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РЕЗЮМЕ
Настоящият метод на фризура-масаж цели да покаже, че
преди всичко прическата е свързана с енергийното и емоционално чувствено тяло на човека, и после с физическото, че
масажът е преди всичко енергиен и после физически. Че по
време на работа, стилистът, коафьорът, фризьорът или пък
козметикът, могат да работят върху най-важната част от човешкото тяло свързана с Центъра, Сърцето или т.нар. сърдечна култура, накратко сърдечната чакра. Та нали цялото
човечество днес се е запътило към тази Нова култура - Сърдечната, преодолявайки залитанията по свръхменталната
или свръхмисловна, технократична и компютеризирана англосаксонска култура.
Въпросът е практически как да стане насочване вниманието на човечеството към тази нова култура – сърдечната?
Първо, като се има предвид връзката между емоциите,
чувствата и душата. Като се има предвид че духовната култура, това не е само духовни и физически умения и познания,
а преди всичко душевност обслужваща духа във връзка
с тялото. Като се има предвид, че само когато ЧОВЕК Е
БАЛАНСИРАЛ СВОЕТО СЪРЦЕ И УМ, може да се получат условия за реално възприятие на света около него. Изравняването на потенциалите на двете полукълба на мозъка,
върви редом с изравняването на потенциалите между ума и
сърцето. И всичко това трябва да се приведе в практически
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аспекти, включително като този на прилагането на нова козметика, фризьорство с лечебни и релаксиращи аспекти.
Второ, като се има предвид връзката между тилните или
шийни прешлени със сърдечната чакра. И накрая нека зададем
един прост въпрос – защо у мнозина люде в областта на тила
има едно леко подуване или една издатина! Защо повечето
люде ходят приведени, вместо да бъдат изправени - възприемайки така повече енергия от слънцето! Защо тази издатина
на тила се е появила на мнозина хора, които така и не се замислят и не различават енергийното от физическото. Там където
енергийното протичане се блокира се получава надебеляване
и промяна на естественото. А естественото кое, май сме го
загубили, ама не, вижте все пак дечицата как изглеждат. При
тях има ли я тази издатина на тила, появила се у възрастните.
Нима това не е подпушване на тези свръхважни енергийни канали, които захранват Мисловното устройство – Компютъра
у човека – мозъка. Нима не е възможно с няколко енергийни
кръга на пръстите на ръката, фризьорът да снеме напрежението в тази част на човешкото тяло и да се опита да масажира
енергийно, както и леко физически тилната област – мястото
където се е получило блокирането на енергиите. А нима цялото общество не е блокирано от старите методи на работа с
хората, които просто подпушват комуникациите на социума
и превръщат хората в модни чучела – зомбита стил чалга певици, с разголени пъпове, обслужващи битката за енергиите в
града. Нима състоянието на издатина на тила у повечето хора
не е модел на издатината на Абсурда, която се е получила в нашето общество, оказало се в безпътица.
Вместо да бъдат зомбирани и вампирствани, хората
трябва да се учат на подобни нови методи за практическа
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духовност. Да наблюдават света, да не приемат този свят като
един път завинаги даден, а да се опитват да променят условията на живот в него. Да изследват света с тенденция да го
подобряват, като разбира се в същото време вътрешната работа по придобиване на добродетели и качества не престава.
Настоящият метод е само опит да насочи усилията на
духовните реално люде в изследванията по това трасе. Найпростите неща за човечеството, това са правилно хранене,
правилно пиене на вода, правилни сексуални отношения,
правилна култура на изчистване на тялото, правилни прически и физическо поддържане на тялото в обществото, правилна култура на общуване, нямаща нищо общо със задимените
разговори из кафенетата. Правилна култура на запознанство,
нямаща нищо общо с бардаците и дискотеките, където младото поколение бива зомбирано. Правилна култура на образование, нямаща нищо общо с жалното състояние на съвременното училище. Правилна култура на молитва, нямаща
нищо общо с нефелното посещение на „вярващите“ в храмовете. Вярващият човек търси молитвата на всяко едно енергийно място. И тази молитва може да бъде силна и в един
масажен салон или козметичен център, когато е свързана със
сърдечната култура на човека. С потребността му от малко
погалване, докосване, малко внимание, малко уважение, и
всичко това от Сърце!
Настоящото мини-изследване, метод на фризура-масаж,
само прави опит да очертае трасето в което трябва да се насочат усилията на реално духовните люде. И когато това стане възможно, енергиите ще протекат и тогава няма хората да
се чудят защо негърските плитки или разголените пъпове са
станали модни. И тогава модата ще бъде природосъобразе5

на, а не като днешната, която за съжаление, отначало докрай
с много малки изключения обслужва неистово „енергийната
битка в градовете“ – кой да привлече и издърпа повече енергия към себе си, кой да вземе по-големия пай!
Бъдещата мода ще обслужва седящият на 180 градуса
Принцип, а именно:
Кой да бъде по-големият слуга в обществото, кой да
даде повече на ближния си.
Това е истина и няма сила която да спре Новото, което е
като огромен воден поток, запиран с железни бентове и който днес се отприщва.
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НАЛИВАНЕ НА СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА
(Методът е препоръчителен за всички масажисти, както и за тези фризьори, козметици, които искат да съчетаят
физическото поле на работа с малко психология и методи
на релакс)
1. ОБЩА КАРТИНА НА МАСАЖА И ФРИЗУРАТА

Всеки човек би могъл да надникне какво е положението в един съвременен фризьорски салон, в един козметичен
салон, в едно студио за красота или пък в една фабрика за
красота – т.нар. спа центрове, които толкова агресивно искат
да ни убедят, че работят по трасето на бъдещето. Така ли е
наистина? Едва ли! В старото добро време на 20 век, жената
ходеше при своя фризьор-коафьор и на главата и поставяха
нещо като каска за ондулационни процедури пр. Мъжът пък
ходеше да се подстригва в т.нар.бръснарски салони, в който
се вземаха номерца за пазене на ред. Времената се промениха.
Ритъмът на живот стана ужасно ускорен. Днешната прическа
е несъвместима в никакви рамки. И тя самата като прическа
бърза за някъде, като се почне от скиновете с щръкнали гребени и се стигне до стотиците плитчици по главите на някои
манекенки. Косата стърчи накъдето си иска, от извънземните
форми и стилове до прически в будистки стил. Някои мъже
носят дълги коси, даже плитки, а някои жени – къси. Но
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къде е границата на разумността! Коя прическа е нормална и
каква в случая е самата норма? Нормата е може би разумът и
Създателят със Своя Закон! Все пак човекът е плод на могъщ
конструктор, заложил в него параметри и възможности. И
този конструктор – Създателят е определящ и в изграждането на поредните нови форми. Защото без него идва на власт
апатията, запустението, отчуждението, наркотиците и деволюцията. Новите форми очевидно трябва да се съобразяват с
еволюционните форми и дълбокото разумно начало обслужващо човешката еволюция. Всяко нещо, като се почне от човешкия косъм и се стигне до една най-обикновена извивка
на ухото е плод на закономерност и обслужва еволюцията на
човека. Какво е казал Мъдрецът по този въпрос:
„Всеки косъм е антена. Всеки косъм е проводник на
светлината. Вие не подозирате какво отношение имат космите към външните сили на Природата, ето защо те трябва
да се държат винаги в изправност. За да протичат правилно
силите през тях, често прокарвайте пръстите си през тях.
Когато сте нервни или неразположени, намокрете си малко
косите и пак ги приглаждайте с пръсти и с гребен. Хубаво е
жените да носят дълги коси. Ако си станал много мекушав
или волята ти е отслабнала, добре е да се подстрижеш като
войник, ако си станал много груб, пусни си дълга коса. Косите винаги да са причесани гладко.“
А що се касае за масажа нека видим какво е състоянието
в тази област:
Масаж на телесата, т.нар. физически масаж, под формата на разпространеното физическо разтриване на тялото, свързано с раздвижване на кръвта, не удовлетворява
вече съвременния човек. Става въпрос за оживление на
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енергийните потоци, за отпушване на затлачените енергийни участъци и повдигане на енергийните честоти, чрез
преместване-изтласкване на енергийния център от Долу
Нагоре, по възможност към тила и над него. Операторътфризьорът, респ. масажистът, трябва да бъде енергийно
отворен и чист човек. Фризурата – масаж или просто
енергийния масаж трябва да се извършват съзнателно, не
механично, да се извършват съзнателно, с желание и от
сърце. Съзнателният подход е в сила, както за извършващия масажа, така и за пациента.
Новите форми на отношение към фризьорството и козметиката, както и към съвременния вече енергиен ефирен
масаж, това е обект на настоящото кратко ръководство. Приятно четене и размисъл!
Хората имат нужда да бъдат уважавани не като декоративни субекти, с коса и прическа която да ги украсява, а като
мислещи тръстики, които заедно с косата си, изглеждат разумни същества. Вместо зомбита и декоративни пудели, продукт на днешните стилисти, все още плащащи данък в капаните на мадам дьо Помпадур, днешните клиенти на фризьори, козметици и масажисти предпочитат човешкото и топло
отношение на коафьора. Вместо студенината и лукса на спа
центъра в бъдеще ще се наложат оригиналните и миниатюрни работилници и ателиета за красота с консултации по психология и енергийна култура.
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2. ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СЪЕДИНЯТ МАСАЖА И
ФРИЗУРАТА В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЙНИТЕ
ПРЕШЛЕНИ?

Защото самият масаж е необходим енергийно на тялото
и в този аспект при самата фризура той неотлъчно присъства
като работа с горната част на гръбначния стълб, тилните прешлени и продължението им в задната и горна част на черепа.
За да бъде истинска, фризурата се нуждае от масаж и релакс, които я обогатяват и правят задължителна в грижата за косата. Косата е част от главата и самите косми са като
антени, които свързват човека с невидимия свят.
„Космите служат за регулиране на енергиите в човешкия организъм. Всеки косъм е център на динамична сила, която помага за разпространение на кръвта по повърхността на
тялото. Космите са толкова необходими за човека, колкото
растенията за земята. Каквато е ролята на дърветата за почвата, такава е ролята на космите за човешкия организъм. Те регулират влагата в тялото на човека.“ Учителя – Петър Дънов
Грижата за тези антени е част от грижата за главата. Грижата за прическата и състоянието на косата, състоянието на
космите на главата е много важен аспект от общата грижа за
тялото. Заздравяването на косъма, грижата за косата е много
важен момент в поддържане на кондицията на тялото.
В България за разлика от комерсиалното направление
на козметиката в Америка като фабрика за здраве, но също
и пари, за радост има все още условия за създаване на природосъобразна – нова козметика. Козметика основана на работата с природата, слънцето, водата, въздуха и въобще колкото
се може по-далеч от зациклянето на днешната цивилизация
в технологични сеанси на тялото превръщащи човека в био10

робот, грижещ се за тялото си като за някакъв външен скафандър. Тялото – ще възкликне някой, е ясно, че това не е
човекът. Но и в същото време, физическото тяло е дадено на
човека за да му служи мъдро и то не като чужда външна дреха,
а като нещо, което той трябва да се научи да уважава, цени и
полага грижи за неговото поддържане. Тялото е резервоарът
на природната енергия с която човек се свързва и изпълвайки се с нея прави връзка с горните светове. Изводът е прост:
Нужда от педикюр, маникюр, коафьор и пр., но всъщност
къде остава връзката на човека с природната енергия, която преминавайки през неговото тяло и която всъщност го
свързва с природното начало. В днешните салони за козметика отсъства тази връзка барикадирана зад скъпоструващи
козметични уреди, лишаващи човека от директна връзка с природните елементи-въздух, вода и слънце. И всичко това идва от
жаждата за печелене на пари на гърба на наивността на жената,
жадуваща да бъде харесвана или суетния мъж, покорителя на
жената самка чрез материално обезпечение и портфейл.
В новите салони и студия за красота на бъдещето ще се
работи с много светлина, много вода – течаща вода, която
отмива и пречиства, и много въздух. Бъдещата козметика и
фризьорство ще бъдат природосъобразени, енергийно обусловени и най-вече подчинени на богата ценностна ориентация. Психологията ще определя развитието на козметичната
линия. А не модата, която се диктува от производителя на
козметична апаратура, за оборудване на спа центрове.
Подхранващи маски, боядисване на косите, усилване на
косъма – но как се прави това – с природосъобразни сред11

ства или с поредните завоевания на тази силова цивилизация, която иска да те накара да видиш красотата, а тя красотата истинската е невидима и неискаща така брутално да
бъде отбелязана и регистрирана. Външната красота за жалост присъства в днешните козметични салони и студия без
да е свързана с исконната вътрешна красота. А без вътрешната – каква е тази красота, само външно постигната, може
би това не е красота. И за какво е това нужно! „Зачем ета
нужна“ – както го казва руската поговорка! Кого обслужват
днес помпозните и шик изглеждащи спа центрове! Митът
за добре поддържаната жена или мъж, е отдавна претърпял
инфлация, защото ако това се постигаше чрез спа центрове
и козметични процедури, днешното човечество нямаше да
е в такава гигантска криза на ценностите. Красотата идва от
системата на ценностите в обществото и когато това го забележат бизнесмените влагащи инвестиции в спа центрове,
тогава ще плаща по-малко данък на суетата и желанието да
бъдем обект на външно завоюване. Истинската козметика започва от вътрешната работа с ценностите и преминава през
енергийните, природосъобразни процедури. И едва накрая
идва ред на козметичната технология, така умело поставяна
на пръв план, в днешните луксозно оборудвани спа центрове.
Ново отношение към козметиката и фризьорството е нужно
днес. Кое е е модерно освен едно – да има човек правилно
отношение към ценностите в живота и оттам да си сверява
часовника съобразно енергийната култура без да плаща данък на глупави установки – къса или дълга коса, светла или
тъмна, боядисана как и прочие. Човек е красив когато е себе
си, тоест естествен. А не маскиран и поставен под няколко
милиметра грим, маски и перуки. Козметиката на бъдещето
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чука на нашата врата чрез нуждата от осъзнаване на природосъобразения начин на живот.
Фризурата може да бъде чисто физическа. Тя може да
остане на равнището на което досега е съществувала, но ако
бъде придружена с енергийна работа и релакс, тоест „фризура-масаж с релакс“, тя се отразява благотворно върху общото
състояние на човека, и той заедно с фризурата, масажа, получава и релакс и спокойствие, антистрес.
Проблеми на ежедневието:
1. Ако внимателно се вгледаме, неминуемо ще отбележим
процес на затъване във Втора чакра. Все по-голямо време
енергията на човека пребивава в ниските чакри, втора чакра, от тук и ненормалното желание за секс. Изходът би бил в
процеса на освобождаване от хватката чрез масажа-фризура.
По този начин е възможно и едно изчистване на втора чакра
от стария и безполезен модел на удоволстването.
2. Чакрите и седемте основни нива на съзнание. Козметика, фризура и масаж – методи за въздействие върху съответното ниво на съзнание, прочистване на съответната чакра. Състояние на отвореност и затвореност на съответната
чакра. Работа с чакрите – отвореност и затвореност. Отваряне и затваряне на съответната чакра. Нивото на съзнание
– функция на съответната чакра. Горните чакри рефлектират
във високи форми на съзнание.
Акцентът на внимание от втора чакра, която в момента
е свръхексплоатирана от разголването на коремите и неправилното отношение към секса, следва да се пренасочи към
четвърта и пета чакра – сърдечното любящо начало и творческата изява на пета чакра – себеизразяване.
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По време на масаж-фризурата се работи предимно със
състоянията на Четвърта, Пета и Шеста чакра.
Операторът или масажистът, козметикът поддържат себе
си в състояние, което рефлектира върху техния пациент. Така
например от операторът масажист зависи какъв масаж ще се
прави, еротичен ако самият той е в състояние на втора чакра
или масаж-фризура, ако е в състояние на Четвърта, Пета и
Шеста чакра. Времето на класическия тежкоповратен и масивен чрез ръцете масаж е безвъзвратно изтекло. Идва времето на ефирни усещания в работата по горните чакри. Да
се заблуждаваме, че ако масажистът или козметикът леят пот,
и че нещо се върши, напротив, илюзията скоро става видна.
Важно е как ще се почувствува пациента след масажа в дългосрочен план, а не само в близките 1-2 часа.
Докато при обикновения, класически, енергиен масаж
или пък в частност т.нар. станал популярен релаксиращ еротичен масаж в последно време, се включват предимно долните чакри, то при този метод на масаж-фризура, пациентът остава в състояние на релакс, висока форма на съзнание
резултат от работата на горните чакри – накратко възможно
творческо възприемателно на идеи състояние. На този човек
пациент на козметичния или масажен стол може да се говори, може да му се налива светлина в съзнанието. За разлика от
досега разпространения метод на масаж при който пациента
го потапят в състояние на полусън или хипноза и оперират
претендирайки че изчистват тялото му в това състояние. Масаж-фризурата е съзнателен метод на работа в бъдещите салони за красота – висока форма на масаж, с въздействие върху
горните енергийни центрове.
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Бележка за видовете масаж:
Контактен и безконтактен
Контактен масаж – докосвания, фрикции, мануален, сегментарен, китайски, тайландски, сайонджи
Безконтактен масаж – паси и ръкополагане
Паси – вертикални и хоризонтални, отдолу нагоре и отгоре надолу, успокояващи и тонизиращи
Работа с четвърта, пета и шеста чакра
Четвърта чакра – любов, разположена зад гръдната кост в
центъра на енергийното тяло. Основен елемент – въздух.
Пета чакра – общуване, комуникации и творчество, разположена в гърлото. Основен елемент – звука.
Шеста чакра – интуиция, ясновидство, въображение,
разположена в центъра на челото. Основен елемент – светлината.
Проблеми: Желанията и обработката на желанията. Желанието като потребност да разширим себе си и справянето с
него по време на самата процедура масаж и фризура.
Козметикът, фризьорът, масажистът, отношенията между оператори и лечители. Възможност за положително въздействие върху пациента респ. клиента. Фризурата, масажът,
козметичната операция – възможност за диагностика и лечение. Лечебни аспекти на фризьорството и козметиката
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3. МАСАЖ, АКУПРЕСУРА, ЕНЕРГИЕН МАСАЖ,
ЕНЕРГИЙНА РАБОТА.

Важно! – При класическия масаж посоката на въздействие е
съобразена с кръвообръщението и лимфообръщението,
докато при енергийния масаж и акупресура посоката на
въздействие е съобразена с движението на „Чи“ енергията
по меридианите. Китайски масаж „ан-мо“ отразява найточно дълбоката същност на масажа като метод. „ан“ означава натиск, а „мо“ означава разтриване в акупунктурната точка. На японски това се транслира като „шиацу“.
/“ши“ – пръсти, „ацу“ – натиск./ За разлика от погрешно
разпространеното мнение, че масажът това е мачкане и
разтриване на плътта и зависи от работата с ръцете. Напротив – масажът, това е работа с енергиите, като само
в съответния участък се извършва натиск на дадената точка. Масажът може да бъде и фрикция, но това е
само един аспект от истинската му функция, която е
придаване и отнемане на енергия според състоянието
на енергийната точка или участък.
Важно! – Диагностика на пациента от страна на извършващия масаж-фризурата: Без диагностика е невъзможно да
се направи качествена операция, масаж-фризура или козметичен сеанс – ето защо диагностиката на състоянието
на пациента е изключително важен момент в приемането
на бъдещата работа с него по време на сеанса. Човек тип
Ян – в състояние ян, препълнен с енергия, енергията в
него функционира над допустимата нормална граница.
Масажистът или лечителят трябва да извлича излишната
енергия от него, като въздейства върху съответната точ16

ка на успокояване и съответно действия срещу посоката на движение на енергията по меридианите. Човек тип
ин – в състояние ин, изпразнен от енергия, организмът
му функционира под нормалното допустимо количество
енергия. Масажистът или фризьорът оперира като натиска съответната точка енергизатор и по тоя начин активира собствената му енергия и също така прави пасажи
по посока на енергията течаща в съответните меридиани.
Може също така да прелива от собствената си енергия,
тоест да отдава от себе си енергия на пациента, ако в
този момент самият той е в състояние на ян и е напълно
здрав.
Старият традиционен път на класическия масаж и
козметика
Плът, кости, кръвоносни съдове, лимфа – въздействие
Новият път на енергийно въздействие чрез енергии
Акупунктурна точка, меридиан, енергиен канал, енергиен център – енергийна анатомия и енергийна архитектура,
въздействие чрез отдаване и извличане на енергия
4. РАБОТА С ЧЕРЕПА

Работата с черепа е продължение на работата с тилните
прешлени, тоест на работата с горната част на гръбначния
стълб. Може да се разгледа тази връзка като почваща отгоре надолу, и обратно. Ако се почне от ниската част на гръбначния стълб, неминуемо се започва от някоя от чакрите. По
възможност оптималният вариант е, това да бъде сърдечната чакра. И оттам да се кара нагоре, до достигане на горната
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част на черепа, като след това се премине и към страничните
му части, окончаващи с ушите и ушните ямки. Ако се почне
отгоре, то енергията ще трябва да се спуска надолу докъдето
това е оптимално, отново сърдечната чакра е центъра около
който гравитира този нов вид масаж – фризура.
Сърдечната чакра е алфата и омегата на фризурата – масаж или масаж – фризурата. Но в тази работа с този основен
център нека се имат в предвид две основни точки на работата
с главата. Те са разположени по задния среден меридиан.
Заден среден меридиан
ЗСМ16 – намира се малко над линията на окосмяването,
точка наречена „енергизатор“ на организма – стимулира хипофизата и останалите жлези с вътрешна секреция.
ЗСМ20 – намира се на върха на главата, една от най-важните точки с общоукрепващо въздействие
5. РАБОТА С ШИЙНИТЕ ПРЕШЛЕНИ

Работата с шийните прешлени води към сърдечната
чакра.
Шийните прешлени са в горната част на гръбначния
стълб. Те съединяват Четвърта и Пета основни чакри. Чакрата на сърцето с чакрата на гърлото. Казва се направо, че работата с шийните прешлени изхожда или води към сърдечната
чакра. Седемте шийни прешлена са свързани с определени
точки – точка 27 и точка 33 от енергийната анатомия на човека. Първата точка е точка на покой. Само когато сърцето
съответства работата на тимусната жлеза имаме спокойствие.
Тоест жлезата, сърцето като орган и точката на спокойствието са обвързани във вътрешна работа.
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В горната част на шийните прешлени се намира точка 33,
която е връзка за нагоре. Последният шиен прешлен, тоест
първи отгоре надолу крепи черепа на човека. Пръстеновиден
на вид, името му е Епистрофей. Това е нещо като физически
образ на духовната врата врата към висшите нива.
Работата с тези прешлени следва да бъде внимателна по
време на масаж защото тука се кръстосват много енергийни невидими въздействия. Не е изследвано достатъчно това
поле свързващо енергийния и физически план. Затова и тук
масажът е ефирен. Точката на спокойствието е мястото, където обикновено ръката се спира и въздейства.
6. РАБОТА С ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ КАТО ВЪЗМОЖНО
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕЛАКСА.

Сърдечната чакра, която е център на тялото е в основата
на работата с целия гръбначен стълб. За разлика от досегашните методи, които дават превес на тази част от гръбначния
стълб, която е свързана с втора и трета чакра. Всъщност неслучайно и сегашната козметична индустрия поддържа флирт
със студията за татуировки върху тази част на човешкото тяло
над втора и трета чакра. Бъдещият човек и най-вече жена ще
премести своето внимание откъм втора чакра изцяло към
четвърта сърдечна чакра. Истинсакат красота на жената извира не от задните й части, или от татуировките по долната
част на гръбначния стълб, а от невидимото излъчване идващо
от сърдечния център.
Работата с шийните прешлени може да продължи в работа и със средната част на гръбначния стълб.
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7. ОБКРЪЖЕНИЕ И ЕКСТЕРИОР-ИНТЕРИОР НА
ФРИЗЬОРСКИТЕ И МАСАЖНИ САЛОНИ

Влиянието на течащата вода
За нуждата от водата и видовете вода
„Казах ви да забележите, че в Природата много неща са
разпръснати външно и трябва да ги съединим. Когато имаме
кислород и водород не е достатъчно за да имаме вода. Трябва
да ги съединим. Кислородът е мъжкият, а водородът е женския. Кислородът е нашият ум, а водородът – сърцето. Явява
се у нас едно разтягане между ума и сърцето. Умът знае едно,
но сърцето чувства друго. Тази двойнственост същестувува
у нас, в обществото, в народите, навсякъде където е човекът.
Нашите сърца не са свързани с умовете ни. Водородът не е
съединен с кислорода у нас, следователно нямаме вода и
сме сухи. Утрешните ученици ще разберат това и ще съединят ума и сърцето, за да образуват вода в човека.
Защото без това, ние сме сухи, тоест лишени от любов.
Всички нервни болести идват от това разтягане, например неврастенията. Тя се причинява от липсата на вода в
нервната мрежа. Не физическа вода, защото има още вода
астрална, ментална и духовна. Водата символизира съединението между ума и сърцето.“
Из Беседата „За двете риби и петте хляба“
Очевидно е присъствието на вода в козметичните и
масажни салони е задължително. Но не само като хигиена
или като тоалетен възел, а като вода в постоянно течащо
състояние, защо не във вид на подобно съоръжение, една
вана или шадраван в центъра, в която да циркулира вода
и да пречиства и озонира атмосферата на салона. Ваната
може да има форми на т.нар. свещени съдове за съхране20

ние на водата у траките, двете стени на съда да са под наклон 104–105 градуса. Ъгълът на свързване на атомите в
молекулата на водата. Водата съхранявана в такъв съд се
превръща в свещена високо енергийна вода.
Методи на изчистване
Водата очевидно има и изчистваща функция. Във всеки
един салон – козметичен или масажен е задължително да
присъства съд за отработена вода, в която ежесекундно да се
изхвърлят отработените енергии, а самата вода да се сменя
на час два. С тези налични два съда за вода в салона, един за
свещена вода и оздравителни процедури и друг – втори за
пречистване на салона чрез вода и кристали морска сол, се
поддържат нормални условия на работа с пациентите – клиентите.
Методи на зареждане на водата и превръщането и в свещена или жива вода са обект на специално обучение.
8. СЪЗДАВАНЕ НА ФИЛТЪР-ЗАЩИТНА ОБВИВКА
ВКЛЮЧВАЩА ВТОРА И ШЕСТА ЧАКРА, ОТ СТРАНА НА
МАСАЖИСТА ИЛИ ФРИЗЬОРА

За това виж книгата „Емоционална воля и секс“, стр. 28–29

9. СБАЛАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ – МЪЖКА И
ЖЕНСКА, КАНАЛИТЕ «ИДА» И «ПИНГАЛА»,
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА «МЪЖ – ЖЕНА» НА
ЕНЕРГИЕН ВЪТРЕШЕН ПЛАН.

Балансирането на енергиите на полярността – основа за
постигане на лечебна релаксация.
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10. ЕДИННО ПОЛЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА АУРАТА
НА МАСАЖИСТА-КОЗМЕТИК – КОАФЬОР ОТ ЕДНА
СТРАНА И ТАЗИ НА ПАЦИЕНТА ОТ ДРУГА – ПРИНЦИПА
НА ДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ, ОБМЕН НА
ЕНЕРГИИТЕ

11. ПСИХОЛОГИЯ И ПРИРОДОСЪОБРАЗНА КОЗМЕТИКА
– ФУНКЦИЯ НА СЪРДЕЧНОТО НАЧАЛО И ДУШАТА,

Бележка: Психология – това е истинската наука за „Психея“, тоест душата.
СПОМАГАТЕЛНИ МЕТОДИ ИЗЛОЖЕНИ В СЛЕДНИТЕ
ПОМАГАЛА

Физиогномика и френология
Френологична карта
Карта на енергийните меридиани
Енергийна работа или работа с енергиите – основа на енергийния масаж
Сбалансиране на мъжките и женски енергии – каналите „ида“
и „пингала“, статия
Енергии, емоции, биофотони или вода, секс, благодарност,
служене, съставителство
Посланията на водата, Емото Масару
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧИТЕЛСКИ
КОНСУЛТАЦИИ И ЕНЕРГИЕН МАСАЖ
ВЕРИГА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗДРАВЕ И ВЪНШНА И
ВЪТРЕШНА КРАСОТА

1. КОНСУЛТАЦИИ –АЛТЕРНАТИВНА ИЛИ НАРОДНА МЕДИЦИНА – ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА
БИЛКОВА ТЕРАПИЯ, НОВА ЛЕЧИТЕЛСКА НАУКА
Книги, вестници, билки, лечителски продукти
2. ЕНЕРГИЕН МАСАЖ
МАСАЖ – ФРИЗУРИ
ДАМСКИ И МЪЖКИ ФРИЗУРИ С МАСАЖ НА
ТИЛА
Силата на мисълта Енергийна анатомия Методи на
чистене
ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ
Кръстна кост
Опашна кост
Поясен дял
Гръден дял
Шиен дял
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Един пример за работа с черепа по време на масажфризурата, когато енергията трябва да се издърпа.
И това е основна част от разбирането на смисъла на
масаж-фризурата.
Откъс от книгата на Дона Идън – Енергийна медицина
Коронно издърпване
По естествен път енергията се натрупва на върха на главата и може да се получи застой, ако не излезе през коронната чакра — енергийната спирка в теменната част на главата.
Коронното издърпване освобождава тази акумулирана
енергия. Изчиства ума от излишните паяжини и успокоява
нервната система. Често премахва главоболие или стомашна
болка, причинена от стрес. Коронното издърпване:
• Освобождава менталното задръстване
• Освежава ума
• Отваря коронната чакра за по-висше общуване
Коронната чакра е вратата, която ни свързва с по-висшите космически енергии, с духовния поток, заобикалящ
и поддържащ всеки един от нас. През годините много хора
са ми казвали, че коронното издърпване е дало възможност
на цялостния им интелект да достигне до трансцедентни източници на информация. То чисти главата и съзнанието, като
отваря място в черепа, за да може енергията да се движи свободно. Напомня ни да се присъединим към света на коронната чакра, който ръководи нашата духовност.
Все повече расте броят на хората, които са гладни да получат това вдъхновение и напътствие и да се почувстват на24

пълно свързани с природата, Бог или както са си избрали да
наричат огромната картина на съществуването. Докато извършвате коронното издърпване, дишайте дълбоко, навътре
през носа и навън през устата. (Време — около петнайсет секунди.)
1. Поставете палците си върху слепоочията, отстрани на
главата. Свийте пръсти и поставете върховете им точно над
центъра на веждите.
2. Бавно, с лек натиск, издърпайте пръсти встрани така,
че да опънете кожата над веждите.
3. Придвижете пръсти нагоре, към средата на челото и
повторете обтягането.
4. Отпуснете пръсти на линията на косата и повторете
обтягането.
5. Продължавайте по същия начин със свити пръсти, които се движат над всяко едно от следните местоположения:
а. Пръстите са на върха на главата ви, като малките пръсти
се намират на линията на косата. Натиснете леко и издърпайте ръцете си встрани една от друга, като че ли разполовявате
главата си на две части.
б. Придвижвате пръсти към центъра на главата, отново
натискате леко и издърпвате ръцете една от друга.
в. Пръстите са на извивката върху тила на главата ви, отново същото издърпване. Повторете всяко спъване един или
повече пъти.
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Коронно издърпване

Тестуване на коронното издърпване. Поставете едната
си ръка където и да е на върха на главата и помолете приятел да тестува енергийно другата ви ръка. Тестът вероятно
ще отчете слаб резултат, ако чувствате главата си стегната. В
такъв случай направете коронното издърпване и тестувай-те
отново.
Един пример за работа с гръбначния стълб в случаи на
работа с пациент тип ин
Откъс от книгата на Дона Идън /по-добре от това едва
ли може да се обясни/
Гръбначно енергетизиране
Ако се събудите уморени, гръбначното енергетизиране
може да влее свежи сили у вас; ако вечерта се чувствате огорчени, то ще ви отпусне. Гръбначното енергетизиране работи
с лимфната ви система. Лимфата няма своя помпа, но вие я
помпате с всяко движение на тялото си. Същият ефект се постига и при масажиране на нервнолимфатичните рефлексии
точки. Разположени предимно по гърдите и гърба, те регули26

рат енергийния поток към лимфната система. Задръстването на тези точки компрометира всяка от системите в тялото.
Гръбначното енергетизиране ви:
• Енергетизира
• Прочиства енергийния застой
• Освобождава токсините в тялото
Запушените невролимфатични рефлексии точки предизвикват болезнено усещане при масаж. Поради тази причина
се откриват лесно. А толкова много от тях са затворени, че
не можете да ги подминете. Масажирането им е начин да се
прочистят и да са позволи на блокираната енергия да потече
отново. Това е една чудесна процедура, която може да се прави с приятел. Време — около минута, но може и да не ви се
иска да спрете.)
1. Легнете по очи или застанете срещу стена, на около 10 см,
и се подпрете на ръцете си. Това осигурява стабилност на тялото
ви, докато приятелят ви прилага натиск върху гърба ви.
2. Нека вашият приятел масажира точките по гърба от
двете страни на гръбначния стълб, използвайки палците или
средния си пръст, като с тежестта на тялото си създава по-силен натиск. Масажирайте надолу от врата до дъното на сакрума.
3. Нека вашият приятел проникне между прешлените и
масажира активно и дълбоко всяка точка. Оставайки върху
всяка точка поне за пет секунди, нека отлепи кожата нагоре и
надолу или в кръг, със силен натиск.
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4. Като стигне до сакрума, приятелят ви може да повтори
масажа или да завърши с изтегляне на енергията надолу по
тялото ви. От рамената, с отворени ръце, той изтегля енергията по краката и извън стъпалата два-три пъти.
5. Не се тревожете за някоя случайно пропусната точка.
Проникването във вдлъбнатините между прешлените ще ги
покрие всичките. Вместо да помните кои точки с кои меридиани са свързани, просто помолете да се наблегне на по-болезнените.
Гръбначно енергетизиране
Ако преминавате през силен емоционален или физически стрес, или сте или изложени на токсична околна среда,
гръбначното енергетизиране ще прочисти изцяло лимфната
ви система. Тя се нарича още и втората циркулираща система
в тялото. И ако кръвоносната се помпа от сърцето, лимфната
се помпа от упражнения и масаж. Сигурно сте виждали чиста лимфна течност при порязване. Предназначението й е да
изхвърля чуждата материя.
Лимфата играе ключова роля в дейността на имунната
система, като помага на съпротивителните сили от случаите
на обикновена простуда до ракови заболявания. Тя създава
антитела и произвежда една четвърт от белите кръвни телца.
Лимфоцитите са специализирани бели кръвни телца, про28

извеждани от лимфните възли, разположени по врата, в подмишниците, корема и слабините. Лимфната система също
разнася белтъчините, хормоните и мазнините към клетките
и отстранява мъртвата тъкан и другите отпадъчни продукти.
В организма лимфните съдове са два пъти повече от кръвоносните.
Гръбначното енергетизиране не само прочиства
лимфната система, то стимулира гръбначномозъчния поток, като продухва и главата. Това е бързо пренастройване
и балансиране на организма и от всички енергийни техники,
с които съм запозната, тази е може би с най-силен ефект при
минимум усилия. Ако чувствате, че сте се простудили, този
метод премахва простудата още в зародиша й. Често я препоръчвам на двойки, едновременно като ласкава, любовна грижа един към друг и като начин за отстраняване на проблеми.
Ако атмосферата вкъщи се нагорещи по някаква причина,
кажете на партньора си колкото се може по-мило: „Хайде на
стената!“ и поработете енергично с нервнолимфатичните рефлексни точки. Тази проста техника намалява надигането на
стреса и премахва свръхемоционалните реакции.
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РАБОТНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЖИТЕЛСТВО И
РАБОТА В ЕКИП
1. ДОВЕРИЕТО /ДО-ВЯРАТА/ И ВЯРАТА
Работете с хора на които имате доверие. Работете с хора с които ви е леко и светло на душата. Ако не се доверявате някому, това
значи, че работата ви с него е под въпрос. Вътрешният ви усет е
мерилото за доверието или недоверието към някого. Ако нямате
доверие, а е необходимо да извършите някаква работа, то тогава
тази работа може да се върши по предварително строго установени от разума правила. Не започвайте работа с хора, на които
нямате доверие, но започнете ли работа с някого, нямате право на недоверие към него. Без вяра в Създателя, без доверие/
до-вярата/между хората помежду им, нищо не може да се осъществи в реалния свят. Всичко, което се осъществява е въпрос
на доверие и вътрешна спойка между тези, които го вършат и
най-вече въпрос на изпълнение на Божията воля, т.е. вяра в
Небесният Отец – Създателя.
2. НЕДОВЕРИЕ , СЪМНЕНИЕТО И СЛУХОВЕТЕ
Когато се появи някакъв слух или информация с отрицателно
съдържание и някой го разпространява, тогава се запитай първо –
кому е изгоден този слух и тази информация, след което ако не си
го проверил внимателно е по-добре да не му вярваш. Ако искаш,
би могъл да провериш внимателно дали е вярна информацията,
дали има здрава почва този слух, но без да засягаш човека, когото
засяга.
По-добре е да не вярваш на отрицателната със съдържание
информация, но когато е наложително от обстоятелствата, би могъл да я провериш използвайки строгия анализ на своя разум.
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Доверяването на слуховете означава наивност, слаб разум и
предразположеност за замърсяване на душата. Защото в момента
в който вие вече повярвате на слуха и възприемате невярната информация, вие вече съдействате за падението на набедения човек.
3. ПОЛОЖИТЕЛНО МИСЛЕНЕ И ВЯРНО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ РЕАЛНОСТТА
Положителното мислене е една голяма придобивка, но то
върви редом с великото изкуство да се възприема вярно реалната
ситуация. В противен случай, призивите за положително мислене
са като приканване да се спазва поведението на щрауса. Човек наистина трябва да не вярва на слуховете, лъжите и отрицателната
информация, но той в същото време трябва да се научи да възприема реалността такава каквато е в действителност. Пълно обективно възприятие на реалната ситуация е невъзможно, но това не
означава, че човек не трябва да се стреми полагайки максимални
усилия към изясняване на всички аспекти от реалността.
Да се призовава човека в условията на жестока престъпност и
агресия, да възприемал само положително света, това е неверен подход, който го води до зомбиране и закърняване на неговата естествена чувствителност. Човекът не може като биоробот да прилага абсолютно положително мислене. Когато човек реагира спонтанно на
дадена ситуация, то нека се запита дали неговата реакция е от сърце
или от невярно възприетата в момента през призмата на егоистичния ум ситуация. Обикновено в човека сега има склонност да възприема света в отрицателни краски и от това животът му не става
по-добър, защото е казано, че с каквото е пълно сърцето и ума ти,
то това ти се проектира в действителността около тебе. “Подобните
състояния се привличат“ или “Кой каквото търси си го намира“ или
пък “ Ако търсиш под вола теле – ще го намериш“.
Положителното мислене е необходимост, но то трябва да се
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проявява в условията на оцеляване и катастрофи по начин, който
спомага човека да преодолее трудностите. Било чрез предварително подготвени положителни образи и формули, било чрез едно зареждане с положителна енергия, която е добре дошла в случаите на
неутрализация на отрицателната. Благоприятният спомагателен
интервал, който сега се дава на хората, това е възможността да
се заредят с положително мислене като натрупани формули и
образи, за да могат с този резерв да навлезат в периода на изпитанията за цялата планета.
Що се касае до Изкуството, човек да се научи да възприема
правилно Реалността, уроците които се дават за положително
мислене на сегашния човек са само едно спомагателно стъпало в
случая. По-важно е естествено да се приучи човекът да възприема
Реалността и да преодолява своите изпитания.
Напъните за позитивно /положително/ мислене извън тази
забележка носят атмосферата на принудителната глобализация,
която сега протича под контрола на непризвани водачи.
4. ОТКРИТИТЕ /ПРОЗРАЧНИ -ИСКРЕНИ/
ОТНОШЕНИЯ КАТО ИЗХОД
Откритите отношения са предварително условие, че имате
работа с хора на които имате доверие и това прави живота ви лек
и прост. Отношенията тогава са изяснени и ако случайно нещо
възникне, то веднага се изяснява без да се създават прецеденти за
конфликти и нажежена атмосфера, нито пък за слухове и затаяване на дадена мисъл. Всичко се изяснява непосредствено и не се
позволява създаването на атмосфера на лицемерие. Не се позволява по този начин домисляне и невярни субективни съждения.
Когато има затваряне в себе си, това показва само едно – агресия
и нежелание да се приеме реалността такава каквато е.
В случай на недоверие, когато по необходимост имаш работа
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с някого, е добре откритите отношения да бъдат съпътствуващи
предварителната договореност на равнище разум. В момента на
нарушаване клаузата на договора, работата спира и се изяснява
причината за нарущаването. По същия начин когато се изгражда
една духовна постройка, атмосфера на общинност, в момента на
възникването на дадена неприязън, на първото общо събрание се
изяснява пред всички причината за подобно настроение САМО
В УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИ И ПРОЗРАЧНИ ОТНОШЕНИЯ.
5. ОТГОВОРНОСТ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ
(ДА НЕ СЕ ГОВОРИ ОТРИЦАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В ОТСЪСТВИЕТО НА ЧОВЕКА КОГОТО КАСАЕ)
Има два вида информация носеща отрицателно съдържание
– първият вид е когато информацията е вярна и се разпространява в условията на диктатура, административен контрол, заплаха и
терор.
Но има и информация, която се разпространява в условията
на открито обществено мнение и тогава важи настоящото правило, че не трябва да се говори и разпространява нищо отрицателно
в отсъствието на човека за когото се отнася. По-добре е, когато
открито и аргументирано се изнесе в негово присъствие съответната информация.
Несигурни информации за който и да е, не трябва да се разпространяват. Не трябва да се говори отрицателно в отсъствието
на човека, или пък е възможно изнасянето на тази информация,
но без да се назовава нечие име. Можеш да споделиш с някого за
съответния човек нещо в негово отсъствие при положение, че не
накърняваш доверието на слушащия в него.
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6. СЪЗНАТЕЛНА И НЕСЪЗНАТЕЛНА ЛЪЖА –
МАЛКАТА И ГОЛЯМАТА ЛЪЖА
Съзнателната лъжа е грях, а когато човек каже голяма лъжа го
забелязват и наказват.
Но когато има несъзнателна лъжа и когато има толкова много
случаи на малка лъжа – какво да се прави!
Нали пред Всевишният, лъжата – и малка и голяма е еднакво
непоносима!
Несъзнателната лъжа или когато човек лъже без да осъзнава
лъжовния характер на информацията, това води рано или късно
до бъдещо осъзнаване на опасното затъване към което води несъзнателната лъжа.
7. ОБИДА, ГНЯВ, НЕДОВОЛСТВО
И с причина и без причина нямаш право да се гневиш, нито да
се сърдиш,, нито да се обиждаш на някого. В случая когато дадена
душа допуска дадена погрешка, знай, че тогава тя е нещастна. И
даже, когато умът на човека в минутата на извършване на погрешката тържествува и твърди, че е на прав път, тогава знай, че душата
на този човек страда. Вместо да се гневиш и осъждаш човека, помисли за неговата душа в този миг, пленена от примките на ума и
егоизма. Ако му се разсърдиш или разгневиш, и с причина и без
причина, какво би помогнал на душата му ти, като вярващ човек!
Ако ли наистина той не е прав, рано или късно ще си получи заслуженото. Вярващият човек приема всяка една ситуация с благодарност и знае, че Великият Отец прави всичко в името на Своя
велик план, а не този на отделния човек.
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8. ЗАВИСТ
Не завиждай на своя събрат за каквото и да е! Това, което
виждаш у него и това, което той притежава е всъщност само един
малък участък от дългата верига на причини и следствия. Следователно, онова, което той има, той го е изработил в предишните
участъци на веригата, а онова, което е у него, незаработено, очевидно тепърва му предстои да изплаща. Гледай в товара и имането
на своя събрат онова, което му предстои да изплаща, а не онова,
което той видимо владее. Гледай невидимия товар, който стои под
притежаваното, а не просто самото притежание.
За всяко свое притежание, той носи своята отговорност пред
Бога. Да се завижда, че някой много притежава, това е непознаване Закона и най-вече говори за безверие, липса на вяра в Плана на
Великият Отец, Който нищо не допуска случайно. Законът е винаги точен във времето. Дава се и се взема, и обратно – взема се и
се дава. Но във времето, това е проточено и не се вижда. Богатство
и бедност обслужват способността на човека да издържа своите
изпитания.
9. ПРАВИ ВСИЧКО ОТ СЪРЦЕ БЕЗ ДА ТЪРСИШ
ПОЛЗА
Когато правиш нещо само зарази ползата и печалбата,
знай, че си в полето на ума. Понятия като печалба, изгода, полза и корист, в областта на сърцето отсъстват. Когато човек, воден от сърцето си върши нещо, той не трябва да търси полза от
това.
Вярващият човек, когато прави нещо, когато работи или дава
нещо от себе си, го прави защото така говори сърцето му и защото
иначе не би могло. Когато прави това, той не търси печалба или
полза, а го прави защото се доверява изцяло на импулса на своето
сърце и вътрешен усет. Не търси нищо в замяна. Не иска нищо
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отсреща. Не очаква нещо да му се върне. А просто дава от сърце
и душа.
Следвай импулса на сърцето си! Не пресмятай работата, която ти е посочило сърцето да извършиш. Знай, че всичко извършено от сърце ти се зачита в най-невидимия и важен тевтер.!
10. ПОМАГАЙ САМО ТАМ КЪДЕТО И КОГАТО ИСКАТ
ОТ ТЕБЕ.
Прави добро когато го искат от тебе и те молят за помощ. Когато правиш добро без да са го искали от тебе, не винаги това се явява
като добро. Бъди внимателен да не изпуснеш редките моменти, когато искат от тебе да направиш добро. Не налагай своето добруване
на другия без да го е искал, защото това е висш егоизъм.
11. ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ МИСЛИ
Човек трябва да се превърне в невредоносно същество, в същество неспособно да излъчва агресия, студ и хлад към ближните.
Излъчването на отрицателни мисли, това е вид духовно убийство.
12. ЗА САМОВЪЗВИШЕНИЕТО
Самовъзвишаването е резултат на непознаване на своята дълбока егоистична природа, тогава когато я опознаеш, тогава ти
ставаш вече способен да се пребориш с нея като я преодолееш.
Самовъзвишаването върви редом със зле разбираното вътрешно достойнство и често на човек неправилно му се втълпява от
обществото, че е нищожество, ако не притежава свое чувство за
достойнство. Вътрешното достойнство е онова, което наистина е
необходимо на човека, но то върви редом с невероятното смирение при опозналия се вътрешно човек.
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13. ЗА ЕГОИЗМА И НАЙ-ФИННИЯ ДУХОВЕН
ЕГОИЗЪМ
С егоизма досега никой не се е справил. Въпреки че сегашният човек претендира да е цивилизован, то той си остава
първобитен дивак в своя глобален егоизъм и агресивност при
засягане на личното пространство, и най-вече егоизъм в найважната област на човешките взаимоотношения. Някои се осмелиха да твърдят, че това качество е необходимо в определена
доза, и нещо повече, че е необходимо да продължава и задълбочава още инволюцията на човечеството, а в тази връзка и
борбата с егоизма била невъзможна. Издаването на списания
като „Егоист“ и предавания като „Стани богат“, както и тяхното старателно рекламиране, и разпространение сред младите, говори само едно, че сегашното човечество устремно слиза
надолу в своето развитие.
14. ЗА ГОРДОСТТА, СМИРЕНИЕТО И ОВЛАДЯВАНЕТО НА
ИЗКУСТВОТО НА СНИЖАВАНЕТО И СМИРЕНИЕТО

Много често се объркват понятията за гордост и горделивост.
От изясняването на понятието за вътрешно достойнство
идва и осъзнаването на необходимостта от непримирима борба с гордостта и егото.

15. ЗА ФАРИСЕЙЩИНАТА, ЛИЦЕМЕРИЕТО, ДВОЙНИЯ
МОРАЛ И ЛИПСАТА НА ИСКРЕНОСТ ПОД ЗНАКА НА
БЛАГИ ДУМИ И МИСЛИ – СТАРИЯТ ЗАВЕТ СЕ ПРОЯВЯВА
КАТО ЛИПСА НА ИСКРЕНОСТ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА
СПАСИТЕЛЯ В ЛИЦЕТО НА ФАРИСЕИТЕ. СЕГАШНИТЕ
ФАРИСЕИ СА МАСОНИТЕ, ИЛИ МОЖЕ БИ ЗАЛИЗАНИТЕ
ПОЛИТИЦИ, УПРАВНИЦИ И БИЗНЕСМЕНИ,
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ШОФИРАЩИ СКЪПИТЕ СИ КОЛИ И ДАВАЩИ
МИЛОСТИНЯ ОТ ИЗЛИШЪКА СИ – НО КОЙ ИЗЛИШЪК,
МОЖЕ БИ ОНОВА, КОЕТО Е ОСТАНАЛО ОТ СДЕЛКИТЕ
РАЗСИПВАЩИ ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА И ДАВАЩИ
ГО ЗА УСПОКОЕНИЕ НА СЪВЕСТТА СИ В ПОРЕДНИЯ
ДОМ ЗА СИРАЦИ, ИЛИ ПЪК МОЖЕ БИ ЗА ДА ОТБИЯТ
ДАНЪЦИТЕ.. С ЕДНАТА РЪКА СЪЗДАВАТ СИРАЦИ, КАТО
ПООЩРЯВАТ СИСТЕМАТА В НЕЙНИЯ ЧУДОВИЩЕН
ВИД В ИМЕТО НА ПЕЧАЛБАТА СИ, А С ДРУГАТА ПРАВЯТ
МИЛОСТИНЯ НА СЪЩИТЕ СИРАЦИ И ТО ТАКА,
ЧЕ ДЯСНАТА РЪКА ДА НЕ ЗНАЕЛА КАКВО ПРАВИ
ЛЯВАТА. ЛИЦЕМЕРИЕТО, ТОЕСТ ФАРИСЕЙЩИНАТА
И КРЕЩЯЩАТА ЛИПСА НА ИСКРЕНОСТ СА НАЙНЕЛИЦЕПРИЯТНИ НА НАШИЯ ГОСПОД.

Сегашният човек, който е рамкиран човек, /нещо повече той скоро ще бъде маркиран/ израства в рамка и коловоза, който обществото му е определило. И веднаж поставен в коловоза, той е принуден да се движи, без да може
нормално да възприема света. Коловозът предопределя и
условията за неговото развитие.
В сегашното общество условията за развитие на човека не са нормални. В сегашния си вид от позицията на еволюцията на човека, тази цивилизация няма повече правото да съществува в сегашния си вид.
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