СЪБУДИ СЕ, ПРИЯТЕЛЮ!
Още веднаж се обръщам към тебе. Виж какво се крие под тези редове! Има ли нещо в тях, което
наистина те засяга и може да те докосне! Ако ли няма, извиняваме се за безпокойството, но ако ли
– има нещо все пак в тях, то тогава….за теб е следващото съдържание:
Планът на пиесата, която днес се играе в Театъра на Живота, се изпълнява дословно. Всяко
действие идва точно на време. Режисьорът така е стъкмил поредния акт, че зрителите участници в
самата пиеса, не могат да различат непрекъснатото действие в което играят от самия театър,
играещ се върху сцената.
Кой е режисьорът ли, питаш ме приятелю! Тоест, нали този Режисьор всъщност би трябвало да
бъде самият Бог, Висшата Сила над нас! Ех, приятелю, така са ни го казвали, но наистина – нека се
запитаме, дали това е всъщност така! Нима сам Бог би измислил подобна пиеса, в която да има
такива странни действия, като войни, убийства, насилия, и пр. Всъщност, истината е малко поиначе, и тя е толкова проста, но казва ли ни го някой в училището и на улицата. Всъщност, Бог е
допуснал разиграването на тази пиеса, тъй като Той самият е дал или предоставил пълна свобода
на избора на своето творение, човека. Е, да, така е: човекът тъй както все още се изявява, не е
много готов да поеме отговорност на собствения си напълно свободен избор. И тогава, кой избира,
вместо него!
Пиесата на днешното време, наречена Глобализиращ се свят, не е от Бога, тъй като този свят който
се глобализира, в момента се всъщност свръхматериализира и затъва в тотален дисбаланс между
основните категории – Дух и материя. Уплътняване е нужно, но самото уплътняване в материята,
когато игнорира изначалната причина за това в лицето на духа, става безсмислено. Материя без
Дух, кому е нужна. В този смисъл и днешният свръхматериализиран свят, отрупващ хората с
какви ли не материални благини, прекъсва връзката на човека с Духа. Медиите не позволяват на
тази връзка даже да съществува. Те обслужват материалното и комерсиалното. Липсва
необходимия баланс между духовно и материално. И това не е само една от чертите, които
доказват, че днешният план по който се развива света, не е от Бога. Консумативното общество, в
което всеки се превръща в придатък на машината, която съществува в името на само една цел –
печалба и нова печалба, пари и пак пари!
Да – ще кажеш, та нима Бог не е допуснал и това! Да, допуснал го е, но това съвсем не значи, че
цялата пиеса е с негова режисура. Създателят е допуснал театъра в днешния му вид, заради
изначалното право на избор заложено у човека. А последният поради недостатъчен морал у себе
си, все още стои объркан и не знаещ как да използва това право на избор, в повечето случаи, той
бива манипулиран зад приказките за Право на свободен избор, демократични свободи,
ненакърняване на личността, толерантност и прочие.
В днешната пиеса – хората актьори са обикновено два типа. Един много малък процент хора, хора, които искат да бъдат себе си, независимо от никого, вън от системата. Които изграждат свой
частен независим бизнес, свои малки екологични ферми, родови имения, чифлици, стопанства
сред Природата, които опитват да живеят в хармония с заобикалящата ги среда. Вторият тип, това
са хората от системата, които са натикани по Силата на необходимостта в коловозите на
обслужващата мрежа на системата. Това са администраторите на системата, това са
работниците й, нейните оператори и механици. Това са робите на системата. Те са на за-плата. Те
получават своя пай, своята каша, поредна доза и здравна осигуровка. Те са застраховани и
осигурени. Те са част от системата. Това са хората покрай хранилката. Те са осигурените от
Системата.
И така, първите, те са 2 до 5 процента, и вторите – останалите, обслужващи самата система. Сред
вторите, има също и такива, които не понасят системата, понякога се явяват събудени в нея, но те
са принудени от нея чрез финното насилие на „метода на хранилката”, да работят за нея.
Последните напоследък се увеличават стремглаво, осъзнаващи все повече безсмислието на тази
система. Процентът на първите, очевидно ще нараства в посока на 20 – 30 процента. Все повече се
увеличава броят на осъзнаващите се, проумяващи, че мястото им е отвъд коловозите. А за това
допринася и самата система, която се намира в процес на разграждане.
Що се касае до хранилката с която биват приковани толкова огромен процент свободомислещи
хора! Да, хранилката, това са материалните окови на човека, в които той е принуден да живее от
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момента на своето въплъщаване на тази земя. Някои наричат и заради това земята ни сега
„затвор”. За едни тя наистина все още е затвор, но затова пък, тя скоро ще се превърне в онова, за
което е била създадена. Защо е станала затвор, това е урок от историята, който е свързан с
понятието за допускане на Грях, очевидно неизбежен процес в еволюирането на човека.
Хранилката се изявява чрез действащите Три основни макропрограми у човека: Програма за
себесъхранение или инстинкт за оцеляване, Програма за себеобезпечение – включваща нуждата
от храна, вода, подслон, Програма за продължение на рода изразяваща се в нуждата от
партньорство, социалност, семеен кът и пр. И трите програми са вградени дълбоко у човека, и без
тях, той не би могъл да създаде нужния баланс в отношенията между духа и материята у себе си.
Та, нали човекът е всъщност не само материя, той е преди всичко дух, душа, програма за развитие
на опитности в настоящото си пребиваване на земята, програма за извършване на някаква задача,
присъща нему, с която той идва като предначертание тук на земята.
Главната задача днес, която стои пред човечеството, това е днешният познат ни човек, т.както му
казват от Космоса „Хомо сапиенс”, да съумее да разшири своето съзнание и също така, на второ
място, и при това много важно, той да съумее да повдигне собствените си енергийни честоти,
тоест честотите с които вибрира неговото енергийно материално и вътрешно тяло Физическото
тяло за тази цел трябва да бъде приведено в състояние на правилно дишане и възприемане на
енергия от въздуха, на правилно хранене и олекотяване на тялото от товара на ненужните
баластри, и на правилно изчистване на тялото от страна непотребните за физическото му развитие
материи.
И така, да повторим: правилна енергийна култура и енергийно сбалансиране, придружена с
ускорено повдигане на собствените честоти, и по този начин адаптиране с честотите на планетата
земя. Второ, максимално разширяване границите на съзнание на съвременния човек, за да може
той да възприеме цялата безсмислица в която е бил потопен през последните векове и
възприемане на абсурда до който е бил доведен с изчерпването на условията за по-нататъшно
развитие на днешното човечество. Нужни са нови условия!
Да продължим по-нататък!
Глобалисткото общество и нов световен ред, това всъщност представлява една добре режисирана
пиеса в която „Четвъртоизмерните кукловоди” държат усмихнати своите подопечни кукли, които
направляват, мотивират или стимулират, а най-точно – манипулират посредством лостовете на
хранилката.
Върху сцената в резултат на тези съвместни действия на цялото театрално кукловодно тяло,
куклите изглеждат щастливи, усмихнати, нахранени, материално обезпечени и сексуално и
зрелищно задоволени. На куклите им се поднасят спектакли, освен спектакъла в който участват,
спектакъл в спектакъла, най-разнообразни шоу програми и чалга. Самите кукли творят шоуто. Под
вещото ръководство на кукловодите. Заедно с шоу спектаклите, присъстват и програми – опера,
представления в стил духова музика, Чайковски, Лебедово езеро, Бой със саби и пр. В миговете на
реална култура на куклата й е позволено все пак да притвори очи и да изживее едно
представление, да вдъхне въздух, да отвори очи, и после отново да заспи.
Идилията на новия порядък! Да, това ще задоволи една голяма част от населението, която търси
своята сигурност, която от сутрин до вечер се притеснява за своето имущество и спестявания в
банковите трезори. За своите имоти, вили, мезонети и недвижими безценности! В новата идилия,
Системата за тях, това ще бъде ред и сигурност! За човека с дух и нематериална насоченост, какво
ли ще означава тази сигурност освен едно закрепостяване и поставяне под тоталитарен
контрол! А за човека с материална привързаност, това ще бъде – сигурност и законност. Гледна
точка! При положение, че все още, и единият и другият, и материалният и духовният, не са
осъзнали необходимостта от баланс между Материя и Духовност.
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