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СЕКС…………….. секс, секс, секс.................. СЕКС!
Малко почивка преди истинският старт!

Забележка от съставителя: Поради опасността от сухота на
текста, съставителят предлага мозайка от размисли и избрани
откъси от две забележителни книги, касаещи секса и емоционалната воля. Първата книга е на Паулу Куелю „Единадесет минути“,
втората е на Дмитрий Верищагин „Мъдрост – да създадеш емоционалната воля“.
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I. ОБЩА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Само когато сексът бъде поставен вътре в обвивката на изкуството да даваш без да искаш нещо в замяна, и когато всичко това бъде подчинено на Емоционалната воля и вътрешният
себеконтрол, тогава сексът ще се превърне в мощен еволюционен инструмент, точно онова, което и Създателят е заложил
в него. Сегашното понятие за секс е много далеч от понятието за
секс на Създателя. Време е за възвръщане към изначалната същност на секса – свещената му форма!
Погледнете порно сайтовете, вижте обявите и снимките на момичетата-компаньонки! Не ви ли се доплаква? Та те биха могли да ви
бъдат сестри! Езикът на тялото им и изразът на лицето, нима са в
синхрон! Вижте как са се опитвали да ги фотографират, за да излъчват секс привлекателност, но вижте как тъжно и изкуствено звучи
за вглеждащия се в подробностите на живота. Вижте лицата им,
те отсъстват, защо ли... Всичко друго биха излъчвали в настоящия
момент на обявата, само не и желание за секс и общуване с мъжа.
Защото в основата стои желанието за припечелване на средства,
необходимостта да се изкарат пари по този начин. А моделите за
красота, стимулатори на сексуалност, в действителност толкова
далеч от истинския секс, модели за анти-секс, красиви кукли, модели
за красота, които не осъзнават, че са зомби, създадени в името на
конкурсите и парите! Неистов стремеж да бъдат най-красиви, найхаресвани! Конкуренция в името на тази восъчна красота! И пак отново, всичко се прави за пари! Т. нар. „прословути Пари“! В името на
Парите! Красота и Секс заради нуждата от парите! Другото лице на
анти-секса, освен лицето на сексуалността, сексът във въображението като манипулация в него, стимулиран с изкуствени средства
– олигофренни реклами в стил „водка Флирт и после хайде в леглото“.
По-голямата част от секс моделите на рекламните билбордове са
абсолютни зомби. Всичко това – все в името да се възползваш от
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слабостите на другите, някои го наричат даже бизнес, и за кратко
време да получиш пари! Като позираш за миг – а после, идва и успеха.
Така ли е! Е, да, ти задоволяваш сексуалния апетит у другия, но...
дали това е само така! И все пак, компаньонка е по-добре да си, пред
другото предлагане – „продаване и купуване по стълбите на кариерата“. Това вече е секс по бюрата. Но пак е платен секс – за кариера,
отново за пари. Тоест това е отново анти-секс. Не е секс.
Майката земя и Творецът очевидно друго са имали предвид залагайки в човека изначалната програма за природно сексуално общуване – с другия пол – и в този смисъл е необходимо да разграничим, кое
е секс от онова, което се смята неправилно за секс. „Предлагам
секс“ – какво!!Нима това е секс! Всъщност предлага се тялото под
наем за един час и в този час се прави всичко друго само не и секс, защото за последното се иска да има двустранно желание. А не желание
за използване на другия на базата на неговите потребности и слабости. Този, който има пари злоупотребява с липсата на такива у другия
– нуждаещ се от тях в името на своето препитание. А този, който
предлага тялото си, той пък злоупотребява с природната нужда на
другото същество от сексуално общуване и обмяна на енергиите. И
така, кой печели от цялата тази работа – отговорът е един: само
този, който настройва паричната система по начин, че манипулацията /порно индустрията/ в полето на сексуалните честоти и апетити
се увеличава, предлагането на момичета поради изкуствена безработица и невъзможност за друга нормална работа – също се увеличава.
От едната страна – клиентите, водени от своя егоизъм и желание
за отпускане и разтоварване, а от другата страна – жриците на
любовта, отначало неопитни момичета, които тепърва осъзнават
на какво хоро са се захванали в името на уж лесното припечелване.
Всичко се управлява от един и същи механизъм, този на парите – а
без пари, какво ли би се получило! Тогава очевидно хетерите и куртизанките биха преминали на натурална размяна! Дай, за да ти дам!
Стока срещу стока! И въобще, защо се твърди, че тази професия
– проституцията била вечна! В нея работят хора по принуда, как6

то и такива, които биха я работили дори и материално задоволени.
Последните впрочем я практикуват поради „широтата“ на кръгозора
си. И защо лицата на предлагащите секс компаньонки са в сянка? Защото може би тази професия давала свобода и независимост? Тъй ли
е! И какво се получава с болшинството от тези момичета, които не
знаят кога да се оттеглят от нея! И как да се оттеглят като вече
са впримчени от нея в борбата за насъщния?
Ето – поради всичко това, защо пък да не поговорим по тези
проблеми сега?
Главният въпрос, който ни занимава е, истинския секс и това,
което сега го наричат секс, защо така се е изкривило и деволюирало и защо така пречи на еволюцията на човека, нима сексът
не е бил създаден в името на тази еволюция! Кой го е така извратил! Може ли да се изправи?
И така, да започнем – старт!
Отново секс, секс, но другото, което се чете в главите, то е полошо, а то е страх и безмерен стрес. По-добре тогава, нека бъде
секс! Но поне да е истински секс! Такъв какъвто го е предопределила Природата!
Откъс от книгата „Единайсет минути“
„Светът се въртеше около нещо, което трае само единайсет
минути.
И заради тези единайсет минути в рамките на едно денонощие
(ако приемем, че всички правят секс с жените си всеки ден, което би
било лъжа и пълен абсурд) мъжете се женеха, издържаха семейство,
понасяха плача на децата си, търсеха оправдания за закъсненията
си, захласваха се по десетки, стотици други жени, с които биха желали да се разхождат край Женевското езеро, купуваха скъпи дрехи
за себе си и още по-скъпи за жените си, плащаха на проститутки, за
да компенсират онова, което им липсваше; на тях се крепеше една
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огромна индустрия от козметични средства, диети, гимнастика,
порнография, власт – а когато се срещаха с други мъже, изобщо не
говореха за жени, както е прието да се мисли. Разговаряха най-вече
за работа, пари и спорт.
Имаше нещо много погрешно в съвременната цивилизация и
то не беше свързано с унищожаването на тропическите гори на
Амазония, озоновия слой, смъртта на пан-дите, цигарите, канцерогенните храни, положението в затворите, както се тръбеше в
пресата.
Беше свързано с това, което Мария правеше: секса.“
Паулу Куелю
Най-разпространената дума, най-търсената потребност, след
яденето и дишането, човекът се стреми постоянно към това. Да се
отрича това, едва ли е добре. Но как да се усъвършенствува човекът в това свое действие, това е въпросът.
Секс – всеки разбира по различен начин – какво стои отдолу под
това понятие.
Секс като вид обмяна на енергии и флуиди, като връзка с т.нар.
сексуален глад. Секс като вид развлечение, като „спорт в леглото“,
просто „да се позабавлява негово величество човекът“, да се поотърси от отрицателните емоции и натрупвания, а в него – така е
създаден сексуалният център, че няма отрицателна част! Следва
– разбирането за секса като източник на прехрана и доставяне на
материални блага, има и разбиране за секса като източник на емоции и любов и всичко най-най- човешко и възвишено. Е, да, това е
то онова, което се носи из главите на хората, а не написаното в
учебниците и стерилните теории на сексолозите.
На практика, какво се получава, това е големият въпрос! И
така!
Най-често извършваната дейност на земята след храненето и дишането! Коя е тази дейност! Сексът! Тъй ли е!
Обмяната на сексуалната енергия! Потребността от секс!
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Може ли без това? Как да се създаде еволюиращия човек на тази
планета със секс или без секс, как да се създаде порядък в живота на съвременния човек, със секс или без секс! И може ли въобще
да се пропусне тази деятелност по пътя към бъдещето!
Въвеждането на порядък в нея е възможно само от хора, които
имат себеконтрол, които осъзнават проблема, и които искат наистина да помогнат на човечеството да реши своите наболели проблеми
Въвеждането на порядък в тази сфера се възпрепятства от егоизма на човека, така ясно открояващ се в хода на тази ежедневна
дейност. Въвеждането на порядък се възпрепятства въобще от
цялата остаряла система, на която Ӝ е писано да отмре. Как ли го
прави това! Чрез механизмът на финансовата енергия, поставила в
плен и сексуалната енергия, както и всички останали енергии.
Почти никой от духовните и религиозни авторитети – наставници, не е говорил истински по въпросите на еволюционното развитие в областта на работата със сексуалната енергия. Тези,
които са ставали „майстори“ в това поле, не са били никога теоретици, а другите, които умеели да описват в книгите и да теоретизират, те в практиката били слаби, без много опит. Трябвало е
може би да се свърже практиката с описанието в книгите. И да се
види, кое е наистина най-доброто в това най-извършвано действие,
каквото всъщност е сексът. Във времето е била съхранена отчасти
науката за тантра, и от време на време сред семейния съпружески
опит се появявал някой друг таен ръкопис информиращ за сексуални
пози и техники, но все откъм аспекта на удоволствуването за негово величество човека, а не от аспекта на еволюцията. Тоест, да се
прави секс и в същото време – еволюция! Има секс, който води до
деволюция, а може да се върнем към истинския и изначален вариант,
този на еволюцията. Как ли ще се получи това. Ами само като видим
истината в очите.
А истината за съжаление е, че поради неправилното отношение
на църквите и някои духовни наставници, отношението към секса е
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било оставяно на заден план. На заден план! – Нещо от което произлиза живота, което е постоянно в главата на човека! Нещо, което
се практикува ежедневно. Ето още един пример за лицемерието
на днешната цивилизация. Едно се наставлява като псевдоморал,
друго се върши на практика, трето се получава в резултат! Сексът е всъщност област изпълнена с толкова лицемерие. Липса на
искреност и неподправеност в нещо, което е дадено от Природата.
В нещо, което е двигателя на природното начало у човека. Отношението към брака и всъщност онова, което се е получило в края
на 20 век в тази институция! Духовните напътствия... моралът...
понятието „тантра“, известно в Изтока. Отношението към секса
е било досега отношение като на един щраус, не желаещ да види
реалността заривайки глава в пясъка.
Тантра е безвъзвратно остаряло учение, което в настоящия му
вид, може само да води към удоволстване. Но в същото време Тантра е една велика идея. Да подчертаем: За еволюцията на човека. Всички хора имат енергийно тяло, тоест телата им съдържат
енергийни потоци, меридиани, енергийни центрове или чакри, и пр.
Всички хора понастоящем имат крещяща нужда от т.нар. енергийна култура.
Работата с централните потоци, тантра, и сексуалната култура, осъзнаването на проблема за битката за енергиите, дори и в
тази област като семейната двойка или сексуалното партньорство, е проблем на настоящите размишления.
Всъщност, осъзнаването на изначалната необходимост у всеки,
желанието да бъдеш погален, успокоен, дава възможност за вникването в невероятното изкревяване, което е настъпило в полето на
секса. Сексът за някои се е превърнал в средство за пари, за други
– в удоволстване и разтоварване, за трети – в ад, за четвърти – в
ярем под името брак. Но малцина са тези, които се питат, как да се
направи така, че човекът по време на секс да бъде еволюиращ
човек, а не удоволстващ или пресметливо пари печелещ човек.
При нуждата от погалване, обмяната на енергии е на първи
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план. Забележете в кои области става погалването. Къде се стреми да отиде ръката на мъжа и съответно желанието на жената да
бъде погалена. Не е е ли време да се осъзнае, защо именно тук са
местата, към които се стремим?
Забележката на една случайна жена „как е възможно някой си да
ме опипва“, би накарала хората от бъдещето да се смеят. А защо не
си зададем въпроса: Защо хората правят секс по този начин?
Какво включва сексуалната игра ако не това необходимо
раздвижване на енергиите. Енергийната обмяна! А кой досега е
обяснил необходимостта от тази сексуална игра не заради самото удоволстване!
Къде жената иска да бъде докосвана и защо точно там, може
би само заради самото удоволствие и поради самите усещания в
тази област? Не е ли по-добре да се осъзнае, че всъщност сексът е част от потребността на природата за обмяна на енергии? Как се извършва тази обмяна и защо заради тази необходима
енергия при обмяната, е нужно да се минава през всичките тези
сексуални оргии и маратони! Поразителен въпрос, който толкова
много жени осъзнават, но не смеят да запитат никой, а тяхните
любовници настървено доказват на тях и на самите себе си очевидно абсолютно ненужно. Своята мъжественост. Защото след акта
те заспиват като черноработници след изнурителен труд. Изтокът като философия и практика, нещо повече, е залитнал абсурдно
в една крайност, като е достигнал до твърдението, че било добро
да се сублимира енергията по време на акта, за да няма излишно
изразходване. Ах, какво върховно непознаване на човешката природа! Кому е потребна тази сублимация, освен на болното въображение на отшелника, който не е нито светски човек, нито натурален
адепт. Какво би се получило в реалния светски живот според техните предписания! Може би сублимация в името на поредния нов още
по-велик по-нататъшен нов светски сексуален маратон в изразходването на енергиите. Хората едва ли се нуждаят от сублимация.
Всъщност те имат нужда от осъзнаване на потребността си за
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истински секс, а тази нужда повтаряме е микроскопична в сравнение с гигантската енергия, която порнографската индустрия е
задвижила, превръщайки мухата-нуждата от секс в слон-сегашното състояние на сексуалността, та нали сексуалната програма е
трябвало да бъде впрегната в машината за поробване на човечеството и бясното печелене на пари.
Да, със секса се правят много и много пари, и всичко това защото се стъпва върху потребността от обмяна на енергии, а не
върху потребността да се продължава рода. Последният извод е
поразителен. Всъщност хората имат нужда да бъдат помилвани,
да бъдат погалени, да им бъде обърнато внимание, нямат нужда
от сексуални оргии, станали реалност за тези, които веднаж вече
са изпаднали в болестното състояние на чудовищен егоизъм и ненавист към света, придружени с бясното желание за удоволстване и
разтоварване в секса. Когато човек е свръхзадоволен и даже преситен, без идеал в живота и воден само от материалните си желания,
той търси поредното ново преживяване и прави авантюра от всичко. Но това не е нормалния човек! И въобще, кой е нормалния човек,
кой е нормалния мъж и нормалната жена! Ето, такива въпроси са
необходими да ги зададем на себе си.
Какви са потребностите на нормалния човек, ако този човек
бъде изваден за месец или година от условията на облъчването в
големите градове с ниски честотни енергии? Вероятно той ще
прави секс веднаж или два – три пъти на седмица, като проникване,
и постояно ще има нужда от прегръдки, погалване, масаж, обмяна
на енергиите в ежедневните физически контакти.
Какво е сексът, ако не тази обмяна на енергиите! А сега се
счита неправилно, че секс, това е обмяната на енергии по полов
път с участието на половите органи.
Тоест в бъдещото разбиране за секс, и целувката и прегръдката ще бъдат централна част от формите на секс. Заедно с
виртуалната му форма. Т. нар. виртуален секс.
Извратените форми на секс – също са част от формите на об12

мяна на енергии – но това е неправилна обмяна на енергии, която
скоро рефлектира върху енергийното здраве на човека, а оттам и
върху физическото здраве. Трябва да се подчертае, че хомосексуалните отношения, даже и като форма на обмяна на енергия, за в
бъдеще няма да ги има. Тъй като тези форми не са свързани с еволюционния план на Създателя, нито пък ги има в Природния механизъм, не са част от еволюционния план за човека на тази планета.
Човекът е създаден в разновидност – мъж и жена. Двуполюсен, като
двата полюса, в лицето на мъжкото и женското начало, се взаимнодопълват. И всеки мъж е малко или повече и жена. И всяка жена носи
в себе малко или повече мъжа. Но за да се хармонират, външното и
вътрешното, трябва мъжът да постигне хармония с вътрешната
си жена, а съответно жената с вътрешния си мъж. Мъж с изразени
женски качества и потребности и жена с мъжки качества и потребности, това е много голямо изключение, допускано от природния механизъм, което в бъдеще ще се премахне изцяло. Сега това се
допуска по необходимост и то е твърде малък процент, по малко от
1 процент, а останалото, това са изкуствените програми, които
създават гей и лесбос отношения, и в основата им стои стремеж
несвързан с еволюционния момент на човека., а обратното – стремеж да се постигне деволюция на тази планета, да се забави нейното развитие и това на човечеството. Въвеждането на порядък
в тези отношения „мъж – жена“, е от изключително значение
за бъдещото човечество. Енергийният обмен трябва да се извършва правилно и да хармонизира физическите тела.
Жената търси в мъжа тази част от която може да поеме максимално мъжката сексуална енергия. А мъжът обикновено лови жената точно там където тя е насъбрала най-голяма част от своята
енергия. Двете физически тела обменят своите енергии, като става докосване в областите на натрупване на тази енергия. Мъжът и
жената имат области в която погледът се спира и не иска да се отдръпне. В тези области на вънншните сексуални белези, които сега
толкова щедро се показват на публични места, кипи от енергия.
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Как невероятно е изпаднало човечеството в желязна хватка
чрез своята неосъзнатост за действията, превръщането на тези
действия в главни, и невероятната зависимост от тези действия.
Най-доходния бизнес на база потребността от обмяна на енергия!
С цената на това, че „жриците на любовта“ не изпитват нищо в
сърцето, когато обменят тоест продават своята женска енергия. А
тези, отсреща които търсят тази енергия, те не търсят всъщност
удоволствието толкова, колкото всъщност неосъзнатото си зажадняло зареждане с женската енергия. Или просто сексуално разтоварване. Мъжът се нуждае понякога неимоверно от женска енергия, и съответно жената от мъжка енергия. Но вместо жената да си признае
че се нуждае от ласка и прегръдка, тя допуска че нещо почвало да я
дразни отдолу и търси мъжа, който да я проникне. Мъжът от друга
страна се опитва да влезе в майката природа в лицето на женското
тяло, но всъщност това е неговата потребност да отдава от своята енергия, да дава, да носи на другия от онова от което той има
нужда.
Крайно време е, да се осъзнае проблемът за енергиите и то
тази негова проекция, която касае „сексуалното общуване на
основа обмяна на мъжка и женска сексуална енергия“.
Енергийната култура трябва да се преподава в училище, а
сексуалното възпитание трябва да протича в духа на написаното. Искрено и без лицемерие. Младите хора носят в себе си
новите ценности.
Докато продължава сегашното нелепо състояние на нещата, хората ще плащат данък на своята неосъзнатост по проблемите
на секса. Нужно е открито осъзнаване на изначалните нужди у човека. И когато се осъзнае наистина от какво се нуждае този човек,
част от излишните индустрии и производства на ненужни храни
и напитки, ще стане осъзнат факт. Хорага ще почнат да осъзнават,че наистина на базата на техните потребности от обмяна на
енергия, се извършва чудовищна спекулация носеща огромни печалби.
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Между салоните за масаж, клубовете за запознанства, от една
страна и т.нар.оргии, гей и лесбо, садо-мазо, групов секс явления от
друга страна, все пак има огромно пространство.
Едно е, когато човек има нужда от малко масаж и някакво докосване, при това то трябва да се прави от човек с отношение, съвсем
друго е да се търгува с човешката плът, и едно момиче продавайки
тялото си за час да поема огромни дози от сексуалната енергия на
вечер за сметка на ранното си състаряване поради неспособност
да се канализират потоците в определен момент.
Общоприето е схващането, че мъжът можело да бъде третиран веднаж като доставчик на пари, материални удобства, и втори
път, като източник на емоционални преживявания и влюбване, тоест жената можела да има един приятел заради парите и оцеляването, и един втори приятел, вече истински с който да споделя
емоционално сърдечните си импулси. Ох, ами че нали по този начин,
се извисява тази чудовищна пирамида на лъжа и лицемерие, на публични домове и платени метреси.
Мъжът пък от своя страна е развил концепцията, че му трябвала жена за готвене и домакинство, и друга жена за секс и емоции.
И една трета жена естествено, с която да открие любовта – истинската.
Как се е появила цялата тази разновидност на толкова лицемерие и лъжа в тези отношения и как ще се измъкне от това блато
човечеството, за да стигне до момента, когато секс ще се прави
тъй както се прави една игра между деца. Няма по нелицеприятно
за Господа от лъжата и лицемерието в човешките отношения. Не е
ли по-добре една жена да бъде проститутка на магистралата
заради своите материални проблеми отколкото платена метреса на богат политик с притурка снажен млад приятел в името
на емоцията. Вместо да бъде проститутка в административната
сграда, секретарка на богати бизнесмени, които я почукват като
билярдна топка преди поредния богат клиент, по този начин тя ще
бъде по-независима! Проституция сред хайлайфа или проституция
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на магистралата! Какво ли би казал Господ от горе, та нали Него
не може да излъже никой! Това е то трагедията на сегашната
млада проституираща българка, не разбираща, че не може да излъже нито сърцето на единия – богатия и възрастния с парите и портофейла, нито на другия – този безработния и младия със силното
тяло и кипяща енергия. И двамата все пак ще гледат на нея като
на обект. И доставчикът на пари, и доставчикът на емоции. А
доставчикът на чувства, той никога няма да се появи в далечината, защото единственото нещо, което не се доставя в този свят,
това са чувствата. Емоции, могат да се поръчат по телефона, секс
– също, но чувства и човешка топлота – никога.
Нужда от докосване, погалване, освобождаване на енергийния
поток, стимулиране на сексуалния център в мозъка, физиологично
изпразване, ендорфини, ерогенни зони, зад всичко това стои необходимостта от две прости неща за човешкото съществуване –
първо, отдаване на семенна течност и оплождане, продължение на
рода, второ, обмяна на енергия, енергийно хармонизиране, трето,
което е вече следствие, производство на ендорфини, които носят
удоволствие.
Сексът в бъдеще, какъв ще бъде галене, докосване, стимулиране
на сексуалния център ако е потребно, с физически контакт и без
физически контакт, стимулиране на центъра в мозъка, чрез външен
физически дразнител и въображение, ролята на визуалните, вкусови, обонятелни представи – установки които стимулират сексуалния център.
За справка – сексуалният център в мозъка представлява част
от хипоталамуса, който когато се докосва, ускорява настройката
по време на акта.
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ЕТИКАТА И ЧОВЕШКИЯТ ЕГОИЗЪМ
ДА СЕ ПРАВИ СЕКС САМО КОГАТО
ИСКАШ ДА ДАДЕШ НЕЩО НА ПАРТНЬОРА
Следващите редове са най-доброто от школите по тантра в
момента – и все пак като че ли в долунаписаното, лъха на нещо безвъзвратно остаряло!
„Някои хора дори се опитват да отнемат енергия от своя партньор, както това се преподава в някои школи на йога и на даоизма,
но този навик на вампиризъм и кражба със сигурност ще доведе до
прераждане в по-нисшите сфери. Много, погрешно ръководени хора,
възприемат подобни практики, без да разбират, че щом са извън
тялото, тези субстанции се превръщат в отрова. Освен това,
опит да се изсмукват енергии може да доведе единствено до задръствания в задната част на главния мозък и до други физически
проблеми. Историята показва, че хора, поели по този път, винаги
умират в страшни мъки.
Истинският адепт, който знае какво върши, не се опитва да вземе или дори да циркулира енергията на своя партньор. Това са широко разпространени, но погрешни представи. Сексуалните практики
са просто средство да се запали божественото в собственото ни
тяло и няма нищо, което да се опитваме да вземем, поемем или циркулираме. Да разсъждаваме така, означава да си създадем крадлив и
ненаситен ум, а освен това погрешно поставяме ударението върху
формата.
Като цяло жените се справят по-лесно с преодоляването на
сексуалното желание в процеса на усъвършенстването. Но им е
по-трудно, в сравнение с мъжете, да се справят със следващото
по-висше препятствие на емоционалното и душевно привързване.
Обикновено мъжете се провалят в усъвършенстването, защото не
могат да прескочат най-първото препятствие – преодоляването
на сексуалното желание. Но тези, които наистина развият мъд17

рост и сила на волята, изграждат необходимите умения за преодоляване на по-високите препятствия по пътя.
Мъжете се провалят главно заради неспособността си да скъсат с представата, че притежават тяло и заради половото си желание.
Методите на тибетската сексуална тантра са много сходни с
даоската школа на „лявата ръка“. Целта е да се излезе от царството на желанието с помощта на метода „клин клин избива“. Но
за да се изпълнят с успех тези практики, трябва да са овладени
дихателните упражнения, медитация на скелета, прекъсването и
съзерцанието и да е постигнато някакво ниво на дхяна.
Тези техники не се преподават публично, защото хората не са
подготвени. Взаимното пораждане на радостната мисловна празнота и блаженството са резултат на насищане с ци и когато дзин
се спуска. Но дори и този тип радост и блаженство не може да се
сравни с радостта и блаженството на четирите дхяни, които са
стотици и дори хиляди пъти по-мощни от обикновения сексуален
екстаз.
След определени етапи и продължителна практика се достига
етапа на празнотата, където умът е изпълнен с радост, отворен
и свободен, а на вас ви се струва, като че ли вече не притежавате
тяло; струва ви се, че не можете да откриете тялото си. Но затова трябва да са преодолени всякакви следи от сексуално желание, за
да се забрави напълно тялото и ума и да влезете в първата дхяна.
Това са основите на правилната практика и това не може да се
научи от популярни книги.
За съжаление, повечето хора не могат да постигнат успех, като
най-високите нива на тяхното постижение е до върха на царството на желанието и едва до първоначалното Царство на формата
на небесата. Вместо да се откъснат от тялото и ума, голяма част
от хората, занимаващи се със сексуална йога, завършват, отдавайки се на сексуалната страст. Те стават още по-ненаситни за
секс и удължават времето на своите занимания до една пагубна
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крайност, при която губят своята ци. Затова, въпреки че Буда
е имал много високоразвити ученици, той решил никога да не
преподава тези практити. Нагарджуна, който поставя основите
на езотеричната школа, превърнала се в тантра, никога не е учил
на нещо, което дори малко да наподобява сексуалното усъвършенстване, а великият тибетски реформатор Цонкапа забранява напълно тези практики.
Въпреки това хората могат да използват тези принципи в своите нормални сексуални отношения за по-нататъшното си развитие, но никога не трябва да смесват секса с удъвършенстването. /крещящо непознаване на човека – бел. от състав.!/
Много малко хора могат да използват акта като техника за усъвършенстване, както е при сексуалната тантра. Целият процес на
обръщане на желанието може да стане, само ако е достигнат етапа,
когато е развита в достатъчна степен ци /ки/ и май. Освен това,
ако притежате мъдрост, процесът на трансформация може да отнеме само 10-15 минути. Затова в истинските школи на тантра, които
вече не съществуват, акта може да се използва само веднъж, в началото на пътя на усъвършенстването, на етапа на „създаването“ или
на определени места в практиката на своя завършващ етап, за един
последен тласък към самадхи. Целта на тази практика е навлизането
в различните самадхи на Царството на формата, чрез което в края
на краищата се напуска сферата на половото желание.
Сексуалното усъвършенстване е много труден за практикуване и дискутиране въпрос. Техниките могат да се използват като
средство за напредък или да паднем в техния капан и да се спуснем
в по-нисши сфери.
Повечето хора не могат да използват този метод поради широко разпространените погрешни предствави. Външната привлекателност на пътя се използва от някои, за да мамят другите.
Сексът е или терапия, или отрова, която може да ни убие. Той е
най-разпространената причина, поради която хората не успяват в
усъвършенстването и никога не достигат до първата дхяна.
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Но ако се разбере процеса на обръщане на желанието и се използват други средства, може да се запали вътрешната светлина. Необходимо условие за това е и натрупване на добродетели и най-вече
мъдрост. Не трябва да позволяваме на другите да ни мамят, както
и самите да не мамим себе си. Тогава е напълно възможно да изкачим
стъпалата на духовния прогрес.
***
Това беше подарък за тези, на които ще им свърши работа.
Накъсано е, защото го пиша в почивките.
Щом имам нещо, което не се губи, защо да не го дам, ако може
някой да го ползва?“
Така, а сега вече говори съставителят:
Заради ей такива „авторитети“, които имат ли въобще връзка
с реалния живот, като авторът на горенаписаното /съставителят
между впрочем се прекланя пред неговото желание все пак да даде
нещо от себе си, при това нещо, което е обработил и усвоил/, се налага пълна актуализация на понятието за „тантра“ както и актуализация на потъналите в паяжини отживели методи на източните адепти. Впрочем истинските учители на Изтока не са тези,
които сега човечеството познава като адепти и наставници, разсяващи източна мъдрост и познания, човечеството сега познава
само отблясък от тяхната мъдрост, достигнала в социума чрез
нискоразрядни техни ученици.
Действително Тантра е една велика кауза: сексът безспорно
е даден на човека за да стимулира неговата еволюция. Човешкото скудоумие го е превърнало в инструмент за пари, комплекси,
самомъчение, удоволстване, себепоробване!
Нужно е пълно реформиране на съдържанието в това поле на
човешка деятелност.
Програма за сексуално себеанализиране!
Себеанализ това не означава овладяване на сексуални позиции и кама сутра като изкуство, нито пък изкуството на
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куртизанките. Сексуален себеанализ означава свързване работата на трите центъра в името на еволюцията на човека
– сексуален, емоционален и мисловен център.
По време на секс, се вкарват в действие всички способности
на човека за усет и точно тогава вместо човек да изпада в състояние на лениво блаженство – може да се завърти стрелката и
да започне повдигане състоянието на себеконтрол. Човек може да
започне да се себенаблюдава и да извлича информация от онова,
което усеща и чувствува в завишени дози. По време на секс, усетът е в състояние на много по-голяма откритост. Анализаторите,
обонятелен, кожен, осезателен, визуален, слухов, вкусов, са открити. На първо място застават кожния, осезанието и обонятелния
анализатор. Човек може да затвори спокойно очи и да се потопи в
блажена атмосфера на вътрешно спокойствие. Колко е близко това
до „еталонното състояние“. А състоянието на оргазъм, когато те
обхваща тази вълна на блаженство, наричано в книгите манипулативно „екстаз“, тогава ти можеш да се себенаблюдаваш и себеанализираш на вътрешен план. Умът, който подскача в ежедневието,
в този момент не участва в акта. Той е изолиран с притварянето
на очите. Егото може лесно в този момент също да се отстрани. В действителност сексът е най-силното поле в което може да
се прояви истинския аз на човека но само при положение, че този
секс се прави отвътре по осъзнаване и желание. Тоест идва отвътре на човека като импулс и желание. На този етап на развитие
на човека, сексът е бил впрегнат от външните фактори, егото на
човека. Затова и в това поле, предопределено за изява на големият Аз – същността, се е настанил човешкия егоизъм. Поради това
сексът и егоизмът са станали синоними. Когато тази дейност бъде
възвърната за употреба от страна на истинската същност на човека, тогава и ще има акцент върху разбирането за сексът като
инструмент за еволюция.
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ЦЕНТРАЛНИТЕ ПОТОЦИ, МАЛКАТА КОСМИЧЕСКА ОРБИТА
И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВЕНЕ НА СЕКС В ЕЖЕДНЕВИЕТО
По време на секс се извършва обмяна на енергия на равнище
„свадхистана“ и „аджна“, тоест работи се с енергия, която се
привнася отвън, използва се енергията на партньора. „Защитната обвивка“ и затварянето от Втора до Шеста чакра, тук в
това поле на деятелност се изключват. От кого да се пазиш, когато ти си го допуснал до себе си, до сърцето си, тоест сексът
трябва да се прави само от сърце, само когато има отношение
между двамата. Но,... едно голямо НО! Какво да се прави в случаите, когато сексуалният глад съществува и е необходимо да
се извърши това обогатяване на енергиите, мъжката с женска и обратно. Когато енергийното тяло иска да получи своята храна. Когато имаме работа с понятието „сексуален глад“! А
какво става в случаите на обикновен глад за храна от страна на
физическото тяло! Даваме ли му веднага нужната храна от която
то има нужда! Нима не може да го закалим за да издържа малко повече в евентуален случай на липса на храна и тогава, ние самите
наблюдаваме – как се отварят нови енергийни източници на
захранване с енергия. Тялото търси нов източник на енергия, а
то може да я получи и от енергийното тяло с което е свързано.
В този смисъл, физическото и енергийно тяло са обединени при
захранването си с енергии. Главната цел е поддържането на живота. Но още по важната задача – по този начин да се работи върху
енергийното укрепване.
Пример:
Ако човекът е изградил защитна обвивка, но в състояние на сексуален глад лесно стига до избор на партньор, който все пак му
привнася въпреки енергийната обвивка, поредната програма, при
това по време на самия сексуален акт, какво да се прави? Да не
забравяме, че обвивката е продукт на съзнанието, и когато съзнанието и сърцето се взаимно допълват, тогава естествено няма
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противоречия. По време на сексуалния акт се оформя една обща
енергийна обвивка, аура на двамата, която е изтъкана от двата
потока, двете космически орбити, които взаимно се усилват.
Сексът трябва да се превърне в акт на общуване на равнище
сърце и детска игра. Взаимно обогатяване и разтваряне на двете
енергийни тела. В името на общото подпомагане и укрепване на
телата.
ИСКРЕНОСТ – ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ЗНАЕ КАКВО ИСКА И ДА НЯМА
РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ НЕГОВОТО ПОДСЪЗНАНИЕ И СЪЗНАНИЕ
(едно иска, друго говори, трето мисли, а четвърто върши, а пето
му е казано че било много добре да направи, шесто, онова, което
било модно да прави, седмо, онова което било необходимо да направи)
Социалните програми не вършат своята работа, поради това,
че са поставени в обръщение от „програмисти“, които не познават човешката природа. Социалните програми затова и не вършат своята работа. Обществото заделя пари за дадена обществено значима деятелност. И каква е тя!
Например, построяването на детски градини! Проблемът е в
това, че изграждането на градините не означава, че вътре в тях
децата се възпитават правилно. Софтуерът е онова, от което
трябва да се започва. Не е важно условието, важно е условието
заедно с крайната цел. Именно, че в тези детски градини трябва
да се приемат за възпитание дечица, които да получават уют и
нови ценностни модели от които те се нуждаят, а не нещо което
идва от миналото и което кара децата да се ужасяват от непознатото ново в социума, който не им дава нищо. Както майката познава нуждите на детето си, така и детската възпитателка трябва
да познава новото от което детето има нужда за да разшири своя
кръгозор и за да се опознае и свърже с реалността. Неправилното
социално програмиране, неправилното лично програмиране, непознаването на човека на самия себе си, води до сегашните нелепи ус23

тановки в обществото, които разхищават човешкия потенциал.
Програмите за вина и секс, злоупотребата с удоволствуването,
егоизмът и секса. Удоволствие ли търсят хората в секса, обмяна
на енергиите, материална изгода, пари и печалба или просто го правят този секс като биороботи?
ПРОГРАМА „ЗДРАВЕ“, ПРОГРАМА „БЛАГОСЪСТОЯНИЕ“, ПРОГРАМА „СЕКС“, ПРОГРАМА „ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ“ – ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ В СОЦИУМА БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ
Сексът като мощен еволюционен лост чрез използването
на някои техники
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II. СЕКСЪТ КАТО МЕТОД НА БАЛАНСИРАНЕ
НА ЕНЕРГИИТЕ
Интеграция на мъжкото и женското начало
Съзнание и душа в едно!
БАЛАНС МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
И ДВАТА ВИДА ЕНЕРГИЯ – МЪЖКА И ЖЕНСКА
Смесване на енергиите и консолидация на енергийното тяло
Енергийно интегриране – мъж-жена
Баланс между енергиите, двата потока у човека, „ин“ и „янг“,
малката орбита и двата централни потока у човека
Енергиен –завършен комплекс, партньорство, секс и брак, развитие и обединяване на енергиите в партньорство
Енергийното развитие под влияние на космическата орбита и
необходимостта от брак, мъж – жена, енергийната зависимост
Енергийното развитие под влияние на свободно боравене с двата централни потока, свободно партниране между мъжа и жената,
мъж и жена под влияние на двата потока
Премахването на енергийната зависимост и овладяването на
двата потока, прави човека осъзнаващ митологията на половите
контакти, осъзнаващ невероятната лъжа в която човечеството е
било принудено да живее, все в името на мъжката и женската енергия, кой да я достави и как да я контролира, митът за продължението на рода и необходимостта от контролиране на популацията,
та тя и без това е извън контрола, човечеството се разраства
неконтролирано от себе си, остава всъщност главната причина
– енергийната зависимост и нуждата от сливане на двата пола
в едно същество на вътрешен план, което ще съедини двата вида
енергии у себе си, тоест ще намери в себе си накрая вътрешния
енергиен мъж или жена
Какво да се прави с чуждата енергия, която прониква между 2
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и 6 чакра. За справка, енергийното тяло на човека между 2 и 6 чакра
работи и с чужда енергия. Как да се обработва тази чужда енергия? Как да се интегрира в собствения енергиен комплекс. Особено
осезателно това се усеща, когато човек е на обществени места, в
транспорта, около него кашлят, изхвърлят излишъка от енергия, /а
на тези места има натрупана енергия, затова и обикновено първата реакция на пушача е да запали цигара, за да създаде отходен канал/ която в определен момент се оказва, че е проникнала в него, и
той самият се чувствува свръхпрепълнен с нея. Или пък по време на
секс, когато при обмяната на сексуалните енергии, човек възприема чуждата енергия. И в началото, докато тя се сбалансира, той се
чувствува или свръхнапълнен или в недостиг – някой като че ли те
е изсмукал. Сбалансирането врочем по време на секс е част от голямото предимство на тази дейност. Самият секс е метод за да
се научи човекът да сбалансира енергиите. Мъжката и женската
енергия по време на секс се взаимно уравновесяват, енергиите се
омекотяват. Изчезва остротата на излъчването, недостига или
излишъка и при двете страни. На излишък и недостиг. Но така ли е
например, когато човек пътувайки в превозното средство просто
усеща как нещо преминава през него, и той се усеща или изсмукан
или свръхнатоварен с енергия. Някой си представете кашля край
вас, при което около него се отделя количество енергийна шлака, и
в началото вие се чувствате сякаш сте поели част от този „енергиен боклук“ у вас. Тогава направете усилие, и за да преодолеете
напрежението от чуждата енергия, /боклук – символично е тогава
за вас, когато е просто много по-груба по вашата/, създайте във
вътрешния си енергиен комплекс сбалансиране, задръжте дишането за няколко секунди. Изравнете налягането. И ето – успокояването ще настъпи. Какво става когато след секс единият от партньорите е поел повече енергия, другият го е загрял, той изглежда
зачервен и докато обработи чуждата енергия, в него всичко кипи.
При това, това става в полето на секса, където партньорите се
срещат за да се хармонизират. Точно поради това и секс се прави
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само с партньор, който ти отговаря на вътрешното състояние, и
от който може да вземеш и да му дадеш нужната енергия.
Между втора и шеста чакра, безспорно енергията която постъпва е от чужд тип, тоест тя не идва от чистия извор – горе
и долу – на централните енергийни потоци. Тази енергия ни привнася различни натрупвания, които нашия енергиен комплекс трябва да обработи. И когато тази енергия идва от сроден енергиен
комплекс, човек с подобна енергийна конструкция, тогава проблеми
няма, но когато при среща с разнородни хора, стане това преплитане на енергийните комплекси, тогава обаботката на енергиите
се затруднява. Повечето хора не осъзнават, че живеят в състояния, или на прекален излишък от енергия, или на прекален недостиг
на енергия. Обикновено хората, които имат брак и в този брак са
твърде разнородни, мъжът е много мъжествен, а жената – женствена, в тези случаи, обикновено, мъжът има при отсъствие на
жена си, свръхизлишът от енергия, а жена му изпитва при това
отсъствие – недостиг. Сбалансирането се получава при среща на
физически план и тогава хората обменят енергиите си. Този, който
има да дава, и съответно другия да взема. Изравняват се скачените съдове. При секс, това изравняване също съществува. Но вече и
на още по-вътрешен план.
По време на секс, партньорите изравняват енергийните си равнища. Ето няколко казуса: Относно жените, които практикуват
най-древната професия, които понякога нямат избор, и са принудени да поемат чуждата сексуална енергия, след което трябва да я
обработят в себе си. Или да кажем случая на някой лечител, който
поемайки чуждата енергия на пациента впоследствие търси начин
да я обработи или да се освободи от нея. Или да вземем случая на
някой занимаващ се с масаж, който също поема част от енергията
на своя масажиран обект.
Всички тези случаи изискват: и момичето с древната професия,
и лечителят, и масажистът, всички те да се научат да си изработват филтър, който да пропусква само тези енергии от
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чуждите енергии, които са им по силите. Иначе, напрежението
става високо, и рано или късно бушоните изгарят. Бушоните на
енергийната система прегарят, когато се пусне в инсталацията
по силна енергия от възможното за възприемане. Обикновено, когато енергиите на отсрещния са груби и несъвместими с тези на
единия партньор, се получава това. Тогава в човека всичко кипи,
той търси начин, при който да се успокои и сбалансира, но докато
това стане, е в състояние, „не може да си намери мястото“.
Как става изработването на този енергиен филтър? Много лесно, чрез създаването на енергийна защитна обвивка. През тази защитна обвивка, която обхваща втора до шеста чакра, ще могат да
преминават само тези енергии, които са съвместими с енергийната
система на носителя на обвивката. Обвивката е вид енергийно защитно кълбо, с което впрочем се ражда отначало всеки човек. Нека да
повторим, всъщност най-добрата енергийна защита, това е самата аура на човека, която обаче в повечето случаи е доста изтъняла,
като се има и предвид, различието на енергиите, които текат между
хората, несъвместимостта в повечето случаи – груби и фини енергии.
Как се чувства едно момиче, което практикува древната професия,
след като е прекарало няколко минути с клиент, който е крайно енергийно несъвместим с нейната енергийна конструкция. Подобно е състоянието и при изнасилване, когато груби по форма енергия нахлуват
в енергийния комплекс на потърпевшия. В такава ситуация, има само
един изход, пречистване на грубите енергии, сбалансиране на енергийните потоци..
Въвеждане на ред в енергийния комплекс
ТОЧНО ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОРЯДЪК В ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС, се налага и това разяснение относно енергийната защитна обвивка, съединяваща енергийните
центрове между 2 и 6 чакра. Тази защитна обвивка изпълнява ролята на защитна система предпазваща само от енергиите, които са
несъвместими, но иначе тя филтрира и изпълнява ролята на предпазител за нежеланите енергии. Всъщност всеки един масажист
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трябва да си е създал за себе си, такава защитна обвивка. Всеки
един лечител трябва да има своята енергийна защита по време на
лечителските сеанси. Колкото до занимаващите се със секс, като
припечелване на средства за оцеляване, то за тях това е в сила
напълно и би им дало възможност да съхранят своята младост и
здраве. Вижте какво става след практикуване няколко години на
тази древна професия. Състаряване, кожата на лицето се изменя,
енергийният комплекс не е могъл да се справи с разноликите енергии. Разбира се, че това не е така, когато човек избира своите партньори.
Защитната обвивка е нещо, което ще се усвоява в следващите години на преход на енергийните честоти. Обвивката е самонастройващ се филтър. Непропускайки ненужното и прозрачна за
нужното тя прави човека защитим. За повече информация, вижте
книгата на Дмитрий Верищагин „Освобождение“, в която е описана
технологията по създаването на тази защитна обвивка.
Интегриране на мъжкото и женското начало – смесване на двата вида енергии – мъжкото и женското начало в синтез – мъжки и
женския енергиен комплекс – човекът като съвкупност от двата
вида енергии – стремеж към обединяване и смесване на двата потока вътре в човека
Неистовият стремеж за външно попълване на нуждата от енергия на противоположния пол, резултат от нуждата от обединяване на двете в едно, на двата енергийни разделени комплекса в едно,
енергийната цялост се получава като резултат от смесването на
двата вида енергии – мъжка и женска
Мъжът иска да докосне жената в женските белези, гърди и ханш,
там където енергиите бликат, а съответно жената хваща мъжа в
съответно неговата енергийна мъжка цялост.
Скоро ще се сложи край чрез осъзнаването на енергийната потребност на разширилото се понастоящем лицемерие, че единият
може без другия. Всъщност двете начала се борят за да се свър29

жат, това е борбата за енергиите. Всяка жена се бори за потребността си от мъжка енергия, и всеки мъж – съответно иска да има
женска енергия, тогава всеки от тях като социална единица става завършен и силен. Това именно прави брака засега популярен все
още, а лицемерието лежи в основата на непризнаването на откритата зависимост на всеки един от другия.

Завършеност в енергиен план, енергийно информационно
развитие като синтез мъжду мъжкото
и женското начало
Енергийно информационното развитие не е възможно без обединяването между двете начала в енергиен план. Енергийна перфектна /завършена/ закръглена мъжко-женска форма на комплекс – това
е целта.
Засега бракът и партньорството са възможни като начини на
това развитие в социума.
Жаждата за сливане с другия като свързване с друг енергиен
комплекс засега погрешно се свързва със стремеж към полов акт
или разгонване. Напротив, нормалната жажда и стремеж към енергиен баланс у човека, го кара да търси у другия прегръдката, милувката, целувката, хващането за ръце. Неразбирането на това
от страна на някои жени, говори за дивото и невежествено
състояние на енергийната им култура. Една прегръдка или една
милувка, това не означава желание за секс у мъжа спрямо жената.
Желанието за докосване, и потиснатия стремеж у жената да се
зареди с мъжка енергия, а когато тя отпусне това у себе си, тогава шлюзът се отваря. Всъщност целият ни социум е пропит от
женска нега, желанието на жените да се слеят с мъжката енергия,
но жените не си признават това, а чакрите им инстинктивно излъчват тази нужда, която те подтискат. Всъщност в стремежа
на мъжа да докосне женския ханш и гърди, е скрит дълбокия импулс у
жената, която го излъчва като желание за близост. Всъщност же30

ните със своето лицемерно поведение и облекло, което ярко излага
на показ женските полови белези, просто подтискат у себе си нуждата по този начин на стремежа и жаждата си за мъжка енергия.
Погледнете женското съсловие, то е крещящо в своите нужди за
тази мъжка енергия, дълги крака вмъкнати в панталони, захапали
цигари начервени устни поради дисбаланс на енергиите у себе си,
почти всяка жена носи у себе си този дисбаланс. Но модата, да, тя
трябва да се спазва, жената в своята роля на външно независима, не иска да си признае своята вътрешна реална зависимост от
мъжа. А някои са правили съответния нестандартен секс, защото
така им било казано, че трябва или че така било модно да се прави!
Едни от жените са свръхупотребявани и в тях има излишък на мъжка енергия, а друга част, страдат от недостиг и последните се
преструват, че могат да бъдат независими, и то дотогава когато
срещнат поредния мъжки екземпляр с когото най-накрая показват
същността си.
Че мъжът можел без жена, а жената – без мъж никога! И да, и не!
Единият и другият се нуждаят и желаят взаимно като привличащи
се полюси. Може да се извърши въздържане естествено и самоограничаване под контрол, но кому е нужно, нима енергоинформационното развитие и развитието на човека като емоционалночувствена завършена личност би се осъществило в състояние
на монашество. Монасите на времето, а и сега, малцина, те имат
друга задача. За светските хора повсеместно важат настоящите
проблеми.
Жената в състояние на енергиен глад и мъжът състояние на
енергиен глад, и двамата се стремят по един и същ начин към едно
и също нещо, енергийно информационно развитие което се изразява в своя краен стадий като мъжко женски енергиен вътрешен
комплекс или обединяване на двата енергийни потока във всеки от
двамата на вътрешен план, но докато това се получи има борба за
обединяване на външен план.
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Как да се спомогне за това вътрешно затваряне на потоците
като се прави удачното външно сливане в определени периоди с партньорство.
Зад желанието за секс стои първо желанието за набавяне на
съответната енергия, и второ, стремежа на човека към удоволствие, при положение, че му е било внушавано толкова дълго, че
секс това е екстаз. Жаждата за ендорфини, както и преди всичко
за противоположната енергия, ето това прави секса толкова необходим и актуален. А не стремежа за продължение на рода, нито
социалния стремеж човек да създаде семейство. Семейството се
явява осъзнатост на нуждата от енергиите и по този начин се
решава леко въпроса за обединяването на двете енергийни начала
в една семейна двойка. На този етап, това се прави неосъзнато и
двамата партньори в семейната двойка не разбират никак ролята
на енергийния съюз. В повечето случаи, след известно време този
съюз търси начин да се разтури и подмени партньора с друг източник на съответната противоположна енергия. Мъжът се нуждае
от женска енергия, но в съответния носител, който естетически
съвпада с неговия вкус.
Най-големите спекулатори с енергийния и сексуален глад, това са
еротиката и порнографията и индустриите, които стоят отдолу.
Егрегорите на тези две индустрии, са обхванали яко тази изначална
потребност на човека и я експлоатират жестоко. Всъщност мъжът
не търси картинките, нито външните красиви форми, погледът му
бива запленен даже не и от обещанията за сладост по време на сексуален акт. Мъжът обикновен потребител на тези сайтове, търси
съвсем просто само едно, нуждата от енергия, която вижда в разголените женски форми. Ето, това е „болното въображение“, което
виждат някои блюстители на реда, в кавички самите те потънали в
паяжините на примката на егрегорите, в собствената си заблуда. Те
търсят в ползването на тези сайтове болно съзнание у потребителя. Всъщност потребителите са нормални хора, които се стремят
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към енергия, само че не в съответните места поради примиките
на социума, а в виртуалното пространство. Егрегорите всъщност
са разработили перфектно своята система за да ловят мухи чрез
метода на филията с мед.
Егрегорите са разработили всъщност системата на илюзията
„майя“, понятие според Източната философия, като са поставили
във възприятието красивата женска форма, която сама по себе си е
красива като се моделира съзнанието с обещания за много енергия
и обещания за удоволствия, за ползване на енергиите. Пример, широк женски ханш и красиви женски гърди, всъщност това е просто
символ, зад който се прокарва обещание и илюзия. Реално зад външните белези у носителят стои едно възможно невинно съзнание и
защо не, една душа която не подозира че я експлоатират по този
начин. Много често жените не осъзнават по време на модните ревюта в какво ги въвличат егрегорите, в какво ги превръщат /куклибарби/ и как ги манипулират превръщайки ги в обекти на сексуални
апетити.
Какво представлява истинският мъж и истинската жена в този
преходен период на земята.
Очевидно, това не е този мъж или жена, които сме свикнали да
виждаме от кориците на модните списания, нито пък тези, които
се показват върху подиумите на модните ревюта.
За да се разбере, какво е това „истински мъж“ или „истинска
жена“, трябва да се тръгне от позицията на замисъла на Създателя, и най-вече от понятието за еволюция. Ако един мъж или
жена не еволюират като такива, те естествено не са истински
представители на своя пол, на своята принадлежност. Кой е критерият за еволюция тогава? Може би да се съобразяваш с духа на времето! А кой е духът на времето! – Само не и това, което се проявява в рекламите и клиповете. Това очевидно означава да се гмурнем
в дълбоките води на вътрешното си усещане. Замислете се, кой е
истински от тези мъже и жени, които са около вас. Както казват
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– „мъжът трябва да бъде мъж“, а „жената – жена“. Това естествено
не означава, че мъжът е в старите параметри на грубост и агресия, емисия и действеност. А съответно жената – с престилка в
кухнята, пасивна и отглеждаща домочадието.
Та, много просто, ние сме загубили представата за истинските
мъже и жени! Някой ни създава на порции имидж на поредната жена
вамп и поредния обаятел на женските сърца. А също така и вече мелезите в лицето на бисексуалния мъж, гей, жена с изразени мъжки
качества и наклонности към жени. Време е да осъзнаем манипулациите в секса!
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ И СЕКС – В БЪДЕЩЕТО ЩЕ ГО ИМА ЛИ?
Откъс от книгата „Духовни връзки“, автор Деляна, в която ИК
/източникът на информациите/ заявява:
„Сексуалното общуване при виртуалния секс се осъществява
преди всичко със силата на мисълта, която ако е достатъчно развита, може да доведе до „истинско сексуално общуване“, което да
се осъществи по начин, който е съвършен и не зависи от това,
къде се намират хората в момента.“
„Процесът на „галенето и милувките“ е нещо, което присъства непрекъснато и което е неотменима част от цялостния
сеанс. През цялото време едната душа /човек/ излъчва любов към
другата душа. /човек/. Излъчваните чувства са толкова силни и истински, че понякога чисто физически могат да бъдат усетени.“
СЕКСЪТ В БЪДЕЩЕ И СЕГА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА
Именно това е главната тема в настоящата брошура. Обсъждане и споделяне на размисли върху нещо, от което всички хора
зависят.
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БИСЕКСУАЛНИЯТ МОДЕЛ И ПРЕХОДЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО –
НОРМАЛНИ ЛИ СА ТЕЗИ ОТНОШЕНИЯ,
НЕЗАЛОЖЕНИ ОТ СЪЗДАТЕЛЯ
Как са се появили тези отношения на извратеност и възможно
ли е хората да осъзнаят изкуствения метод на тяхното привнасяне?Явленията гей – лесбийки, хомосексуалисти, всичко това не
е от Създателя! Какво да се прави – толерантност или воюване!
Естествено е, че с воюване, те само биха се уголемили като израстъци върху организма на майката земя. Но е необходимо с търпение да се обяснява на тези хора за изкуствения характер на
привнасянето на това болестно състояние. Че това състояние
не е естествено, а е резултат на препрограмиране. Единствено
чрез депрограмиране могат да се неутрализират тези свръхмощни
програми на гей, садо-мазо, лесбийство, хомосекс и пр. извращения и
болестни състояния на човечеството.
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III. СЕКСЪТ КАТО МЕТОД НА ОТРАБОТВАНЕ
НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ЕМОЦИОНАЛНО
ЧУВСТВЕН ПЛАН
Мъжкото и женското начало –
необходимостта от партньор в социума
1. Проблемът на човечеството и големите градове – битката за
енергиите, защо хората пушат нервно с ръце в джобовете, липсата на енергия и необходимостта от нейното набавяне.
2. Бъдещето на човечеството и енергийното здраве!
3. Източниците на енергия, твърдото гориво, хранителните продукти, въздуха, водата и слънцето, сексуалната енергия, енергията – прана и финните енергии на Святия дух
4. Хората обичат да им се обръща внимание,. да бъдат галени и
ухажвани, да получават енергия.
5. Хората не знаят, че могат да получават енергия, само когато се научат да я отдават. Работата с приемане и отдаване
на енергията. Ето – това е!
6. Най-четените книги в Интернет пространството и най-често
посещаваните сайтове са свързани със сексуалните отношения
и енциклопедии, видове запознанства, преодоляване на самотата, търсенето на партньора. Агенции за запознанства, защо са
толкова важни те! Защо проституцията така просперира и е
вечна най-древна професия!
7. Човек мисли в по-голямата си част от времето за секс, което
доказва, че той е всъщност един сексуално-емоционално-чувствителен комплекс, вместо споменаваното „рацио“.
8. Паричната енергия и сексуалната енергия са в основата на манипулацията.
9. Колосалната злоупотреба с работата на лихвения процент!
10. Колосалната злоупотреба със сексуалната енергия!
11. Опита да се въведе изравняване на стойностите между финансова и сексуална енергия, всичко се купува, включително и секс.
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13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

„Пари – секс – пари“
Увеличаващ се брой на хора с изкривена сексуална ориентация
– хомо и гей сексуално програмиране.
Резултати от действията на порноиндустрията и опитите да
се препрограмират индивидите вкл. в областта на секса. Всеки
филм съдържа подобна програма въздействаща в областта на
секса. Добавяйки – реклами и медии.
Когато избираме между няколко неща, какво да правим, в повечето случаи първо се насочваме към най-апетитното и то
е свързано със захранващата система на енергиите от секса.
Енергията на другия пол, която ни липсва. Човекът е устроен
така, че във физическото си и енергийно тяла има нужда от
енергията на партньора – вътрешен и външен. Съответно –
мъж- вътрешна жена, жена – вътрешен мъж.
Човекът е устроен като двуполово същество, има нужда от
партньор на физически и енергиен план.
Най-голямото удоволствие на човека идва от съединяването на енергиите – мъжка и женска.
Най-често срещаните интереси в живота са: здраве, благосъстояние, секс, взаимоотношения, развитие.
Най-често срещаната дума в интернета е секс.
Секс, това не е удоволствие, нито пози, нито техники,
нито глад за удоволствия, нито срам и чувство за вина,
нито сексуалност.
Секс, това е обмяна на енергии, взаимовръзка, на вътрешен
и външен план. Даване и вземане, като първо е желанието за
даване, а не вземане.
Секс, това е част от съобразяването с действителността, че
във физически и енергиен план, човекът е полярен и има две начала – мъжко и женско, янг и ин.
Секс, това е и нуждата от ендорфини.
Сексът, това е най-често изпълняваната дейност след яденето, ако се приеме, че включва и мислене за това.
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24. Разбирането на двойнственото начало у човека, на неговата
полярност и на необходимостта от възстановяването на изначалните отношения между двете начала – мъжко и женско.
25. Мъжкото начало, това е връзката на човека с Небето, женското, това е връзката му със земята.
26. Ако сексуалната енергия се явява част от етажите на енергийната пирамида, то следва, тя да се преподава като начин
на използване заедно с другите подобни етажи, например на паричната маса.
27. Смесване на двата вида енергии у човека, мъжката и женската,
необходимост от мъжка енергия у жените, необходимост от
женска енергия у мъжете.
28. Женска енергия у мъжа, необходимост, изразява се в поява на
форми с които се дават сигнали за подобни на глада и жаждата,
нужди на тялото. Тъй както е гладът и жаждата, и сигналите
произтичащи от нуждата от течности и храна, тъй е и устроен подобния механизъм, за сексуален глад, изразямавщ се в нужда от обмяна на енергии.
29. Хората, които имат от двата вида енергия, изглеждат много
добре. Енергийните потоци у тях функционират равномерно.
Енергиите се размесват и има хармония.
30. У хора, които живеят самотно и не умеят да балансират енергиите си, тоест не са намерили хармония с вътрешния си мъж
или жена, има постоянен дисбаланс на енергиите, изразяващ се
в излишък или недостиг на енергия. Съответно, състояния на
агресия и напрежение или сънност и отпадналост.
31. Човек трябва да намери баланс, да осъществи равновесие и хармония с вътрешния си партньор, жената с вътрешния мъж и
мъжът с вътрешната жена.
32. Мъжът трябва да разбере от какво има нужда жената, и жената, съответно трябва да разбере, от какво се нуждае мъжа. За
тази цел, мъжът трябва да се постави в ролята на жената, а
жената в ролята на мъжа. Как ще стане това, когато никога
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33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.

никой от двамата не бил в един живот и двете.
Ще стане това, когато се провеждат курсове по осъзнаване
и влизане в ролята на другия пол. Чрез игрови ситуации, чрез
модели на пълна откритост и прозрачност в отношенията
Когато мъжът се опита да проумее жената до себе си и я приеме като своя втора половина. Когато жената се опита да разбере мъжа до себе си и се опита да го разбере като свое второ
аз. Когато двамата се взаимно допълват и осъзнават като една
неделима полярна цялост.
Етажът на сексуалната енергия и етажът на паричната енергия, трябва да се анализират и осъзнаят защо са толкова важни за социума. Жените и секса! Парите! Властта! Благата!
Здравето! Към какво се стремят хората? Какви са пожеланията които си отправят? Какви късмети се залагат в коледната
баница?
Здраве, благосъстояние /благосъстояние и пари не са едно и
също/, щастие, хармония, власт, сбъдване на мечтите, пари!
Защо хората имат неправилно отношение към парите? Парите
като енергия, която им носи объркване, парите като нещо, което трябва да бъде премахнато, парите като средство за поробване и държане в състояние на контрол, парите като лост и
сткимул за развитие на човека, парите като средство за прехрана.
Когато отношението към парите се изправи, тогава се разбира защо те са били допуснати да съществуват. Като лост за
развитие на човека.
Как става самонадяването на примката и как човек изпада в
състояние на парична зависимост. Започва да търси пари и да
ги очаква, при което те не идват по неговото желание. Тоест
механизмът на привикване на парите задействува само когато
човек не ги търси. Тогава те се стичат спокойно у него по предварително зададената им програма като средство за съответната цел.
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40. Парите като средство за прехрана, това е обичайната парадигма върху която е стъпил „допуснатия от Създателя“ майстор на хитрините.
41. Може ли да се надхитри механизма на казиното и хазарта? – Никога! В Природата няма хазарт. Парите за да дойдат някъде,
трябва да се вземат от някъде и когато това става с цената
на войни и убийства, това не е за благо.
42. Философията на илюминатите е да се вършат с двете ръце
едновременно „благотворителност и разпалване на войни“, но
по този начин, кармата на човечестнвото се задълбочава. Парите, които се изкарват по тази философия, не носят благо и
истинско вътрешно развитие. Има развитие на способности,
което не е за благо на човека като цяло и същност. Придобиването на определени опитности, ако не води човека до еволюция,
не бива да се допуска, защото след него идва срив във вътрешните структури на човека.
43. Допускането на „вземане назаем“ в началото на дадено начинание, вкарва човека в ситуация да очаква пари за да ликвидира
задлъжняването си, и точно това, го прави зависим, в резултат
на което, зависимостта му се увеличава, парите обикновено не
идват по негово желание и очакване. Именно това е капанът,
който го вързва в зависимост.
44. За да постигнеш нещо, трябва да рискуваш, влизането в риск,
това е задлъжняването и след това е капанът, битката за неговото преодоляване. И Обиграване, но когато го обиграеш,
тогава наистина ставаш Ловец. И в двата потока на енергиите – паричният и сексуалният. Това е пожелание за всички
Строители на Новото!
45. Не е ли по-добре да правиш нещо все пак за другите като се
опитваш да служиш на обществото, отколкото да затъваш
в отшелничество и медитативен егоизъм. Това е въпрос на
избор! Спокойствие и заблатяване, или битка с нередностите по пътя и преодоляването им за благото на ближния!
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Сексът като фактор на разширяване на съзнанието и узнаване на
предначертанието
Сексът като метод на баланс на енергите
Сексът като метод за отработване на комуникацията в емоц.чувствен план
Сексът като начин за получаване на удоволетворение-оргазъм при
сливане между телата и душите/Само при сливането на душите
е възможен истниския оргазъм, другото е тръпка или неистов
стремеж да се вземе нещо от живота. Оргазъм – това е сливане
на външен и вътрешен план. Без вътрешно сливане, сексът е чиста
механика, не водеща до емоционално-чувствено развитие.-бел
от ред./
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IV. ТЕМИ ЗА РАЗРАБОТКА В БЪДЕЩЕ
СЕКСЪТ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПОЛЕ НА СЕБЕРАЗДАВАНЕТО
СЕКСЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОМОЩНИК В ЛЕЧИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО
СЕКСЪТ ЩЕ ПОМАГА НА ТВОРЧЕСТВОТО
КАК ЛИ?
МНОГО ПРОСТО!
ЧРЕЗ ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ СЛУЖИ И ЧРЕЗ ВЪЛШЕБНОТО ПОНЯТИЕ
„ЕМОЦИОНАЛНА ВОЛЯ“
ЖЕНСКОТО ЕГО И НАСАЖДАНИЯ С ВЕКОВЕ СТРАХ ОТ
ИЗНАСИЛВАНЕ НЯКОЙ ДА НЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ТЯЛОТО
ЖЕНСКИЯТ ЕГОИЗЪМ И СТРАХ В БИТКА С ЖЕНСКОТО СЪРЦЕ И
ДУША

V. СЕКС И РАБОТА СЪС СЪЗНАНИЕТО
В секса човек трябва да се развива, да утвърждава емоционалната си воля, да развива енергийното си тяло, да поддържа блестяща меридионална система, да развива своя емоционално чувствен
комплекс, да набавя необходимите му енергии и балансира енергийната си система, да създаде икономичен модел на енергиен разход,
да помага на тези с които го прави и които имат нужда, да дава
беззаветно и да не взема егоистично. В секса човек трябва да
бъде слуга на другия. Само по този начин ще възвърнем древния
механизъм за бъдещата еволюция на човека. Без да го отхвърляме,
без да го преиначаваме, без да го превръщаме в финансов лост.
След секс, точката на съзнанието „Аз съм“ се премества нагоре
към творческия център, с това и се обяснява, че мнозина хора на
изкуствата по този начин влизат в творчески акт. Получава се
едно проясняване на съзнанието, разширяване, и самата точка на
себеосъзнаване като че ли се издърпва нагоре, откъдето и започва
връзката с творческия процес.
42

VI. ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННО РАЗВИТИЕ И СЕКС
Бележки за любознателния читател от позицията на предстоящия квантов преход
Факти: Честотата на Шуман /пулсът или ритъмът на Земята,
която до 1994 год. беше 7.8 Hz през ноември 2003 год. вече достигна
13.0 Hz
Земята ще бъде една от планетите, осъществили квантов преход към по-висши измерения. На 21март 2003 год. прецесионната
точка на нашата планета навлезе в 30 градус на съзвездието Водолей, от този момент земята навлиза изцяло в Новата Епоха, която
ще продължи 2160 години. Ние стоим на прага на глобални промени,
за които говори Вернадски.
Квантов преход и смяна на земните полюси
Смяната на полюсите на нашата планета става през около 13
хил. Години, което води до глобална планетарна катастрофа и загуба на Съзнанието при всички живи същества /изтриване на паметта/. Процесът на плавна смяна на полюсите се осъществява
под ръководството на Космическите Учители, започнал е през 2000
година и ще приключи до 2013 година, когато земята окончателно
ще навлезе в съзвездието Водолей.
При смяната на полюсите ще има период от три дни, през който
електромагнитното поле на земята ще изчезне напълно. Ако човек
СЕ НАУЧИ ДА СЪЗДАВА ОКОЛО СЕБЕ СИ ДУХОВЕН ЩИТ под формата на автономни многослойни торсионни защитни полета, той ще
може да запази паметта си и да премине към новото стъпало на еволюцията в четиримерното пространство. Обаче, ако човек проявява агресия, страх, и низки желания /сексът и желанието за секс не
е ниско желание за разлика от проявите на сексуалност познати в
обществото като толерантна изява на любовта – бел. от ред./той
АВТОМАТИЧНО ПРОПАДА В ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО, дори и
да има гореспомената защитна система. /Накратко, човек трябва да
стане същество, неспособно да излъчва абсолютно никаква агресия./
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И така, въпросът е как, като знаем за предстоящите събития,
как бихме могли да ориентираме дейността по правене на секс в
руслото на укрепване на нашето енергийно тяло. Другият път, по
който сега върви човечеството на сексуални злоупотреби, това е
път на гибел.

VII. ОТКЪСИ ОТ „ЕДИНАДЕСЕТ МИНУТИ“
НА ПАУЛУ КУЕЛЮ
1. Въпреки че целта ми е да разбера какво е любовта и въпреки че
страдах заради мъжете, на които отдадох сърцето си, установих,
че тези, които докоснаха душата ми, не успяха да пробудят тялото ми, а онези, които докоснаха тялото ми, не успяха да достигнат
до душата ми.
2. „Аз не съм тяло, което има душа, а съм душа, която има
някаква видима част, наречена тяло. През всички тези дни присъствието на душата ми беше много no-осезаемо, отколкото си
представях. Тя не ми казваше нищо, не ме критикуваше, не ме съжаляваше. Само ме наблюдаваше.
Днес разбрах коя е причината: отдавна престанах да мисля за
онова нещо, наречено любов. Тя като че ли ми бяга, сякаш вече не е
толкова важна за мен, не се чувства добре дошла. Но ако не мисля
за любовта, с мен ще е свършено.“
3. „По много неща приличаше на останалите проститутки, както и на другите жени, които бе срещала през живота си: най-голямата Ӝ мечта бе да се омъжи и да води сигурно съществуване.
Не мечтаеха за това единствено омъжените (почти една трета
от момичетата, с които работеше) или наскоро разведените. Ето
защо, за да разбере по-добре себе си, тя се опита – много внимателно – да разбере защо другите са избрали тази професия.
Не научи нищо ново и направи списък с отговорите:
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а) казваха, че трябва да помагат на мъжете си за издръжката на
семейството (А ревността? А ако в бара се появеше някой приятел
на мъжа? Но тя не се осмели да навлиза в такива подробности);
б) да купят къща за майките си (извинение, подобно на нейното,
което изглеждаше благородно, не беше сред най-често срещаните);
в) да съберат пари, за да си купят билет за връщане (колумбийките,
тайландките, перуанките и бразилките много обичаха да изтъкват
тази причина, въпреки че вече много пъти бяха събирали сумата и веднага след това я бяха изхарчвали, защото се страхуваха да осъществят мечтата си);
г) за удоволствие (средата не предразполагаше много към това,
тази причина звучеше фалшиво);
д) не бяха успели да намерят никаква друга работа (това също
не беше основателна причина, тъй като в Швейцария имаше много
свободни места за чистачки, бавачки, готвачки).
В крайна сметка Мария не откри нито една основателна причина и престана да се опитва да си обяснява заобикалящия я свят.“
4. „А вие сте художник, който не разбира своите модели. Може
би седналият там разсеян химик, който спи в момента, всъщност е
железопътен работник. И всички останали хора на вашата картина
изобщо не са това, което си мислите. Ако не беше така, никога
нямаше да твърдите, че виждате „особена светлина“ в една жена,
която, както установихте по време на рисуването, НЕ Е НИЩО
ДРУГО ОСВЕН ПРОСТИТУТКА.
Последните думи бяха произнесени бавно, на висок глас. Химикът
се събуди, а момичето на бара донесе сметката.
– Това няма нищо общо с проститутката, а с жената, която
си – отговори Ралф също така бавно, но тихо, не обръщайки
внимание на сметката. – В теб има светлина. Светлината, която се излъчва от силната воля, от някого, който жертва важни неща в името на други, считани от него за по-важни. Очите
ти, тази светлина блести в очите ти.“
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5. „Да почувства, че е желана, я възбуждаше повече от всичко друго. Това нямаше нищо общо с традиционното: искам да се
любим, искам да се оженим, искам да стигнеш до оргазъм, искам да имаме деца, искам обещания. /изискванията и чувството
за собственост върху партньора – бел. от ред./ Не, желанието
беше волно чувство, носещо се свободно в пространството,
трептящо, даващо на хората воля да се сдобият с нещо, а това
беше достатъчно – тази воля даваше тласък на всичко, разрушаваше планини, навлажняваше влагалището й. Желанието беше в
основата на всичко останало. Именно то я бе накарало да напусне
родината си, да открие един нов свят, да научи френски, да преодолее предразсъдъците си, да мечтае за покупката на ферма, да
обича, без да иска нищо в замяна, да събуди жената в себе си само
заради погледа на един мъж. С премерени бавни движения тя свали и
другата презрамка и роклята се плъзна по тялото й. След това разкопча сутиена си. Остана гола до кръста, опитвайки се да отгатне
дали той ще се нахвърли върху нея, ще я прегърне, ще Ӝ се закълне
в любов, или е достатъчно чувствителен, за да може самото желание да му достави същото удоволствие, сякаш я е обладал.
Обстановката около тях започна да се променя: шумовете вече
не съществуваха, камината, картините, книгите бяха започнали да
изчезват и бяха заменени от някакъв вид транс, при който съществува единствено неясният обект на желанието и нищо останало
няма значение.
Мъжът не помръдна. В началото тя забеляза известна свенливост в погледа му, но това не продължи дълго. Той я гледаше и във
въображението си я галеше с език, правеха любов, потяха се, прегръщаха се, редуваха нежност със страст, викаха и стенеха заедно.
В действителност обаче не казваха нищо, и двамата стояха
неподвижни и това я възбуждаше още повече, защото така беше
свободна да мисли каквото си поиска. Молеше го да я гали, разтваряше крака, мастурбираше пред него, използваше едновременно
романтични и вулгарни думи, сякаш между тях нямаше никаква раз46

лика, достигаше многократно до оргазъм, събуждаше съседите, събуждаше целия свят с виковете си.“
6. „Противно на мнението на моите клиенти сексът не може да
бъде практикуван по всяко време. Във всеки от нас има скрит часовник и за да правят секс двама души, стрелките на часовниците
им трябва да показват един и същи час по едно и също време.
А това не се случва всеки ден. Влюбеният не е зависим от половия акт, за да се чувства добре. Двама души, които са заедно и се
обичат, трябва да сверяват часовниците си с търпение и постоянство, с игри и „театрални“ представления, докато разберат, че
правенето на секс е много повече от една среща; то е „прегръдка“
на гениталиите.
Всичко е от значение. Когато човек живее интензивно, той използва пълноценно цялото си време и не чувства липсата на секс.
Когато прави секс, той го прави поради излишък, защото чашата с
вино е толкова препълнена, че прелива, защото е абсолютно неизбежно, защото той откликва на повика на живота, защото в този
момент, само в този момент той успява да изгуби контрол над
себе си.“
7. „Той знаеше за какво говори, аз също знаех, че моментът е
настъпил, почувствах как цялото ми тяло отмалява, как преставам да бъда себе си -вече не чувах, не виждах, не усещах – само
чувствах.
– Хайде!
И аз го последвах. Не бяха единайсет минути, а цяла вечност,
сякаш двамата излязохме от телата си и тръгнахме с радост, разбиране и приятелство, из градините на рая. Аз бях жена и мъж, той
беше мъж и жена. Не знам колко време продължи, но сякаш всичко потъна в тишина, в молитва, като че ли вселената и животът престанаха да съществуват и се превърнаха в нещо свещено, което
няма име, което е извън времето.“
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8. „Нещо no-лошо от страх. Чувстват се уязвими. Не разбират
много добре какво правят, знаят само, че то е важно, защото така
смята общността, в която живеят, приятелите им, собствените
им жени. „ Секс, секс, секс „, това е основата на живота, крещи
пропагандата, хората, филмите, книгите. А никой не знае за
какво говори.
Знаят само – понеже инстинктът е no-силен от нас, – че трябва
да го правят. Това е.
Стига! Бях се опитала да му дам уроци по секс, за да се предпазя
от самата себе си, той правеше същото и колкото и мъдри да бяха
думите ни -тъй като се опитвахме да направим впечатление един
на друг, – това беше толкова глупаво, толкова недостойно за връзката ни! Привлякох го към себе си, защото – независимо от това,
което той искаше да добави, както и от това, което мислех за самата себе си – животът ме бе научил на много неща. В самото начало всичко е било любов, отдаване. Но после пред Ева се появява
змията и казва: това, което си го дала, ще го изгубиш. Така стана и
с мен – бях изгонена от рая още в училище и оттогава се опитвам
да кажа на змията, че не е права и че no-важно е да живееш, отколкото да запазиш нещо. Но се оказа, че змията има право, а не аз.
Коленичих, съблякох бавно дрехите му и видях, че членът му е
отпуснат и не реагира. Но това като че ли не го притесняваше и аз
зацелувах краката му, започвайки от ходилата. Членът му започна
да реагира бавно, погалих го, сложих го в устата си и-без да бързам,
за да не го изтълкува като „хайде, бъди готов да действаш!“
– го целунах нежно, без да очаквам нищо, и точно затова получих
всичко. Видях, че се възбуди и започна да гали зърната на гърдите
ми, описвайки кръгове както през онази нощ на пълна тъмнина, и аз
отново усетих желание да го почувствам между бедрата си или в
устата си, или да ме обладае както той иска.“
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VIII. ЕМОЦИОНАЛНАТА ВОЛЯ
ОТКЪСИ ОТ КНИГАТА НА ДМИТРИЙ ВЕРИЩАГИН –
„МЪДРОСТ – ДА СЪЗДАДЕШ ЕМОЦИОНАЛНА ВОЛЯ“
Откъсите са показателни за отношенияето „секс – емоционална
воля – емоционална ценност – ценностна мотивация за действие
– сексът като ценностна мотивация“
ЕМОЦИОНАЛНА ВОЛЯ = ЕМОЦИОНАЛНА + ВОЛЯ
1. „Нека да разберем – а защо изобщо са ни на нас емоциите?
Нима в живота не е достатъчно просто да различаваш приятното
от неприятното? За оцеляването, принципно, би било напълно достатъчно. А ние защо още чувстваме тъга, радост, веселие, злоба...
Не е ли това твърде голям разкош в нашия не много комфортен
свят? Та нали често емоциите, както ни се струва, не ни помагат,
а ни пречат да живеем. „Емоциите го погълнаха“– казваме за човек,
който в отговорна ситуация не може да вземе правилното решение, държи се неадекватно, не намира изхода от сложното положение... А би могъл да се справи с всеки проблем, ако имаше, както се
казва, „студена глава“...
Та за какво са ни тогава емоциите? Може би те изобщо не са
ни нужни. Сега за много хора идеал стана подобието на супермен
– хладен и безстрастен, просто лишен от всякакви емоции, но затова пък винаги излизащ сух от водата. Може би, вие също искате
да станете такъв и считате, че емоциите – това е символ на слабост, че силният човек не проявява емоции?
На това ще ви отговоря ето какво. Човек с напълно липсващи.
емоции – не е друг, а болен във крайна фаза на шизофренията, намиращ се в така наречената апатоабулия. Отсъствието на емоции
– изобщо не е символ на сила и неуязвимост. Това е най-тежка диагноза, ето какво е. Такива болни нямат нито желание, нито воля.
Такова заболяване възниква вследствие на отмирането на определен слой неврони в кората на главния мозък. И такива болни (при ко49

ито, да отбележим, всичко останало функционира съвсем нормално
– няма ги само емоциите) просто лежат без да се движат. Техният разум и тяло бездействат. Нищо друго, освен отсъствието на
емоции, не им пречи да живеят, но те загиват – от бездействие,
пневмонии, гнойни рани...
Емоциите са нужни, просто са необходими – надявам се, че вие
сте се убедили в това? Те са ни нужни, за да усещаме този свят,
за да изпитваме чувства, да различаваме добро и зло, и за много
още неща. Почти всички съществуващи днес в науката теории за
емоциите ги обозначават като нещо вторично – като усещания,
възникващи в следствие на външни събития и обстоятелства или
на вътрешни състояния.“
2. „И физическото тяло, и енергоинформационните структури
на човека, и душата – всичко това представлява единно цяло, а съвсем не разнородни части. А поради това емоциите, макар и да имат
енергоинформационна природа, са пряко свързани с физиологията
и без нея просто не биха могли да се проявят в материалния свят
– тоест казано по-просто те не биха били в тази форма, в която
ние ги познаваме.
И така, що за физиологически механизъм е този, който е непосредствено свързан с нашите емоции? Пригответе се: сега на вас
ще ви се наложи да се съсредоточите и да преработите малко чисто научни данни. Ние няма да разглеждаме механиката, която има
отношение към богатата хормонална регулация, която оказва влияние на отенъка и силата на проявата на вътрешните състояния
на човека. Ние няма да се съсредоточаваме и върху конструктивността/деструктивността на емоционалните прояви, тъй като
тя зависи изключително от ситуацията. Ние ще се занимаваме
само със системата, осигуряваща позитивната и негативната модалност на емоциите.
В човешкия мозък съществуват две антагонистични системи
– енкефалиновата и ендорфиновата, по-точно, обикновено ги счи50

тат за една, взаимосвързана система – енкефалин-ендорфинова.
Когато на нас ни е лошо, в мозъка се изработват особени вещества енкефалини. Това е ако се изразяваме приблизително. А ако бъдем по-точни и използваме по-коректна формулировка, то по-добре
е да кажем така: когато с нас се случват събития, които нашето
подсъзнание оценява като застрашаващи нашето оцеляване или
противоречащи на неговите задачи, тогава се изработват енкефалини. И тогава на нас ни става лошо!
Тоест на нас ни става лошо именно поради това, че се изработват енкефалини, а не обратното! Без енкефалини просто няма лошо.
Именно те предизвикват у нас негативни усещания, като снабдяват с „отрицателния заряд“ емоциите.
Точно същото, само че на обратно, става при изработката на
ендорфини. Събитията се разпознават от подсъзнанието като съответни на неговите задачи и способстващи оцеляването и благополучието на организма като цяло – и се изработват ендорфини.
Повишаването на нивото на ендорфините предизвиква у нас усещания, които ние характеризираме като положителни емоции.
Без ендорфини няма добро!“
3. „Да, човекът прилича на риба в потока от емоции, стараейки
се да държи златната среда и прилагайки усилия, за да не отива
твърде много към противоположните страни. Крайностите винаги
са лоши: както крайната степен на мъка, така и крайната степен
на радост се явяват не нещо друго, а явна патология. И тези, които
се стремят към крайните степени на радостта, трябва да имат
предвид, че природата на човешките емоции е подобна на махало: с
каквато сила то се отклонява на едната страна, със същата сила
след това неудържимо ще се понесе на другата. Колкото по-голяма
е степента на радостта, толкова по-дълбока ще бъде последвалата степен на мъката. Не случайно на децата често се казва: „Не се
смей така, след това ще плачеш!“. И действително така се получава често: изчерпало запаса от радост, махалото на емоциите лети
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към противоположната страна, в другата крайна точка, вече със
знака минус.
Махало, което се движи напред-назад във вечното търсене на
равновесие – колко просто! Но колко мъдрост има в тази простота.
И колко мъдрост има в това движение на махалото – и слава Богу,
че то се движи, а не застава ту тук, ту там. И славаа Богу че
неподвижното стабилно положение е недостижимо – тъй като човек не може да е през цялото време в позитив – позитива отпуска,
той не може да бъде през цялото време в негатив – негатива силно
напряга и кара да се хабят резервите на организма, човек не може
през цялото време да бъде неподвижен, тъй като неподвижността
– това вече не е живот. Животът – това е движение.“
4. „Човечеството – както частиците при брауновото движение
– постепенно се измества по посока на положителните полюси.
Емоционалният вектор, сложен в колективното подсъзнание, създава мощно насочено движение в досега неизследваните области.
А сега какво?
Сега трябва да помним затова, че ние можем да поддържаме съществуването на това пространство. Ние можем да използваме
методи за емоционална стимулация на самия себе си за достигането на целта, както е описано в стъпка пет, ние можем да усилим
отрицателния и положителния полюси, пренасяйки върху тях и върху свързаните с тях обстоятелства все нови емоционални значимости.... Ние притежаваме допълнителен запас от мотивация, за
да се движим активно напред. Но детайлите, това е вече работа на
личната фантазия и нуждите на всеки.
Вие ще кажете, че това не е толкова просто? Но това знание не
може да изглежда просто, тъй като ние говорим за създаването на нов
емоционален домен. Новото – това означава, че до момента на създаването него го няма! А тогава от къде да се вземе емоционалната
поддръжка даже при усвоения материал? Та нали ако звездите светят,
значи, това е нужно на някого...“
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5. „Като светлина, емоциите отделят реалността на околния
свят. Но наоколо лежи безкраен неусвоен свят.
Всичко става по същата причина: недостатък на емоционални
значимости! Мислите, които нямат емоционален подтекст е
практически невъзможно да бъдат точно насочени. Та нали нашите емоции, активирани със значимостта на целта, се явяват ос,
стожер, удържащ цялата конструкция на мислите. Това е първо.“
6. ВОЛЯТА
„Например, там, където болшинството хора традиционно залагат на съдбата, на случайността и живеят по пословицата „Съдбата ще дойде – на печката ще се насъбере“, ние строиме своята
съдба сами, не разчитаме на волята на слепия случай и на това че
„може би някакси“ ще се устрои. Всичко може да се устрои само по
волята на енергоинформационния паразит, който ще се погрижи,
всичко при вас да се устрои за максимум полза за него, а какво ще
стане след това с човека, на него му е все едно. Не, човек не трябва
да чака милост от случая и от егрегора – той е достоен да строи
своята съдба осъзнато, самостоятелно. При изучилите техниките
няма значителни проблеми с това. Има ли желание да привлекат
любовта в живота – привличат. Нужна е добра работа – придърпват я към себе си. Искат вила – строят. При условие, разбира се, че
всичко това са истински желания. А изпълнението на неистинските
желания не е нужно на никому – това само отнема сили, време и
носи болка.“
7. „Само емоциите осветяват пътя на човека, като факел, и
те карат човека да се движи по този път.
Да, това е така – и цялото човечество се развива в полето на
мощни емоцианални вектори, и именно те ни заставят да живеем,
да се борим да постигаме, да извършваме... При това, както ние
вече сме казали, всеки има свои собствени вектори: някого по пътя
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на действието го карат да се движи напред обещанието за известност и именно това се явява емоционален стимул, сгрява душата,
както се казва, някой го отправя по пътя стремежа към покой и благополучие, които са изключително важни също поради това, че предизвикват приятни емоции... Говорейки накратко, всеки се стреми
натам, където на него, предположително, ще му бъде добре. А „добре“ – това значи не нещо друго, а че там ни очакват положителни
емоции. Но това понятие за това „добро“, затова, което предизвиква положителни емоции, може да бъде различно при различните
хора. И всеки се стреми към своето „добро“ с всички сили.
Ето го, главният двигател на прогреса и въобще източника
на всяко социално движение и развитие – не сметката, не сухата
логика, не търговския или друг хладен безразличен интерес – а
само стремежът към положителни емоции.“
8. „А от детството си ние сме привикнали на друго: на наличието
в нашия живот на неща, вече имащи емоционална окраска. Във всеки
случай, ние сме привикнали да избираме инстинктивно от всичките обекти на света и да включваме в кръга на своето възприятие
именно такива неща, които имат за нас емоционална ценност.
Любимата майка, вкусния бонбон, ласкавото слънце... Ние прокарваме своя път именно сред такива емоционално значими обекти. И
колкото са повече те – толкова по-интересен и наситен е нашият
живот.
При това ние постепенно се ориентираме в това, как и защо,
благодарение на какви свойства една или друга вещ става за нас
емоционално привлекателна – и ценността на другите, новите
вещи в нашия живот, привързваме към вече съществуващите емоционални ценности, определяме ценността на тези нови неща във
връзка с познатите ни ценности. Например, покупката на автомобил за нас няма да бъде емоционално значимо събитие, ако ние нямаме любими емоционално привлекателни места, където можем да
отидем с този автомобил, или ако няма хора, предизвикващи поло54

жителни емоции, които можем да повозим на този автомобил, или
ако няма възможност да се занимаваме с помощта на автомобила
с други привлекателни неща – например, да превозим товар, което
ще донесе много емоционално украсена печалба.“
БЕЛЕЖКА ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ:
ОТВОРЕНА ДИСКУСИЯ ПО ПОВДИГНАТИТЕ ВЪПРОСИ
НАИСТИНА НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ СЕКСЪТ КОЙТО ПРАВИ ЧОВЕЧЕСТВОТО, ДА СИ ВЪЗВЪРНЕ ИЗНАЧАЛНА СИЛА И МОЩ КАТО ЛОСТ ЗА
ЕВОЛЮИРАНЕ НА ЧОВЕКА
СЕКСЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗНАЧАЛЕН, ОСНОВЕН ПРИРОДЕН ЛОСТ
В ИМЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА.
КАТО ПРАВИ СЕКС ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СТАВА ПО-ДОБЪР И ПОСИЛЕН
ТОВА Е ВЪЗМОЖНО!
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА РАБОТЯТ В
УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СВОЯТА ЕНЕРГИЙНА И СЕКСУАЛНА КУЛТУРА
Преди всичко – книгите на Дмитрий Верищагин, както и системата ДЕИР,
придружена с курсовете от Школата ДЕИР – Пет основни степени и множество семинари от тира „Женска вълна“, „Работа с женското и мъжкото начало“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Българският Чикунг, състав.
Диляна, Духовните връзки
Селестинското пророчество, Джеймс Редфилд
Жан Рофидал, До-Ин, книга за живота и здравето
Ян Дзюмин, Корените на китайския цигун
Дона Идън, Енергийната медицина
Коичи Тохей, Как да развием и обединим Ки
Коичи Тохей, Ки медитация
Мицуги Саотоме, Айкидо и хармония с природата
Дана Зохар, Духовна интелигентност
Петър Дънов, Книга на здравето
Хранене, дишане, сексуална култура, състав.
Паневритмия, голяма, изд. 1996 год.
Пьотър Успенски, Психология на човешките еволюционни способности
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Георги Гурджиев, Четвъртият път
Лечителската школа наУчителя
Стивън Чанг, Вътрешни даоски упражнения
Хироши Мотояма, Чакрите – мост към висшето съзнание
Теун Марез, Мъжкото и женското начало в откриване на мъжествеността и женствеността
Сунята Сарасвати, Скъпоценност в лотоса
Мантак Чия, Култивиране на мъжката и женската полова енергия
Марго Ананд, Изкуството на сексуалния екстаз
Полет към Светлината, приел и пр. Милка Стоянова
Джеймс Крюс, Тим Талер
Филми с подобна насоченост

1.
2.
3.
4.
5.

Матрицата – най-вече Матрицата 2
Изкуствен интелект
Зелената планета
Барака
Трасе 60

Една част от книгите може да намерите в книжарница Новото битие, а за
филмите, просто ги заявявате, и от книжарницата ви ги записваме на СD срещу
2 лева.
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