогава и болестите ще си 
идат сами! Енергиите на каквито състояния, чувства, мисли, думи, речи, помисли за бъдещето 
човек генерира в Пространството, във Вселената днес, във всеки даден момент, такова бъдеще за 
утре той формира, моделира за себе си и такова ще бъде и неговото здраве и бъдеще.
Съвпадението ще бъде 1:1, с разлика само в детайлите. Някои за контролиране на този процес на 
тренировки си купуват часовник с аларма, да може той, сигнализирайки в началото на всеки пет минути, 
после по-рядко, да помага за връщане на себе си в това състояние, доколкото блуждаещият, подобно на 
бетонобъркачка или на източен базар в пазарен ден мозък, в отначало през цялото време ще отвежда
човека към старите мисли, към битовите, като правило, тежки проблеми, ще разсейва от въвеждането на 
себе си в това състояние. Спомнете си епизода в книгата на М. С. Норбеков «Опитът на глупака…» за 
това как в планините по много мъдър начин обучават хората от цивилизацията да се усмихват и ги 
извеждат от низшите състояния в подем към висши. Можете да свалите книгата от интернет и да откриете 
този епизод по думата «Храм». Доста е интересен и полезен. Ще напомним само същността: на хората 
там дават задача да носят на плещите си ведра с вода нагоре по планинска пътека около 2-3 км и през 
цялото време да се усмихват. Води се скрито наблюдение и ако човек е изгубил усмивката от лицето си, 
горе му казват за това и той трябва да се върне надолу и да започне всичко отначало. И така дотогава, 
докато усмивката не се запечата върху лицето му.
       Но най-ефективен метод за бързо въвеждане в такова състояние представлява правенето на 
добро и благотворителността: тоест стремежът от момента на събуждането и през целия ден да се 
прави нещо хубаво и да се мисли позитивно – постоянно, през цялото време. И изпълняването на 
обичайната работа с обич, примерно като поръчение идващо Отгоре, за изпълнението на което 
като че ли Оттам наблюдават. Струва си да се осъзнае, че работата с обич, дори и най-трудната, 
творческият дух в работата въвеждат човека в съвсем други енергии и му дават различно здраве, 
отколкото, да речем, работата с отегчение, с нежелание, под напрежение, произвеждането на брак, 
който после ще провокира негативни енергии в другите хора. Позитивната енергия от добрата 
дейност и постъпка – независимо каква е, даже и най-дребната по отношение на средата наоколо, 
на работата, на хората, силно променя човека, постепенно натрупвайки позитивна енергия в 
Пространството около него, усилва се и от добрата реакция и благодарност на хората. Но, което е 
много важно, става възвръщане, и то доста по-силно – стократно, на енергиите на Добрата 
Дейност, предизвикваща трептения и резонанс във Вселената, постъпателно се изтласкват тежките
мисли, негативните енергии, агресията вътре в самия човек и те му помагат да пребори 
зациклеността върху тежките мисли и проблеми и върху агресивното отношение към външния 
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свят. Негативните енергии и агресията вътре в човека постепенно започват да се стопяват, да се
махат според степента на генериране на позитивни енергии от себе си и при съкращаване, 
свеждане до минимум на негативните. Особено ако и се сприятелите с Небето, със Звездите. Човек 
постепенно се издига и започва да живее във все по-високи енергии, близки до състоянието на 
Любов, в него се появяват нови помисли, мечти, планове, поглед към бъдещето – своето, на 
своите дела, деца, свят. А за да помогнете на този процес, по-често практикувайте смяна на 
обстановката, правете дълги излети сред Природата, пеша, на велосипед, към реки, езера, правете по-
далечни екскурзии, които добре помагат за смяна на мислите. И всеки път отправяйки се на такъв излет, 
екскурзия и връщайки се назад, старайте се да оставите там всичките си негативни и агресивни мисли и 
чувства, и да се връщате с нови, напълвайте се с позитивни, възвишени, чисти, Бели помисли, мечти, 
чувства, стремежи! И търсете добри дела, не единични дарения, а някакъв проект, да може той да 
предизвика резонанс във Вселената и да възвърне енергиите, които завладяват, предизвикват 
удовлетворение, наслаждение. Всеки човек трябва да разбере, каквито са неговите мисли и вътрешно 
състояние, такъв е и той самия, такова е здравето му, такъв е живота му. Мислите, чувствата, думите – са
Бог! Каквито са те – такъв е и живота! Трябва добре да се поизмие и почисти отвън и отвътре, да се
изменят собствените мисли, думи, навици, мироглед от негативни на позитивни, защото именно те,
негативните, агресивни навици и привички, мисли, думи и действия изхвърлят енергиите на дисхармония 
във Вселената, които и се връщат обратно на същия адресат усилени, материализират се в неговото
бъдеще и развалят целия му живот. Именно те – нищо друго! Те, тези ниски, негативни, агресивни енергии 
водят към заселване и угояване вътре в човека на паразитите, а следователно, към възникване на 
проблеми със здравето. Особено при неправилно хранене и вредни навици, които трябва също да бъдат 
изменени. И затова със калено желязо трябва да се изгори всичко негативно в мислите, думите, 
чувствата, делата и постъпките, да се унищожат съмненията, комплексите, неувереността в собствените
сили, песимизма, недоволството от себе си, страха от смъртта и т.н. Трябва да се почне да се мисли и 
говори с велики, красиви и съвършени мисли и думи. Да се сформира Велика Мечта и Цел, да се нарисува 
собствения личен образ, достоен за Велика Мечта и Цел на човека, разкрил се за Вселената: здрав, 
бушуващ от енергии на радост и с велики помисли и дела – независимо дали сте на 10 или на 90 години. 
Даже в последния ден трябва да се мисли за Великото и Красиво Бъдеще! За да не си иде човек завинаги, 
а да се завърне. В такъв период повече трябва се отделя внимание не толкова на текущите дела, а на
радостното разпускане и потапяне във Великото планиране на Красиво БЪДЕЩЕ – и за 10 000 години
напред! Не по-малко! Не издребнявайте! Пробвайте да пребивавате в това състояние на ликуваща 
слънчева радост постоянно, сменете своя образ на светъл и позитивен вместо на бившия скептичен 
песимист, на прегърбения болен, клюмнал или съмняващ се некъсметлия, или на свръх късметлия, боящ
се да не си замине! Запомнете, заминаването е само за да се върнете към Великите и Красиви Дела, за 
които не сте успели в този живот! Затова и изправете се, даже и да сте на 90-100 години, изправете
гръбнака, разтягайте го, тренирайте максимално гъвкавостта с различни прости забавени упражнения, 
преди всичко с висене и със странични раздвижвания на шведска стена, на греда, с полюлявания върху 
килим на гръбнака напред-назад, хващайки с ръцете палците на краката, приучавайте себе си да държите 
гръбнака изправен 24 часа в денонощието, стоейки, седейки, лежейки, в това число и по време на сън, 
постоянно и в съчетаване със затаено, ликуващо от радост диафрагмено дишане със слънчева мисъл и 
устрем нагоре, с постоянно издаден напред слънчев сплит, което постепенно, по хода на смяната на 
клетките в организма, води към замяна на тяхната вътрешна програма, а следователно, на програмата за 
функциониране на целия организъм, на неговия подем към ново, високо, красиво и съвършено ниво на 
битие, побеждаващо болестите, възвисяващо човека, съединяващо го с Енергиите на Великия Космос и 
правещо от него истински Творец-Съзидател. Такъв път приближава човека към висшето ниво на земно
човешко битие – към състоянието на Любов и на постоянно пребиваване в нея, при което става неговото 
сливане с Великата Вселена, където човек придобива божествена сила и скорост на мисълта на Бог-
Творец, и е способен на всичко. И разбира се, за да се придвижвате по този път, за да се сдобиете с 
успехи в живота и да излетите, е нужно ДЕЙСТВИЕ! Преди всичко да се учите и да натрупвате знания, 
както това е правел Мартин Идън от едноименната книга на Джек Лондон. Може, и е добре да бъде
подражаван, както е казано в тази книга по-нататък, в Част ІІ. А също да обърнете своя взор към Звездите, 
към Небето, да се устремите Нагоре, към Вселената, към Красота и Съвършенство, към Величие заради 
себе си, своя род, света и Вселената! А за облекчаване на своето движение нагоре и за контрол помага 
отбелязването на листче хартия отдясно на всичко позитивно, което сте изпуснали от себе си през деня, 
добри действия и успехи, а отляво – на всичко негативно, неуспехи и провали. Това доста помага в 
работата над себе си. Когато дясното стълбче изпревари лявото – това и ще бъде Великия Прелом във 
вашия живот. Не се паникьосвайте, не унивайте и не се отчайвайте при неуспехи, а помнете за това, че в 
криза трябва да се предпазвате от опасностите, но и едновременно да съумявате да видите новите 
възможности за поврат в живота и да се възползвате, да се хванете за тях. Тоест, несполуката, 
кризата трябва винаги да се възприемат като адреналин за нов скок! И после, не бива да забравяте, 
че вашата негативна енергия от миналото, вече изпусната от вас в бъдещето, не може да бъде разрушена 
веднага, особено ако енергията на вашите нови мисли, думи, планове, цели и конкретни действия не е 
така голяма и силна, за да предизвика бързи промени. Проявявайте търпение и настойчивост. И 
разберете, че няма друг път нагоре, към Здравето, Красотата и Съвършенството. Алтернативата е –
мъждукане в плебейски, в саморазрушителен живот по стадните закони на тълпите от връстници, с всички 
атрибути и пристрастия, които съкращават и усложняват и без това краткия човешки живот. И намерете 
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време за това, да се потапяте и разтваряте всеки ден в «Окото на възраждането», вземете всичко каквото 
може да се вземе от «Бялата Книга на Живота», от книгите на  М. С. Норбеков «Опитът на глупака или 
ключ към прозрение…» и от други. И – действие, действие и пак действие! Главният секрет не е в книгите, 
а в това, има ли във Вас хармонични с Вселената Красиви Мечти и Велика Цел и работите ли вие и как 
над себе си всеки ден. Един от сподвижниците на «Бялата Книга на Живота», който я е поместил на своя
сайт пише, че провежда вирусна ваксинация срещу херпес. И как така? А защо да не почисти черния си 
дроб, да приеме един от противохелминтните препарати («Вермокс», «Декарис», «Пирантел» или други), 
да пробва да приеме змийско мляко, водороден прекис, да възстанови киселинно-солевия баланс в 
организма. Херпесът е доста чувствителен към солите и неговата поява е сигнал за това, че е нарушен 
киселинно-солевия баланс. Например змийско мляко със сол веднага би помогнало и е добре да се 
направи курс за 30 дни. Книга и информация - има, а действия – не! В това е бедата на много хора. 
Особено печално е, когато не достига воля за действие в младите и те безцелно проживяват най-
скъпоценните години от живота си, деформирайки своята природна енергетика и убивайки своето тяло и 
мозък с всички «прелести» на живота. А заедно с това деформирайки своето потомство и род, и без да 
желаят да приемат никаква полезна информация. Ето примери от самоубийствената психология сред 
съвременните млади хора, които са взети от младежкия форум http://forum.grodno.by/»: Beavis: «Навярно 
в... Бялата книга има нещичко, но... аз от сутринта четох Мураками, после минах през университета за два 
"Основи на теорията за управление", после отново вкъщи, после пак навън, където се пошляях 4 часа, 
пийнах бира, отново се прибрах, още пийнах биричка... И още по телевизията върви мач (департиво-
милан)... Затова сега даже не си и представям как въобще може да се четат такива книги... "Бялата книга"
навярно е като "Белия албум" на Битълс – пак измислици и половина». Анюта: «Тъпо е да се търси
смисъл на живота». Nos: «Нищо не трябва да търсиш, то само ще се намери...».
       «Шедьоври» на умове, на които са откраднали Истината! Помислете, какъв ще им бъде живота!? А ще 
дойде отрезвяване, независимо от всичко ще дойде, може би, когато ще е твърде късно. Но да се започне 
възход никога и никъде не е късно. И не е важно на колко години е човек и къде живее, дори и в най-
затънтеното място. Главното е – да се появи Красива Мечта и Велика Цел и те да са хармонични с 
Вселената! Сформирайте Красива Мечта, Велика Цел, СВРЪХЦЕЛ – не издребнявайте, колкото е по-
висока летвата и по-малко съмненията, толкова повече са шансовете нещо да достигнете. И не седете 
със скръстени ръце, стремете се Нагоре и напред, към знания. Нали, ако вие сте ученик в далечно селце и 
сте поставили в качеството на своя велика мечта, да кажем, да станете дипломат, разузнавач или учен, то 
на вас, за да осъществите тази цел, е нужно да поработите доста повече, отколкото вашите връстници в 
столицата. Едва ли ще преместят във вашето селище школата за дипломати, за разузнавачи, академията 
на науките. Ще се наложи да се потрудите и да заминете сами за града. И не просто да заминете, на 
късмет, на игра на случая, а с такива знания и така по-отрано да сте смоделирали бъдещето си, че от 
прага всички да удивите и да не им дадете никакъв шанс за това, да не приемат такъв гений като вас. 
Замислете се над верните думи на Джон Ф. Кенеди: «Нашите успехи са свързани с усилията на хора, 
които са успели да се издигнат над границите на съществуващите представи. Те питат себе си: «А защо 
не?». Те пробват новото и постигат успехи. Откритията не се правят от хора, убедени в непоклатимостта 
на съществуващите граници...».

КНИГА 4

         ЗА СИЛИЦИЯ – ЕЛЕМЕНТА НА ЖИВОТА
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ГЛАВА 1

Когато става дума за елементната структура на тази или на друга планета се привеждат научни 
данни за това, кой е доминиращият елемент в основата на нейната материя и във формите й на 
живот. 
В началото на ХХ  век американският учен Ф. Кларк е определил следното усреднено съдържание 
на елементите в земната кора, по отношение спрямо нейната маса:
Кислород – 47,0%
Силиций   – 29.5 %;
Алуминий  –  8.05 %;
Желязо     –  4.65 %;
Калций      –  2.96 %; 
Натрий      –  2.5 %;
Калий        –  2.5 %;
Магнезий   – 1.87 %;
Останалите – 1.0 %.
Обърнете внимание, че на второ място след кислорода стои силиция. Учените са установили, че и
на другите планети, на Слънцето, на Луната, както на Земята твърдата материя има еднакъв 
химичен състав. Което значи, че и там доминиращ елемент, наред с кислорода, се явява силиция.
За да функционира планетата ни като жив организъм и да може да се развива живота на нея, са 
необходими водата, заемаща 2/3 от повърхността на Земята и въздушния слой около нея. Техният 
химичен състав и съотношението между елементите им е различно в сравнение с почвения слой, 
като в тях преобладават освен кислорода, още водород и въглерод (който е съставна част във
всяка органична молекула), както и множество други елементи.
Когато се направи спрямо масата процентно съотношение между всички елементи, присъстващи в 
земята, във водата и във въздуха, се установява, че в приблизително такова съотношение те 
присъстват в живите организми. Нарушаването на това съотношение води до промяна в жизнения 
статус на тези живи организми, включително и на човека.
В изброеното съотношение между елементите в земната кора прави впечатление, че една трета от 
нея е изградена от силиций. Във вид на силициев двуокис той присъства навсякъде, от най-
дребните песъчинки по морския бряг, до огромните скални масиви в планините. И макар че в живите 
организми, в които водата и въздуха също присъстват като елементи, това съотношение между 
елементите да е различно, като водорода и въглерода изпреварят силиция, то влиянието на 
последния върху здравословното състояние на живите организми е огромно.
Силицият е открит като елемент през 1825 година от изтъкнатия шведски химик и минералог Й. Я. 
Берцелиус. Но истинското значение на силиция за живота на Земята и на човека е започнало да се 
осъзнава едва през последните 50-60 години. Преди всичко в електронната промишленост и 
особено след изобретяването на микропроцесора, който през ноември 2001 година е отбелязал 
своето трето десетилетие. Силицият представлява пиезоелемент, който много добре превръща 
един вид енергия в друг вид, използва се и в слънчевите батерии. Съединенията му имат кристална 
структура, а в кристалите може да се съхранява огромно количество информация, което се и 
използва в електронната промишленост. А за обикновените камъни, които са навсякъде, неслучайно 
се казва, че са дискетите на времето.
Значението на силиция излиза далеч извън границите на електронната промишленост. Още през 
1912 година немският лекар Кюн установява, че съединенията на силиция са способни да 
възпрепятстват развитието на атеросклерозата. Фундаментални стават разработките за силиция на 
руския учен В. И. Вернадский, който определя Земята: земната кора, водата, въздушния слой като
цялостен жив организъм, намиращ се в Единство с Вселената. Всички те, заедно с живеещите 
организми на нея, той нарича «Живото вещество на Земята». В. И. Вернадский пише, че животът на 
«Живото вещество на Земята», в това число и на хората се поддържа за сметка на използването 
на енергиите на космичното пространство и е извел три основни закона за «Живото вещество на 
Земята», които могат да се формулират така.
Съгласно първия закон «Живото вещество на Земята» получава енергия и информация от 
Вселенския порядък посредством пиезоелемента силиций. Именно силиция (Si) се явява 
«елемент на живота» и именно него Вернадский е положил в основата на своя първи закон за 
биосферата, в която влиза и човека. «Никой организъм не може да съществува без силиций» –
пише Вернадский. 
Вторият закон на В. И. Вернадский гласи така: Никой жив организъм не може да живее в 
създаваните от него отходи. Този закон се отнася към всичко, което живее на Земята, 
включително и самия човек, неговия живот отвън и отвътре.
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Третият закон на В. И. Вернадский за биосферата звучи така: Енергията, оживотвотворяваща 
организмите в биосферата, се стреми към максимално проявление.
Тези открития на В. И. Вернадский са били толкова велики, че възниква цяла научна школа за 
силиция. В течение на дълги години в Русия е съществувал институт за силиция, в който са 
работили такива учени, като М. Г. Воронков, И. Г. Кузнецов, А. М. Паничева, Л. Ш. Зардашвили, П. Л. 
Драверт, подарили на хората много ценни знания за ролята на този чудесен елемент в живота на 
Земята и на човека.
Един от тези учени, продължител на учението на В. И. Вернадский, В. Г. Воронков през 1978 година 
е направил доклад до Нобеловия комитет в Стокхолм за «елемента на живота» силиция и за 
неговото главно значение за интелектуалното обезпечаване на екологичната хармония на живота. 
През 1983 година в Иркутск е излязла книгата на В. Г. Воронков и И. Г. Кузнецов «О чудесном 
элементе жизни». Появили са се много други важни публикации. Изводът на всички учени, които 
когато и да е са се занимавали с този проблем е: силицият е елемент на живота, поддържащ и 
регулиращ информационно-енергетичния обмен в рамките на земната биосфера, а също между 
биосферата и Космоса, Вселената!
Този процес е двустранен. Всяка енергия или информация, а всяка информация винаги носи в себе 
си потенциал за възникване на енергия, която се появява в земната биосфера, мигновено се 
устремява във Вселената, резонира в нея и се връща обратно, влияейки на хода на развитите на 
земните процеси. Така, както и енергията, идваща в биосферата на Земята отвън, има тенденцията 
да се връща обратно. Освен това, всяка информация и енергия, възникваща в земната биосфера, 
даже съвсем малката, на нивото на човешките мисли, а още повече думи и действия, не изчезва, а 
се регистрира във Вселенската Матрица завинаги и може да бъде достъпна на определен, 
високочестотен диапазон на съзнанието. И всичко това се извършва с помощта на пиезоелемента 
силиций.
Нормалното съдържание на силиций в организма на човека е естествения ключ за пълноценно 
здраве и за неговия информационно-енергетичен обмен в самата биосфера на Земята, а също така 
зад нейните предели, във Вселената.

ГЛАВА 2
Да се върнем към първия закон за биосферата на В. И. Вернадский, който гласи, че «Живото 
вещество на Земята», тоест биосферата, получава енергия и информация от Вселенския порядък 
посредством пиезоелемента силиций. Под енергия и информация от Вселенски порядък великият 
учен в годините на войнстващ атеизъм в Русия естествено е имал в предвид Животворната Енергия 
на Бога, на Твореца (или Божествената Вселена, Единното Поле на Вселената, или според И. Кант, 
Всемирния Разум или Вакуума, на когото както му е по-удобно за възприемане). Днес учените 
потвърждават експериментално наличието на Бог, на Животворяща Божествена Сила и Енергия –
одухотворяваща, организираща и удържаща целия живот във Вселената и в земната биосфера. 
Руският учен П. П. Гаряев със свои колеги е провел интересен експеримент: ларви от яйца на жаба 
са ги изолирали със специален екран от космичното пространство и тяхното развитие е тръгнало по 
неконтролиран път, хаотично, по причина на това, че те са изгубили връзката си с Животворната 
Енергия на Божествената Вселена и са се лишили от възможността за възходяща еволюция по 
програмата на Божествения Замисъл в направление към Красота и Съвършенство. Започнало е 
тяхното неконтролирано от Божествената Програма развитие и, следователно, тяхната деградация, 
мутация, самоунищожение. Това същото се получава ако се изолира от Божествената Енергия на 
Вселената зрънце пшеница, плод от животно или от човек или някак се деформира, наруши се 
тяхната връзка, особено по пътя на намаляване на нивото на силиций в организма. Което, впрочем, 
и прави сам човека, започвайки от безотговорното, престъпно вливане на ниски, порочни енергии 
при зачеването на деца, загубата на силиций и по-нататък отстъпвайки от съблюдаването на 
Законите на Божествената Вселена. И, като резултат се получава отклонение от всеобщото 
еволюционно развитите в направление към Красота и Съвършенство в посока към индивидуалното 
стихийно деградиране и мутация.
В. И. Вернадский първи е заявил за това, че именно силицият се явява приемник и проводник 
на всеобщата Енергия на Божествената Вселена в земната биосфера, одухотворяваща, 
организираща и удържаща целия живот на Земята. Именно силицият лежи в основата на 
енергоинформационния обмен в целия Космос и на Земята. Като структурен елемент, той 
може да преобразува всеки вид енергия и да регулира обмена на веществата, усвояването на 
макро и микроелементите. Значи, силицият действително представлява този пиезоелемент, 
тост елемент, който приема, провежда и превръща една енергия в друга, посредством който 
земната биосфера получава енергия и информация от Вселенския порядък, одухотворява се 
от Божествената Вселенска Енергия и става жива и управляема в развитието си по 
възходящата еволюция в съответствие с висшия Вселенски Замисъл. Това означава, че 
животът на Земята се подчинява на Всеобщите Вселенски Закони, направляващи целия 
живот в цялата Вселена, в това число и в земната биосфера по пътя на еволюцията към 



157

Красота и Съвършенство, а енергията на тези закони се провежда във физическата 
биосфера на Земята посредством пиезоелемента силиций.
Разбира се, животът на Земята има свои определени отличия от живота на звездните системи. 
Обаче тя, Земята милиарди години неотклонно еволюира, тоест развива се от по-простото към по-
сложното, от примитивните форми към Красота и към непрекъснато безкрайно усъвършенстване по 
Всеобщите Закони но Вселената.
Хората отдавна са забелязали факта на въздействие на Космоса върху своя живот. Искаме ли ние 
това или не, съществува и хилядолетия се е наложила система, определяща човека в зависимост 
от това, под какво съзвездие се е родил. И хората, родили се под едно и също съзвездие се 
отличават с някакви общи, напълно определени черти. Да кажем, на всички е известно, че Раците 
се отличават с особена любов към семейството и децата, с изключителна акуратност, точност, 
логика, които не притежават хората от никой друг зодиак. Забелязано е също, че хората, родени под 
противоположни зодиаци или по-далече отстоящи един от друг, повече се притеглят един към друг, 
създават по-здрави семейства – по Любов и децата при тях са по-добри, по-здрави, отколкото при 
тези, които са родени под един и същ зодиакален знак или близки зодиаци. Впрочем, двойките и 
семействата така и се притеглят един към друг и се образуват по естествен начин, ако само те 
възникват по Любов, а не по разчет. Невъзможно е да се отрече този очевиден факт, че 
състоянието на звездите в момента на зачеването и раждането по определен начин влияе на 
оживотворяването на човека от Енергиите на Божествената Вселена. Нали звездите – това е 
структура на Божествената Вселена, създадена от Твореца. Значи, човекът е дете, творение на 
Божествената Вселена, на Твореца, частица изхождаща от Него, от Енергиите на Животворящото 
Единно Вселенско Поле, от Вакуума. И ако човек се подчинява на Законите на Твореца, на 
Божествената Вселена, на Единното Поле на Вселената, на Вакуума и живее, по-точно вибрира в 
единство с Тях, той действително ЖИВЕЕ. И не само живее, а се РАЗВИВА ПО ЗАКОНИТЕ НА 
ВСЕЛЕНСКАТА КРАСОТА, ЗАЩОТО ВСИЧКО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА Е ЗАПРОГРАМИРАНО НА 
КРАСОТА И НА ПОСТОЯННО ДВИЖЕНИЕ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО. А загубата на тази връзка и 
единство води към отклонение от замисъла на Твореца, от Удържащата Матрица на Единното Поле 
на Божествената Вселена и, следователно, от Вселенската Програма на еволюция към Красота и 
Съвършенство в посока към индивидуалния, стихийния, непредсказуем живот по пътя на 
деградациите и мутациите. «Единното Поле – е казал К. Е. Циолковски – това е океан от 
енергии, а човек е мъничка капчица, породена от океана. Ако капчицата има връзка с океана, 
нейния Творец, тя живее, съхранявайки в себе си чистотата, прозрачността и всички 
свойства на великия океан. Ако капчицата прекъсне връзката си с океана, с нейния Творец, 
тя може да изсъхне, в нея да се появи друг живот, както живот в блато».
Колкото е по-високо съдържанието на силиций в организма на човека, толкова е по-добра неговата 
връзка с Енергиите на Вселената, толкова повече той получава Божествена Енергия, толкова е по-
добро неговото здраве и е по-пълноценен живота му. Загубата на силиций деформира неговата 
най-важна връзка, нарушава единството на човека с Вселената. А ако човек още е и получил при 
зачеването ниски енергии, то той, по същество, деградира в индивидуалния си живот на Земята, 
макар че той може и напълно да преуспява в делата си и да има големи пари.
Оттук ние и стигаме до разбирането за това, което е подразбирал В. И. Вернадский с думата 
Ноосфера, което в условията на войнстващ атеизъм е означавало единство на човека с Природата 
и с Божествената Вселена, с Бога, с Твореца (или с Енергоинформационното Поле, или с Единното 
Поле на Вселената според К. Е. Циолковски, или с Вселенския Разум според И. Кант, или с 
Вакуума). Тоест Ноосферата – това е съвкупността на живите организми в земната биосфера и на 
техните енергии като съставна част от Божествената Вселена, в която пълноценен живот се 
проявява само тогава, когато те се намират в единство с Божествената Вселена, следват я и се 
развиват по Нейните Закони на еволюция към Красота и постоянно и безкрайно усъвършенстване. 
А основен проводник на тези връзки, на това единство се явява пиезоелементът силиций. 
Оттук и изводът: за да може да тържествува животът е необходим силиций и високи вибрации в 
Космоса за получаване на най-голямо количество енергия. Колкото са по-високи тези вибрации, 
толкова е по-пълнокръвен животът. Растенията вибрират на своето си ниво, животните на своето си 
ниво, а човекът, в зависимост от енергиите, заложени в него при зачеването му и от нивото на 
неговата еволюция, вибрира в широк диапазон – от ниски енергии, близки до животинските 
(«числото на звяра»), до най-високи, където човек се слива с Божествената Вселена, с Бога. Затова 
на човека единствено в биосферата на Земята и в цялата Вселена е дадено чувството на Любов, 
което го възвисява над животинския свят и му дава неограничени възможности за възвисяване и 
усъвършенстване – на себе си и на всичко наоколо. И това велико чувство, а също и всичко това, 
което се поражда от неговите високи енергии – от мислите и думите до зачеването и раждането на 
потомството, а също и обществената дейност – най-близко приближават човека към Бога, тоест към 
сливането с Енергиите на Божествената Вселена, проявявайки себе си в най-високата точка на 
общественото битие, където човек се превръща в истински Творец на Красота и Съвършенство, на 
когото е по силите всичко. Любовта разкрива в човека с цялата своя сила целия заложен в него 
Божествен Потенциал на Творец на Красота и на Съвършенство. В такава висока Любов човек 
прилича на Бога, той не може да твори нищо лошо, той е на най-високата точка на човешкото 
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съвършенство, в пика на силата на човешкия дух, където се твори само Красота и Съвършенство –
във всичко. Ето защо понякога казват, че Бог е Любов. Именно такова ниво на човешкото битие и се 
явява направление и цел на еволюцията на човека разумен, на придвижването към което хората са 
стараят с всички сили да пречат. Затова и голяма част от човечеството се развива не по пътя на 
възходящата еволюция, а по пътя на деградацията и мутацията.
Отрязвайки себе си от Божествената Вселена, от нейното Единно Поле, заселвайки себе си с 
паразити и изгубвайки силиция, вливайки в зачеването слаби, ниски, порочни енергии, човек на 
живо убива себе си, насочвайки целия свой род не по пътя на еволюцията в съответствие с 
Божествения Замисъл към Красота и Съвършенство, а на обратната страна.
Загубата на връзката с енергиите на Божествената Вселена води към това, че човек живее в съвсем 
други енергии, по-приземени, нискочестотни, примитивни, животински, макар че може и да се къпе в 
разкош и в Язлато. Това не е благодатен човек.

ГЛАВА 3
Съгласно втория закон на В. И. Вернадский никой жив организъм не може да живее в създаваните 
от него отходи. В книгата на руските учени М. Г. Воронков и И. Г. Кузнецов «О чудесном элементе 
жизни», Иркутск, 1983 г. се привеждат данни за това, че съгласно спектралния анализ в 
ежедневните продукти на отделяне от организма на човека съдържанието на силиций съставлява 
4,7%. Обаче в организма силицият участва осмократно в процесите на жизнено обезпечаване, тоест 
4,7 х 8, което съставлява около 38%. В тази книга също се говори, че силицият участва в 
усвояването на всички други елементи. Това означава, че жизнената дейност на нашия организъм 
зависи от количеството на този елемнт в него и всякакъв негов недостиг води към нарушаване на 
обмяната на веществата, към болести.
Силицият е атомната структурна единица на връзката «мозък-тяло». Ако той е недостатъчно в 
организма, то могат да възникнат нарушения във функциите на главния мозък, да се деформира 
връзката между мозъка и тялото, което води към разстройство в координацията на движенията, към 
появяване на обща слабост, повишена раздразнителност, необоснована обърканост, на трудности в 
съсредоточаването, на повишена чувствителност даже към неголеми шумове, към усещане на страх 
от смъртта.
Силицият е основен елемент, поддържащ имунната система. Той има голямо значение за растежа и 
формирането на костите, хрущялната и съединителна тъкани, за кожата и кожните придатъци, 
кръвоносните съдове. Той играе определена роля в предотвратяването на остеопорозата 
(разреждането на костното вещество), понижавайки чупливостта на костите, способствайки за 
утилизацията на калция в костните тъкани. Подобрявайки синтеза на колагена и кератина, силицият 
способства за укрепването на клетките на кожата, на косата, на ноктите.
Науката и медицината придават особено значение в организма на калция. Но неговото съдържание 
е многократно по-малко, само 2,96%, спрямо силиция (29,5%). Калцият е основен елемент на 
твърдите костни структури, на опорно-двигателния апарат. Съотношението между силиция и калция 
в организма определя свойствата на гъвкавите еластични структури, на съединителната тъкан, 
сухожилията, на стените на съдовете и на стомашно-чревния тракт, надкостниците, хрущялите, 
синусоидалните течности, ставите. Особено на чувствителните тъкани – клапи, сфинкери.
В 1957 година френските учени М. Лепгер и Ж. Лепгер са описали факти, потвърждаващи, че при 
атеросклероза (поражение на ставите) в болните хора, като правило, е много ниско, в сравнение 
със здравите, съдържанието на силиций в тъканите, съставляващи стените на съдовете. Те 
експериментално са потвърдили, че въвеждането в организма на съединения на силиций спира 
развитието на атеросклерозата и помага да се възстанови нормалната чистота и функциите на 
стените на съдовете. 
М. Г. Воронков и И. Г. Кузнецов в своята книга пишат, че при дефицит на силиций в кръвта, 
съдържанието му в стените на съдовете намалява, той се замества от калций. Именно 
заместването на силиция с калций в тъканите на съдовете ги прави твърди, те «не слушат» 
разпорежданията на мозъка, защото да улавя и преобразува електрическите импулси от мозъка 
може само силиция. На твърдите шипове на калциевите включвания в стените на съдовете започва 
да засяда холестерин (който, както сега става ясно, представлява основно паразити и техните 
отходи). Увеличава се съдържанието на мастните киселини в кръвта. Силицият изчезва от стените 
на съдовете, те стават неуправляеми, губят контрола, изходящ от генератора на интелектуалното 
обезпечаване – мозъка. При въвеждането на препарати на силиций развитието на атеросклерозата 
спира.
А проблемът с дисбактериозите, поразил цял свят, от малкото дете до стареца на преклонна 
възраст? Ето какво пише М. Г. Воронков за дисбактериозите: «Микотоксикозите и микозите, 
предизвикани от микроскопични гъбички, широко разпространени както при човека, така и при 
животните, се абсорбират и инактивират с колоидите на силиция. Най-разпространен възбудител на 
микозите се явяват гъбички от рода на кандидата. Кандидозите се появяват във вид на язвено 
поразяване на лигавиците на устата (ангина, тонзилит, стоматити), на носа, гърлото, горните 
дихателни пътища, храносмилателния тракт, бъбреците, пикочоизвеждащите пътища и 
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гениталиите. Колоидите на силиция образуват с кандидата и с нейните отрови комплексни 
съединения и ги извеждат от организма».
Типичните обитатели на стомаха, например стомашната пръчица, млечнокиселата пръчица, бифидо 
бактериите, не притежават свойството «да се слепват» с колоидните системи на силиция и остават 
в стомаха. Това е много важно за нормалното функциониране на храносмилателния тракт.
С увеличаването на възрастта съдържанието на силиций в организма на човека, особено в кожата и 
в стените на съдовете намалява. Това води към снижаване на тяхната еластичност, особено на 
артериите. На този фон се повишава склонността към формиране в тези артерии на 
атеросклеротични възелчета, към развитие на болести на сърцето, на главния мозък, усложняващи 
се от инфаркти, инсулти. Вследствие на поражението на малките съдове, по капилярите в тялото на 
човека могат да се появят малки кръвоизливания. А нали възрастта на човека е прието да се счита 
по състоянието на неговите кръвоносни съдове. Значи, атеросклерозата, и като нейно следствие 
инсулта и инфаркта – са естествен резултат от дефицита на силиций в организма на човека и от 
паразитната инвазия.
При дефицит на силиций в човека ноктите и косите стават сухи и чупливи, а кожата сбръчкана и 
суха. Голямото количество брадавици, родови петна и други нараствания по кожата също може да 
бъде предизвикано от недостиг на силиций в организма и от увеличаване на микропаразитите, 
които борещият се организъм не може да овладее отвътре и ги изтиква навън през кожата.
Недостигът на силиций в храната и във водата е сериозен етиологически (причинен) фактор за 
развитие на много болести, водещ към затихване на живота в организма на човека. А ако 
съдържанието на силиций постоянно не се попълва за сметка на храната и водата, то човек вече 
има или скоро ще има стенокардия, инфаркт, инсулт, кардиосклероза, аритмия, психически 
нарушения, камъни в бъбреците, в жлъчния и в пикочния мехури, екзема, псориазис, кожна 
туберкулоза, склеродермия и т. н.
По наблюдения на М. Г. Воронков и И. Г. Кузнецов, в местата на счупване на костите, на разкъсване 
на връзки употребата на силиций нараства около 50 пъти. А това значи, че при всяко счупване на 
костите най-важна задача се явява попълването в организма на силиция, прилагане на силициеви 
апликации в местата на счупванията.
Силициевите съединения могат да прекратят вътрешно кръвотечение в бъбреците, в пикочния 
мехур, в стомаха, в белите дробове, не променяйки артериалното налягане. Те са способни да 
укрепват кръвоносните съдове, и, преди всичко капилярите, намалявайки тяхната проницаемост, 
притежават също противовъзпалително действие, подобряват регенеративните процеси в 
организма, в различните органи и тъкани, където се занасят с тока на кръвта.

Намазването на ръцете със силиконов крем преди пране или миене на съдове ги предпазва не само 
от водата, но и от разяждащото действие на содата, на перилния препарат, на шампоана за съдове. 
Много е полезен за ръцете също силидола. Това е великолепно просто средство при кожни 
проблеми на ръцете, краката, тялото.
Силицият забавя процеса на стареене на човешкия организъм, укрепва имунната система, 
защитава организма от размножаването на паразитите.

ГЛАВА 4
Най-подробен анализ за значението на силиция за организма, а също литература по този въпрос е 
дала в своите книги Н. А. Семенова. Тя пише, че най-големи потребители на силиций в организма 
на човека се явяват глистите, микропаразитите и гъбичките и дава изчерпателна, разбираема 
картина за взаимозависимостта между дефицита на силиций и размножаването на паразитите в 
организма на човека. Изяждайки този елемент, паразитите се размножават в огромни мащаби, 
заселват практически всички тъкани на човешкия организъм. Лентовите и кръглите червеи, 
трихомоназите, трематодите, хламидиите, токсоплазмите, гъбичките и много други – всички те 
използват организма на човека и кръвта като среда за обитаване, храна и строителни материали за 
своя живот. За да предадат информация за своите качества на потомството, паразитите се нуждаят 
от елемента силиций – преобразувателя на енергии и пиезоелемент. Изяждайки го в огромни 
количества, те рязко съкращават съдържанието му в организма, в резултат на което се нарушава 
реда на предаване на енергии от мозъка към тялото, загубва се контрола за процесите на 
жизнеобезпечаване. На мястото на здравия екологичен порядък идва хаосът. Количеството но 
паразитите, заселващи тялото, може да бъде толкова голямо, че самото съществуване на човека да 
стане невъзможно. Него на живо го изяждат червеи.
Особено рязко се сменя здравето на човека, ако паразитите са заселили черния дроб – ламблии, 
котешка двуустка, кривоглавка, чернодробна пиявица, токсоплазми и несметно количество гъби. 
Черният дроб е най-важният филтър на кръвта. Когато той е поразен с паразити, не може да се 
справя със своята работа по очистването на кръвта, неговите артерии се напълват с личинки на 
паразити и токсоплазми. На това веднага отреагирва мозъка. А ако още се и извършва неговото 
заразяване с токсоплазми – паразити, изпояждащи мозъка, настъпват сериозни болести. На основа 
на практически наблюдения в своята школа в Сочи, носеща огромна и важна просветителска 
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работа, Н. А. Семенова пише, че инсултите и инфарктите поразяват тези, при когото съдържанието 
на силиций в организма се снижава под 1,2%, спрямо нормата 4,7%. Захарният диабет идва поради 
много етиологически фактори, но и ако съдържанието на силиций се снижи до 1,4% или по-малко, 
вируса на хепатита се активизира ако съдържанието на силиций падне до 1,6%, рак настъпва при 
1,3%. Това изброяване може да продължи, но то ще покаже една и съща картина: понижаването на 
съдържанието на силиций в организма до 1,6-1,2% неизбежно води към различни болести, в 
зависимост от много етиологически фактори в организма.
Паразитите са разрушители на организма на човека. Но на първо място разрушител на самия себе 
си – е самия човек. Той дава възможност да се заселват в тялото му, да живеят и свободно да се 
размножават в него паразити. Всички патологоанатоми говорят, че сто процента от отваряните 
трупове на хора имат червеи, паразити и много слуз, в която се намират милиарди микропаразити.
Паразитите изпояждат силиция заради създаването на своите тела и заради собственото им 
устройване и живот. Принципът на паразита – това е незабелязана окупация на чуждото 
пространство и превръщането му в среда на своето обитание с максимално възпроизводство на 
потомството за сметка на ресурсите на средата до най-последната капка кръв. Паразитите се 
внедряват да живеят в тялото на човека, в неговите органи и системи и изяждат всичко подред 
докато накрая не унищожат и самата тази среда на своето обитание. За разлика от тях, полезните и 
ефективните микроорганизми изяждат само отмиращите микропаразити, продуктите на разпад и 
разложение и чистят организма, тоест средата на своето обитание. Когато имунната система е 
силна, а нейните основни съставляващи са велики – характера и силата на енергетиките, получени 
при зачеването и износването, образа и принципите на живот, нивото на силиция в организма – то в 
организма се поддържа микробиологичната симбиоза. Симбиозата на микроорганизмите в човека 
представлява основа на живота на организма!
Благодарение на своите химически свойства, силицият създава електрически заредени колоидни 
системи. Те притежават свойствата «да слепват» към себе си вирусите, болестотворните 
микроорганизми, които са несимбиотни (вредни) за човешкия организъм. Избирателната 
«слепваща» способност на колоидните системи на силиция се явява уникална. Вируса на грипа, 
хепатита, полиартрита, ревматизма, кандидите, червения вятър и други микроорганизми, 
предизвикващи патологични състояния в организма, се зацепват в колоидните образувания на 
силиция със силата на електрическото притегляне както в кръвта, така и в стомаха. А това значи, че 
всички болести, възбудителите на които може да се изброяват безкрайно, не биха могли да се 
проявят в тялото на човека, ако хората имат в своето тяло достатъчно силиций.
Това означава, че всяка антипаразитна чистка и лечение на човека винаги трябва да се 
съпровождат с много бързо насищане на организма със силиций. Не бива в никакъв случай да се 
прекратява антипаразитната чистка, особено без попълване в организма на силиция, защото това 
нанася сериозна вреда на организма. Оцелелите паразити и техните личинки ще станат още по-
устойчиви към всяко последващо лечение, и по-агресивни и труднопобедими. Много хора са 
нетърпеливи, заразявали са се, носили са в себе си и са давали на паразитите възможност да се 
разплодят и разселват по цялото тяло през целия живот, а да се избавят от тях искат за две 
седмици. Така не става. Трябва не само да се победят коварните съседи по биосфера, но и да се 
възстанови устойчивостта към тях на имунната система. Без последното паразитите веднага ще се 
разплодят отново в беззащитното тяло.
С една дума, силицият в организма – това е устроител на живота, регулиращ всички енергийни 
връзки и вериги, и взаимодействието между всички части на организма става по такъв начин, че 
всички негови клетки да функционират нормално в единство с Енергиите на Божествената Вселена 
според Божествения Замисъл. В такъв организъм място за живот на паразитите просто няма.
                                                                                                                                              

ГЛАВА 5
Бременните жени, кърмещите майки, децата особено се нуждаят от продукти, съдържащи силиций. 
Необходимостта от силиций при тях е няколко пъти по-висока, отколкото при възрастния човек. 
Нали в растящия организъм се формират системите на връзка «мозък-тяло» и, естествено, 
потребността от основния, структурен елемент на връзка трябва да е по-висок, отколкото при 
възрастен човек.
В организмите на днешните деца дефицитът на силиций достига 50 процента. Нарушението на 
силициевия обмен при децата води към анемии, размекване на костите, изпадане на косите, болки в 
ставите, туберкулоза, диабет, хепатит, сърбеж, енцефалит, дерматит, червен вятър, камъни в 
бъбреците и в черния дроб и много други проблеми. И всичко това се съпровожда с дисбактериоза. 
Затова така катастрофално се снижава здравето и падат умствените способности на децата в 
последно време.
Но особено важна роля играе силицият за зараждането на плода в утробата на майката и за 
неговото развитие. Цяла редица от изследвания и наблюдения, проведени въз основа на 
фундаменталните разработки за силиция от В. И. Вернадскй, от Воронков и от много други руски и 
чуждестранни учени е позволил да се направи следното откритие, формулата на което за 
първи път се обявява и публикува в тази книга, в края на дадената глава: именно с помощта 
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на пиезоелемента силиций се одухотворява и оживява от Енергията на Вселенския Порядък плода 
в утробата на майката и се поддържа целия негов по-нататъшен живот до раждането, а също и след 
раждането чак до самата смърт. А самият механизъм на оживяване представлява провеждането 
към клетките на плода, на етап на достигната от тях определена плътност, с помощта на силиция на 
Животворящата Енергия на Вселенския Порядък и възбуждане в тях на енергоинформационното 
поле (Формулата на откритието е поместена по-надолу). За по-добро разбиране на този процес 
способства откритието на руския учен П. П. Гаряев за ДНК като енерго-информационно-свето-
акустично поле. Изследванията са показали, че при достатъчно количество силиций в организма на 
майката и на плода, неговото одухотворяване и развитие се извършва при максимално проявяване 
в него на Животворящите Енергии на Вселенския порядък, устремен към Красота и Съвършенство. 
При дефицит на силиций одухотворяването и развитието на плода в утробата на майката не може 
да достигне нивото на своето максимално проявление и съвършенство заради нарушените връзки в 
тялото на плода, и той може да има едни или други деформации или отклонения от нормалното 
физическо, психическо и физиологично развитие, в това число и такова, като вродено неразвитие на 
клапаните на сърцето, проблеми на мозъка, психиката и физическата конструкция. А при минимално 
количество на силиций, Животворящата Енергия на Вселенския порядък не може да се прояви в 
него в достатъчна сила и плодът, поразен от паразити, обикновено в такива условия загива. 
Извършва се помятане или просто не се извършва зачеване въобще.
Следва да се отбележи, че хармоничното одухотворяване и развитие на плода с максимално 
проявяване в него на Енергията на Вселенския Порядък на най-високото ниво на Красота и 
Съвършенство зависи от три причини: от чистотата на семето, от характера и силата на 
енергиите, влети в зачатието, които достигат най-високия си потенциал при юношеската 
Любов; от количеството на силиция и степента на паразитна инвазия в организма на бащата 
и на майката по време на зачеването и в майката по време на износването; от отсъствието на 
нискочестотните енергии на секса по време на износването на плода – от самия момент на 
зачеване и до раждането. Тоест, силната висококачествена енергия (наличието на силна 
Любов и желаност на детето) и чистотата на семената, заложени в зачатието, наличието на 
необходимото количество силиций в родителите, особено в майката, позволяват на 
Животворящата Енергия на Божествената Вселена да се прояви с максимална сила в 
момента на зачеването и в последващия период на вътреутробното развитие, в резултат на 
което се формира добра физическа, психическа и физиологична основа на плода, имаща 
тенденцията към максимално съвършенство. А отсъствието на секс в хода на целия период 
на бременност не деформира енергетическото поле на плода и му дава възможност за 
максимално одухотворяване от Животворящата Вселенска Енергия, от Енергията на 
Вселенския Порядък и развитие в направление към Красота и Съвършенство. В такъв силен 
плод и в организма след раждането, притежаващ такива силни и чисти енергии, паразитите 
нямат шанс за своето развитие, даже при понижено ниво на силиций в организма.
При порочно, случайно зачеване, без Любов, когато зачеването е станало в слаби и нисши енергии, 
плодът е енергетически слаб и ако още организмът на майката и на плода имат дефицит на 
силиций, одухотворяването от Животворящата Енергия на Вселенския Порядък не може да 
достигне своето максимално проявление. А в случай на секс в периода на бременността, а също 
при приемане на хормонални препарати се извършва подхранване с хормони на паразитите – на 
трихомоназите, хламидиите и другите – в организма на майката, което води към тяхното активно 
размножаване. Растящото количество паразити започва активно да изяжда силиция и при 
недостатъчно постъпление на нов силиций, одухотворяването става не при максимално проявление 
на Животворящата Енергия на Вселенския Порядък в плода. И по-нататък връзката на плода и на 
организма на майката с Животворящата Енергия на Вселенския Порядък, с Удържащата Енергия на 
Вселената се нарушава. В резултат става деформация или отклонение в развитието на плода от 
зададената Природна Програма, която винаги е обърната Нагоре, в направление към Красота и 
Съвършенство, което е наказание на жените заради игнорирането на законите на здравата 
наследственост, на здравия род.
Това нарушение или отклонение може, в зависимост от характера на зачеването, от наличието на 
силиций в организма на майката и в плода и от количеството на паразитите, да варира от 
незначителни дефекти във формирането на нервната система, мозъка, сърцето, другите органи и в 
тялото като цяло на бъдещото дете до «програмиращото» въздействие на енергиите на съвкупната 
маса размножаващи се трихомонази, особено при прием на хормонални препарати, върху 
формиращия се главен мозък на плода в периода на вътреутробното развитие, предизвиквайки най-
различни отклонения в неговата психика, в половата система, в организма като цяло, тоест 
мутация. Чак до недостатъчно формиране на отделни органи, особено такива фини като зрение, 
слух, реч, клапи на сърцето, предизвикване на деформация и асиметрия на крайниците, може да 
доведе до срастване на плодовете (раждане на сиамски близнаци) и т. н. При изключително голямо 
поражение на размножаващите се паразити върху матката и плода, борещият се организъм на 
майката се старае да отблъсне атакуващите паразити, да ги изведе извън организма и ... заедно с 
тях изхвърля и самия плод - извършва се помятане. Влошаващата се връзка на плода с 
Животворящата, Организираща и Удържаща Енергия на Вселената заради загубата и недостига на 
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силиций в организма на майката на фона на растящата «програмираща» енергия на масата 
разплодили се паразити е закономерен резултат от енергетическа деформация и слабост на плода 
при порочно, случайно зачеване.
А плодът, който се зачева в Любов, получава от родителите толкова силен позитивен, 
висококачествен енергиен потенциал, че в него Животворящата Енергия на Вселенския Порядък се 
стреми към своето максимално проявление, здраво удържа тяхната връзка на друго, недостъпно за 
нискочестотните паразити ниво, надеждно защитава плода от паразитна инвазия в утробата на 
майката и по-нататък по живота предпазва човека от болести чак до преклонна старост. При това 
здравото дете, заченато във високите енергии на Любовта, получава толкова мощна енергетика и 
толкова силна връзка с Животворящата Енергия на Божествената Вселена, че то щедро я предава 
и на майката както в утробата, така и по живота. Ето защо раждането на такива деца става леко и 
бързо: майката и детето получават толкова мощна жизнена енергия от Вселената заради чистата, 
здрава и силна връзка, че тя просто изнася детето към живот при раждането! Такива деца бързо 
попълват своята енергия по време на сън, понякога толкова силно, че възглавничката става влажна 
от пот, даже при не особено горещо време. Те не изтощават енергията на майката, а обратно, през 
цялото време я подхранват и зареждат всичко наоколо с кипящата си енергия и веселие. Майката 
не се изморява от възпитанието на такова дете, а обратно, получава постоянна радост, изпитва 
истинско щастие и вътрешна гордост от своето творение, преобразява се. Има множество примери, 
когато жени с не много силна енергетика, получена от родителите и затова с не особено крепко 
здраве, даже такива, на които лекарите не са препоръчвали или са забранявали да раждат, 
зачевайки дете в много силна Любов и с желание да го имат, буквално са се преобразявали, леко са 
раждали, тяхното здраве се е подобрявало. Причината е, че те са получавали много мощен приток 
на Животворяща Енергия чрез плода и от детето след неговото раждане. Защото детето, заченато в 
Любов, получава висока енергетика, здрава и силна връзка с Божествената Вселена и в утробата, а 
също след раждането предава много енергия на майката и на бащата. И обратно, животът е пълен 
с примери за това, как напълно здрави жени, заченали детето в порок, износвали са го трудно, 
раждали са го в мъки, понякога с помощта на цезарово сечение и са губили здравето си, защото 
енергетически слабият плод и по-нататък по живота слабото дете имат деформирана връзка с 
Енергиите на Божествената Вселена, а следователно, крехко здраве, винаги се стремят да 
попълнят дефицита на своята енергия от родителите, преди всичко от майката, и носят само 
преживявания и мъка. А какво може да бъде по-силно от мъката от болно дете.
Оттук е понятно, че в интерес на собствената кожа на всяка жена, точно както и на всеки баща, е да 
се зачева детето само в Любов, да му се предават високи и чисти енергии, да се изключва напълно 
секса по време на цялата бременност, за да може износването да е леко, да не изтощава, и плодът 
да подхранва с енергия и здраве майката, за да може раждането да е бързо, леко и безболезнено, 
майката да има гръдно мляко, детето да бъде здраво, леко да върви по живота, по него да не 
полепват пороците и мръсотията на обществото и то да радва родителите цял живот. 
Несъблюдаването на простите Закони на Природата жестоко наказва жената, родителите с трудна 
бременност, понякога с усложнения, с тежко и болезнено раждане, понякога с помощта на цезарово 
сечение, с дете, което често носи не радост, а мъка и страдание – за цял живот.

У правилно заченатите деца във висока и силна Любов и след раждането нивото на енергията и на 
нейните вибрации е толкова високо, че те могат да се сравнят по сила с енергията на Любовта, 
защото детето, както и човекът в Любов, по същество се сливат с Енергията на Вселенския Порядък 
и се намират близо до единство с Бога. Ето защо детските мисли, мечти, желания, точно както и 
помилите, мечтите, стремленията на хората в Любов, имат особено висока, силна и чиста енергия и 
винаги се материализират след определено време в реалността. Мечтата на детето, силно 
помечтало си да стане някакъв, обезателно ще се осъществи в определено бъдеще: чистата 
енергия на светлата и чиста детска мечта предизвиква силен резонанс във Вселената и непременно 
се материализира в земната реалност след някое време.

Формула на откритието:
Енергията на Вселенския Порядък, Единното Поле на Вселената, Вакуума, Енергията на 
Твореца, одухотворяваща, организираща и удържаща живота в цялата Вселена и в земната 
биосфера, одухотворява и оживява плода вътре в майката и плода у животните с помощта 
на пиезоелемента силиций. Механизмът на оживяване представлява провеждане към 
клетките на плода на етап на достигната от тях определена плътност с помощта на силиция 
на Животворящата Енергия на Вселенския Порядък и възбуждането в тях на енерго-
информационно-свето-акустично поле. При наличие на силиций в достатъчно количество в 
организма на майката и във формиращия се в организъм на плода, а също високата форма 
на организация на материята на плода и техните високи енергетически вибрации, заложени 
при зачеването или у животните при чифтосването, Енергията на Вселенския Порядък, 
оживяваща организмите в биосферата, се стреми към максимално проявление във всички 
клетки на материята, за одухотворяването, организирането, удържането и направлението на 
развитие на живота в съответствие с Божествения Замисъл и с Божествената Програма за 
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възходяща еволюция към Красота и Съвършенство. При дефицит на силиций и при ниски 
форми на организация и енергетическа вибрация на материята в клетките на плода, заложени 
при зачеването, плодът недополучава Животворящата Енергия на Вселенския Порядък, 
която не достига до всички клетки в пълна степен и не може да достигне максималното си 
проявление и пълноценното им оживяване. Възникват деформации в проявлението на 
Животворящата Енергия на Вселенския Порядък в клетките на майката и отклонения в 
тяхното развитие от Божествената Програма, основана на възходящата еволюция на 
Вселената към Красота и Съвършенство, а всяко отклонение представлява деформация.

Това откритие се явява закономерен общ резултат от изследванията на всички тези, които някога са 
се занимавали с проблема за силиция в Русия и в други страни – отишли си и живеещи, и се явява 
всеобщо достояние. Ние го даряваме на всички! И го насочваме към Нобеловия комитет в 
порядъка на информация. Нека това откритие да работи, да се развива и да помага на хората, да 
служи на цялото човечество.
«Никой организъм не може да съществува без силиция...» (В. И. Вернадский).
                 

ГЛАВА 6
Как да се попълнят запасите на силиций в организма на човека. За това подробно е писано в 
книгите на В. Г. Воронков и И. Г. Кузнецов «О чудесном элементе жизни», в книгите на Н. А. 
Семенова и в много други източници. Главният доставчик на силиций в организма на човека са 
екологично чистата храна и вода, особено твърдата или силициевата, преминала през залежи на 
силиций. Естествен доставчик на силиций са пшеницата, овеса, ечемика, просото, ръжта, 
царевицата, белия и кафявия ориз и другите зърнени култури. Основната част от силиция се 
съдържа в тяхната обвивка и в покълналите зърна. Впрочем, хората са сметнали за уместно да 
снемат обвивката (триците) на зърнените култури, като ги използват за храна на добитъка. И съвсем 
неотдавна е дошло разбирането за тази велика глупост, и е отбелязано връщане към осъзнаването 
на важността от употребата на зърнените култури заедно с триците им и самите трици от човека.
Следва да се отбележи, че плодовете и зърнените, израснали над земята, съдържат минимално 
количество радионуклиди, а голямото количество силиций в тях, в сравнение с плодовете и с 
растенията, израснали в земята и върху земята, ги прави ефективни в отделянето от организма на 
радионуклидите заедно с продуктите на храносмилането по естествен път. Следователно, 
зърнените каши, хляба, особено с трици в него са продукти-защитници на организма от 
радионуклидите. Голямо количество силиций се съдържа в много плодове – такива като кайсии, 
банани, вишня, грозде, смокиня, а също в зеленчуците, отгледани на плодородна почва, тоест на 
почва с жива структура, създадена от полезни (ефективни) микроорганизми – такива като моркови, 
цвекло, бяло и цветно зеле, алабаш, червен пипер, краставици, пащърнак, тиква, пъпеш, диня, 
ягода, лук и др. Значително количество силиций се съдържа в листата на глухарчето (до 20-30%), в 
полския хвощ, копривата, медуницата, женшена, калуната, лекарствената краставица, обикновения 
репей, росянката, пълзящия пирей, жълтия кантарион, евкалипта, миризливата лазаркиня, пъпките 
на бора и др.
Н. А. Семенова препоръчва 50-60 гр. полски хвощ в марля да се пусне във съд с вода, да се доведе 
до кипване, да престои 3-4 часа и да се ползва такава вода за приготвяне на храна. 
Продължителният прием на отвари от полски хвощ, на кипрей в смес с хвощ способства за 
очистването на бъбреците от камъни. Кипрея е склад на микроелементи и витамини. Преди чая от 
кипрей се е продавал в Англия на много висока цена, докато английските търговци не го изместили 
с по-евтин колониален чай. Кипрея е непретенциозен и може навсякъде да расте – по межди, 
покрай огради, в гората, на полето.
Доста богати на силиций и на други микроелементи са червените водорасли и морското зеле. 
Най-разпространеното естествено съединение на силиция в Природата е кремъка, силициев 
двуокис SiO2, от светли оттенъци до черни. Най-богат на силиций е черният кремък. Той може да се 
намери навсякъде по каменистото дъно на ручей, на морския плаж в баластрата, сред купчината 
камъни – най-черния с блясък камък, чупещ се с образуване на характерни ръбчета, имащи остри 
краища. Счита се, че черният кремък е донесъл до нас паметта за водата от далечната епоха на 
зараждането на живота на Земята и е способен да предава във водата микроскопични, 
хомеопатични дози силициев двуокис, с което способства за възстановяване на процесите на 
жизненото обезпечаване на организма. Още в древни времена великият Авицена в своите рецепти 
за лечение на едни или други болести е препоръчвал да се употребява риба от водоеми с 
каменисто дъно. Тя е наситена със съединения на силиция.
Както твърдят учените, органическите остатъци в силиция са уникални биокатализатори 
(ускорители), способни да преобразуват енергията на светлината и в десетки пъти да ускоряват 
окислително- възстановителните реакции във водните разтвори на човешкото тяло. Тези 
биологични вещества се явяват основа за построяването на сложните органични съединения, които 
са основи на живия организъм – хлорофила и хемоглобина. Водните разтвори, които се образуват 
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около силиция във вода играят огромна роля в развитието на всичко живо и благотворно действат 
на организма.
В силициевата вода става образуване на структурна водна система с електрическа решетка от 
течни кристали на силиция така, че в нея няма място за патогенни, несимбиотни (вредни) 
микроорганизми и чужди химически елементи. Тези чужди примеси се отделят от водата и падат с 
валежите, които се препоръчва да не се употребяват, а да си оттичат. Силициевата вода създава 
самия живот! По водороден показател (pH) и други параметри тя е сродна с плазмата на кръвта и с 
междуклетъчната течност. Силициевата вода съчетава в себе си вкуса и свежестта на изворната 
вода до силициев залеж, чистотата и структурата на топената вода и бактерицидните свойства на 
сребърната. Традицията да се слагат кремъчни камъни на дъното на кладенците е дошла и до наши 
дни. Черният кремък притежава практически неизчерпаемо действие: той ще служи и «работи», не 
изисквайки замяна, почивка и регенерация за вас и вашите потомци.
Изучават се възможностите за използване за лечебни свойства на черните шисти. Особено голямо 
количество силиций се намира в бялата глина, която след проверка на микробиологичния й състав и 
съдържанието на радионуклиди може да се употребява вътрешно. За денонощие може да се 
приема глина толкова, колкото и готварска сол. На човешкия организъм е нужно на денонощие 3,5 
мг силиций. Следва да се има в предвид, че приема на глина в началния етап, особено на ударни 
дози, може да запича. Обилното приемане на трици, сушени сливи, кайсии, морско зеле намалява 
това явление.
Цивилизацията е направила всичко, силиция да не попада в организма на човека. Сваляйки 
богатите на силиций трици от зърнените култури и насочвайки ги за храна на животните, хората са 
започнали да употребяват само тяхната сърцевина във вид на каши, нишесте, грис, които, още и 
със захар, до неотдавна бяха главната храна на децата, толкова нуждаещи се от силиций, и във вид 
на бяло брашно, използвано за белите хлябове, въпреки че и продаваните за пълнозърнести 
хлябове повечето са от бяло брашно с оцветители  – тези продукти затрудняват, а в някои случаи 
просто блокират евакуацията от червата. «В грисената каша, - пише Семенова, - няма силиций. 
Грисените каши се варят с мляко. И тогава в организма на детето върви злощастна реакция на 
заместване на силиция с калций. Ето защо се е подмладила в последното столетие 
атеросклерозата и стотици други заболявания. Децата, отказвайки се от стронция, интуитивно се 
отказват да пият мляко и да ядат млечни продукти. Но детските диетолози са твърди в своите 
директиви – по 0,5-1,5 литра мляко за денонощие на всяко дете. И хроничните болести, картините 
на които са все по-тежки с всеки изминал ден, поразяват нашите деца».
Употребяваната днес от хората храна все повече и повече се лишава от този елемент. Даже в 
триците той е по-малко заради голямото количество нитрати. Екологично чисти зеленчуци и 
плодове на пазара, по магазините, в супермаркетите практически няма. Зеленчуците: краставици, 
домати и други са изгубили вкуса си, не стават за правене на туршии заради внесените импортни 
семена. Цивилизацията, всъщност, е отрязала хората от живата вода, заменяйки я с 
хлорирана или обработена и продавана сега в пластмасови бутилки, лишила е човека от 
естествените чисти продукти за хранене, заменяйки ги с нечисти, с нитрати и с обработени, 
рафинирани, не съдържащи естествени микроелементи и витамини, които са носители на 
живота. Това води към подриване на здравето на хората, към съкращаване на техния живот и 
ако те скоро се лишат въобще от силиций, ще изгубят здравата връзка с Космоса и ще 
деградират. Човечеството постепенно снижава нивото на своите вибрации във Вселената 
заради деградацията и губи връзката си с Животворната Енергия на Божествената Вселена. А 
това неизбежно води към дегенерация, към израждане. А там, където се снижава нивото, 
чистотата на енергетиката и връзката с Божествената Вселена, там се понижава жизнения 
тонус, натам и се устремяват паразитите и охолно започват да се развиват. Така че човекът 
всъщност сам допуска в себе си паразитите и сам се движи, развива се в направление към 
тях. Няма смърт, но няма и пълноценен живот.
Чистият пясък на брега на морето представлява кристали силициев двуокис. И което е много важно, 
това е полимер, неорганичен полимер.
Силиций се съдържа в глината, в баластрата, в тинята, в калта, във водата. В прясната и в 
солената вода са разтворени около 3 мг силиций на литър (във вид на силициеви киселини или 
техните соли). Калолечението и глинолечението е лечение с помощта на съединенията на силиция. 
Много са полезни минералните води с високо съдържание на този елемент. В Исландия има 
уникално езеро с природен произход, където в средата на създаденото от лавата поле са събира 
топла морска вода, смесена с диоксидите на силиция. То се нарича “Синята лагуна” и се слави по 
цял свят със способността да излекува симптомите на псориазиса, а също се счита за любимо 
място за къпане на жителите на острова. Обаче в светлината на откритието на паразитната 
етиология на болестите, включително и на псориазиса, и ролята на силиция в организма на човека е 
понятно, че къпането в езерото може да донесе само частично, временно облекчение. Излекуването 
от псориазиса, както и от другите болести, може да стане само по пътя на вътрешна антипаразитна 
чистка, на насищане на организма със силиций, с йод и с укрепване на имунната система.
Веднага щом съдържанието на силиций в организма на човека намалее и не се попълва с 
натурална храна и вода, животът в него започва да затихва и угасва, започват да се размножават 
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паразити и да изяждат тялото, нарушава се естествената евакуация на червата, което е главнеи 
барометър за здравето на организма. И обратно, веднага щом в тялото на човека се възстанови 
нужното количество силиций, неговите колоидни съединения започват да се свързват с паразитите 
и да ги извеждат от организма, подобрява се и се нормализира естествената евакуация на червата 
(особено при обилно потребление на сушени кайсии, сливи, сухо или прясно морско зеле, на трици 
с вода, със сокове, с био/бифидо йогурти или био/бифидо кефири с добавяне в тях на капки луголов 
разтвор/йод или на чесън), много бързо се възстановява връзката «мозък-тяло», нормализира се 
връзката на организма с Природата, възвръща се способността на организма да получава 
Животворната Енергия на Божествената Вселена. Човек започва отново да ЖИВЕЕ. Тоест за 
нормален, здравословен и пълнокръвен живот, човек е длъжен да поддържа своето тяло в чистота 
не само отвън, но и отвътре, с достатъчно количество от елемента за връзка и за преобразуване на 
енергиите – силиция, с откоригиране на връзките «мозък-тяло», «тяло-земна биосфера», «тяло-
Вселена». Но най-важното, той не трябва да изгубва направлението, компаса за развитието си –
своето и на своя род, в направление към възходяща еволюция, към Красота и Съвършенство, 
където най-главното е – да не се губи връзката с Твореца, с Божествената Вселена.

ГЛАВА 7
Силицият е много нужен на растенията: от житните растения и копривата, до палмата и бамбука. 
Колкото е по-твърдо стеблото на растението, толкова повече в неговата пепел намират силиций. 
Голямото му съдържание в почвата е залог за високи добиви, а неговото отсъствие прави почвата 
безплодна. Затова във всеки анализ на почвите на първо място трябва да стои определянето 
наличието на в тях на силиций. Почвата, която е бедна на силиций, е безплодна.
Ето какво е написал академикът от Руската Академия за Естествени Науки Ф. Величко за 
значението на силиция във вестник «Арсеньевские вести»: «В живота на растенията силицият 
има огромно значение: от него зависи здравината на стеблото, устойчивостта към полягане, 
а също силата на цъфтене и енергията на завързване. Но проблемът на преминаване на 
силиция от пясъка в разтворимо състояние за растенията е почти толкова остър, колкото и 
за човека. Културните растения това да го правят практически са се отучили. И ето вече от 
50-те години почвоведите и биолозите бият тревога: почвите в цял свят катастрофално 
бързо обедняват на усвояем силиций, а понижаването на съдържанието му в 
селскостопанските растения се отразява пагубно върху тяхното развитие, понижава 
добивите и влошава качеството на получаваните от тях хранителни продукти. Снижаването 
на съдържанието на силиций в културните растения рекушира и в селскостопанските 
животни, и в човека... Нали основният източник на разтворим силиций за човека са 
растенията и до някаква степен месото на тревопасните животни. Колко жалко е, че ние не 
ядем дъждовни червеи(!) – единствените живи същества на Земята, научили се да усвояват 
силиция от пясъка. Възможно е, тяхната роля в повишаване на плодородието на почвата да 
се състои в това, че те я обогатяват с разтворим силиций».
Уместно е във връзка с това да се отбележи, че в редица книги по народна медицина се упоменават 
рецепти за приготвяне на разтвор от червеи, който ефективно лекува катаракта. Голямото наличие 
на силиций в червеите е обяснение за това, защо толкова е действена такава рецепта. Но, все пак, 
защо варварски да се убиват великите орачи и санитари на почвите и на Земята. Могат да се 
направят растителни отвари, съдържащи голямо количество силиций или имащи антипаразитно 
действие, например, от същия този полски хвощ, медуница, коприва, змийско мляко, пелин, вратига, 
бяла ела (да не се обърка с маслото от бяла ела, което е за външно приложение, макар някои 
успешно да го използват като антипаразитно средство във вид на капки върху захар под езика!) за 
закапване в очите – и резултатът ще бъде същия. Обаче всяко само местно лечение на очните 
болести води към това, че паразитите отиват в главата. Затова местното лечение на очите винаги 
трябва да се съчетава с комплексна антипаразитна чистка на организма.
Всеки, който прочете тази книга, може да пробва да помогне на слепите, глухонемите и сляпо-глухо-
немите деца и възрастни. Провеждането на антипаразитна чистка в съчетание с местно промиване 
с растителни препарати може да окаже на тях някаква помощ. В крайна сметка, вреда от това няма 
да има. Обърнете внимание на слепите деца и възрастни, при тях очите като че са разрушени от 
паразити, надълбоко хлътнали, а около тях има или потъмняване, или изсветляване на кожата, в 
зависимост от типа паразити, от които е поразен организма. Точно така се разрушават и другите 
органи – мозъка, черния дроб, репродуктивната сфера и т. н. Закапването в очите на антипаразитни 
отвари, вътрешната антипаразитна чистка, овладяването на «Окото на възраждането» биха 
помогнали на мнозина да сътворят малко чудо. Работниците от специалните детски домове за 
такива деца биха могли да се обърнат към богатите хора за спонсорска помощ за организиране 
събиране на треви като змийско мляко, вратига, пелин, зелени с восъчна зрелост плодове на гръцки 
орех, полски хвощ, закупуване от магазините на карамфил (подправка), приготвяне на чеснови 
маслени екстракти и на други природни средства, закупуване на йод, луголов разтвор, на 
метронидазол, водороден прекис и провеждането на курсове на лечение на децата (и на себе си 
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също) под наблюдението на своите лекари. Обаче парадоксът на нашия свят е в това, че никой това 
няма да почне да го прави. Децата-инвалиди се намират под опеката на държавата, а как ще живеят 
те, ако, изведнъж, престанат да бъдат инвалиди. А нима ще почнат работниците на такива домове 
да правят това, което може да ги лиши от работа и средства за съществуване, подобно на това, 
както цялата система от затвори и други изправителни  заведения никак не е заинтересувана от 
съкращаването на заключените, а още повече от тяхното опустяване, точно както и медицината, 
производителите на лекарства, хирургията, онкологията не признават паразитната етиология на 
болестите и тяхната профилактика, а нефтените гиганти изобщо не са заинтересовани от 
създаването на безресурсни източници на енергия. А причината за всичко това е - качеството на 
хората: несъвършената система, несъвършння свят, създадени от несъвършени хора, коренът на 
които сега е известно къде е... 
Недостигът на силиций в почвата е една от главните причини за болестите по растенията, за 
атаката върху тях на колорадски бръмбар, на листни въшки, на други насекоми, на поразяването с 
гъбички. Учените се опитват да намерят разрешение в генното изменение на растенията. Между 
впрочем решението на тези и на други проблеми в селското стопанство лежи на пътя на връщането 
към Естественото Органично земеделие – възстановяването на силиция и на микробиологичната 
симбиоза в почвите и по такъв начин на създаване на естествена жива структура на почвите, 
обезпечаваща условия на растенията да проявят максимално генетическата си способност към 
плодоносене и да дават най-високите добиви от екологично чиста и здравословна продукция. В 
печата е имало съобщение за парадоксална информация за това, че руски учени от Тимирязевската 
академия търсят решение на проблемите за загубите на добива на слънчоглед заради пораженията 
от гъбички по пътя на... вкарване на гена на устойчивост към това заболяване, който притежава 
дивия слънчоглед!? Уважаеми академици, възстановете естествената структура на почвите и 
нивото на силиция в нея, посейте непоразени с химия и немодифицирани сортове слънчоглед, 
които не са се разучили да усвояват силиция, посейте между редовете слънчоглед или заедно с тях 
глухарче, лен или коприва, или друго растение, богато на силиций и потискащо гъбичките, внесете в 
почвата бяла глина със съдържание на силиций до 40%, или даже зелена, червена, и вие ще 
решите не само този проблем, но ще увеличите добивите с 30-50%! И ще избавите себе си от пътя, 
който вас съзнателно ви води в научна безизходица. Вашият ген ще създаде още по-голямо 
нахлуване във великата лаборатория на Природата, ще сътвори някакъв още проблем, за който ще 
са необходими нови търсения. А всичко това ще създава, и вече създава, главния проблем –
общото падане на здравето на хората.
Силицият може да се използва и при консервирането. Нашите предци са слагали кремъчни 
камъни върху накладените краставици, за да не прокисват. Срязаните цветове и зеленина по-
дълго съхраняват свежестта си в силициева вода. Водните разтвори от целебни треви със 
силициева вода са значително по-ефективни, отколкото с водопроводната. Обогатяването 
със силиций на почвата помага в борбата с вредните насекоми, атакуващи добивите върху 
силно разрушените земи.

ГЛАВА 8
По-скорото признаване от науката на паразитната природа на всички болести, на очистването на 
организма от паразити и укрепването на имунната система, на силиция като елемент на живота и на 
възстановяването му в организма на човека, на правилното зачеване, износване и моделиране на 
децата, на прехода към Естествено земеделие и правилно хранене, а също и на нравственото 
очистване на човека – представлява път на цивилизацията, на науката, на медицината към 
спасение и възраждане, път към живот в Красота, Чистота и Съвършенство, които ще спасят света.
Въвеждането в системата на образование на всички степени от училището до висшите учебни 
заведения поне на кратка програма по тези основополагащи за човека въпроси – е оправдана 
насъщна необходимост на нашето време! Това ще позволи на хората още от детството да познаят 
съвършенството на човешкия организъм и неговата неразривна връзка с Божествените Закони на 
Вселената, да осъзнаят задължителността и необходимостта от използването на тези Закони и чрез 
нормалното функциониране на своя организъм да усетят в пълна мяра цялата Красота и 
Съвършенство на света, създаден от Твореца. Тогава ще дойде и истинското осъзнаване на 
важността и настоятелната необходимост от поддържане от всеки човек на възходящата еволюция 
на света към Красота и Съвършенство.
Невъзможно е да се опазва средата, окръжаваща човека, ако цялото население живее с дефицит 
на «елемента на живота» силиция от седемдесет процента и повече, а преобладаващото 
болшинство от населението на Земята има мръсни тела, заселени с паразити и затлачени с токсини 
и отходни продукти от жизнената дейност – собствени и от паразитите. Ние сме привикнали да 
мием себе си само отвън, и то не винаги регулярно, а замърсените стомах и черва доставят в 
кръвта още 20 хиляди болести.
Недоработката в образованието по биология, по екология на човека се обръща в ниска степен на 
екологична култура. Как може да се чака от човека грижа за Природата, за нейната чистота и 
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внимателно към нея отношение, ако сам човекът е нечист, заселилите се в неговото тяло паразити 
го лишават от елемента на живота, отравят го и не му дават в пълна степен да усети Божествената 
Красота на света, да усети Любов към нея. А без такава Любов, как е възможно да се очаква от 
човека внимателно, грижовно отношение към Природата, към целия Свят, към Вселената. Трябва 
колкото е възможно по-бързо да се преодолее тази екологична безграмотност и да се внесат 
елементи на екологична целесъобразност във всички сфери на дейност на човека.
За съжаление, медицината не изучава въпросите за физиологията на правилното зачеване и за 
износването на децата, за правилното им хранене, за ролята на силиция за човека и проблемите за 
паразитната природа на болестите, в резултат на което се премълчава най-голямата опасност за 
човечеството през ХХІ век – опасността от заселване на човешкото тяло с паразити, за ръста на 
тежките болести и появата на нови, за загубата на способността за получаване на енергия от 
Вселенския порядък, и, в крайна сметка, загубата на способността на хората за възпроизводство на 
потомството. И като резултат – деградация, мутация, израждане, вместо възходяща еволюция към 
Красота и Съвършенство в съответствие с Божествения Замисъл.
Това е необходимо да се поправи! И това ще бъде поправено!
В програмите на училищата, колежите, институтите, университетите не се разглеждат всички тези 
основополагащи за оцеляването на рода човешки въпроси, даже не се засягат проблемите за 
екологията на човека. На какво ли не учат децата и възрастните в течение на 12-13 години в 
училище, после в колежите и ВУЗ-овете, но главното винаги остава извън рамките на учебните 
програми, в сянка, в мъгла. След петнадесет и повече години на учене хората не стават Творци на 
Живот и на Красиво Бъдеще, а както преди си остават немощни – даже пред обикновените болести. 
Хората така и не получават основополагащи знания, необходими за това, за да могат да изживеят 
красив, богат и дълъг живот, да не боледуват, ефективно да творят за себе си и за света, ето защо 
и непрекъснато попадат на трудности, беди, нещастия, нищичко не знаейки за техните корени и за 
това, как правилно от тях да излязат. Тоест цялото сегашно образование не възвисява човека, 
иначе той и цялото човечество биха се развивали в направление към възходяща еволюция, а 
хората, обществото биха ставали все по-съвършени и по-красиви. Това, за съжаление, не се 
случва. И всички мълчат, всичко се повтаря от поколение в поколение, новите поколения 
преминават по същия този кръг, не само не повдигайки себе си, не възвисявайки се, а обратно, 
деградирайки. Това трябва да се поправи! И това ще бъде поправено! За това е и дошла 
«Бялата Книга на Живота», за да започне този процес отдолу.
Процесът е тръгнал, нов, съзидателен – БЯЛ! Появил се е Институт Культуры Состояний (ИКС, 
http://www.sostoyanie.ru/)), Российский институт творческого мастерства (РИТМ, www.ritm.zovu.ru), 
Центр Жизни (www.ginter.ru) и много други, поставящи си за своя цел просвещаването на хората  
във въпросите на Истината, преобразяването и възхода на всеки човек на обществото към висшите 
нива на живот в Красота и Съвършенство. И вече хората все по-активно говорят за необходимостта 
от по-бърза смяна на мирогледа на човечеството.

ГЛАВА 9
Всички тези проблеми са възникнали и се изострят още и заради това, че конфесиите, всички без 
изключение, бидейки призвани да изправят и усъвършенстват хората, да ги изведат на пътя на 
Божествения Прогрес, са се оказали неспособни да се справят с тази заявена от тях историческа 
задача, не са успели да дадат отговори на растящите изисквания на времето. Те не само не са 
успели да окажат помощ в унищожаването на войните, на конфликтите, на международните и даже 
на междурелигиозните разпри, но често сами се явяват техни инициатори и причинители. Още 
повече, те не а смогнали да покажат образци на примирение в рамките на религиите, имащи единен 
Бог – в християнството. Та как при това може да се опитват да учат хората на някаква истина. 
Затова и досега се разиграват трагедии на междуконфеионална основа на най-широки простори на 
планетата, и, за съжаление, често в рамките на клонове на религии, които вярват в единен Бог. Още 
повече, конфесиите позволяват на чужди на тях и на света сили да използват религиозния фактор 
за въвличане на народите и цивилизацията във войни и в конфронтация. И най-обидното е това, че 
конфесиите досега нищо не са направили за предотвратяване на най-отвратителното явление на 
ХХІ век – тероризма, развихрено от силовите структури на световното зло, в това число и във 
форма на борба за суверинитети, използвайки религиозния фактор, преди всичко ислямския, за 
настройването един срещу друг на народите и цивилизациите. Отначало мнозина просветени 
лидери на конфесии и на държави, в частност ислямски, даже поддържаха терористите, давайки на 
тях, на техните съобщници и на семействата им укритие, а после, когато на главите на други народи 
се посипаха бомби и когато сянката на такава заплаха закръжи над тях и над други страни, започна 
да става някакво отрезвяване. А ето за това, да се приложи против тези, които развихрят войни, 
конфликти, тероризъм, такова мощно средство за въздействие, като отлъчване от Църквата, от 
друга конфесия, и/или общоконфесионално проклятие за векове, дори да се говори не става и на 
въпрос. Няма такъв порив нито отгоре, нито от низините от вярващите. И макар за силите на злото 
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то няма да има голямо значение, такъв акт би внесъл във Вселенската енергия огромна 
материализираща сила и би имал голям международен резонанс.
Това, за огромно съжаление, е лицето на ХХІ век. Зафиксирайки се на древните, твърди догми, в 
това число и върху враждебната непримиримост към други религии и техните клонове, давайки 
тежест повече на задгробния живот, отколкото на живота сегашен, явяващ се най-ценното 
достояние на човека, който живот неотклонно деградира, световните конфесии така и не са дали на 
света на протежение на вековната и хилядолетна история – нито в една страна, нито в един народ –
достойни примери на решаването на проблемите за раждането и възпитанието на нови хора в 
съответствие със Замисъла на Твореца, възвисяващи света, водещи го към Красота и 
Съвършенство. Обратно, вместо да се развива по пътя на възходящата еволюция по законите на 
Красотата, светът все повече се движи, с ускорение, по безизходния, саморазрушителен път на 
развитие, с разрушителни концепции и модели, и все по-дълбоко и по-дълбоко се потапя в 
разложение, разпад и деградация, колкото и блестящи да са фасадите на някои нации в 
устройването на своя материален живот. Главната причина е - в деградацията на хората, а, значи, в 
идеолозите на основните модели на световно развитие и в лидерите.
Задайте на себе си въпроса и искрено над него поразмишлявайте, за това, способна ли е някоя 
конфесия днес да отговори на новите потребности на времето, има ли в която и да е от тях 
средствата и силата да предотврати катастрофалното падение,  деградацията на хората?
Отговорът е отрицателен. У тях няма нито такава способност, нито даже Идея, Образ на Красивото 
Бъдеще. Така че какво да се прави? Та нали освен религиите няма кой да изправя човека, да 
усъвършенства хората. Няма такива структури в рамките на държавните структури в нито една 
страна. Има само един пример в историята за създаване на стройна общодържавна система за 
възпитаване на човека от самото му детство и по протежение на живота и в изграждане образа на 
бъдещето – това е системата, предложена от съветската държава. Независимо от всички нейни 
недостатъци, на разложението на системата отвътре, тя все пак е работела. В обществото е нямало 
такава жестокост, мръсотия, див разгул на злото, които са поразили и разрушават света днес. 
Имало е някакво понятие за чест, за етика, за морални ценности, за интелигентност, ценило се е 
образованието, четенето на книги, културата. Нямало е престъпност. При това да забележим, че 
всичко това е било без Църквата, която се е преследвала в тези времена. А какво става днес, когато 
Църквата никой не я преследва и всички конфесии, ВСИЧКИ(!), процъфтяват, макар че народът в 
основната си маса е беден, а нравствеността, редът не растат, а обратно, топят се. Та каква е на 
практика ролята на конфесиите, ако нито на йота не помагат да се изправят хората, да се 
възстанови мира и съгласието между народите, да се изведат те на пътя на Божествения 
Прогрес??? В какво е тогава смисълът на конфесиите, ако хората, човечеството, светът деградират 
и конфесиите не предлагат път за изправяне, освен молене, церемонии, поклонения??? Навярно, 
ако хората не трябваше да заработват за да живеят, то конфесиите биха заставили всички да се 
молят и да изпълняват ритуали през всички 24 часа на денонощието!? А какво те дават на човека? 
Какво реално движи човека към молитвата? Нима реалната помощ Свише след всяко молене? Или 
боязънта от наказание за пропуска на молитвата, която внушават свещениците, с което съхраняват 
своето паство и доход...? Замисляме се, ако беше първото, реалната помощ, то сигурно хората 
сами биха се молили непрекъснато? А въвличането на хората в масови церемонии, в 
поклонничества, донася огромни доходи. Та ако те действително са нужни на Бога, на Твореца и 
носят на хората реална помощ, то защо навсякъде е с пари? Защо не се прави това безплатно, 
служейки на Бога, на Твореца, изпълнявайки великата мисия на подвижничество? В Китай църкви 
няма, но всички знаят какво става днес в Китай, как твори народа, нескован от догми...
И нима целият преминал исторически опит не дава основание за размисъл върху това, че 
идеологията на верите – на всякоя, на всички конфесии – се е оказала по-слаба от идеологията на 
деградацията и на разложението на хората. Църквата, всички конфесии, като че ли са се затворили 
в себе си, преди всичко в грижата за своя приход и доход – колкото те са по-големи, толкова по-
добре. Посещаването на храма – ето главния критерий за набожността на хората. И даже той днес 
е катастрофално нисък. А реалният ефект на въздействие на Църквата върху човека е как се 
държат тези, които са напуснали стените му, какво се случва зад вратите на храма, в обществото и 
какъв е реалният принос на Църквата в подобряването на хората, на обществото, на страните, от 
това Църквата като че се е изолирала. Освен това, днес храмовете твърде са се сближили с 
богатите, твърде много, отколкото това е необходимо за възстановяване на разрушеното... 
Проповядваме, че бедността – това не е порок, призоваваме да сме доволни от деня насъщен и да 
не мислим за деня утрешен, а дружим основно с богатите и освещаваме основно богатството!? И за 
оправдание на това достигат аргументи. А къде е истинското, подвижническото служене?
Тези думи ги пише тук не светски човек, а съвсем действащ свещенослужител, да, да, 
свещенослужител, макар и с помощта на самопишеща химикалка. И това е още едно свидетелство 
за удивителните черти на нашето време: в БЕЛИТЕ промени участват и служители на църквата. И 
нима всички повдигнати тук проблеми, цялата «Бяла Книга на Живота» - това не са най-насъщните 
въпроси за най-сериозен размисъл в самата Църква, във всички конфесии! И са поставени те 
понякога в остра форма заради това, за да се пробудят всички в църквата, във всички конфесии! Та 
кой сега ще успее, длъжен е, и ще изправи света и хората? Кой ще успее да спаси рода човешки от 
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по-нататъшна деградация и от самоунищожение? Само религиите! Само те! Ако започнат отново 
трудния процес на реевангелизация, на реконструкция и усъвършенстване на човека – чрез 
раждането на нови, добри, Велики Деца, чрез извеждане на хората на нивото на земни Богове-
Творци и преобразяването на цялото човечество в Богочовечество! Това е и същността на Третото 
Пророчество и посланието на Божията Майка от Фатима. И кой, ако не Църквата, ако не всички 
конфесии ще донесе това на хората. Неслучайно Римския Папа Йоан Павел ІІ се е застъпил за 
промени в Църквата и превръщането й в, както той се е изразил, Църква на Живота.
Така че защо не, всички конфесии, преди всичко всички клонове на християнската Църква, вярващи 
в единен Бог, да не преодолеят разногласията, търканията, враждебността и да започнат път към 
обединяване на усилията в осъществяването на Третото Пророчество на Божията Майка от Фатима 
– изправянето на хората и на света чрез новите добри деца. Та това са не нещо друго, а въпросите 
на ЖИВОТА!
Тази книга носи лъч светлина в мрака на нашата епоха. Тя посочва на самия корен, където лежи и 
откъдето произлиза порока в нашия свят. Този корен – е правилното зачеване, износването на 
добри деца, предаването на тях на истински знания за екологията на човека и на Природата, за 
Божествения Свят, в който ние живеем и за Божествената Вселена, откъдето към нас идва Живота, 
Животворящата Енергия. Тази книга постепенно ще прекрати влизането в света на тези, които 
убиват човечеството и Земята и ще отвори вратите за децата на Божествения Замисъл, които и ще 
укажат пътя към спасяване и възвисяване на света, ще преведат човечеството от задънения 
саморазрушителен път на пътя на възвисяващата еволюция към Красота, Чистота и Съвършенство! 
ДЕЦАТА, ДОБРИТЕ, БЛАГОРОДНИТЕ, ХАРМОНИЧНИТЕ, УГОДНИТЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА 
ВСЕЛЕНА, ВЕЛИКИТЕ ДЕЦА – ЕТО ГО НАШЕТО СПАСЕНИЕ, ЕТО ГО СПАСЕНИЕТО ЗА СВЕТА! 
Конфесии, вземете от тази книга това, което можете! Нека бъде «Бялата Книга на Живота» -
Християнска, Ислямска, Будистка или друга. Главното е, всички хора да разберат: НОВИТЕ ДЕЦА –
ЕТО ГО ТОЛКОВА ДЪЛГО ТЪРСЕНОТО КЛЮЧЕ НА СПАСЕНИЕТО, НА ВЪЗВИСЯВАНЕТО И 
ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА СВЕТА!
А засега в тези условия самообразованието е най-реалният изход от създадения вакуум в 
просвещаването и в образованието, който води света в път без изход.

Хора! «Бялата Книга на Живота» - това е ваша книга!
      

*       *       
*

ЗА ЖИВАТА СТРУКТУРА НА ПОЧВИТЕ И ЗА СВЪХДОБИВИТЕ
НА ОСНОВА НА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА

(ЕСТЕСТВЕНО ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)

ГЛАВА 1
Съставна част от Белия Проект, който носи на хората «Бялата Книга на Живота» се явява и 
реевангелизацията по въпросите на земеделието по пътя на пълния отказ от безперспективната, 
разрушаваща живата структура на почвите и тяхното плодородие дълбока оран и от дълбокото 
прекопаване, от използването на химикали и тежка техника, и възвръщането към Естественото 
Органично земеделие върху основата на съблюдаване на Законите на Природата. В Природата 
всичко съществува в равновесие, устремено е към равновесие, удържа се и се развива в 
равновесие. Даже ако в Природата грубо се намесва човекът, тя все пак се стреми да се върне в 
равновесно състояние. Това равновесие се гради на два основни принципа, извършващи се 
непрекъснато. Единият процес - е отмирането, гниенето, разложението, разпада с формиране на 
слизести вещества, гъбички, несметно количество опасни микропаразити и заплахи за 
разпространяването на инфекции и т. н. А другият - е потискането на гнилостните тенденции, на 
процесите на ферментиране, където полезните и ефективните микроорганизми изпълняват ролята 
на главни и най-ефективни санитари на Земята, очистващи я от продуктите на гниенето, на разпада, 
от разпространяването на инфекции, постоянно възвръщайки микробиологическия живот на 
земната повърхност и в почвата, към симбиозата между полезните и вредните бактерии и 
постоянно поддържайки този процес в равновесно състояние. Такива процеси се извършват и в 
човешкия организъм, в резултат на което се удържа микробиологичната симбиоза като основа на 
здравословното състояние на организма. И ако симбиозата на микрофлората в организма се 
наруши, основно заради отслабването на имунната система от неправилния образ на живот, от 
употребата на нездравословна, рафинирана храна, от прекомерното употребяване на антибиотици, 
хормонални препарати и лекарства, от алкохол и наркотици, от влошаващата се екология, 
радиацията, облъчването с електромагнитни полета, от стресовия живот и от други причини, то 
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микропаразитите, гъбичките, хелминтите вземат връх, започват бързо да се размножават и да 
донасят болести, с всички произтичащи негативни последствия. За да се възстанови здравето, е 
необходимо да се унищожат хелминтите и другите активно плодящи се паразити, особено най-
опасните, мутирали под въздействието на антибиотиците, на химическите лекарства и трудно 
поддаващите се на лечение, да се възстанови естествената микробиологична симбиоза в организма 
и да му се укрепят естествените имунозащитни сили.
Добре развитата микрофлора в почвата представлява царство на микробите и червеите, 
разположени в слоя на дълбочина от 5 см до 25-30 см и по-надълбоко, така нареченото «Живо Тяло 
на Земята», което и създава живата и плодоносна структура на почвите, способна да дава 
максимални добиви от растящите на нея култури. Без микробите и червеите, почвата е практически 
мъртва.
В почвата, както и в човешкия организъм, полезните и ефективните бактерии изпълняват няколко 
важни задачи. На първо място - те са най-ефективните и естествени санитари и чистачи на Земята 
от всички органични отходи. Без тях Земята би се покрила с трупове на мъртви животни, птици, 
хора, а също и с мъртва белтъчна маса на самите микропаразити на повърхността на почвите и 
вътре в тях (някои от микроорганизмите живеят едва двадесет минути) и с гниещи растения. 
Навсякъде, където се появяват някакви органични отходи, каквито и да са, от животинки или 
органичен произход, на повърхността на почвата или в почвата – неспящите ефективни микроби и 
червеи се устремяват натам и в течение на кратко време ги преработват без остатък (с изключение 
на костите, за чието унищожение е необходимо повече време), предотвратявайки гниенето и 
отравянето на почвата. На второ място – преработвайки и провеждайки органичните отходи през 
храносмилателния си тракт, полезните и ефективни микроби и червеите ги изкарват във вид на 
екскременти, копролити, представляващи много ценен природен продукт – хумус, богат на силиций 
и азот. Това е същият този хумус, който се явява основа на плодородието на почвата –
единственият природен тор, който храни растенията. Растенията употребяват микроелементите на 
хумуса директно. Именно хумусът изпуска приятния аромат на Земята, който в комбинация с 
аромата на тревите, в изобилие излиза от почвите, особено рано напролет или след хубави летни 
дъждове. Важно е да се разбере, че растенията не употребяват торовете директно – нито 
химичните, нито органичните, даже оборския тор или друга органика: те всички трябва да бъдат 
преработени от полезните микроорганизми, да са изведени във вид на хумус и само в такъв вид се 
поглъщат от корените на растенията. На трето място – микробите и червеите се трудят дни и нощи, 
обработвайки и разрохквайки почвата, създавайки в нея жива структура за растежа на растенията, и 
правят това несравнимо по-добре от всякаква лопата, плуг, култиватор или каквато и да е друга 
най-съвременна техника. Но най-главното е, че те създават ЖИВАТА СТРУКТУРА на почвите, 
която, между впрочем, обезпечава най-ефективния въздухообмен и ефективното, капилярното 
оросяване на корените на растенията с влага отдолу, което в случай на недостатък на вода или 
засушаване, помага на корените да сформират кореновата структура и да издържат. Червеите също 
се явяват изкусни строители на най-ефективните иригационни канали и вентилационни системи в 
почвата: всеки червей прокопава по 100 и повече метра канали за месец! Микропаразитите и 
червеите разрохкват и обработват почвата до такава степен, че тя придобива естествена жива и 
плодородна структура. А при наличие на голямо количество хумус, това създава максимално 
благоприятни условия да могат растенията изцяло да разкрият своя генетичен потенциал към 
свръхдобиви, което е невъзможно да се достигне с никакви най-съвременни торове и с 
непредсказуемите генетични изменения на растенията. На четвърто място, микропаразитите и 
червеите помагат за по-бързото очистване на земята от радиацията. Ето защо на хората, живеещи 
в райони с повишена радиация се препоръчва да развъждат дъждовни червеи и да заселват с тях 
почвата, да изпръскват своите дворове и градини с препарати с ефективни микроорганизми (ЕМ), за 
което се говори по-надолу, а при тяхното отсъствие, с разтвор на вода с кисело мляко, приготвено и 
престояло с добавяне на био/бифидо кефир или йогурт, на стари сладка (ябълково, сливово или 
други меки плодове, но не такива, които потискат микрофлората, като - боровинково, клюквено, мед) 
или на захар, на няколко лъжички нарязано или стрито змийско мляко и на няколко капки йод (за 
унищожаване на паразитите и за размножаване на най-устойчивите микроорганизми). Много е 
полезно и важно да се добавят в тази смес няколко лъжици или чашки торова течност от оборски 
тор от фермите, за да се размножат съдържащите се там микроорганизми и да се засели с тях 
почвата. Даже на значително замърсените от радиация почви, радиационния фон във ферма или до 
нея, в оборския тор е равен или много близък до нормата. Микропаразитите, живеещи във фермите, 
особено при наличието там на слама, са изключително полезни за заселване в почви и за 
създаването в тях на жива структура – главното условие за високо плодородие. Затова истинският 
смисъл и значение на внасянето на оборски тор в почвата, практикувано от векове, се състои 
именно в това, а не във внасянето на самия тор. Но при това хората са изгубили мъдростта на 
Първоизточниците и, внасяйки с оборския тор едни микроорганизми, с оранта с плуг, с обръщането 
на земята с лопата, са унищожавали други, разрушавайки Живото Тяло на Земята, ЖИВАТА 
СТРУКТУРА НА ПОЧВИТЕ и убивайки плодородието, а после стараейки се достигнат високи добиви 
за сметка на химизацията.
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По такъв начин Творецът е устроил така мъдро живота на Земята, че червеите и полезните 
микроорганизми, изяждайки органичните отходи, да се хранят с тях и да очистват от тях 
Земята. Те най-добре орат и разрохкват почвите, произвеждат най-добрите природни торове 
за растенията и, всъщност, се явяват главните производители на високите добиви от 
екологично чисти, здравословни и лечебни за човека продукти. Тоест, това са полезни и 
ефективни микроби и червеи, и създаденият от тях плодороден слой в почвата  - Живото 
Тяло на Земята – храни всичко това, което расте и живее на Земята, в това число и хората! 
Такова е Вселенското значение на плодородния слой на почвите – на Живото Тяло на 
Земята!
Обитателите на Живото Тяло на Земята могат да съществуват и да се развиват в почвата под 
петсантиметровия повърхностен слой само при отсъствие на открит приток на кислород и светлина.
А човекът вместо създаване на царство на микроорганизмите и на червеите в почвата и вместо 
съзнателно и внимателно да се грижи за тях, обезпечавайки им обилно органическо хранене, с 
умното им възстановяване след зимите, особено след малоснежни и сурови, унищожава Живото 
Тяло на Земята, живата структура на почвите с дълбока оран, варварски преобръщайки почвата 
нагоре, към светлината и кислорода, с което точно убива тези полезни и ефективни труженици на 
Земята, а още и ги трови с обилно използване на химикали, с което разрушава естественото 
плодородие на почвите. Особено силно уронване носи на царството на микробите и на червеите в 
зоната на хладните зими, където едва то започва да се възстановява след зимните студове, когато 
тръгва пролетната оран на земята и други варварски полеви работи. В резултат добивите падат и за 
да могат те да се вдигнат, са нужни все нови и нови количества все по-сложни химически торове и 
стимулатори на растеж, селекция и генетично изменяне на растенията, което води до 
производството на екологично вредни продукти, които убиват здравето на хората.
Високите добиви от екологично чисти продукти могат да бъдат обезпечени само по пътя на 
връщането към Естественото Органично земеделие, основано на Законите на Природата, по 
пътя на възстановяването на естествената жива микрофлора в почвите (на природната 
микробиологическа симбиоза) – на царството на полезните микроби и червеи в почвата, на 
Живото Тяло на Земята и на по-нататъшното му поддържане, при пълно отказване от 
разрушаващата живата структура и плодородието на почвите дълбока оран, от използването 
на хербициди, пестициди и генно изменени продукти.
Сумирайки накратко: не бива да се оре почвата нито с дълбок обръщащ плуг (те вече са забранени 
в някои развити страни), нито с копане в лопата, не бива въобще да се закача, да се безпокои 
почвата на дълбочина под 5 см; допустимо е да се обработва само горния защитен слой на земята 
до 5 см с механически култиватор или с полеви инструменти, оставяйки бурените в почвата като 
храна за микропаразитите и червеите. Освен това, много е полезно да се добавя в почвата слама, 
оставяйки я на полето, като се оре горния слой до 5 см – това е много полезна храна за 
микропаразитите. Не бива да се внасят никакви химически торове. Вместо това е необходимо да се 
възстановява и укрепва царството на микробите и на червеите в почвата, хранейки ги с органически 
отпадъци и грижейки се за тях, особено в зоните с хладна зима и кратко прохладно лято, където те 
значително губят «поголовието» си в периода на големите студове и едва успяват да се 
възстановят към средата на лятото, лишавайки с това самите растения от хумус в най-важния 
период на вегетация и на формиране на бъдещите добиви. И ако се прави това добросъвестно и 
умело, микроорганизмите и червеите ще обезпечават свръхдобиви от екологично чисти и 
здравословни продукти върху всяка почва, даже и на пясък. В плодородната почва общата маса на 
микропаразитите и червеите достига до 20 тона на 1 хектар земя и повече. Това е почти стадо 
крави. И за да може то да не се съкращава и добре да работи, трябва да се храни!
Главната и единствена храна на микропаразитите и червеите се явяват органичните отпадъци, 
всякакви: отрязани и оставени върху почвата с плоскорез или с култиватор бурени, треви, слама (тя 
трябва да се оставя върху почвата и в почвата повече), дървени стърготини, клонки и листа (вместо 
да се изгребват и хвърлят извън двора), надводни и подводни растения, торф, дребни парченца 
въглища (те за микропаразитите и червеите са като меда за мухите), всички селскостопански 
отпадъци, включително и шрота от производството на захар, на слънчогледово, царевично, 
палмово, кокосово масла, също отходите от фермите, тора (всички те се внасят само след 
ферментирането им с прибавяне на ефективни микроорганизми, ЕМ, и биоактиватори на ръста, 
БИОСТИМ и други, никога не трябва да се внасят в полето пресни) и др. На полето е нужно да се 
извозват и всякакви продоволствени, продуктови и хранителни отпадъци (които хората обикновено 
изнасят извън пределите на своите дворове). Не случайно съществува арабска поговорка: «Ако 
искаш твоята градина да благоухае, зарови под всяко дърво издъхнало куче». На практика всякакъв 
белтък от животински и/или растителен произход, тоест от зърнен произход, служи да отлична 
храна на микропаразитите.
Микробите и червеите разрохкват почвата много по-ефективно от всякаква селскостопанска техника 
и оръдия и създават в почвата ЖИВА СТРУКТУРА, която позволява на растенията да развият 
максималната си генетична способност да дават свръхдобиви, които е невъзможно да се достигнат 
с никакви генетични изменения на растенията (непредсказуеми за здравето на хората и въобще за 
самия живот на Земята), а още повече с разрушаващата живата структура на почвите дълбока оран, 
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с обилното внасяне на хербициди и торове. Човекът трябва да се учи от Природата, в която никой 
не оре, не сее и не засажда навътре в почвата, не тори и не практикува севообороти, но всичко 
плодоноси с векове. Да обърнем внимание и на това, че в най-жестоките засушавания реколтата в 
полята почти винаги загива, а в Природата – не винаги. Роля на своеобразен защитник от сухото 
време в Природата играе многогодишния слой от листа, бурени, треви, който защитава почвата от 
горещините и храни с влага за сметка на ефекта на кондензацията, възникващ под този слой от 
варирането между дневните и нощните температури. Но най-главното е това, че в природната почва 
се е сформирала ЖИВА СТРУКТУРА, която помага на растенията да издържат в сурово засушаване 
за сметка на обезпечаването на доставка на капилярна влага отдолу, от което са лишени всички 
почви, където е минал тежък трактор с плуг или е поработила лопата.
Основополагащо значение за обезпечаване на жива структура на почвите и на тяхното плодородие 
има наличието на нужното количество силиций в тях. Без силиций почвата е безплодна, мъртва, 
защото в нея и микроорганизмите, и червеите дълго не могат да живеят. Обогатяването на почвите 
със силиций, особено с разтворим, представлява основа за създаване и поддържане на Живото 
Тяло на Земята и е за залог за получаване на високи, екологично чисти и здравословни добиви.
С проблема за разтворимия силиций биодинамиката се занимава сериозно от около 30 години. 
Отбелязано е, че слънчевата енергия, поглъщайки се частично от пясъка, повишава неговата 
способност да преминава в разтворими силициевоорганични съединения под въздействието на 
кореновите отделяния на растенията. На добре огрените от слънце песъчливи почви съдържанието 
на силиций в културните растения е по-висок, отколкото на глинестите. А това означава, че 
потенциално и на пустинни пясъци може да се отглежда добра реколта, използвайки достатъчно 
проста методика. Впрочем, ако се обърне внимание на това, къде обича да расте полския хвощ, то 
не е трудно да се забележи, че той избуява там, където е насипан пясък, по насипите покрай реките 
и езерата, на склоновете на изкопани водоеми.
«Задачата на земеделеца, - е писал академикът на РАЕН Ф. Величко, - е постоянно да обогатява 
своя участък с разтворим силиций. Необходимо е да се използват диворастящи богати на 
силиций треви, да се внасят те в почвата, да се включват в състава на органичните торове. 
Не изгаряйте копривата, израснала като бурен в двора, - така вие отново ще превърнете 
разтворимия силиций в пясък. Използвайте копривата като настойка за торене и като 
защитно средство от болести и вредители по културните растения, а копривената биомаса 
(остатъка от растението при настойката) внасяйте в почвата. Това също се отнася и за хвоща, 
за други треви. Без ограничения развъждайте дъждовни червеи в градините си, в това число 
и в торови купчини. Това са единствените животни на Земята, които са се научили да 
усвояват силиций от пясъка. Възможно е, тяхната роля в повишаването на плодородието да 
се състои в това, че те я обогатяват с разтворим силиций. Всички средства за обогатяване на 
почвите с разтворим силиций са добри, те повишават плодородието на вашия участък, а 
опосредствено ще се отразят на увеличаването на яйценосимостта на вашите кокошки, на 
повишаване продуктивността на кошерите и даже на плодовитостта на питомните зайци. 
Грижата за силиция в почвата е едновременно грижа за вашето здраве!».
В своя двор и на фермерското поле е полезно да се използва силициева вода (жива вода от 
източник, в който има силиций), да се поливат с нея посевите, разсада. полезно е да се обработват 
със силициева вода семената преди засаждането им. Резултатите са впечатляващи: покълналите 
посеви не боледуват, към тях не се прихващат гъбични заболявания. Може да пробвате също да 
магнетизирате водата за поливане, надявайки на маркуча кръгъл или няколко плоски магнита.

ГЛАВА 2
Конкретните стъпки за съживяване на почвите и за възстановяването на естественото потенциално 
най-високо плодородие на почвите в различните климатични зони – Естественото Органично 
земеделие на 21-ви век, БЕЛИЯ ПРОЕКТ в земеделието – се явяват следните.

Стъпка 1. Напълно отказване от разрушаващите живата структура на почвите и от унищожаващите 
тяхната естествена микрофлора дълбока оран и копаене на почвите. Преминаване към култивация 
– с ръчен плоскорез на В. В. Фокин или на Ю. А. Тищенко (вижте http://ploskorez.nm.ru/) в градината 
или с повърхностен механически на полето – на дълбочина до 5 см с оставяне на всички плевели и 
треви в почвата в качеството им на храна за микроорганизмите и червеите. Всякаква механическа 
обработка на слоя под 5 см от повърхността категорично се забранява завинаги! Почвата под 5 см 
може да се безпокои само с правене на нацепвания за внасяне на органика и на микроорганизми 
надълбоко в нея.

Стъпка 2. Възстановяване на естествената микрофлора на почвите, на царството на микробите и 
червеите – на Живото Тяло на Земята, на ЖИВАТА СТРУКТУРА на почвите. Най-елементарен 
способ се явява покриването на градината през зимата с дебел слой слама, коприва, листа, треви, 
бурени, всякаква органика, даже с кече, което ще позволи на микроорганизмите и червеите по-
добре да се съхранят през силните студове и бързо да се възстановят през пролетта. Под такова 
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покритие още през ранна пролет цялата почва ще стане рохкава и жива. През пролетта е полезно 
да се прави снегозадържане. Традиционно прост и надежден способ за помощ на градината и за 
заселването в нея на микропаразити, от който способ са се ползвали нашите предци при отсъствие 
на възможност да се донася естествена тор, се явява следният: взема се едно или няколко ведра 
почва в близост до животновъдна ферма или от всяко място, където се държат животни, преди 
всичко крави, друг едър рогат добитък, коне, овце, свине и внасяне в почвата на своята градина или 
поле. Най-добър метод е с нацепвания. В топли краища това може да се прави по всяко време, а в 
ширините с хладни зими е най-добре да се вземе земята от фермата през есента, да се постави в 
погреб или в друго тъмно, не много хладно място за през зимата, а през пролетта да се внесе в 
почвата. Земята, взета в близост до стените на фермите е много богата на полезни 
микроорганизми, които, бидейки внесени в почвата с органическа подхранка, ще започнат бързо да 
се размножават и ще възстановят Живото Тяло на Земята. По същество, традиционното внасяне на 
оборски тор в почвата, дошло до нас от предците ни, независимо от всички многочислени 
нововъведения в земеделието, представлява не толкова торене на почвите, както считат мнозина, 
отколкото прост и много мъдър способ за заселване в почвата на компост (органична тор) от 
микропаразити. Обаче в почвата трябва да се внася не прясна тор, а добре ферментирала, тоест 
след като ефективните микроби преработят в нея всички токсични вещества и унищожат 
паразитите. И внасянето на живата микробиологична почва от фермите или жив микробиологичен 
компост трябва да става не върху почвата, а после да се оре тя с обръщащ плуг, с което директно 
се унищожават червеите и микроорганизмите в самата почва, а с правене на цепвания в нея на 
дълбочина 20-25 см. Най-добър способ за това е ръчното или механическото нацепване: правят се 
в почвата цепнатини на определено разстояние една от друга, като се забожда лезвието на 
лопатата до края му в почвата, леко се разклаща назад-напред (може да се използва метален прът 
или дървен кол) и се сипва в образуваното цепване неголямо количество земя, взета в близост до 
ферма, обезателно с храна за микробите и червеите (за това се отнасят последващите стъпки) или 
органична тор, с препрати съдържащи силиций, за което става дума по-надолу, също и други 
препарати. За механическото цепване на големи площи земеделски домакинства е изобретен 
щелеватор – може би най-полезен за фермерското земеделие изключително прост механизъм, 
прикрепващ се към трактор, с лезвиета за правене на вертикални нацепвания в почвата на 
дълбочина 20-25 см на определено разстояние едно от друго без значително травмиране на 
почвата. На него също има разпределителен механизъм, който веднага, с една операция хвърля в 
направените цепвания от бункер приготвената смес, състояща се от микробиологични препарати за 
заселване на почвите с микроорганизми (ефективни микроби) и червеи, а също органическа 
подхранка за тях и препарати, съдържащи силиций и др.
За по-бързото заселване на почвите с микроорганизми както в градините, така и големите площи на 
фермерските стопанства, е добре да се използва изобретения от японския професор Т. Хиго и 
сибирските учени Р. В. Булгадаев и И. А. Нечесов микробиологичен препарат, представляващ 
комплекс от полезни микроорганизми, които бидейки внесени в почвата, заедно с натурални 
активатори на растежа, например такива като новото поколение препарати на Г. А. Протопопов 
БИОСТИМ-П, съдържащ комплекс от екстракти от млади растения и разтворими микроелементи, 
ефективно възстановява тяхната микрофлора, очиства от химическите торове, в резултат на което 
почвата в течение на 2-4 години става напълно чиста, плодородна, с жива структура, приличаща на 
мека жива питка. При това без дълбока оран, само с култивация на горния слой до 5 см дълбочина, 
и то при необходимост.
Паралелно с възстановяване на царството на микроорганизмите, е много важно да се заселва 
почвата с обилно количество червеи – дъждовни или специално отглеждани калифорнийски, тези 
истински орачи на земята. Всеки дъждовен червей, смачкан от крака на равнодушен или несведущ 
човек, е убийство на велик орач на Земята, който, взет и внесен в градината, би могъл да донесе 
огромна полза за човека.
Във Владимировска област, в Ковров и в ред други градове и села е стартирал безпрецедентен 
проект, който вече мнозина са нарекли чудо: създадена е корпорация «ГРИН-ПИКъ», занимаваща 
се с развъждане на дъждовни червеи и с производство с тяхна помощ на хумус, открит е 
национален институт за изследване на дъждовния червей, признат за по-ефективен, отколкото 
червения калифорнийски червей. Произвеждат хумус гениално просто: в закрити помещения 
разполагат купчини тор, взет от близки ферми, пускат дъждовни червеи в първата купчина, те там 
се плодят и напълно я изпояждат, преработвайки я в хумус, после сами колективно, заедно 
препълзяват в следващата купчина тор и така нататък, преработвайки в хумус всички купчини. 
Хумусът се пакетира и е готов за използване и продажба. Неотдавна авторите на този проект са 
сключили полумилиарден контракт за доставка на хумус в арабски регион! Има търсене и на по-
големи обеми, но мощностите за това не стигат. Съвсем печеливш проект за разкриване на свое 
дело в който и да е регион. Но което е най-интересното, създаден е Зелен супермаркет, където 
потребителите могат директно от полето да изберат за себе си и да купят прясна продукция. А 
създатели на този супермаркет са професор А. Игонин, за съжаление вече отишъл си, генералният 
директор на корпорацията С. Конин и група учени и специалисти. Корпорацията е разработила 
целева програма «ГРИН-ПИКъ-300», която е призвана да обедини учените, бизнесмените, 
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фермерите и политиците на страната, за да премине селското стопанство на Естествено земеделие 
и да обезпечи на потребителите екологично чисти продукти. Сайтът на корпорацията е: www.green-
pik.ru.
Възстановяването на Живото Тяло на Земята има голямо значение не толкова за отглеждането 
големи добиви от екологическо чисти продукти, но и за това, да се положи началото на решително 
спасяване на пресните води на планетата, на реките и езерата, които в значителна степен се 
замърсяват с отмиваните от полетата хербициди и химически торове, отнасяйки ги в моретата и 
океаните. Ако този процес не започне, то чистата и прясна вода, тоест естествената, с природни 
микроелементи и преминала процес на замръзване и стопяване, скоро ще стане огромен дефицит 
на цялата планета.

Стъпка 3. Насищането на почвите със силиций е най-важното условие за обезпечаване на 
плодородието, за създаване на живата структура на почвите и за получаването на високи добиви. 
Във всеки анализ на почвите на първо място трябва да стои определянето на наличие в тях на 
силиций. Почва, бедна на силиций е безплодна. Затова възстановяването на нормалното 
съдържание на силиция в почвата е едно от основополагащите условия за Естественото Органично 
съзидателно земеделие. По време на цепванията в почвата трябва да се внасят всякакви вещества 
съдържащи силиций, такива като бяла/зелена глина, в която има до 40% силиций или каквато и да е 
намираща се в региона глина, също кварцов пясък от кариери или от откоси от реки, растения 
съдържащи силиций (коприва, пача трева, полски хвощ и др.) или да се оставят на полето част от 
зърната със сламата (вж. в предишния раздел «За силиция – елемента на живота» думите на 
академика от РАЕН Ф. Величко).
Възможно е да се намерят и опитници, които ще проверят възможността за обогатяване на почвите 
със силиций по пътя на отглеждане на житни, бобови култури на поле със засети на него 
глухарчета.
Почвата, богата на силиций, дава големи добиви от продукция с най-високо качество, която при 
това по-дълго се запазва. А самите култури не боледуват. Преди време на пазара баща със сина си 
от рябинско село, живеещи само за сметка на малкото си стопанство, на въпроса, как им се удава 
така добре да съхранят морковите, цвеклото и другите зеленчуци до ранна пролет, са отговорили: с 
обогатяване на почвите със силиций, изключване на химията и миене преди съхраняване –
зеленчуците със земя, немити, се съхраняват лошо!

Стъпка 4. След възстановяване и увеличаване на Живото Тяло на Земята в почвата най-важна 
задача се явява обезпечаването на постоянното възпроизводство на микробите и червеите в нея. 
Затова царството на микробите и червеите трябва да се храни с органика и да се помни, че 
микробите и червеите ако не получават надлежна органическа храна и грижи, не могат да се 
оплакват и умират тихо. Затова са необходими следните мерки: на първо място, събирайки 
реколтата, да се оставя на полето колкото може повече различни органически остатъци, например 
цялата или по-голяма част от сламата, стеблата на други култури, без да се разсичат и нарязват те. 
тоест зърносъбиращите и други комбайни трябва да вземат само класовете, а сламата трябва или 
да се оставя на полето цялата или частично, или да се размесва и специално да се внася 
надълбоко в почвата заедно с друга органика по време на цепванията в качеството на храна за 
микробите и червеите през зимата. Човекът трябва да приеме за себе си принципа и строго да го 
следва: да отдава на почвата колкото е отнел от нея или даже повече, но в никакъв случай 
по-малко. Шумерите, събиращи добив от пшеница по 250 центнера от хектар, затова и са събирали 
такава голяма реколта, защото са следвали този принцип. Те са обогатявали почвата със силиций 
чрез внасяне на тиня от реките Тигър и Ефрат и са оставяли цялата слама на полето, събирали са 
само класовете. Всякакви загуби на реколта, останала на полето, не могат и не трябва да се считат 
за такива, те ще послужат за добра храна на микроорганизмите и червеите – на тези, които 
обезпечават новите големи реколти. Времето понякога само спасява Живото Тяло на Земята, 
изпращайки ранни дъждове през есента и късни замръзвания през пролетта, за да може част от 
реколтата и зелената растителност да остане на полето, да смогне да нахрани тружениците на 
почвата – микроорганизмите и червеите. Да се внасят на полето трябва всякакви растителни, 
природни органични остатъци, които има в дадената местност, сред които най-полезни са 
парченцата въглища и сламата. Такава органика, като оборски тор или други отходи от ферми да се 
внасят в почвата трябва само след ферментация, желателно е с препарати с ефективни 
микроорганизми и други. Всякакви концентрирани органични отходи, например шрот от 
производството на захар, от слънчогледово, царевично, палмово, кокосово масла, млечна 
суроватка и др. се явяват много полезни за почвите и за микроорганизмите, но само след като са 
ферментирали с препарати с ефективни микроорганизми или с други натурални активатори на 
ръста. При което за ферментацията на различни видове шротове и други отходи може да се 
използва суроватката от заводите за млечни продукти, която те не знаят как да утилизират.
Органическата подхранка заедно със силициевите препарати се внася в цепванията – ръчно в 
градината и механично на големите полета. В нея, както вече бе указано по-горе, могат да се внесат 
парченца или прах въглища (най-голямото лакомство за микробите и червеите в почвата, стига 
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въглищата да не съдържат голямо количество сяра и други потискащи микроорганизмите 
вещества), всякакви органически отходи от селските домакинства, от ферми и от хранителната 
промишленост, след ферментация с препарати с ефективни микроорганизми и биоактиватори, 
слама, парченца торф, тиня, всякаква органика, наземни и водни растения в зависимост от 
местните условия. Още след 2-4 години след заселването в почвата на микроорганизми и червеи и 
такива добросъвестни грижи за тях, в земята се създава ЖИВА СТРУКТУРА – високоплодородна, 
мека, като питка, в нея даже малко дете може лесно да втъкне пръчица на дълбочина до 30-40 мм.
Богат на микроорганизми и червеи плодороден слой може да се създава на всякаква земя – на 
пясък, на засолени, каменисти и други безплодни почви от слой каквито и да е органически отходи, 
например от пресовани блокове с височина около 20 см от шротови отходи от производството на 
захар, от слънчогледово, царевично, кокосово, палмово масла, слама и друга органика, с прилагане 
на препарати с ефективни микроби и натурални активатори.

Стъпка 5. Отглеждане на културите по пътя на засаждането, посяването им само на повърхността 
на плътна почва вместо внасянето им навътре в култивираните меки почви: в Природата никой не 
засажда и не сее навътре в земята, всичко пада на почвата и прораства само. Внасянето на 
грудките и семената вътре в почвата, което прави човека, ги заставя да изразходват значителна 
част от енергията си за израстване нагоре, към повърхността на почвата. Например, при 
традиционното сеене на пшеница, ръж и други зърнени култури, когато зърната се внасят навътре в 
разрохканата почва, в периода на прорастването те ще изхабяват основната енергия на 
изтласкване на стеблата над почвата. За кратко време стеблото е необходимо да преодолее слой 
земя 10-20 пъти превишаваща размера на самото зърно. В резултат, намирайки се на дълбочина в 
почвата, прорастващите зърна изразходват главната енергия за изтласкване на стеблото над 
земята, а за създаване на мощна коренова система и за закрепване в почвата тя не достига. Освен 
това, разрохканата мека почва не позволява на корените силно да се закрепят в нея и да развият 
силна коренова система. Резултатът е слабо развито коренище, което не може да обезпечи мощно 
развитие на стеблената система и дава максимум 1-2 стебла. Сибирският земеделец Ю. И. 
Сальник, прилагайки концепцията за напрежение на санкт-петербургския учен В. Копылов, е 
започнал да засажда семената на твърда почва, с което е изменил вектора на напрежение на 
растението от стеблата към корените. Той например, трамбова с валяк изораваната почва, после на 
такова «бетонно» покритие засява зърна ръж или пшеница, после отново утрамбова с валяк още 
веднъж, за да се утрамбоват зърната в почвата, но да не отиват навътре, а да остават на 
повърхността. И получава от едно зърно храст с по 50 стебла с по 50 пълноценни класа. Обаче той 
сее както се получи, не на триъгълник и, все пак, оре земята, по старому, после я утрамбова. При 
посяване на естествено твърда почва, разрохкана от микроорганизмите, както това и става в 
Природата, семето не хаби енергия за изтласкване на стеблото от почвата, а я насочва за 
вкореняване и укрепване в твърдата земя, създавайки мощна, разклонена коренова система, която 
позволява на растението да се развие като храст. Силно зацепвайки се за почвата, такова голямо 
коренище е способно да вдигне нагоре, към слънцето, да удържи и да изхрани храст с максимално 
количество стебла, числото на които може доста да превиши 50. Растението притежава мощна 
енергия на растеж, не изпитва прикореново гниене, особено ако почвата е богата на силиций.
При повърхностно засяване възниква проблем за защита на посевите от птици. Това се прави с 
различни способи, които следва да се отработват в зависимост от географската ширина и 
климатичните условия. Например, с предварително засяване на бяла детелина, на глухарчета или 
друга култура, а когато тя порасне, в нея да се хвърлят зърната, които така и растат на полето 
заедно с тях. Друг способ за защита се явява поставянето и засаждането на семената в глинени 
капсули, намокряйки ги или накисвайки, и овалвайки ги предварително в разтвор на глина, както 
препоръчва японският фермер-експериментатор М. Фукуока, (особено е полезно това да се прави в 
бяла глина, която е богата на силиций, макар да става и всяка друга, с добавяне на препарати от 
ефективни микроорганизми, с биоактиватори и други препарати; при това представлява 
целесъобразно да се поекспериментира със засаждане на зърната с различна степен на 
накисването им, от обикновено намокряне до набухване и прорастване с цел ускоряване на растежа 
в земята), а също израстване под слой слама или друга органика. Необходимо е да се 
експериментира. По-нататък се привежда извадка от твърде интересната книга на японския фермер 
М. Фукуока «Революцията на една сламка».
Този метод на повърхностно засяване се разпространява на всички култури: царевица, слънчоглед, 
домати и други. Сега дайте да си представим, колко могат да се намалят площите за засяване в 
полето, в градините и разходите на труд, и при това да се увеличат многократно добивите от 
екологично чисти продукти.

Стъпка 6. Вместо традиционното засяване или засаждане на културите навътре в почвата, голяма 
полза може да донесе прилагането на затъмняване, на покриване на грудките, на бобовите, на 
семената със слама или със слой от каквато и да е намираща се под ръка органика и 
експериментиране с това покритие в зависимост от климатичните условия и количествата на 
валежите в дадената местност. Например, вместо традиционното засяване на картофи в почвата, 
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разполагането им на повърхността на почвата – на всякоя, в това число и на килим тревна площ, на 
пясък, на камениста почва, даже на бетонна площадка, с покритие от слой слама (или плевели, 
тръстика, листа и др.) с дебелина 20 см, което позволява да се забрави за засаждането им до 
есента или до прибирането на младите картофи през лятото. Никакво окопаване или друга грижа, 
никакво подхранване или поливане, даже в силно засушаване. Дебелият слой слама или друго
покритие надеждно ще пази картофа от най-голямото засушаване за сметка на кондензацията на 
влага в органичното покритие, заради различията между дневните и нощните температури, ще 
защитава от възможни замръзвания. Единственото, което трябва да се отчете, това е да се 
обезпечи много добър дренаж и регулиране на дебелината на покритието в случай на непрекъснати 
и продължителни проливни дъждове. При з0асаждането на картофите под растителна органика 
през пролетта и връщайки се на полето през есента, може да се изпита чувство на истински възторг 
от мъдростта и умението на Природата: полето под открития органичен слой ще бъде засипано с 
гнезда от чисти, светещи от белота, чистота и красота картофени грудки, лежащи, буквално като 
големи яйца, по цялото поле. Грудките ще бъдат по-едри, отколкото тези, които са раснали в 
почвата, защото на последните им се налага да хабят енергия за създаване на пространство за 
своя растеж вътре в почвата. Отгледаните върху почвата под слама картофи не е нужно да се мият 
– те са екологично чисти, даже тези, които са расли на силно разрушени от агротехнологиите и 
замърсени с радиация почви. А за да се разбере защо картофа расте по-добре и по-качествено под 
слама, обърнете внимание на това, че картофените клубени практически нищо не вземат от 
почвата, само от стеблата, които трябва да бъдат много зелени, открити към слънцето. Впрочем, 
мнозина учени, позовавайки се на отглеждането на добиви по хидропонния метод, даже в космоса, 
считат, че въобще всички растения не вземат от почвата нищо, освен влага, азот, силиций и други 
микроелементи, главен доставчик на които в почвата се явяват копролитите, или хумуса.
По такъв начин, засявайки на повърхността под слоя растителна органика, може да се отглеждат и 
други култури, като житни, бобови, царевица, слънчоглед, домати и т.н., регулирайки дебелината на 
растителния слой. Бобовите растат по-добре под такъв слой, отколкото житните. Обаче е 
необходимо да се експериментира, да се отработи дебелината на слоя в зависимост от 
растителната култура, от местния климат, от количеството на валежите, прийомите на дренажа и 
прочее. Тук могат и са длъжни да помогнат колективният опит и селскостопанската наука.
Покриване под слой растителна органика с прилагане на препарати от ефективни микроорганизми и 
биоактиватори на растежа дава възможност да се отглеждат добиви от много култури на 
повърхността на всяка безплодна почва (суха, глинеста, песъклива, камениста или друга) без 
иригации и да се защитят културите от засушавания, от силни директни слънчеви лъчи, мразове и 
ветрове. В страни със сух и горещ климат, в пустинни райони използването на слой растителна 
органика с добавяне на обикновени, желателно тъмни, камъни с размер на чакъл към нея за 
увеличаване на кондензацията на влага за сметка на разликата между дневните и нощните 
температури, се явява ефективен способ за решаване на проблемите на земеделието без иригация. 
Кандидатът на селскостопанските науки от Таджикистан Н. Лукин е предложил следния способ за 
отглеждане на зеленчуци, плодове в безплоден каменист или песъчлив грунт. Издълбава се 
удълбочаване в него на необходимата площ на цялата дълбочина на интензивния денонощен 
влагообмен, зависещ от микроклимата в дадения район, запълва се с всякаква, дори и най-оскъдна 
почва, съдържаща органически отходи заедно с извадения каменист грунт. Заселва се този слой с 
микроорганизми, използвайки препарати с ефективни микроорганизми и биостимулатори. Отгоре 
този слой трябва да има покритие от камъни с размери не повече от няколко сантиметра и да се 
направи това така, че този плодороден слой да бъде под нивото на повърхността на 10 см. Денем 
камъните, нагрети от слънцето, ще отдават топлината към атмосферата в режима на инфрачервено 
излъчване, няма да позволяват да се нагрее плодородния слой и ще препятстват изпаряването на 
подпочвената влага. През нощта пък, при значително и рязко охлаждане (което за континенталния 
климат на пустинята е закономерно), растенията ще получават подпочвена влага отдолу за сметка 
на капилярния ефект, а също за сметка на росата, обилно получаваща се на повърхността на 
камъните. При което количеството на тази влага може да се регулира със степента на нагряване на 
камъните в зависимост от това, светли ли са те или черни. Ако това ще са силициеви камъни, то 
растенията ще получават влагата с микроскопически дози силициев двуокис и ще дават добри 
добиви. А влагата ще бъде достатъчно не само за доматена или друга зеленчукова плантация, но и 
за овощна градина. В особено засушлива година могат да се направят две-три поливки от по 150-
200 л вода на всяко плодоносещо дърво. По мнението на автора на метода Н. Лукин, това 
изобретение може да се използва не само за малки градини, но и в промишлен мащаб на стотици и 
хиляди хектари пустинни и каменисти земи.
В страни с влажен, дъждовен климат покриващият слой ще акумулира много влага и няма да дава 
необходимите добиви. В този случай е необходимо да се обезпечи добра дренажна система, а също 
система на вентилация с помощта на повдигане на този слой над земята или/и намаляване на 
дебелината му, или вместо слама да се използват други отходи, или на определен етап да се снема 
слоя. Необходимо е да се експериментира и да се намират оптималните варианти за отглеждане на 
конкретните култури за своите климатични условия. Тук също могат да помогнат колективният 
обмен на опит и научното експериментиране.
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За предотвратяване на появата на гризачи под растителния слой, се използват различни способи. 
Натопяване на посадъчния материал в разтвор на ЕМ и БИОСТИМ и овалване в прах от глина 
преди посяването, 1-2 поливки с разтвор на ЕМ и БИОСТИМ през слоя, засяване в междите на 
червен и черен бъз, на песекиня, тютюн, коприва, овес, разхвърляне на клонки бъз и коприва по 
ъглите на участъка и др., което помага за отпъждането не само на гризачите, но и на хлебарките, 
комарите и мухите (вж. по-долу за бъза).

Стъпка 7. Прилагане на геометрично засяване на културите на триъгълник. В естествените гори и 
джунгли никой нищо не сее и не засажда, семената сами падат на повърхността на почвата, 
покриват се с листа, прорастват, съзряват и регулярно плододават. Единственият проблем в дивата 
Природа се състои в това, че различните или еднаквите видове растения растат твърде близко 
едно до друго, което ги въвлича в междувидова или вътревидова борба за жизнено пространство и 
оцеляване. А това, естествено, не може да не се отрази на размера на плодовете и на количеството 
на добивите.
Интервалът между засяваните семена и растящите растения има огромно значение за 
получаването на големи добиви и съществено варира при всеки вид растение. Продължителното, 
почти 15-годишно експериментиране и изпитания, провеждани от руския земеделец-
експериментатор В. П. Ушаков са показали, че засяването и засаждането по триъгълен способ на 
определено, оптимално разстояние едно от друго, на първо място, помага на растенията да 
използват по най-добър начин жизненото пространство, без да си пречат едно на друго и да дават 
най-големи добиви, а на второ място, обединява тяхната енергия за изместване на плевелите от 
своето жизнено пространство. Енергията на кореновите системи и на надземните стебла на 
културите, разположени на триъгълник, покрива оптимално цялото жизнено пространство под 
земята и над земята, и не дава никакъв шанс за развитие на плевелите между тях. Плевелите в 
такива условия се изместват от дадената територия напълно за 1-3 години. Това означава, че за 
Естественото земеделие не са нужни и хербициди: триъгълното засаждане на културите изчиства 
плевелите от полето по естествен начин, те сами изчезват в течение на 1-3 години напълно.
Освен това, забелязано е, че засаждането на оптимално разстояние във вид на триъгълник на 
културите, подчинявайки на себе си жизненото пространство наоколо и максимално използвайки го 
за своето развитие, не засяга жизненото пространство на съседното растение от същия вид. Когато 
корените на еднаквите култури в триъгълника се допрат един до друг, те спират ръста и експанзията 
в даденото направление, не встъпват в междувидова борба и не отнемат жизнено пространство от 
своя събрат! Какъв мъдър урок за хората!
Всяко растение, всяка култура изискват свое оптимално разстояние в триъгълното засяване. За 
картофите, това е 45 см. Тоест посадъчните клубени на картофите трябва да бъдат, както се описа 
по-горе, разположени на повърхността на почвата на триъгълник с дължина на страната 45 см, след 
което полето се покрива със слама или с друга органика с дебелина 20 см. Някои експериментатори 
отбелязват, че засаждането не на грудки, а на обелките, на които има очички на кълнове, дава по-
добри резултати. При това има значение едно ли е или няколко са очичките. Този метод дава 
възможност да се получават по 1-1.5 и повече тона картофи с най-високо качество, ако засаждането 
е осъществено на открито слънчево място! Другите растения също имат своя оптимална дистанция 
в триъгълното засаждане, със следната дължина на страната на триъгълника: пшеницата – 12 см, а 
ако тя става като храст – 16 см (впрочем, традиционния сеяч, разхвърляйки зърната ръчно, е умеел 
да разхвърли шепата семена така, че те да се разположат на разстояние, близко до това), 
краставиците – на 60-70 см, тиквите – на 80-90 см, цвеклото – на 12-15 см, чесъна – на 8-10 см, 
ябълките, другите плодни дървета – на не по-малко от 10 м. На другите култури оптимални 
разстояния няма, експериментаторите и фермерите трябва сами да пробват и да намират 
оптималните разстояния.
А сега помислете сами, ако за получаването на високи добиви оптималното разстояние между всяко 
зърно пшеница трябва да бъде 12-16 см, то каква загуба на добиви става при машинно засяване с 
трактор по права, с попадане в земята на редичка от по няколко зърна, на които после им се налага 
да делят помежду си жизненото пространство?

Стъпка 8. Подбор на най-добри немодифицирани семена и растения и изключване на всякаква 
възможност за внасяне в почвата на генетично изменени семена, и въобще на чуждестранни 
семена. На пазара има голямо количество генетично изменена соя и продукти от нея, царевица, 
грах и множество семена. Целият свят вече се надига срещу генното изменяне на растенията, в 
Западна Европа въвеждат забрана за внасяне на генетически изменени семена, зеленчуци, 
плодове.
Самите земеделци трябва да си помагат един на друг и взаимно да си разменят семена от най-
добрите немодифицирани семена и растения, а може и да ги продават на разумна цена. Колко е 
хубава тази идея – да се раздават здрави семена, които ще дадат здрави плодове на хората.

Стъпка 9. Масово развитие на пчеларството. Пчелите, тези велики труженици на Вселената, -
събирайки мед, този удивителен нектар на здравето и живота, опрашват растенията и играят 
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изключително важна роля в получаването на високи добиви от практически всички култури. Там, 
където няма или са малко пчелите, там са и слаби добивите. Казват, че ако отравянето на Земята 
отиде към критичната си точка, то това би могло най-вече да се определи по прашеца, пренасян от 
пчелите и първи биха започнали да измират и изчезват пчелите. Това действително е така. 
Погледнете в наше време на цъфтящите градини, поля, гори – много ли са там пчелите? А нали 
някога, приближавайки се към кое и да е цъфтящо дърво, храст, поле, е можело да се чуе силното 
жужене на пчелите – симфонията на плодоносенето! Неразумните хора са натровили с химия 
полята, растенията - и са изтровили много пчели. И са изгубили високите и чисти добиви. Та нали 
колкото са повече пчелите, толкова повече са високи добивите! И какви са били пчелите, и какъв 
ароматен мед са давали! Преди време един чуждестранен специалист по меда е признал, че 
мнозина западни производители на мед използват българския и руски мед за смесване със своите 
сортове, за да им се придаде на тях аромат! Трябва да се придаде на пчеларството характер на 
най-масово общонационално кооперативно движение, да се отработят механизмите за закупуване 
на мед в рамките на самото движение, без вериги посредници, с предоставяне на пазарите, по-
широко да се развива производството на лечебни препарати и козметика от продукти на 
пчеларството. И трябва да се направи така, че при разпределянето на по-малки количества, меда 
да не се подгрява. Това е трудно да се направи, но е възможно. Тогава всеки, купувайки си мед, ще 
знае, че той е напълно натурален и без всякаква обработка. Би било добре да се приеме Кодекс на 
Честта на земеделеца, на фермера!

ГЛАВА 4
В тази глава специално се привежда информация за забележителната книга на японския 
земеделец-експериментатор М. Фукуока «Революцията на една сламка». Ето предисловието към 
нея от Лари Корн:
«Ако вие искате да получите нагледна представа за естественото плодородие на земята, направете 
някога разходка в дива планинска местност и погледнете на гигантските дървета, които растат без 
всякакви торове и без оран. Плодородието на недокоснатата природа е над всякакво въображение.
На своята ферма, разположена в съседство с малко селце на остров Шикоку в южна Япония, 
Масабу Фукуока е създал метод за натурално водене на фермерското си стопанство, който може да 
помогне да се обърнат обратно деградационните тенденции в съвременното земеделие. 
Натуралното стопанство не се нуждае нито от машини, нито от химически отрови и изисква 
минимално плевене. Г-н Фукуока не оре почвата и не използва торене. Той не залива с вода своите 
оризови полета в течение на вегетационния период, както е било прието да се прави в течение на 
много векове на Изток и по цял свят. Почвата на неговите полета остава неизорана в течение на 
над двадесет и пет години и все пак той получава добиви, сравними с добивите на най-
продуктивните японски ферми. Този метод на култивиране на почвата изисква по-малко труд, 
отколкото всеки друг. Той не способства за замърсяването на средата и не използва изкопаеми 
горива.
Той говори за своя собствен метод като за метод на «нищо-не-правене» и смята, че, използвайки го, 
даже «неделният фермер» може да отгледа достатъчно храна за своето семейство.
В течение на последните двадесет и пет години от този момент, когато той е прекратил да оре, 
плодородието на неговото поле постоянно се повишава, подобрява се структурата и 
водозадържащата способност на почвата. При традиционният метод плодородието на почвите в 
течение на много години остава на постоянно ниво. Добивите които получава фермерът, са право 
пропорционални на това количество органична тор и растителна органика, което той внася в 
почвата. При химическият метод почвата става безжизнена и нейното естествено плодородие в 
течение на кратко време се разрушава.
Едно от големите преимущества на метода на г-н Фукуока се заключава в това, че оризът може да 
се отглежда, не заливайки полето с вода за през целия вегетационен период. Това е наистина 
трудничко да си го представи човек. Обаче това е възможно и г-н Фукуока уверява, че при такъв 
способ оризът расте по-добре. Неговият ориз има силно стебло и здрава коренова система. Старият 
сорт ориз, богат на растителен белтък, който той отглежда, дава в неговата ферма по 250-300 зърна 
от едно растение.
Използването на покриващ слой над почвата увеличава способността й да задържа водата и 
влагата. На много места този натурален метод може изцяло да отстрани проблема с иригацията. По 
такъв начин оризът и други високодобивни култури могат да се отглеждат в такива райони, които по-
рано са се считали за непригодни за тях. Стръмни склонове, други неудобни земи могат да се 
култивират, не опасявайки се от ерозия. Натуралният метод позволява да се върне плодородието 
на почвите, които са повредени с неправилна обработка или с химикали.
Плодните дървета в градината на г-н Фукуока не са подрязани за по-удобно събиране на плодовете, 
техните клони растат свободно и приемат своята естествена форма. Зеленчуците и подправките се 
отглеждат в градината с минимум почвена обработка. През пролетта семената на зелето, на 
репичките, соята, репея, морковите и на другите зеленчуци се смесват заедно и се разхвърлят 
между дърветата, за да могат да подрастат до началото на продължителните пролетни дъждове. 
Такъв способ, очевидно, става не да всякакви условия. Рохкавият повърхностен слой е богат на 
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органични вещества и добре задържа водата. Този слой се е образувал в резултат на растителния 
покров от бурени и детелина, които са расли в градината постоянно в течение на много години.
Когато стебълцата на зеленчуковите растения са още млади и слаби, бурените трябва да бъдат 
окосени, но когато зеленчуците достатъчно се развият, тях ги оставят да растат заедно с 
естествения растителен покров. Някои зеленчуци се оставят необрани, техните семена попадат в 
почвата и след едно-две поколения те се възвръщат към свойствата на своите издръжливи и леко 
горчиви на вкус диви предци. Много от тези зеленчуци растат съвсем без всякаква грижа и 
обработване. Веднъж, скоро след като бях дошъл във фермата на г-н Фукуока, минавах през 
отдалечена част на градината и неочаквано се спънах в нещо твърдо във високата трева. 
Накланяйки се, за да разгледам по-добре, аз намерих краставица и до нея в тревата разположена 
тиква.
В течение на много години г-н Фукуока е писал в книги и списания, давал е интервю по радиото и 
телевизията, но почти никой не е последвал неговия пример. В това време японското общество 
предопределено се е развивало в право противоположно направление.
Г-н Фукуока счита, че натуралното стопанство възниква от душевното здраве на личността. Той 
предполага, че оздравяването на страната и очистването на човешкия дух – това е един и същи 
процес, и той предлага такъв способ на живеене и такъв способ на земеделие, които могат да 
способстват за този процес.
Би било наивно да се мисли, че при неговия живот и в съвременните условия, г-н Фукуока ще 
смогне изцяло да реализира своята идея на практика. Даже след 30 години работа неговата техника 
се намира в стадий на разработка. Неговият велик принос в съкровищницата на човешкия дух 
се заключава в това, че той е продемонстрирал, как ежедневния процес на формиране на 
духовно здраве може да предизвика благотворно, преобразяване на целия свят».

Да се приведе книгата «Революцията на една сламка» тук е невъзможно, но всеки, който се 
занимава с градинарство или фермерство, ще получи доста интересна и полезна информация, ако 
я прочете. (Пълният текст може да се намери и свали от интернет).

ГЛАВА 5
Говорейки за Естественото съзидателно земеделие, за растенията, за стремежа на Природата към 
равновесие, не бива да не се каже  и за това, че на хората още им предстои да се научат да живеят 
в хармония и в сътворчество с Природата и да престанат при възникване на какъвто и да е проблем 
да се протягат към химическите и към другите промишлени препарати. Появят ли се хлебарки, 
мишки, тровят ги всички с химия – безуспешно. Копаят ли почвата къртици, измислят най-различни 
способи, чак до ловенето и унищожаването им с помощта на кукички за риба – такъв съвет е бил 
публикуван в печата. Също безуспешно. Но нали в Природата има всичко за решаването на
всякакви проблеми, с помощта на самите растения, треви и нехитри способи. Например, В. 
Московкин в статия за бъза, поместена в интернет (http://weregods.narod.ru/archive.htm) пише, че 
миризмата на цветовете на черния бъз прогонва от помещенията хлебарките. Забелязано е, че 
хамбарите, гъсто обградени с червен бъзак са свободни от гризачи, мишки и плъхове. Градинарите 
също са забелязали, че около червения бъз няма насекоми-вредители по растенията. Гениално 
прост способ, а нали при някои хамбари държат щатни котки, с определена дажба храна, за да 
могат те да се борят с гризачите.
Растящите в междите и около градината бъз, храсти тютюн, коприва, лен, обогатяването на почвите 
със силиций могат да станат надеждни пазачи и от много, най-разнообразни насекоми-вредители и 
болести, в това число и от колорадски бръмбар, листни въшки и други, които атакуват, като 
правило, най изглеждащите образцово градини, където всичко е изорано, прекопано, разрохкано, 
изплевено, изкосено до такава степен, че в него е унищожен духът на живата Природа и живата 
структура на почвата. И такава градина се оказва беззащитна, остава само да се приложи химия. А 
някои учени се опитват да тласнат хората по пътя на непредсказуемото използване на генетично 
изменени растения, убеждавайки, например, че генетично модифицирания картоф, който не се 
напада от колорадски бръмбар, е полезен за човека.
Елементарно се решава също проблема, ако вашата градина твърде силно се харесва на 
къртиците: бъза, тютюна, копривата или/и закопаните по периметъра на участъка празни бутилки 
под ъгъл с открити гърла, които свирят от вятъра, може и неголям пропелер в земята, надеждно 
отпъждат къртиците, мишките и другите гризачи.
Най-висока похвала заслужава растението воден хиацинт (еохорния), родина на което се явяват 
тропиците. То има свойството да възстановява равновесието във водата, където расте, като 
поглъща всичко, което замърсява: нефтопродукти, технически масла, органична тор, феноли, 
сулфати, хлориди, нитрати, минерални соли, патогенни микроорганизми – нищо не подбира. Той 
окислява, разкъсва, частично употребява сам, част изхвърля във водата и във въздуха във вид на 
естествени елементи. И прави всичко самостоятелно, без да прибягва до помощта на почвени 
микроорганизми.
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Това плаващо на повърхността растение чисти и възвръща към живот водоеми, причислени към 
списъка на мъртви такива или намиращи се на границата на това състояние, реки със слабо 
течение, утайници с промишлен, битов, животновъден и друг произход. То забележимо снижава в 
тях съдържанието на болшинство елементи: азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, манган, 
амоняк. Присъствието във водата на нискомолекулни органични вещества, явяващо се характерна 
особеност на сточните води, още по-силно повишава продуктивността на растението и ускорява 
нарастването на неговата биомаса. Водният хиацинт ускорява процеса на бактериалното разлагане 
на нефтопродуктите и детоксикацията на органичните отрови (феноли и др.) за сметка на 
отделяните от кореновата му система стимулатори и инхибитори на растеж на 
въглеродоокисляващите бактерии.
Но това още не е всичко. Водният хиацинт, както и всички висши водни растения, е способен да 
поглъща в значителни количества тежките метали (олово, живак, мед, кадмий, никел, кобалт, олово,
манган, желязо, цинк, хром), а също радионуклиди (цезий, стронций, кобалт и др.). Способността на 
водният хиацинт да поглъща и неутрализира радиацията, да всмуква в себе си радиоактивните 
соли заслужава особено внимание, във връзка с възможността той да се използва за ликвидация на 
радиоактивно заразяване на водоеми в зоните на авария на атомни електростанции. Използването 
на водния хиацинт за очистване на реки, езера, водоеми, прилагането на ефективни 
микроорганизми за очистване на почвите и горите по пътя на разпръскването след и в навечерието 
на дъждове, масовото засаждане на борови, кедрови и дъбови гори – е един от пътищата за 
снижаване на радиацията на територии, подложени на радиоактивно заразяване.
Притежавайки способността да поглъща всеки замърсител, даже ракетно гориво, водният хиацинт 
може да се конкурира даже с най-съвременните инженерни съоръжения по очистване на отточни 
води.
Водният хиацинт може да се използва за храна на домашните животни, също като източник за 
производство на биогаз и на течно биотопливо, като суровина за изготвяне на хартия. И за отлична 
органична храна за микроорганизмите и червеите в почвата. В този план той е богат на силиций и 
на много микроелементи и се явява ценен вид органична маса за внасяне в почвата, особено през 
есента, преди застудяването. Особеност на водният хиацинт е размножаването му с огромна 
скорост. За месец той може да даде до 60 нови плаващи растения. Учените се опасяват, че водният 
хиацинт, с неговата изключителна биоактивност, може да се превърне във враг за съществуващите 
биоценози.
Затова разработващите технологии за прилагане на задморския гостенин са изключили 
възможността за неговото самостоятелно неконтролируемо съществуване, определили са правила 
и отговорност за ползвателите по отглеждане на разсада и утилизацията на зелената маса, въвели 
са ограничения за сроковете за ползване на този метод на един обект (не повече от три години!). 
Установена е нецелесъобразност от използването на водния хиацинт в географски ширини, където 
долните температури са над минус 7 градуса. Въведена е забрана за предаване на разсада на 
трети лица. Всичко това е за да се изключи напълно възможността от неконтролирано, 
самостоятелно развитие на растението. Самата технология предвижда мерки за най-строго 
ограничаване на свободата на този “биочистач”. Разсада му се засажда в специални клетки от 
канап, снабдени с поплавъци от пенопласт или пластмасови бутилки за ограничаване на 
неконтролируемото разпространение и за облекчаване на събирането на твърде много 
разрасналото се растение или за преселването му в зимни резервоари. Разработени са също 
специални плаващи платформи, където той се засажда в саксии, намиращи се наполовина във 
водата, които през месец лесно се свалят и очистват от разрасналото се растение. 

оотт ЧЧААССТТ ІІІІ

Момчетата и момичетата, които се подготвят да встъпят или са встъпили в живота, на които мозъкът 
е по-високо от плебейските интереси за кълчене по дискотеките, за употребяване на това, което 
убива човека, размишляващите върху това, с кого, как да живеят и какво да постигнат в живота, 
също и всеки човек на всяка възраст, мъж или жена, които имат собствен бизнес или не, които 
работят на заплата в частни фирми, в държавния апарат или занимаващи се с всяка друга дейност, 
които са неудовлетворени от своя живот, особено тези, който не може да си позволи да посещава 
семинари, курсове, школи, които вече са прочели разработените книги по предприемачество, по 
откриване на собствен бизнес, различни пособия как да се преуспява в живота, могат да действат по 
следната съвсем проста, но много ефективна схема. Работи – проверено е!
Отсега започнете да усещате себе си като част от Единното Цяло, влезте в единство с Вселената (с 
Бога, с Твореца, с Вселенския Разум, с Великия Вакуум, на който както му е по-удобно) и се 
старайте колкото може по-често да пребивавате в това състояние. Второ (първото – следва по-
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долу), прочетете, който не е чел или препрочетете книгата на Дж. Лондон «Мартин Идън», направете
я свой най-важен учебник в живота и започнете незабавно и старателно да проектирате идеята на 
книгата в своя живот. При това няма никакво значение къде вие живеете – в мегаполис или в най-
отдалечената периферия, на село и какъв е бил, и какъв е вашият живот в дадения момент, даже 
ако вие сте се оказали на самото дъно. Примерът от тази книга е помогнал на мнозина – вече е 
проверено! Трето, сдобийте се с книга или енциклопедия по етикеция и започнете незабавното й 
изучаване в колкото е възможно в по-пълен обем, а също започнете старателното й изпълняване –
колкото може по-пълно. Изучаването поне на азовете в обръщенията към хората на Запад и особено 
на Изток, където например, да се подава визитка, сувенир или нещо друго не с две ръце, а с една -
се счита за неуважение, а докосването до човек, даже най-дружеското, вземането под ръка, се 
възприема като оскърбление: тялото на Изток е неприкосновено. Даже на Запад допирането до 
тялото на друг човек се счита за признак на ненужна фамилиарност или на лош тон. С изключение 
на дружеските жестове между висшите ръководители. И то не в Бъкингамския дворец. На Запад е 
невъзможно, примерно, да се мине по коридор, по тясна пътека покрай човек или да се влезе в 
лифт, в малък магазин без поне малко кимване в съчетание с усмивка с леко притворени устни –
това се възприема като свидетелство за нецивилизованост и необразованост на човека. И
отсъствието на мярка в пиенето. Половината от всички несполуки на хората в живота често 
произхождат от това, че те не са обучени на правилен добър тон, на такт, на поведение в 
обществото и на общуване с хората. Колко важно е родителите, самите деца да отделят сериозно 
внимание на изучаването от детските си години на чужди езици, на етикет, на правилен добър тон, 
на изкуство, на музика. Ако искате нещо да достигнете в живота, обърнете върху това своето 
внимание.
Още, който наистина иска израстване и излитане и е готов да работи над себе си, може да се 
запознае с Метод Сильва (центровете могат да се намерят в интернет) и ТРИЗ- педагогика, които 
помагат за формиране на силно мислене, за физическо оздравяване, за възпитание на творческа 
личност, подготвена за решаване на сложни проблеми в различни области на дейност (книги и 
сайтове: Д. Н. Трифонов «Сборник задач из НФЛ», Альтов Г. «И тут появился изобретатель», 
Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. «Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности», И. 
В. Ивайловский «Работы по ТРИЗ», http://www.bestreferat.ru/referat-9710.html, 
http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/tasks.pdf, http://tekne.narod.ru/ShcoolXXI.html. Полезно е, ако вие 
сте си поставили в живота свръхцели, да усвоите бързото четене, макар че е по-добре да се прави и 
трябва да се въведе такъв час като занятие в училище, което ще е по-лесно и просто. Не пречи на 
този етап или малко по-късно да се усвои разбирането на основите за съчетаемостта на цветовете, 
на законите на хармонията, на симетрията и асиметрията, за да се научите на изискан вкус във 
всичко – в облеклото и във външния вид най-вече. Младежите, които нямат средства да закупят тези 
и други книги, особено тези, които живеят в малки и отдалечени населени места, можете по-скоро да 
си ги намерите в библиотеките. Старайте се да гледате с ум, да анализирате и правите изводи 
върху родни и чуждестранни филми, списания за висшия свят, научете се да забелязвате всичко, 
което може да потрябва и което може да се използва в живота, за формиране на собствен изтънчен 
вкус, а не да следвате вкуса на тълпата, даже така наречената елитарна. Набелязвайте си и се 
старайте да се обличате колкото се може с по-изискан вкус, а не по висшата мода, която става все 
по-висша и все по-оскъдно покрива тялото – от това няма как да загубите. В света е натрупан 
огромен свод от знания и опит. Вие, разбира се, ще отидете много по-далеч от тях, но да се 
заобиколи, да се прескочи това, което е натрупано, не бива, трябва да се изучи и знае. Но и 
помнете, знаейки например етикета, че все пак не следва да се довежда той до педантичен абсурд 
във всички случаи и да се кичите с него. Със знание може и да се блесне, но по-нататък е важно да 
се следва чувството на здравия разум, да умеете да се вписвате в обстановката и да се 
престроявате според нивото на обкръжаващите. А там, където се среща нещо непознато, да 
следите за това, какво и как правят домакините или просто да питате. Хармонията в хората – ето го 
основния критерий на поведение и общуване независимо дали вие беседвате с учен, земеделец или 
пазач. Четвърто, прочитайки тази книга, изтеглете от интернет и се постарайте да прочетете, 
критически, книгите на Г. Климов «Протоколы советских мудрецов», «Князь мира сего» и всички 
други негови книги – за да знаете същността на хората и да не сте слепи и да не се изгорите в 
общуването, особено във въпросите на жизнения избор, създавайки семейство, общувания, дружби, 
сътрудничества, цената за които е винаги висока – щастлив и успешен или пък провален живот, 
загуби... Трябва да изучавате английски език. Това е езикът на международното общуване, с който 
вие ще се чувствате уютно навсякъде, дори на островите на Кук. И даже ако той не ви потрябва във 
вашата работа или в живота, само по себе си изучаването на чужд език, а още по-добре на няколко, 
разширява кръгозора и интелекта на човека, и никога не се явява излишен. При това най-простият, 
ефективен и вече проверен способ - това е да се намерят и усърдно да се изучат училищните 
учебници по английски език (или всякакъв друг чуждестранен език) от 5 до 10-12 класове от всякоя 
година на издаване, най-добре по-отдавнашни, които съдържат отлична методика по усвояване на 
езика. Това ще позволи да получите достатъчен багаж, за да почнете доста лесно и свободно да 
четете на английски език и да общувате на него, постепенно обогатявайки словесния запас, в 
зависимост от сферата на вашата дейност. В разговорната практика ще има определени трудности 
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на първо време, но навиците и умението ще дойдат много бързо при наличие на общуване. 
Произношението – няма голямо значение, освен ако не възнамерявате да станете нелегален 
разузнавач. Но при тях има особен курс на подготовка. В останалите случаи, твърде рядко може да 
срещнете човек, в това число и сред известни дипломати, бизнесмени, който да има идеално 
произношение, ако той не е носител на езика.. Макар че великолепното произношение е голям 
допълнителен плюс за всеки човек. Това е най-краткият, прост и най-ефективен път към резултат в 
усвояването на чужд език, което избавя от мъките при избор на модни курсове, методики за 
обучение по чужд език и загуба на пари. Вече е проверено – работи! Обаче да се започне все пак 
трябва не точно така, защото това е стара методика за сериозно изучаване на език, ако вие 
възнамерявате да ставате лингвист, основана на запомнянето от самото начало на звуци, слогове, 
думи извън контекста на готовите фрази, които после ще се наложи да запомняте отново. Трябва да 
се започне с методика на атакуващо влизане в който и да чуждестранен език за седмица до 
заминаването в страната – по пътя на атакуващо заучаване на 40-70 едни и същи готови, най-често 
употребявани, ежедневно използвани фрази и изрази, които помагат на човек по-леко да се 
ориентира в средата даже на най-екзотичния език в най-отдалечена страна. А още повече 
европейски. Ако се пресметнат количеството фрази, с които детето до 10 години общува в течение 
на деня, и не само детето, но и възрастния човек на битово ниво, то това ще бъде примерно такова 
количество фрази или около 400-700 думи. При което тези готови фрази се заучават автоматически, 
без знание за граматиката, за съгласуването на времена, подобно на това както говорят децата и 
възрастните, и нямащите образование. Ако човек е усвоил в такъв минимален обем един чужд език, 
на него ще му е съвсем леко да усвои тези фрази и на друг език – мозъкът се научава да се 
адаптира и да осъзнава построяването и енергията на фразите на други езици, носещи същия 
еднакъв смисъл. Например, благодарение на няколко заучени фрази, може дори да се направи 
впечатление на човек, знаещ добре езика, особено ако ви се е отдало да схванете повече думи и 
характерни фрази. Например: «Здравейте, как сте, днес времето е много хубаво, харесва ми как 
говорите, трябва да се помисли, разбира се, това е просто, благодаря» - и така нататък вървят около 
40-70 най-употребявани фрази, с които пеша можете да стигнете не само до Цариград, но и без 
стотинка да се доберете до тридесетото кралство. Както разказва един заклет пътешественик, с 
помощта на попътен транспорт, със знаене на няколко фрази, му е позволило да се добере от 
Москва до самия Тайланд с попътен транспорт, а там някак в непознатия град, слизайки от колата 
посред нощ, да намери най-затворения будистки манастир и да отседне в него за една нощ, макар 
там никого никога, а още повече бели европейци, не са пускали.
В началото на 1990-те години в Русия се появяват множество млади италианки, които поразяват и 
досега всички със съвършеното знаене на руски език – практически без акцент. Една от тях в 
публикация във вестник, на въпроса, откъде знае така добре руски, отговаря, че би могла да говори 
още след седмица на който и да е, дори и туземски език, даже ако се окаже на най-отдалечения 
необитаем остров. А на реакцията, с кого ще разговаря, ако островът е необитаем, спокойно е 
отреагирала: О, този въпрос се решава още по-просто от изучаването на езика. И по-нататък е 
пояснила, че във всеки език има основни фрази, усвояването на които позволява свободно да се 
общува още след седмица. 
Казаното е вярно! Веднага щом мозъкът усвои някаква лека навигация в чуждия език с помощта на 
прост набор от думи, по-нататък той, мозъка, даже и при най-затегнатия към езиците човек, сменя 
вектора от неспособност и отсъствие на интерес по отношение на езика, към желание да усвоява 
нови фрази – все повече и повече. Разбира се, нужно е общуване, защото усвояването на език 
изисква пребиваване в средата на общуване, в четене. Но след усвояване на такъв прост набор от 
фрази, даже след година и повече мозъкът лесно се връща към тях, защото са усвоени до 
автоматизъм и са придобили формата на мисъл. Това, когато мозъкът започне да мисли с фрази на 
чужд език, е висша степен на усвояване на чуждия език. След това разширението на словесния 
запас е работа на техника, време и общуване. Ето тук училищните учебници са великолепен 
материал. Може също да се купи и да се носи в джоба разговорник, да се закрива едната страна с 
листче хартия и да се учи, поглеждайки под листчето. Докато фразата не придобие автоматическо 
пространствено-мисловно значение. Много ефективно се заучават фрази с помощта на листчета или 
картончета с написани изрази на родния език от едната страна и на чуждия - от другата. При 
запомнянето на 5-10 фрази на ден, може за 1-2 седмици да се усвои достатъчно словесен запас, за 
да се справи човек с основни ситуации в чужда страна. А какви възможности за трениране на 
произношението и за изучаването на езици, и не само на езици, а и прослушването на лекции по 
който и да е предмет, дават плейърите с наушници, с които ходи днес младежта, слушайки основно 
бум-бум..., пропилявайки огромни възможности за своето израстване и възвисяване, и губейки 
скъпоценно време. Да се заучават така фрази до автоматизъм може винаги и навсякъде – в 
транспорта, по време на оформяне на прическата или бръсненето в банята или намирайки се в 
близка до нея стая (спомнете си за Мартин Идън и за Ърнест Хемингуей), и даже в местата на 
събиране на младежите, в това време, в което другите се тровят със спори, пушат, гризат и плюят на 
всички страни семки, изпъстряйки тези изключително интелектуални занятия с безсмислени 
приказки, украсени с цветущи псувни, изпълвайки пространството наоколо с нищетата на своя 
интелект, че още и с мозъци, поразени със спори и паразити. А мозъците трябва да се тренират. 
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Учените са установили, че на хората, след триседмичен отпуск, се снижава IQ, тоест човек затъпява 
още от третата седмица на умствен отпуск или бездействие. А да си представим как умствено 
тъпеят тези, които въобще нищо не искат, нищо не четат, не възприемат никаква положителна 
информация? За да не изгубят правото да се наричат с великата дума «Човек», хората са длъжни да 
тренират своя мозък, и без това използван само на 2-7%, да го насищат с позитивни, велики 
енергии, защото, каквото е в главата – такъв е живота! Наложете миналото към настоящето – всички 
свои мисли, думи, дела и ще получите огледално отражение на бъдещето, докато не измените 
мислите. Застоят в мислите означава застой в живота, това е точно така... А методиките как да се 
повиши нивото и да се увеличи силата на мисленето са много, основните са упоменати в Бялата 
Книга. И вашият ум ще се увеличава, наученото ще разширява съзнанието и неотклонно ще ви 
издига над връстниците, за да излетите. Но е рано още, докато не е усвоен инструмента на полета 
или оръдието на общуването – езикът е винаги само средство, инструмент, оръдие на общуването. 
Но и той води към разширяване на съзнанието. Обаче главното, това са патроните, за да се стреля 
или нотите, музиката, за да не се бучи, а да се пее, а още по-точно, използвайки съвременната 
терминология, вие сте усвоили командите на Word, но е нужна нова програма в главата. А затова е 
нужно още да се потрудите. И това е вече начало на сериозно движение напред и Нагоре, което 
нанякъде ще ви изведе, рано или късно! Разбира се, нужна е още и риторика – изкуството да се 
формират и изказват собствените мисли, което се е считало в антична Гърция за едно от главните 
умения на свободния човек, влияещи върху неговата дейност във всяка сфера. Затова нивото на 
развитие на антична Гърция възхищава и досега. Правилната, точна, красива, интелигентна реч 
винаги се явява първата визитна картичка на образцовия, професионално ефективния и имащия 
правилна генетика човек. Та нали, известно е, човек представлява това, което и както той мисли и 
говори. Само щом човек си отвори устата, веднага е видно кой е той. Но за това е казано в други 
места на тази книга, а изучаването на чужди езици винаги способства за обогатяване на речта и на 
мислите. При което процесът на изучаване на езици дори сам по себе си принася радост като 
пътешествие в Пространството на познанието на всичко интересно и любопитно. Но в никакъв 
случай не изучавайте италиански език, ако това не го изисква професионалната необходимост. Това 
е език – музика, заслушайте се в него. А италианските песни, класическата музика – това са 
истински шедьоври на неземната Красота. И италианският език е действително музика в думи, 
когато вие не го знаете и го възприемате като звуци на плаваща реч. Но музиката на звуците 
значително се поразстройва, веднага щом научите езика и започнете да го възприемате не в звуци, 
а вече като мисъл. Така се случва и с другите езици, но с италианския особено. Но ако вие заминете 
за Италия, ще се наложи да изучите поне азовете на италианския език. Просто защото италианците 
са си спечелили славата на единствената страна, в която не говорят на английски. Въобще Италия –
това е световна историческа съкровищница на Красотата и уникална страна във всичко. В стари 
времена в множество големи и малки градове са съществували общества за съхраняване на 
красотата и на историческото наследство. Често такива общества са се възглавявали от видни 
архитекти. Къде, в коя страна още вие ще намерите такъв пример за създаване на «общество за 
съхраняване на красотата»? Затова и Италия е станала страна – музей на Красотата! Италия е 
световен законодател в модата и дизайна, защото зад гърба си има хилядолетна история на 
Красота от времената на Римската империя и на Венецианската република. И не случайно 
известният в цял свят френски законодател на модата и дизайнер Пиер Карден е родом от  
Венеция! На въпроса какво е нужно да се направи, за да се стане Пиер Карден, той е казал: «Трябва 
да се родите във Венеция, да дойдете в Париж и да работите, да работите...». Даже бедняците в 
Италия са особени. Къде още в света бедняците не просят пари, а ако хората минат покрай тях и не 
подадат милостиня, то започват да викат подире им: «Сеньори, сеньори! Изгубихте нещо!». Хората 
се обръщат и слушат: «Усмивката!» и беззвучен смях!? Или, например, просяка на площада във 
Великия град загрижено призовава дамата да внимава с детето, дори без да знае, че тя не е 
италианка: «Сеньора, тези стъпала – са каменни! Ако bello падне, то може да се нарани!» Обърнете 
внимание как италианците ласкаво наричат децата: Bello! Тук преводите и поясненията са излишни!
Всичко по-горе казано и е подсказване за младите на често срещаните в интернет фрази: «Какво да 
се чете?», «Какво да четем?», «Посъветвайте какво да се прави» и т. н. А колко млади хора 
действително се стремят да четат книги не затова, че някой е казал, че това е модно, и не затова, да 
се похвалят, а да получат реална полза за живота, да се научат как да моделират за себе си най-
Великия и Красив живот, и да излетят? Четат, каквото и да е, само не това, което е значимо и нужно 
за живота. Затова и вървят сляпо по него, опарват се, и то неведнъж. По-горе е указан този минимум 
от най-важни книги и стъпки, които могат да помогнат на всеки да излети, даже и от най-далечното и 
затънтено място. И като се чете, главното е да се възползвате.
На Червения площад в Москва един от многото велики италианци Тото Котуньо казва: «Животът без 
определени ценности няма смисъл. Парите в нашия живот играят голяма роля, но това не е най-
главното. Аз мисля, че винаги трябва да се започва от семейството, за да се научат децата на 
истински жизнени ценности». И последно спомняне: друга италианка, великата, красива и 
удивително усмихващата се Мирела Френи с великия българин Николай Гяуров, заедно те са 
радвали света на протежение на много десетилетия със своите вълшебни гласове, тя винаги и 
навсякъде на възторжените комплименти по свой адрес е повтаряла: «Аз благодаря на Бога за това, 
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че той ми е подарил такъв глас!» А сега сравнете тези думи и песни, които пеят те и много други 
италианци – популярните и класическите певци и певици, и как пеят(!), с нашите и световни «поп-
звезди», запълващи телевизионния екран със своето псевдоизкуство, какво и как те говорят и как 
пеят... И погледнете на тяхната аудитория, на техните поклонници... Да, в света, в Пространството 
звучат енергиите на различни звуци – такива като «Liberta», «Felicita», «Карузо», «Барселона», 
мелодиите на А. Вивалди, симфониите на Моцарт, балетите на П. Чайковски и много други – на 
нивата и енергиите на Красотата, възвисяващи човека, зовящи го Нагоре, превръщайки всеки в 
творец на по-добър живот, и в същото време има съвсем друга музика, някакво нейно подобие, 
превръщаща човека в тресящ се звяр, разрушаваща човешката психика, потискаща ръста даже на 
животните и растенията. Дистанцията между едната и другата музика и между хората, които я 
изпълняват и слушат е огромна. И съвсем различно е това, какви енергии те внасят в света – и 
музиката, и хората...
Затова е нужно да се внася в света колкото се може повече енергии на Красота във всичките й 
видове и сфери, в хората преди всичко, за да се преломи този процес на самоунищожаване на 
света, заради неговото спасение, за преобразяването му чрез Красотата. 
Да се върнем обаче към темата за изучаването на чужди езици и за това, животът да се прави с кого 
и как. Ако човек е започнал да мисли, да мечтае, да живее с енергиите, излизащи зад пределите на 
тясното, ежедневно, стереотипно пространство, в пределите на което той живее, преодолял е 
съмненията в това, че може да смоделира и спланира друг живот, и е започнал да действа, да се 
стреми към познание, да вибрира с Енергиите на Красотата, да се устремява в други измерения, да 
се издига към Енергиите на Вселенското Пространство, него го чака голям и интересен живот. 
Изучаването на езици – е движение към други пространствени светове... А всичко, което Вие четете 
в тази книга, води към Свобода, Щастие и Красота! В тази книга няма лоши енергии, даже по 
отношение на тези, които тя може да засегне. Така че защо не, ако Вие сте дочели тази книга до 
това място и сте с намерение да я приложите към себе си, за да направите себе си Свободни и 
Щастливи, направо днес, утре да не намерите песните на Ал Бано и Ромина «Felicita» и «Liberta»,
«Карузо» на Л. Дала, «Барселона» в изпълнение на Фр. Меркюри и М. Кабайе и да не прослушате 
всички оттенъци на техните мелодии и да се напоите с тях – на колкото и да сте години, 11-14 или 
90-100. За да може по-задълбочено да усетите живота, да почувствате Красотата на енергиите на 
Свободата и Щастието и, без да се спирате, без колебание, да се устремите напред към тях! 
Свободата без Щастие и Щастието без Свобода са невъзможни, те се допълват взаимно и създават 
Красотата! А намират се те, отстоят от вас – в пределите на вашите собствени усилия, в пределите 
на вашите мечти и цели, ако тях ги има! Само Свободата трябва да бъде в името на Красотата и 
Щастието! И каквито и да сте били, където и да сте живели, дори и в най-затънтеното селище, както 
и да ви е ударил живота, по ваша си вина, и в каквато и яма вие да сте се оказали – също по своя 
вина – ако тази книга ви е попаднала в ръцете и вие сте я прочели до тук, постарайте се да 
намерите тези мелодии и под техните звуци да осъзнаете, че животът – е безценен Божи дар, той е 
твърде скъп, твърде Красив и Величествен за да се харчи, изгаря и пропилява напусто, да се убива 
собствения мозък с мисли, с литература, музика, изкуство, които не носят позитивни енергии, не 
дишат с Живот, Свобода и Красота, не бива да се трови собственото тяло със секс, с наркотици, с 
алкохол, с пушене и не бива да се унищожава Пространството. Постарайте се под звуците на тази и 
на всяка Красива музика поне за миг да се издигнете над себе си, да излетите, да обхванете целия 
свят, цялата Вселена не просто със своето съзнание, а с цялата си душа. Изправете се и усетете 
себе си не просто човек в пространството на своя дом, двор, село, град, а в Единно Цяло с 
Природата, със Земята, с Вселената! Използвайте такива моменти, за да смоделирате съвсем друг 
живот – само при условие на чистота на помислите и в хармония с Вселената! И почувствайте: та 
вие можете през цялото време да живеете в такива енергии на Красота, да се къпете в тях цял 
живот! Ако само поискате! Трябва само силно да се поиска, да се смени дискетата със старата 
програма в главата с нова! Такива мигове заставят човека където и да живее и в каквото и 
състояние да се намира, дори и в най-дълбоката яма, да се опомни, да се изправи, да вдигне глава, 
да възвърне усещането за величието на живота и на своята роля в него! И човек започва да сменя 
своята жизнена програма, а по-вярно, да я придобие и да тръгне към Свободата от всичко това, 
което да този момент го е дърпало надолу, пречило е да се движи към върха, към Щастието, което 
значи – към Красотата и Съвършенството! За никого и никога не е късно да започне това 
възхождане! Ценете Красотата, стремете се към нея, тя е спасителна, тя измъква човека, устремен 
към нея от всякакви трудности, от всяка яма! Защото Красотата възвисява живота във всичко – от 
простите неща, от гладко наредения тротоар и посаденото дърво, до това, което се явява главно в 
живота на всеки човек – красивите Деца! Всичко, което е извън Красотата – това е живот, изпълнен с 
проблеми, мъки и страдания, това е – деградация и разрушение. А изворите на Красотата и на 
истинския ЖИВОТ – са в съзнанието на човека, в неговите думи и мисли, в Красивите и Велики 
Помисли, Мечти и Цели, които той поставя пред себе си от детството си и устремяването му към тях! 
Ако това все още е непонятно, то най-нагледният пример са собствените мисли от самото детство и 
съответстващия им живот!
А ако пожелаете, по покана на самите италиански певци, у тях на гости на:                            
http://www.totocutugno.net,
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http://www.riccardofogli.com/
http://www.albanocarrisi.com/
По-нататък, струва си да се прочете книгата «Направено в Япония» на А. Морита, легендарния 
основател през 1945 година и безсмъртен президент на фирмата «Сони» на протежение на повече 
от петдесет години – чак до кончината му през 1999 година. Когато почнете да четете, обърнете 
особено внимание на това, че Морита е основал «Сони» заедно с изобретател(!) с уставен капитал 
всичко $500, а също на това, което е позволило на фирмата да излети към върховете на успеха и да 
придобие световна слава: органическото съчетаване на изобретяването на нови видове техника, 
съвършеното управление, с придвижването на продукцията на най-големите пазари в света! Бил 
Гейтс, правейки своя първи настолен компютър и не получавайки поддръжка от големите компании, 
желаейки да изкупят технологията, за да я сложат под тезгяха, сглобил в плевнята 20 броя и ги 
изкарал в магазин. Тях веднага ги изкупили, после изкупили 100 броя и така той бързо завоювал 
пазара и света, започвайки едва в началото на 1980-те години. И показал на всички изобретатели 
пътя: не да се ходи и обикаля постоянно с молби, и не да се преодоляват прегради и заплахи, а да 
се намерят минимално количество пари, да се поръчат детайлите в заводи, да се сглобят в 
плевнята първите екземпляри и да се изкарат на пазара, може на различни места.
Имайте в предвид, че книгите на такива китове в бизнеса, като Е. Гроув (Intel), Л. Герстнер (IBM), Л. 
Якокка (Chrysler), «Оцеляват само параноиците», «Кариера на мениджър», «Кой е казал, че 
слоновете не умеят да танцуват» се възприемат в цял свят като най-добри учебници по бизнес в 
условията на съвременната жестока конкуренция. Препоръчваме ви също книгата на М. Л. 
Абрамович «Бизнес по европейски: 67 златни правила». Още една много полезна книжка за общ 
поглед върху управлението на предприемачеството и върху проблемите на света въобще: 
«Человеческие качества» на Аурелио Печчеи, основател на Римския клуб. Книжката може да се 
намери в много сайтове в интернет, в това число и на http://www.ihst.ru/~biosphere/03-3/pechchei-
9.htm, http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/). Тази книга ще Ви даде импулс за 
размишление за пътищата за изправяне на света и ще ви изведе на нивото на глобалното мислене, 
където и да живеете.
За усвояване на всичко това се дава една година – за проектиране на книгата «Мартин Идън» в своя 
собствен живот, за усвояване на етикет и добри маниери, за изучаване на език и задълбочено 
прочитане на книгите на А. Морита. Поработете добре тази година, не губете нито минута за мними 
удоволствия, за развлечения, за безполезни дискотеки, сбирки, алкохол, а носете книги, учебници 
винаги със себе си и ги четете всяка свободна минута, както това е правел Мартин Идън. Не се 
отвличайте от масата друга литература, върху стотиците и хиляди различни, добре развити 
учебници, пособия – чуждестранни или родни, в страна където предприемачеството е още в 
зачатъчно състояние, но хората се захващат да учат другите, така и без да са успели да развият 
собствен бизнес, често след многократни опити, а, още повече, не видели света, не видели със 
своите собствени очи, отвътре, как всичко върти този механизъм, който е извел на върха много 
фирми, корпорации, страни в ранг на най-напреднали. И нямайки и хилядна част от опита, който е 
притежавал например А. Морита, доказващ с целия свой жизнен резултат, че той има какво да каже 
на начинаещите и на състоятелните в бизнеса, и че той има това право. Щом вие сте поставили за 
себе си високата планка да станете милиардер, то и четете книги само на състоятелните велики 
автори – А. Морита, Б. Гейтс, П. Ален, Т. Търнър, Д. Тръмп и на много други, а не на изсмуканите от 
пръстите, наизмислените, още повече скъпо струващи. При което, полезно е просто да се знае, че 
Доналд Тръмп, един от най-богатите хора на съвременна Америка в серията свои книги «Как се 
става богат» е разяснил на начинаещите предприемачи, че първото, на което трябва да се научат, 
за да достигнат нещо в живота – е да пренебрегват тълпата, мнението на тълпата. А неговият дядо, 
пристигайки като младеж в началото на миналия век от Германия при свои роднини в САЩ, без 
пукната пара, от прага е заявил, че няма намерение дълго да живее у тях, обезателно ще стане 
богат и ще им се отблагодари. И е почнал да ходи из града, но не на дискотеки, не да пие алкохол, 
да гълта наркотици, да пуши, да си бърбори, а да слуша какво говорят другите, да завързва 
запознанства, да се оглежда, да анализира. И скоро е спечелил първите си пари, а после е 
стартирал много бързо напред и е предал на сина си огромен капитал, вече преминал към внука на 
Доналд, който е съумял успешно да го увеличи. Наистина, оплел се е с жени, загубил е по тях и 
заради тях твърде много пари и проекти, и това е – още един урок, който трябва да се научи в 
живота: кой ще бъде продължител на рода, в какво направление – напред и към Върха или назад и 
надолу, на кого и за какво ще остави наследството. Това съвсем не е празен въпрос при 
многоженство и при наличие на много роднини. Явно, тук е нужно да се мисли с Вселенско съзнание, 
за да се остави собственото име в историята. Полезно ще бъде четенето на книгите за Б. Франклин 
или неговите собствени книги, ако ги намерите в библиотеките. При наличие на време, може да се 
намери книгата на великия руски пълководец А. В. Суворов «Наука побеждать» и да се знае, че 
великия пълководец, владеещ 6 езика, даже в походите е следвал своята неизменна практика всеки 
ден не по-малко от час да чете и заучава по десетина чуждестранни думи. Добър пример за тези, 
които вместо да тренират своите мозъци, се хвалят, че не ги мият, а прахосват и убиват в себе си 
човешкото величие по дискотеки, по кръчми и в секс. Търсете книги за фирми, изстреляли се към 
върховете за много кратки срокове. Интересно е например да се знае, че такава фирма като 
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«Смсунг», създадена едва през 1969 година, се е вписала за толкова кратък срок на най-високите 
места в ранга на най-първите компании в света, в страна, където и не са чували за електроника, в 
страна, съвсем неотдавна изостанала, пренаселена, без енергоресурси, за няколко десетки години 
излетяла до ниво, позволяващо й да счита себе си за развита. И обърнете внимание на лозунга на 
«Смсунг»: Бъди лидер! Помнете за тези примери, размишлявайте за тях и в своето движение напред 
не се разпилявайте, не скромничете, не допускайте никакви съмнения, а поставете колкото може по-
висока планка за себе си, не я занижавайте и не се отпускайте при трудности. И после, въобще не се 
увличайте с различни книги, пособия, семинари, а уловете самия дух и идеологията на движението 
напред, нагоре, с които са пропити такива книги, като «Мартин Идън» и «Направено в Япония», и -
напред! А работейки над себе си, правете всичко с удоволствие, с радост, леко – та нали, вие не се 
занимавате с робски труд, а строите фундамента на вашето ново красиво бъдеще! Никой няма да 
направи това за вас, освен вие самите! Няма и необходимост тук да се говори за това, че щом вие 
веднъж сте започнали този велик път, то трябва да оставите да пиете бира и да отравяте себе си 
със спори, постепенно да се откажете от пушенето, да не злоупотребявате със спиртни напитки, а 
по-добре да давате предпочитание на добрите сухи, да кажем червени вина, и да приведете себе си 
в добра физическа форма. Вие сте встъпили на Пътя и на него не трябва да сушите мозъците си, те 
доста ще ви потрябват за велики цели! Заемете се със себе си, започнете, а оттам всичко ще тръгне 
само и скоро вие ще почнете да усещате удоволствие от собствените си успехи, от издигането и 
разкриването на целия потенциал на своята гениалност, от движението нагоре.
А сега най-главното и най-важното, това, кое трябва да се направи най-напред, тоест първо. Каква е 
главната идея на всички, без изключение книги, пособия, семинари, лекции, училища по 
предприемачество и за успех в живота! На всички! В това, как да се създаде свое дело от нулата или 
да се подобри и по-успешно да се води предприемачеството, как да се преуспее в живота? Не е 
съвсем в това! Това са само и единствено важни съставляващи на успеха. Главната идея на всички 
технологии, методики, системи, училища за обучаване в предприемачество и на преуспяване в 
живота се състои в това, че всеки човек е Гений-съзидател, потенциално, и че който и да е човек, 
започващ живота си или дело от нулата, или имащ свое дело, независимо от възрастта, може да 
преуспее в живота, да излети, да стане милионер, ако само си постави целта... да стане 
милиардер!!! Да, милиардер, в никакъв случай не по-малко... А сега помислете над главното, над 
това, на което не учат нито на един семинар по предприемачество, да се надяваме, само засега. За 
да се стане милиардер или даже милионер, обезателно трябва да бъде поставена Красива, Велика 
и Хармонична с Вселената Цел: да се добие успех в живота, да се стане милиардер не само за себе 
си, но и за света, за неговото подобряване, за умножаването на Красотата в света. Висша цел в 
такава дейност се явява съдействието за придвижването на възходящия еволюционен процес в 
света в съответствие с Вселенския замисъл! Трябва да се разбере и винаги да се помни, че парите, 
това е само средство за достигане на Великата и Красива Цел! Ако искате да бъдете истински 
Щастливи и Свободни! А такива сред богатите са твърде малко. И колкото целта е по- Висока, по-
Красива и по- Хармонична с Вселената, толкова по-добре. Висотата и Красотата няма да развалят 
целта. Но и трябва да е помни, че ще получите и ще ви се въздаде по това, доколко вие добре сте 
направили разчет на прихода на парите и по това, как ще ги харчите тях, с радост(!), за Велики Цели, 
доколко е била велика силата и скоростта на вашите мисли, доколко чисти са били помислите, и 
доколко вие сте осъзнали и повярвали, че вие сте земен Бог-Творец, доколко вие сте усетили себе 
си като част от Единното Цяло и сте влезли в единство с Вселената. И, разбира се, доколко вие 
вътрешно сте готови за поставената цел и за големите пари за нейното достигане. Целта да се 
получи милиард или милион без Велики помисли, без Велики жизнени цели и програми, е 
нехармонична с Вселената! И колко важно е на семинарите по предприемачество да се започне да 
се говори за това.
Някой ще сметне това за преувеличение или ще каже, че наследствеността му е лоша, че здравето 
е крехко, за да си поставя такива цели и да ги достига. И че в училище не е блестял, и 
образованието не е такова. И въобще, защо да се загрижва за утрешния ден, щом е доволен от 
днешния, че е изпратено това, което е отпуснато Отгоре! Ето, това представлява изначално 
пораженческата, нищожната психология. А да не би, примерно, у А. В. Суворов да е била хубава 
наследствеността и да е имал превъзходно богатирско здраве? Тогава за какво са го водили по 
кавказките курорти? Нима не заради това, да се укрепи слабото му здраве и да се победи 
хилавостта, ревматизма, от които той е страдал от детството си. И за какво той е започнал да се 
облива с хладна вода – ежедневно! И за какво е изучавал военното изкуство, изучавал е всички 
исторически битки, научил е пет езика и е заучавал ежедневно по 10 чуждестранни думи, даже в 
походите. Затова, защото е поставил за себе си цел да стане Велик Пълководец за всички времена 
и народи, само да побеждава и да разговаря с победените страни на техния език. Да знае и да чете 
всички книги за военното изкуство в оригинал, за да може с триумф да удържа победи, да превзема 
непристъпни крепости, да не претърпи нито едно поражение. А когато всичко е изучил и е станал 
готов за поставената цел, то званията, длъжностите, армията, битките, непристъпните крепости, 
коварните съюзници, блестящите победи – всичко това е дошло и се е развивало от самосебе си. И 
като връх на проявата на неговия военен гений и воля само за победа е превземането на 
непристъпната крепост Измаил и прехода през Алпите заедно с войниците и офицерите – това, 
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което в другите умове се е считало за немислимо и невъзможно. Ето ви и лоша наследственост и 
крехко здраве. Само този постига нещо в живота и излита, който не се бои да си поставя сръхцели и 
свръхзадачи! Или съвсем пресен пример – сибирския химик Т. Я. Свищëва. Тя си е поставила цел да 
победи наследствената болест на нейния род – рака, който е отнел нейните родители, по-малкия й 
брат, застрашавал е нейния син и самата нея, и, казвайки «Моят син трябва да ме надживее», 
открила главната причина за възникване на рака, СПИНа, на всички други болести, и е предложила 
ефективна методика за лечение и профилактика! А за да може още по-леко да се повярва в това, че 
всеки човек е Бог-Творец на своето бъдеще, хайде да си представим прост пример. Да си 
представим двама младежи с примерно еднаква наследственост, еднакво здраве и способности. 
Единият си е поставил за цел да стане Велик човек и да направи много за себе си и за света. И 
започва той да работи над себе си, както е описано по-горе, да чете книги, да изучава езици, да се 
усъвършенства, вземайки пример от А. В. Суворов, прочитайки неговата «Наука побеждать» и 
поставяйки за себе си целта – само да побеждава! Но, помнейки, че целта трябва да бъде 
хармонична с Вселената и може да я достигне точно дотолкова, доколкото той действително е готов, 
и доколкото реално е вложил енергия в своята цел и в нейното достигане, и да бъде благодарен за 
това. А другият ще убива времето си по безполезни събирания, ще чопли семки по градската алея, 
ще пие бира, ще пуши, ще убива себе си с нещо още, ще изтръсква мозъка си по дискотеки и ще 
прахосва времето си, не мислейки за бъдещето въобще. Или през цялото време ще занижава 
своите способности, ще говори, че това не е по силите ми, не е за мене, няма да успея да достигна 
нищо, а още повече да излетя – от моята провинция. Представете си, какво ще стане с всеки от тях 
след 10-20 години!?
Не занижавайте своите способности във Вселената, където възможностите са безкрайни! Всяко 
занижаване е разрушително, води към възникване на комплекс на непълноценност. Помнете, че 
думите, мислите, чувствата на човека – имат силата на Бога животворящ: каквито са те, такъв е и 
вашия живот. Затова и е нужно решително да изтриете от своето съзнание всичко, което е било във 
вас досега, тоест да махнете старата дискета и да поставите нова, с нова програма, с нови 
словоформи, отсега – Красиви, Възвишени, Велики. И обезателно да следите, постоянно, за своите 
мисли и реч: отсега те трябва да станат действително Велики. Старайте се при никакви 
обстоятелства да не допускате в себе си и да не изпускате от себе си негативни мисли, думи, 
чувства – това е главен критерий, възвисяващ човека, издигащ го над тълпата хора с нисък 
интелект, тресящи се по дискотеките (вгледайте се по-внимателно в тях!?), къпещи се в мръсотия, 
секс, псувни, бира, алкохол, наркотици, в ниски енергии и страсти, водещи към деградация на себе 
си и на своя род. За енергетическата сила на човешката реч и за нейната материализация в 
бъдещето, добре е казано в книгата «В Свете Истины», том 1, стр. 170 «Человеческая речь, 
(http://vsvete.narod.ru/. Също има много полезни книги на Д. Чопра, в частност «Седем закона на 
успеха. Стратегии за новото хилядолетие». Тази и другите негови книги си заслужава да се 
прочетат. И е съвсем понятно, че трябва колкото може по-малко да се общува с негативно 
настроените, агресивните, запланираните на неуспехи хора, а още повече с порочните, с 
примитивна, често претъпкана със скверни думи реч, дърпащите надолу – от тях може да се 
заразите с вируса на епилептични болести. А вземайки ориентир от великите изтъкнати хора, от 
настоящето и от миналото, достигнали висоти със своя ум и упорит труд, от четенето на техните 
книги, може и е нужно да вземете съвсем друг, да прихванете вирус от съвсем друг род. От великите 
хора и от техните книги може да възприемете само велико, или, в крайна сметка, да получите много 
повече, от смаляването около посредствеността или от «гениите», които обаче сами нищо конкретно 
и полезно не са направили и които провеждат безкрайни семинари, на които учат на технологията на 
ситуационните успехи, а не на радикална промяна на човека, на възстановяване в него на Твореца 
на своя живот, моделиращ Велико и Красиво Бъдеще, за себе си, за своя род, за света и Вселената! 
А още повече да не се общува с хора, които не възвисяват, а дърпат надолу, доставят неприятности, 
с неудачниците, особено ако те не се стремят към никакъв ръст, отхвърлят всякаква полезна 
информация, която не съответства на нивото на техните знания. За успеха трябва винаги да се 
гледа по-високо и по-далече, да се поставя за себе си колкото може по-висока планка, изчиствайки 
от себе си всички суеверия, съмнения, страхове. Устремяването към Върха трябва да бъде във 
всичко, даже в дребните неща. Извитата пътека с издигане на хълмче с височина два метра по 
време на обикновена разходка дава повече в плана на широтата на обзора и възприемането на 
пространството, от разходката по равна пътека. Трябва да приучите себе си, по-добре още от 
детството, а още по-добре, ако това са започнали родителите от момента на зачеване и раждане, да 
мислите, говорите и живеете само като ВЕЛИКИ, само като ВЪЗВИШЕНИ  и само КРАСИВИ! Колкото 
по-високо и величествено, толкова по-добре! Постоянно! Затова е изключително важно да 
развивате, отново по-добре от детството, точността и величието на мислите и ръста! Ако речта е 
неразвита и примитивна, ако мислите кръжат около нищожни, а още повече, порочни теми, както у 
този войник от известен анекдот, който командира попитал, за какво той мисли, то вие и ще се 
окажете в това, за което вие мислите. И едва ли ще се издигнете към Върха! Трябва винаги да 
помните, че съвременното общество се е отклонило толкова далече от енергиите на Красотата и 
Съвършенството, че човешкия мозък, мисълта, са склонни, вече на генно равнище, към почти 
автоматическо плъзгане надолу и към пребиваване практически постоянно, в бетонобъркачката от 
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еднообразните тежки, угнетяващи, дребни, порочни мисли, моделиращи и материализиращи и 
съответстващо ниво на живот на хората. Това се усилва и от влошаването на наследствеността, от 
физическото състояние на човешкото тяло и от здравето на хората, особено при зачеване не по 
Любов. В резултат човечеството, на дадения етап на еволюция е отрязано от осъзнатия контакт и 
единство с живия свят, с Животворящата Енергия на Великия Космос, които въвеждат човека на 
ниво на пребиваване и живот само в състояние на Възторг, Щастие и Летеж – състояние, което 
хората изпитват при силна и велика Любов. А затова за въвеждане в състояние на възвишени 
мисли, чувства и думи, а също постъпки, моделиращи и материализиращи съвсем друго ниво на 
живот, човек е необходимо да изразходва определени усилия, постоянно да работи и да има 
контрол над себе си.

Белый Луг-Москва, 2003-2006 год            
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