Спас Мавров
Теория на енергийния обмен (Обща част)
РЕЧНИК
Преди да навлезем в същността на нашето изследване и имайки предвид все още
недостатъчната популярност на много от термините в езотеричната литература, а не на последно
място и многообразието на тяхното тълкуване, често противоречиво, ще посочим нашето виждане
и тълкуване на използваните в това съчинение понятия.
АДАМ КАДМОН
Двуполово, хермафродитно същество, което слизайки в ниските слоеве на материята слага
основите на човечеството. Това е описаният от Библията Човек" по образ и подобие"преди да се
раздели на двете си съставни половини - мъж и жена. За да може да се прояви в творчество и
саморазвитие. То е пожелало разделяне на двете си съставни части в самостоятелни организми мъжки и женски, Адам и Ева. Символът „ребро" в иврит носи и значението"половин", което дава
информация за това разделение, наречено от самия Адам -живот - половината от съвършеното,
богоподобното цяло, което може да интерпретира материята и да твори в единство с Адам синове,
хора. Така в Трето измерение, в Трета коренна Раса, Човекът поема пътя на саморазвитието си,
което ще го направи един ден богоравен. Единството им се интерпретира винаги в брака, в
половия съюз между двамата. Затова от край време той е ненакърним и свещен.
ЧАКРА
Енергиен център в тялото на човека, съответствуващ на определена жлеза от ендокринната
система и концентриращ в себе си енергиите на една от седемте основни планети на Слънчевата
система. Намират се по линията на големия енергиен кръг кундалини. В медицината този поток е
известен като Заден среден и Преден среден меридиани. Чакрите са общо седем. Те са нива и
състояние на биоенергийната хармония. Активирането им винаги води до съществени енергийни,
функционални и психопромени у човека. Намират се под прякото въздействие на йонните потоци
от енергии на седемте главни планети от нашата система и се изразяват най-често чрез
химикопсихичните прояви на ендокринните жлези - процес недоловим за науката и хората, но
изключително важен, защото контролира цялостното състояние на организма. Висшата Шеста
чакра. наречена още Трето око, е пряко свързана със свръхсетивните прояви на хората.
КУНДАЛИНИ
Енергиен поток в човека движещ се най-общо казано по гръбначния стълб. Започва от
опашната кост перинеума/ и по трите си канала достига до черепа, преминава през мозъчните
дребни дялове и чрез езика се свързва с Предния среден меридиан, по линията на който се
проектират седемте центъра на чакрите. Достигнал до перинеума се затваря в голяма опасваща
торса елипса. Тази елипса изгражда основната част на биополето на човека. Виж рисунка 3.
ИН
Земната, планетарна, женска енергия, матрицираща енергията ЯН на материално ниво. Тя е
матрицата по която програмата ЯН се модулира за да се оживи и разбие материалната субстанция.
Образно казано ако ЯН е ДНК, то ИН е РНК. Енергията ИН се приема от мъжа главно по полов
път - от жената. В езотеричните науки е прието да се илюстрират ЯН и ИН чрез китайските
символи въпреки, че съществуват и други малко или много известни. ЯН се илюстрира със знакът
≡ , а Ин с ≡ ≡.
ЯН
Космическата, мъжка енергия, формираща енергийните процеси у хората. Тя е Методът за
творчеството, за ДНК и за полът при зачатието. Космическата характеристика на ДНК се носи от
енергията ЯН. Приема се от жената главно чрез мъжа по полов път.
ЛУЦИФЕР
Светоносният син на Бога - Творец на материята от първичния хаос към микро и макро
структурите. Името му произхожда от Лукс /LUX/ - светлина. В езотеричен смисъл той е
създателят на АЗ-ът у човека като самосъзнание и баща на Егото като самоопределение.
Неговият помощнив Сатана, Князът на този свят, /изкусителя, изпитателя/, е създаващият
условията за отношение и съпоставяне на двете същности Духът и Егото. Самосъзнанието и
Самоопределението, които се реализират чрез първия критерий даден на хората -отношението.
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ЛУЦИФЕРИЧНИ СИЛИ или ДЕМОНИ
Енергийни същества, които водят хората, чрез виталното тяло у тях, към удоволствия
имащи за цел да ги отронят от духовността чрез страстите. Когато Духът, Космическата
безсмъртна субстанция, напусне човека докато е жив, те се всаждат на негово място и го
подчиняват на похотливите си желания. Мария Магдалена е била обсебена от седем такива
същества. Евангелията описват случай когато владетелят на енергийните тела на човека, Христос,
изгонва от хората такива същества и ги вкарва в прасетата, които веднага след това се удавят. Тъй
като животните, в случая прасетата, нямат развито витално тяло те не могат да издържат на
Луциферичните енергии и губейки контрол над инстинктите си се хвърлят във водата. Това
преенергитизиране на тялото не е фантастично явление, а е нормално физическо явление често
наблюдавано и у хората, особено у такива, които са в психическо неравновесие. Психиатрите
дават обилна информация по този въпрос. Луциферичните сили са сили на гордият, себелюбив и
егоистичен АЗ.
АРИМАНИЧНИ СИЛИ, също ДЕМОНИ
Сили на Егото, на себелюбието и жаждата за власт над другите. Тези сили винаги работят
чрез Луциферичните сили и най-често Водят до насилие и жестокост у хората. Ариманични хора
на нашето време, обсебени напълно, са всички завоеватели като Нерон, Цезар, Хитлер и т. н. До
Християнството те са особено силни и властни, като най-слаби са в индийския народ поради
многостепенното кастово разделение което не позволява и мисъл за претенции и гордост. Със
заповедта си за смирение Христос елиминира тези същества у своите последователи. Това важи
дори за апостолите Му като Петър на когото казва „Нямам нищо с тебе ако не умия краката ти!"
ДУХ
Според нас това е енергийният потенциал с космическа природа, безсмъртен, неразрушим,
съзнателен, ръководител на душата и еволюцията на индивида. Ще приведем най-точното според
езотериците определение /на Платон/ за това понятие:безсмъртният, нематериален, чисто
божествен принцип в човека венецът на човешката Триада.
ДУША
Комплекс от връзки изразяващи степента на отношение между Дух /енергия/ и Тяло
/материя/ като състояние на двете в единство. Езотерично Душата е субстанция на Етерното и
Виталното тела и отразява нивото на еволюцията им. В Християнството тя е Нефеш -живот, кръв,
жизненият принцип /Битие - гл. 37, 21/.
„Душата... е нито дух, нито материя, но е връзката между тях. Душата е посредникът между
тази двойнственост, тя е средният принцип, връзката между Бог и Неговата форма. Следователно
Душата е друга дума за Христовия аспект, независимо дали в природата или в човека" - казва
Тибетският Учител Джуал Кхул.
От позицията на ТЕО Душата е аспекта на единното между космическата енергийна
вибрация и материалната /земна/ енергийна вибрация. Душата е специфичната вълна получена от
сборът от две субстанции, колкото и груб да е смисълът на определението сбор, съвкупност.
ЧАСТИЦАТА ,АД"
АД -първи -представка поставена пред Първият представител на каквото и да е. АД-И е
името дадено от арийците на Първата човешка раса, овладяла речта в този кръг /цикъл/. В
Библията това е предание от епохата на „едни уста и едно слово" или реч. В Кабала израилтяните
са употребявали думата Ад - онай /А ДО АУ/ - Господ.
АСТРАЛНО ТЯЛО
Такова тяло не съществува реално. Няма и реално астрално поле. Има отражателна зона на
енергиите на Етерното и Виталното тела, които създават в Ефира илюзии можещи да бъдат
уловени от енергийното поле на човека. Има го до толкова доколкото то е отражение на
емоционалния и интелектуален комплекс у човека. Както в огледалото имаме образ докато има и
реален обект пред него. Затова всички видения са илюзия и висшето истинско познание идва
тогава, когато те изчезнат. Да се победи астралното виждане, илюзията на първото ниво, е една от
основните задачи на учениците на тайните доктрини. Тук, в зоната на Астралната илюзия, работят
най-много демоничните сили, защото Етерното и Виталното тела са беззащитни и нямат критерий
за съществата даващи информацията. Дори да е обективно вярна тя е отражение на илюзорната
действителност, която един ден изчезва. Стремежът на всеки последовател, дори аспирант, е да
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победи Астралното виждане и да усвои Менталното. Победилият тази илюзия има директна
връзка с Учителите на Ментално ниво /Умственото тяло, интелигентността/.
ЛУННИ ФАЗИ
Лунните фази са общо четири. Границата между тях е плавна и трудно доловима с просто
око, но все пак може да се отчете при внимателно наблюдение. Лунните фази контролират чрез
отразения си поток светлина развитието на живота на земята. Тяхното въздействие може да се
окаже така силно, че да породи състояние на сомнамбулизъм, добре описано от медицината. На
тези четири фази се подчиняват менструалните цикли при жените и фазите на зреене на
сперматозоидите при мъжете. В края на сегашната епоха "Риби" Лунното влияние е значително
отслабено, което прави хората много по-податливи на Слънчевите аномалии отколкото на
Лунните. Старата легенда за битката на Орфей със силите /жриците/ на Луната и налагането на
Слънчевите богове в нашата митология е предаване на тайнството за времето, когато Слънчевата
активност ще достигне неподозирани мощности. Това време е навлизането на Водолей в системата
на нашата звезда.
ЛУННИ ЦИКЛИ
Различни периоди от време, през които Луната влияе много доловимо върху цялата земя.
Най-малкият цикъл е от седем дни. Четири такива образуват Лунния месец - 28 дни. Десет Лунни
месеца е периодът на една пълноценна бременност при човека. Една календарна година има
тринадесет лунни месеца и се нарича Голяма Луна. Седем Големи Луни/91 Луни/ правят един
Пълен Лунен цикъл.
КЕТЕР
Най-висшият от Десетте Сефироти, създатели на света и човечеството. Кетер е
съдържащият в себе си женското и мъжкото начало Сефирот, който се разделя на две
единосъщности наречени в еврейската Кабала - Бина и Хокма. Бина/Йехова/ е женското начало, а
Хокма е мъжкото. На плана на материалния свят тази божествена Троица се олицетворява от Адам
Кадмон, който е двуполов преди да се раздели на Адам и Ева - мъжкото и женското начало в
материята. Кетер при разделянето си на Бина и Хокма дава началото на организацията на
материята от изначалния Хаос като я поляризира и систематизира, чрез светлината, която излъчва
първоначално от себе си - Луцифер. Адам Кадмон дава началото на човечеството когато се
разделя на две полярни същности. В този код се състои една от най-старите загадки за произхода
на видовете. Така както Единосъщният, безполов Бог, за да стане Творец разделя себе си на две
полярности, така и неговият син Адам Кадмон разделя себе си на мъжкото и женско начала за да
може чрез тяхното единство да прояви себе си в дългото битие на поколенията си.
СЕФИРОТИ
Десетте свещени творци на еврейската Кабала. Светата Троица е представена от
Сефиротите Кетер, Бина и Хокма. Свещената Седморка, творяща в материалните полета е
олицетворение на Синовете на Светата Троица. От тези Седем Сефироти Трима са висши, а
Четирима от тях са слезли дълбоко в материалния свят за да контролират и подпомагат развитието
на човечеството. Сефиротите не са същества, а идеята за съществата съществуващи във Висшите
полета на енергийно ниво, което не можем да си представим. Те нямат форма в смисъла на това
което ние разбираме под формата като ограничена в пространството материя със строги и крайни
граници. Най-старият езотеричен символ на тази свещена Десятка, преоткрит от науката / Лудолф/
е числото 3, 1415; числото 10 и т. н.
КОРЕННА РАСА
Става въпрос за цикли от общата еволюция на човечеството, които протичат за хиляди
години. В индийските предания те са четири епохи наречени ЮГИ: Двапара юга, Трета юга, Кали
юга и Сатия юга. В съвременната европейска езотерика Сатия юга съответствува на епохата
Водолей. Но името няма нищо общо със зодиакалния знак, въпреки че е тясно свързано със
съзвездие Водолей. През всичките общо Седем Коренни Раси се преминава през Четирите юги за
всяка отделна Раса. Или четири юги формират една Коренна Раса. Понятието Раса също няма
нищо общо с расите като цвят на кожата при хората, въпреки че всеки цвят съответствува на една
от тези Коренни Раси, когато хората от дадения цвят на кожата са били водещата в цикъла раса.
Сегашната Пета Коренна Раса съответствува на Четвъртата степен на навлизането на планетата
Земя в ниските плътни нива на материята. Духовното в този период е плътно обхванато от
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материалното, от егоизма, от себичността, основен израз за което са ненаситните страсти. Пета
Коренна Раса навлиза в най-черния цикъл /Кали юга / преди повече от 5000 години. Нейният
последен малък, вътрешен цикъл, започна преди 2000 години - времето когато великият Учител
Христос идва -доброволно да предупреди хората за края на черната юга и за идващата Сатия юга Водолеят - цикълът на постепенното и неудържимо надделяване на Духовното над Материалното.
Този преход е известен още като епохата Риби - най-силният цикъл на Карма. Затова Христос има
троен символен /езотеричен/ знак. Той е Козирог /мъдрост/ по космическа същност в света на
формите; Риба защото идва да извърши делото си през цикъла на Рибите -последното разплащане
на Кармичните следствия и Водолей - Владика на новия цикъл. Предстои да навлезем в новата
Шеста Коренна Раса - поредният цикъл от еволюцията на нашата звездно-планетарна система.
КАРМА
Законът за карма е удивителен и недостижим в пълнота като знание за непосветените хора.
Неговата същност се разкрива и схваща само от посветени с висок ранг. Разклоненията и
дълбочината на този взаимосвързан процес води далеч във времето преди създаването на нашата
Слънчева система. Да се съзрат там съществуващите причини обуславящи днешните взаимовръзки
е невъзможно.
„Определено можем да кажем, че това е Закон занимаващ се или основаващ се на причини
присъщи на самата материя и на взаимодействието между отделните атоми. Всички атоми,
независимо от това дали са на човек, животно, растение или материя на вещество, се контролират
от Пет фактора. Освобождаването от Карма, за което толкова много се говори днес сред
непросветените или полупросветените, наричащи своеволно себе си езотерици или ученици на
някой недоказан източен или западен учител, в истинската си същност означава само едноосвобождаване на атома от Личен проблем. Когато говорим за Карма ние се занимаваме с нещо
много по-голямо от причинно-следствените отношения между хората и света в който те живеят.
Карма не е закон за възмездието. Възмездието е само един от аспектите на Закона на Карма.
Карма е това, което човекът е установил, подкрепил или пропуснал да направи. Карма е система от
отношения даващи ни критерият за оценка и волята да преодолеем житието си чрез духовното у
нас. Карма винаги дава шанс. Наш е проблемът дали сме го пропуснали или не, но така или иначе
следствието е неотменимо." - казва Учителят Джуал Кхул.
ЧЕТВЪРТИЧНОСТ
Енергийна и времева промяна в цялата биполярност на човека подчинена на четирите фази
на Луната, на четирите бази на ДНК на клетъчно ниво и на четирите кръвни групи, както и на
четирите структурни принципа образуващи четирите основни вида клетъчни структури на
органите у човека и животните. Четвъртичността е в основата и на менструалния цикъл при
жените както и на целият ритъм на половия им апарат.
КИНОВАРНО ПОЛЕ
Нарича се още котелът, зоната Дантиен /долен/, поле на Елексира и т. н. Намира се на
четири пръста под пъпа, в долната част на корема, почти отговаря на акупунктурната точка Ци-хай
/море на енергията/ от Предния среден меридиан /Жън-май/ - наречен още меридиан на зачатието.
Енергиен център на половата енергия. Особено важен е при жената, защото се оформя и
задействува окончателно под въздействието на половата енергия на първия мъж, с който жената
има полово общуване. Обособява се като такъв в момента на скъсването на химена. К. п. е
мястото, където се запечатват всички мъжки енергии и се предават по енергиен път на зреещите
гамети в яйчниците, а от там и в бъдещия плод. Тук са вплетени енергиите на всеки полов акт и на
всеки аборт изразени в енергийното поле като „черни дупки". Магнетичните, енергийни деца
черпят енергия от това място за да живеят. Киноварното поле е енергийната Светая Светих на
жената.
ВАМ
Енергията ВАМ е една от четирите елементални субстанции на цялостната енергийна
хармония. Тя е енергия на водните субстанции и е една от първите обособили се самостоятелно
сили. Ръководи се от особени същества, които в народния епос се наричат Уиндини, Русалки и т.
н.
РАМ
Енергията РАМ е също една от основните елементални енергии съответствуваща на
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субстанцията на огъня. Отговаря на първоначалното натрупване на енергии в материалния хаос
формираща го до определени закономерни процеси. Всяка планета има своята енергия РАМ, а в
Слънчевата система грубо казано Слънцето е основният й носител. Съществата ръководещи този
вид енергия се наричат Саламандри. Препоръчваме на любопитния и освободен от предразсъдъци
читател да обърне внимание на същността на съществата определени от митологията като
носители на тази енергия. Съвършенството и степента на организация на дадена енергия
съответствува на вида и степента на развитие на съществото, което я ръководи. Не на последно
място в този анализ е степента на разум и съзнание у носителя.
ТЕО
Теория за енергийния обмен при еднополовите същества и по-точно при животните и
човека. Разглежда процесите на взаимното проникване на енергиите на мъжа и жената, както и
всички следствия произтичащи от тези контакти. Базира се на всеобщия Закон за енергийното
излъчване на материята намираща се в състояние на оформени структури на атомно, молекулно и
надмолекулно ниво.
ЕО
Енергиен обмен. Такъв съществува не само в животинския, но и в растителния и минерален
свят. Въобще трябва да се запомни, че всяка форма, всеки материален обект има свое специфично
излъчване /енергийна вьлна/, което влияе и се влияе от другите форми край него. ЕО е в основата
на цялата биологична хармония на Земята и е причина за сложни енергийни процеси и следствия.
ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА
Една четвърт от Лунарния месец съответствуваща на седем дни и на определен цикъл от
фазата на Луната. Бременността се отчита по тази формула. Лунарният месец има 28 дни - четири
гестационни седмици.
ЗАДЕН СРЕДЕН МЕРИДИАН /ДУМ-МАЙ/
Управител на енергията на тялото. Проводник на кундалини и нейните три канала /потока/.
Подчинен е на енергията ЯН /ден/. Започва от опашната кост и завършва в дясната половина на
лицето в гънката на устните. В зоната на точка 24 на този меридиан се намира Шеста енергийна
чакра, наричана още Третото око.
ПРЕДЕН СРЕДЕН МЕРИДИАН /ЖЪН-МАЙ/
Енергиен канал на зачатието. Проводник на енергията кундалини в предната част на тялото
и преносител на Ян за вътрешните органи. Отвежда кундалини в зоната на киноварното поле и
половите органи. Собствената му енергия е ИН/нощ/. Започва от перинеума и свършва във
вдлъбнатината на долната устна. В неговата шеста точка се намира киноварното поле. В зоната на
втората му точка се проектира втора /полова/ чакра. В зоната на 12 точка е пъпа, на 14 - та
Слънчевият сплит /Трета чакра/, а на 17-та точка Сърдечната /Четвърта/ чакра. В точката 21 е
разположена Пета енергийна чакра /на чувствата/. Целият Преден среден меридиан е енергийният
преносител на основния поток енергии движещи се по човешкото тяло и имащи изключително
значение за неговото съществуване. Тук могат да се диагностират всички болести на организма в
техния най-ранен период.
ОВОГЕНЕЗА
Процес на зреене на женските полови клетки до превръщането им в яйцеклетки годни за
оплождане. Започва в ембрионалния период от развитието на момичето, но протича с прекъсване.
Вътреутробния период се нарича Овоцит 1 ред. Нарича се още Примордиален фоликул. След
пубертета степента на развитие до годна за оплождане гамета се нарича Овоцит II ред. (Целият
процес на узряването на гаметата до превръщането й в Граафов фоликул трае 28 дни - един Лунен
месец, Една Луна.
СПЕРМАТОГЕНЕЗА
Процес на зреене на мъжките полови клетки, сперматозоидите. Започва в годините на
половото съзряване на момчето и продължава до старостта без прекъсване. За разлика от женските
полови семепроизводители /яйчниците/, мъжките семепроизводители /тестисите/ произвеждат
сперматозоиди едновременно и непрекъснато. Мъжките гамети съдържат два вида хромозоми Х и
У, докато женските имат само Х хромозоми. Сперматогенезата на един сперматогоний, до
превръщането му в сперматозоид, протича за около 9 седмици. В една еякулация има около 60
милиона сперматозоида, докато яйчниците отделят зрели клетки за целия полов живот на жената
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около 400 - 600 броя общо.
ПОЛЯРНО ТЕЛЦЕ
Отделянето на полярно телце става при Овогенезата, когато деленето на клетката за да
стане хаплоидна /полова/ протича така, че крайният резултат е винаги една годна за оплождане
яйцеклетка и три негодни за оплождане полярни телца. Все още не е обяснено научно, защо се
налага и кой контролира неузряването на трите полярни телца до яйцеклетки. Полярното телце е
остатък от Овогенезата.
ФОЛИКУЛ
Наречен още Граафов фоликул е образованието от клетки осигуряващо развитието и
съхраняването на женската гамета от периода Овоцит I ред до Овоцит II ред. Граафовият фоликул
при спукването си отделя годна за оплождане гамета, която след това напуща яйчника и навлиза
във Фалопиевата тръба, където изчаква оплождането си.
ЕМБРИОН
Ранното развитие на ембриона може да се раздели на следните периоди: а/ зигота - до
деленето на оплодената яйцеклетка. б/ембрион - когато деленето е от две клетки. в/ морула - около
20 клетки, след което става бластула.
След втората седмица на развитието имаме вече ембрион, а след деветата седмица - плод.
ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
Тръбата, в която попада гаметата след спукването на Граафовия фоликул. Тук е мястото,
където тя изчаква сперматозоидите за да бъде оплодена. Фалопиевата тръба е вид транспортен
канал и място на зачатието. След това гаметата напуща тръбата и ако е станала зигота се закрепва
в матката за да продължи развитието й в плод, а ако не е, се изхвърля от организма през
менструалния цикъл.
ХРОМОЗОМИ
Клетъчни структури носещи наследствеността. У човека те са 46, но в половите клетки
имат хаплоиден набор - 23 хромозома, от които само един е полов. Соматичната клетка се дели на
две и така става хаплоидна, полова.
ЦЕНТРОМЕРА
Място на съединението на рамената на хромозомите.
ГАМЕТА
Зародишна, размножителна, полово обособена клетка. Женската гамета /яйцеклетката/ при
оплождането си се съединява с мъжката гамета /сперматозоида/ и се получава зигота, която се
развива до нов индивид.
ЗИГОТА
Оплодената женска гамета се нарича зигота. От началото на оплождането до първото
делене/след 24 часа/ тя е зигота, след което става ембрион.
ЯЙЦЕКЛЕТКА
Женската гамета, непосредствено преди оплождането. Това всъщност е момента, когато
Овоцит II ред узрява напълно.
ОПЕРОН
Група гени управляващи синтеза на ензими, които действуват като една ензимна система.
Един от гените на Оперона се нарича ген-оператор, защото той задействува и спира активността
на целия Оперон.
МИТОХОНДРИИ
Клетъчен органоид. Основната му функция е да доставя енергия на клетката на основата на
аеробно окисляване.
МИТОЗА /КАРИОКИНЕЗА/
Процес при който се възпроизвеждат ядрата на диплоидните /с 46 хромозома/ клетки.
Протича в четири фази.
МЕЙОЗА
Делене, при което диплоидната клетка /46 хромозома/ става хаплоидна - с 23 хромозома и
се превръща в полова. Протича в четири фази.
РЕДУКЦИОННО ДЕЛЕНЕ
Когато диплоидната клетка се разделя и става хаплоидна. Част от Митозата и Мейозата.
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КОРТИКАЛНА РЕАКЦИЯ
Процес, при който оплодената яйцеклетка, след приемането на сперматозоида в себе си,
бързо затваря входа и блокира проникването на други сперматозоиди в тялото й.
АКРОЗОМНА РЕАКЦИЯ
Разрушаването на акрозомната част от главичката на сперматозоида при проникването му в
яйцеклетката. Акрозомната шапчица е вид взривно вещество пробиващо мембраната на гаметата.
При това разрушаване се оголва главичката и се открива хромозомния набор.
СИНАПСИС
Процес при който в една от фазите /общо четири/ на делене на оплодената яйцеклетка
хромозомните набори на майката и бащата се подреждат и чифтосват. Бивалентните двойки се
допират и образуват мостчета по които се предава генетичния материал.
ДНК
Дезоксирибонуклеинова киселина - дълги нишковидни молекули, съдържащи се в
хромозомите. Състоят се от две навити една в друга спирални вериги. Всеки нуклеид от тази
молекула има четири азотни бази. Три от тях кодират една аминокиселина. ДНК отговаря за
съхраняването на генетичния код и представлява за нас Дългата памет на вида.
РНК
Рибонуклеинова киселина - дълги нишковидни молекули, които се състоят от единични
полинуклеотидни вериги. РНК има същите четири азотни бази като ДНК, но тиминът е заменен с
урацил. Тя е информационна или транспортна структура пренасяща информацията от ДНК. За нас
РНК е късата памет, сегашната информационна структура реализираща вида /тялото/. Тя предава
на Дългата памет в хромозомите промените през живота, които се усвояват от ДНК и стават Дълга
памет предаваща се по хромозомен път на поколенията.
ЦИСТРОН
Функционална единица за генетична информация, която взема предвид анормалните
/променени/ гени измежду двойките хромозоми и компенсира анормалния ген с нормален.
Цистроните са коректорите на мутациите получаващи се през битието, докато е възможно това,
стремейки се да изчистят наследствеността от опасни водещи до замърсяване на ДНК процеси.
КРОСИНГОВЪР
Прекръстосване на гените при синапсиса. Прекомбиниране на гени от една и съща група:
групите АВ и а след прекръстосването стават Ва и ВА.

ТОЧКАТА „ГРАФ"
Много чувствителна зона във влагалището, която става особено възбудима и е главният
енергиен център на втора чакра при полов акт. Тя има особено значение при обмяната на половите
енергии и насочването им към основата на Бипирамидалната структура на жената. При мъжа
липсва такъв аналогичен център. Тази зона, точка, привежда в състояние киноварното поле на
жената нужно й да приеме енергията ЯН и да я съхрани в зоната където сперматозоидите трябва
след известен покой да „запалят" двигателите си на пълна мощност за да преодолеят огромните
препятствия към Фалопиевите тръби.
ЕПС
Енергиен полов синдром получаващ се в следствие на натрупване на чужди полови енергии
у майката и предаващи се на дъщерята, която става неволно подвластна на тяхното влияние.
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Движение на енергията Кундалини (А) и мястото на жлезите с вътрешна секреция в
организма на човека (В)
1 - полови жлези З - надбъбречни жлези 5 - щитовидна 7 - епифиза
2 - задстомашна жлеза 4 - тимусна жлеза 6 - хипофиза
ЧАСТ ПЪРВА
МЪЖЪТ... ЖЕНАТА. .. ПОЛЪТ
Във Вселената съществува само един Храм
и това е Тялото на Човека. Няма нищо
по-свещено от тази Висша форма.
Когато поставяме ръката си върху човешкото тяло,
ние се докосваме до Небето!
Каралейл
Без Вяра Науката губи своята хуманност!
Без наука Вярата води до предразсъдъци и духовна слепота!
Удивително е как съвременната наука вниква в дълбините на материалните структури, на
атомно и податомно ниво, извежда и доказва смели хипотези за взаимовръзката между микро и
макро структурите, разчита сложните химико - физични процеси извършващи се в тях и в същото
време не обръща достатъчно внимание на строежа и енергийните процеси в човешкото тяло.
Доказва се, че дори любовните емоции пораждат или са следствие на химични процеси, а не се
разглежда половият апарат като структура носеща енергиен потенциал и обмен, Въпреки
показателното изразходване на огромни количества енергия при полов акт.
Дребните науки отдавна са въвели на поклонение двата символа на пола - фалоса и йони мъжкото и женското начало. За разлика от нас те са знаели един много сериозен проблем енергийното влияние на половия обмен и следствията от него, както за двойката така и за тяхното
бъдещо поколение. Именно тук е извечната тайна на зачатието във физическия свят. Мистичните
зачатия, когато Богинята - Майка ражда сама своя Син, а после зачева от него или когато бог Атум
опложда семето си в устата си, разделя го на две и от тези части създава бъдещите хора, не са
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религиозна фантастика, а знание кодирано чрез религиозната символика и догма.
Всички митове са верни.
Догмата на една религия или мит не се променя никога - тя е табу. Ето едно наистина
сериозно основание да разберем защо религиите така упорито бранят догматичните си тайнства. В
тях се съдържа есенцията, най-важното, концептуалното знание. То не бива да се променя докато
не изтече цикълът на развитието. След това идва друг Бог и дава нов догмат.
Нима днес хората знаят, освен посветените, че първият пророк на Религиознофилософските системи на Пета Коренна Раса - РАМА - носи едно от имената на огъня?Съзнава ли
се , че това е изключително важен код за времето на промените в енергиите на космоса наречен
АГНИ или ВОДОЛЕЙ? Това е заложено в името на пророка и Бог на нашата Коренна Раса - Рама,
първожрецът на друидите, Вождът на Арийската раса. Ще сбъркаме ли ако наречем единият от
четирите сезона на нашата планета вместо Летен - Огнен, влагайки в името информация за
състоянието на температурните промени в атмосферата и планетата?Така както посветените са
вложили информация за днешните дни в името на пророка на арийците.
Ако разгледаме конструкцията на кое да е животинско тяло не можем да не останем
поразени от изключително точното, математично и механично конструиране на скелета,
сухожилията, вените, дори мастните депа осигуряващи хранителен запас в резерв.
Човекът е бил създаден по подобие и образ на своя Бог - Отец, според всички дребни
предания и легенди. Имало е образец. Символичен или директен ние нямаме право да
подминаваме тази информация с лека ръка, защото никой не създава легенди заради самия себе си,
а още по-малко другите ги превръщат в религии. Определено не можем да говорим за свободна
еволюция в тялото, защото да преминеш през циклите на еволюцията /като зародиш/ на видовете,
все още не означава, че Адам не е бил съобразен с Третото творчество на земята - животинското
царство. Това са етапи. Адам е върхът на животинския етап и съдържа всички дотогавашни
достижения на Твореца или Творците. Освен това Адам от Библията е едва Петият Адам на
творчеството. За Първият и Вторият ние дори нямаме идея какво е представлявал той и още помалко как е изглеждал.
Така или иначе Адам е създаден със съвършена архитектоника на тялото. Не е роден, а е
създаден, защото родилата го трябва да роди и Ева след това. А Ева излезе из Адам. Кой се е
замислял сериозно над тази ясно подадена информация?
Най-съществената разлика между двамата е половият им апарат и вторичните белези у
жената, но те са подчинени на принципа за естествена взаимност. Необходимостта жената да
обезпечи, както утробно така и след раждането, битие на детето е довело до изменение на
функциите на вторичните полови белези. Явно е обаче създаването на половия апарат на Ева за
естествена пригодност към половия апарат на Адам. С кого е бил съобразен обаче мъжкият, на
Адам, след като той все още не е бил поискал Ева, остава открит въпрос, на който нито теолози,
нито теософи, нито някой друг представител на езотеричните науки е дал окончателно обяснение.
Дори Е. Блаватска, с нейното сериозно и разширено тълкуване на половите символи от
древността, както и техните знакови носители, не отговаря достатъчно категорично и еднозначно
на този въпрос. Фалическият култ съществува едновременно със съответствуващият му женски
символ - Йони. И двата символа са проекция на формалното, физическото развитие на Четвъртия и
Петия Адам. Ако си позволим да разширим въпросите на пола до предхождащите прояви на Адам
ще достигнем обезателно и до Свещеното зачатие, при което още нямаме наличието на полови
органи, най-малкото на втори такива.
Търсим ли тайната на Зачатието трябва да започнем от тук - от анатомичната
характеристика на двете полови системи, на нивото на еволюционното развитие в Пета Коренна
Раса. С други думи в периода на физическите хора създадени в предходните Коренни Раси
известни ни като Праотци на човечеството - Адам и Ева. Техните тела независимо от известни
различия са структурно напълно еднакви с тези които притежаваме ние - днешните хора
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ГЕОМЕТРИЧНА И АРХИТЕКТОНИЧНА СТРУКТУРА НА ТЯЛОТО
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Разгледани в архитектоничен и геометричен план двете тела, на мъжа и жената, се
различават, както казахме, само по минимални физиологични отклонения във формата, но не и в
структурите. И двете тела имат абсолютно еднакви скелетни системи, мускулни групи и пълни
аналогично повтарящи се органи, включително жлези, нервни мрежи мастни депа и всички други
характерни детайли. Виж рис 1. Всичко, което притежава едната система го притежава и другата
като отклоненията са в рамките на половите характеристики отнасящи се до социалните функции
формиращи външната структура на цялото. И най-задълбоченият анализ на тези системи не дава
никакво основание да смятаме, че някога е имало каквато и да е разлика. Особено в скелетите ,
където за съжаление не откриваме липсата на „ребро Адамово", което според свещеното писание
на евреите е послужило за създаването на Ева. Този факт още веднъж доказва по-голямата
вероятност от употреба на думата със значение „половин", а не на ребро, на костта намираща се в
тялото на Адам. Понятието се използва и с двете значения в иврит.
Указанието за създаването на човека по образ и подобие на Бога недвусмислено говори и за
наличието на образец.

Дарвин има своята научна правота в изводите си за естествената физиологична еволюция
на видовете, но съжденията му не дават никаква информация за първотворчеството, за образеца, за
началото. Единствено факта , че анатомичните конструкции на животинското тяло съответствуват
на Човешкото не е достатъчен аргумент за да приемем идеята за естествената еволюция на
видовете един от друг, защото задължително стигаме и до Първопроизходът на животинския свят.
Абсурдно е да твърдим, че той е произлязъл от Растителния. Нито един растителен вид или дори
екземпляр не носи в себе си достатъчно доказателства за възможността да е еволюирал до
животно. Съответствието между костните и мускулни системи между органите и групите в тялото
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между човека и животното не се вписва никъде в растителния свят и неговите физически
характеристики.
Въпросът с еволюционното циклично преминаване на плода в периода на ембрионалното
му развитие доказва връзката между животното и човека, но не дава и намек за растителния свят.
Защото да преминеш през тези цикли все още не означава, че при сътворяването Адам не е бил
съобразен само с Третото царство на Земята, животинското. Ако това са само етапи, на които
човекът е своеобразен връх, тогава той би трябвало да съдържа всички дотогавашни достижения
на еволюцията и творчеството на своите създатели. Приемем ли, че Дарвин има известно право в
своята хипотеза за произхода на видовете, защото тя определено не е теория, то ние искаме да
попитаме по какъв начин земното животно, което и да е то, е дало семето си на водното животно,
което и да е то и се е получил естественият мелез - земноводното?
Ако приемем, че земноводното е чист мутант, то тогава видовете, каквито ги познаваме
днес са мутанти на нещо първично, изначално - кое е то като вид и подобие?
Според хипотезата на Дарвин всички видове са чиста, отработена в еволюцията мутация нещо противоречащо ако не на друго то поне на един факт - фоликулната течност около
яйцеклетката на човека има соленост каквато е била тази на праокеана - защо тя не се е променила
след като основната същност на ДНК се е променила така драстично, че е дала различните видове,
упорито бранейки през хилядолетията тяхната видова памет. Казано с две думи:Кой е
първоизточникът на видовете?Каква е приемствеността на хромозомите между видовете? И найпосле:Ако хипотезата на Дарвин е дори само за един вид, а тук тя би трябвало да бъде най-точна.
Тогава защо не еволюират вирусите - най-бързо разбиващият се вид?С какво по-конкретно е
свързана или от какво най-бързо се влияе еволюцията на видовете?Дори само от позицията на
огромните постижения на генетиката днес и нейните изводи, тази хипотеза става все понесъществена и не отговаря на много от въпросите свързани с хромозомната съвместимост на
видовете -хибридността при животните.
Но това са въпроси на друга тема и ние ще се спрем на тях в специалната теория на
енергийния обмен.
Адам е създаден със свършена архитектоника на тялото си. Тяло, което според преданието
е било изкуствено разделено на две. Еволюционно това може да означава само едно -разделяне на
цялото на две напълно еднакви същества - възможността за този процес се потвърждава от всяка
полова и соматична клетка.
Половият им апарат е предназначен за взаимност, а вторичните полови белези при жената
са съобразени със следствието от тази реализирана взаимност. Още преди да хрумне на Бог-Отец
да повтори експеримента си с това ново за неговата работилница животно. Тогава защо е направил
на Адам полова система още повече в такъв вид?В интерес на истината женският полов апарат е
далеч по-съвършен от хигиенна позиция, дори функционална, защото е прибран дълбоко в тялото
и е съхранен, предпазен от случайни интервенции. Адам е направо беззащитен.
Ако си позволяваме да разкрием частица от тайната на зачатието, на все още забулената
творческа Светая Светих, то според нас трябва да започнем именно от тук-от анатомичната
характеристика на тези две системи, от последващите взаимността следствия и най-вече от
енергийните обмени които настъпват у двамата при интимна близост.
МЪЖКОТО ТЯЛО
Ще го разгледаме накратко като физика и по-обстойно като система носеща в себе си
енергийни потенциали способни да извършват онова, което самият Бог някога е казал “Да са
Негово подобие", следователно да творят разумни същества и да ги извеждат в еволюционното им
съзряване самостоятелно, без Негова помощ.
Разгледано в архитектоничен план мъжкото тяло е сложно, многофункционално и отлично
хармонизирано. Всичките му системи са в непосредствена взаимовръзка и зависимост, като
енергийните колебания се предават от цялостна нервна система, което говори за стабилен
вътрешен баланс. Този енергиен процес протича в две основни направления. От една страна
постоянна, стабилна, ритмична взаимовръзка у системите осигуряващи живота, а от друга
възможност за инцидентно, бликово проявяване на дадени системи или части от тях, довеждащи
цялостното психосъстояние до временни съществени промени. Тези състояния се отразяват на
всички други, но върху някой от тях имат изключителен изборен характер. Такива са мускулната
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система, отделителната, храносмилателната, сърдечната и т. н. Особено самостоятелни са
половата и мисловната дейност, въпреки влиянието им върху всички останали. Всичко казано до
тук важи напълно и за жената.
Като геометрични структури двете тела също са еднакви. От сравнителните рисунки се
вижда, че енергийните им центрове /чакри/ са напълно съответствуващи и се проникват както на
енергийно ниво така и на чисто анатомично равнище - имаме пълно съвпадение по място и
структура. Виж рис. 2.
Разликата се състои в това, че половата система на Адам е изнесена навън - извън тялото.
При активност тя не създава никакви енергийни екстремуми отразяващи се върху вътрешните
органи. Това означава още, че върху торса и тялото на мъжа не се отразяват и не оставят трайни
промени или дори влияния. Такива се наблюдават само в процеса на половата активност, но те
изчезват незабавно след екстремумната проява.
Половата система, предмет на нашето изследване, представлява триъгълна, тристенна
затворена пирамида, образувана от двата тестиса и върхът на фалоса. Тази пирамидална структура
е пряко свързана и с Простатата. Виж рисунка 4. Така образуваната пирамида с основа АВС и с
връх М е удвоена, има своя огледален образ като АВС пак е основа, но вече с насоченост към
опашната кост /Д/, където е върхът на втората пирамида АВСД.
От рисунка 4А се вижда, че в момент на покой половият апарат на мъжа образува
тристенна пространствена, затворена пирамида задържаща енергиите си в областта на
семепроизводителите -тестисите.
Тук се налага да обясним необходимостта от изнасянето на половата система на мъжа
извън тялото. Носител на положителните космически енергии той не може да бъде в постоянно
изчакващо и активно положение, затова за него са типични циклите на дълъг покой и на
краткотрайни, но мощни енергийни импулси. Това прави мъжът винаги активната страна в
интимността, а жената е пасивната - изчакващата, приемащата енергиите. От казаното за половата
система на мъжа следва изводът за необходимостта винаги, особено при полово съзряване тази
геометрична конфигурация да се запазва, да не се нарушава.
За да бъде вътрешният енергиен обмен в бипирамидалната структура естествен и нормален
трябва да се запомни необходимостта от постоянното запазване на тази геометрична
конфигурация. Особено опасни в това отношение са днес тесните силно прибрани към таза мъжки
слипове и подобните им видове бельо и дрехи, които притискат и променят естественото
положение на структурата. При естествено положение енергията от Първа и втора чакри се
разпределя нормално върху двата тестиса произвеждащи сперматозоидите.

В положение на покой бипирамидалната структура е в равновесие и по нейните ръбове
свободно се движат енергиите на Кундалини. Основният потенциал на тази енергия се съхранява,
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задържа се, в тестисите и Простатата. Сперматозоидите се раждат, узряват и се съхраняват именно
тук - в основата на Първата и Втора пирамида и в енергийното поле на същите, но в зоната им на
изразена полярност /центровете А и В/. Тестисите се намират в полето на енергийния вихър на
Първа чакра /перинеума/, а от втора чакра идват обогатените енергийни потенциали на кундалини.
Естествен е изводът, че кундалини пренася биоенергията на всички енергийни центрове в
половата система на мъжа. /Виж рис. З/ Енергиите на мъжа сформиращи качествата на
сперматозоидите отговарят на качеството на неговата собствена кундалини през периода на
греенето на сперматозоидите. Следователно периодът на покой е период на натрупване на
качествата, които ще се предадат на бъдещото дете. Неговият интелект, неговата духовност,
неговият морал ще прелеят и ще се оформят в сперматозоидите, а от там ще предадат и своя дял в
бъдещото дете при евентуално зачатие. Не е случаен факта, че сперматозоидите не напущат
семенниците до момента непосредствено преди вливането им във влагалището. Малко преди това
към тях се присъединява и секрецията на Простатата, в която се намират енергиите на втората
пирамида. Във влагалището те са вече една обща смес от която сперматозоидите са едва около
0,2%.
При настъпването на предпоставки за изнасянето на спермалната течност навън настъпва
периодът на активизиране на Първа пирамидална структура /АВСМ/ като сега неин връх става
точката М -върха на фалоса. Тази новообразувана в пространството структура е Външна и служи
за въвеждане на спермата и на енергиите на половия апарат на мъжа в пирамидалната структура на
Жената. При узряването на определен брой сперматозоиди, при строго определен цикъл от време
свързан с Луната, мъжът става лесно възбудим и предразположен да опложда.
Балансът между Първа и Втора чакри в този момент е пълен и много мощен. Характерен
момент в такава ситуация е смъкването на енергиите на кундалини, която не само е наситена с
ментална енергия, но изтегля потенциалите на целия Преден среден меридиан. Това е основанието
на дребните тайни науки да го нарекат меридиан на Зачатието. Целият процес се съсредоточава
във върха на външната пирамида, точката М.

Бипирамидална структура на половия апарат на мъжа
А- В покой, Б - В активност, В - схема в активност. А - В - тестиси С - простата О - опашна
кост М - връх на фалоса
Всички психопроцеси в този момент при мъжа са понижени и цялото му емоционално
състояние е подчинено единствено на проблема да се осигури енергия за изнасянето на
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оплождащия секрет. Затова много често инстинкта за оплождане е повече автоматичен процес
отколкото съзнателно оплождане.
След осъществяването на половия акт външната пирамида губи енергиите си. Кундалини
възстановява своя баланс, връзката между втора и Първа чакра прекъсва и външната пирамида
преминава в положение на покой. Кундалини рязко спира потока по Предния среден меридиан,
което спира енергията течаща по ръба на пирамидата към точката М. Сега нейните енергии
захранват само вътрешната пирамида в чиято основа /АВС/ продължава краткотрайно
прекъснатият процес за създаване на сперматозоиди. Този процес продължава докато се набере
отново броят годни за оплождане гамети и се изпълни Лунният период на създаването им. Затова е
много вредно безразборното полово общуване, ако то не е свързано със задоволяване на емоциите
, а може да доведе и до зачеване.
Като съществено различие в органите на мъжа и жената отбелязваме и пътя на урината,
който е различен и характерен. При мъжете урината служи и за прочистване на каналът от
остатъците на семенната течност. Този е единственият начин киселинният състав на урината да
прочисти благодатната за микробите среда. За разлика от жената при мъжа имаме и чисто
хигиеничен ефект от този вид физиологични нужди.
Преди да разгледаме енергийните центрове и структури на половия апарат на жената
напомняме, че целият полов апарат на мъжа е изграден така, че да се получи Бипирамидална
енергийна структура с обща основа и променяща се циклично активност на едната от пирамидите,
като основата им /АВС/ е винаги в полето на активен енергиен обмен.
ЖЕНСКОТО ТЯЛО
Всичко, което казахме в началото за мъжкото тяло е валидно и за тялото на жената.
Структурите са напълно идентични и по форма и по функции. Различия в общото откриваме само
в мастните депа които са по - изразени при жените, но това е свързано с една от функциите на
половата система - обезпечаването на организма с достатъчно запаси за отглеждането на. бъдещия
плод. В енергийно отношение телата са също напълно съпоставими. Кундалини и тук се движи по
същите канали и извършва същия обмен в органите.
Истинско различие намираме само в половите системи.
На първо място откриваме различието в местонахождението им в тялото. Целият полов
апарат на жената е скрит дълбоко в тялото напълно съхранен и предпазен от външни влияния. На
повърхността излизат тези външни части, които имат задачата да осъществят половото общуване,
респективно силен енергиен блик в областта където ще бъдат доставени сперматозоидите.
Истинските детеродни органи на жената са съхранени дълбоко в таза, а на повърхността
откриваме само един вход и един, емоционален център.
Показаният разрез представлява дясната половина на торса на жена, която е напълно
симетрична и еднаква с лявата половина. Убедително се вижда колко по-сложен е той и с каква
прозорливост е предвидено всичко съобразно целите му - вместилище и хранилище на плода
докато стане годен да се развива самостоятелно. Ако направим поглед отгоре върху половия
апарат на жената ще установим сходна като при мъжа симетричност в разположението на
отделните части особено на основното тяло и двата семепроизводителя - яйчниците. Те се намират
симетрично от двете страни на главния център /Матката/ и по един в двете половини на тялото
/Виж рисунка 5Б/. Структурата представлява голям равнобедрен триъгълник. Точките А и В са
яйчниците, а точката С е матката. Триъгълникът е аналогичен на този образуван от тестисите и
простатата при мъжа. Неговата апотема разделя точно на две равни половини половата структура.
Всичко около оста НС /с1/ е напълно симетрично и еднакво. Този триъгълник е основата на
двойната пирамидална структура каквато всъщност представляват тези органи на жената. На
рисунка 6А, Б и В можем да видим това в пространството.
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На тази конструкция лесно откриваме Първата енергийна и геометрична пирамида
образувана от двата яйчника, матката и клитора. Страните АВСМ, където точката М е главният
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външен център на енергийната възбудимост у жената и втората пирамида АВСД, при която
точката Д съответствува на опашната кост или Първа енергийна чакра. В цялата система сега е
включена и опашната кост. В нейните предели лежи и цялото влагалище. Както при мъжа, така и
тук основата АВС е отново основа на двете пирамиди. В нея се намират семепроизводителите
където зрее гаметата. Двете пирамиди обаче не са разположени като при мъжа една зад друга, а се
намират една над друга, в пространството те съставят една цялостна сложна система от
проникнати една в друга структури с център в матката. Тази система е отворена навън в прекия
смисъл на думата. Не само самата конструкция на половите органи е отворена навън, но и техният
бипирамидален, енергиен модел е с изнесени навън върхове между които се намира входа за
проникване на фалоса.
Важно е да отбележим, че самият орган, физиологичната част на центъра на
бипирамидалната структура при жената - матката представлява своеобразно дъно на органите на
жената. Това се отнася както за формата на органа, така и за енергиите които се съхраняват в него.
Протичащата енергия между двата яйчника, съвместно с дъното на матката образува стена
представляваща основата на двете пирамиди. Тук се събират енергиите на двете структури за да
подхранват оплодената яйцеклетка в развитието й като плод. Чрез точката Граф /О/ структурата
насочва целият поток на кундалини именно в тази зона. Енергиите от точките М и О са наймощните в енергийната структура на жената. Влагалището в този случай освен място за доставка
на сперматозоидите играе активна роля и при енергитизирането на Горната пирамида доставяща
основния поток на кундалини. В зоната на матката се намират истинските енергийни мощности на
жената-в този малък триъгълник имащ изключителната роля да съхрани и развие започналия нов
живот. Тук е „Светая светих" на еволюционното творчество.
След като установихме местата и структурите на двете бипирамидални енергийни
структури на мъжа и жената и разгледахме как те се вплитат една в друга ще проследим
енергийните процеси протичащи по време на полов акт.
Ще разгледаме първо действието-на Долната пирамида АВСД, която е активна винаги.
Това съответствува на периода „покой" при мъжа. При жената енергията на Първа чакра отдава
непрекъснато захранване на яйчниците, в които зрее следващата яйцеклетка. От втора чакра също
може да има прилив, но той е минимален когато нямаме полово възбуждане. Първа чакра има
земна материнска енергия. Отбелязваме, че в положение на покой, тоест когато не се произвежда,
не зрее яйцеклетка в единия от яйчниците там също протича енергия, но това е ритъм на редуване
при който единият яйчник е пасивен, а другият има приоритетен момент. Узряването на гаметата в
единия яйчник се контролира от Лунните енергии, затова техният ритъм никога не се застъпва
освен когато имаме патологични отклонения. Зрялата гамета, освободена от спукания фоликул ,
слиза във Фалопиевата тръба и чака там оплождането. В този момент се включва системата за
пренасочване на енергиите на пирамидалната структура към матката и влагалището, които стават
особено чувствителни. Променя се цялото психосъстояние на жената. Подготовката на матката да
приеме яйцеклетката действува като спирачен механизъм върху зреенето на гаметите в другия
яйчник. Този процес продължава до навлизането на яйцеклетката във матката и е начало на
зреенето на следващата гамета, когато матката започне да се освобождава от ненужната и обвивка
- настъпва менструалният цикъл. Той винаги протича в рамките на четири до седем дни, което
прави един Малък Лунен цикъл - седмица.
В подготовката на този момент, зачеването, взима активно участие и киноварното поле на
жената, чрез натрупване на енергия от потока кундалини и преминаването на Втора чакра към
активизиран режим на действие. И докато при мъжа този процес поражда сила и агресивност, при
жената води до снижаване на мускулния тонус. Тя става податлива и достъпна. Енергиите й обаче
рязко се повдигат при навлизане на фалоса във влагалището. Първото включване на Втора чакра
съвпада с този момент, което задействува цялата Горна пирамида. Сега пирамидата АВСМ е
главният носител на кундалини. Отбелязваме факта, че семепроизводителите и при двамата са
винаги в зоната на енергийно въздействие, което е особено важно за мъжа, който произвежда
гамети почти непрекъснато. Създаденият мощен енергиен поток се концентрира в матката.
Натрупаната полова възбуденост изразена чрез енергия има за цел да насити мястото където ще се
доставят сперматозоидите и особено каналът между влагалището и матката. Вътре в отворената
система на женската Бипирамидална структура се вмества и енергията на външната пирамида на
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мъжа, която извежда смесените енергии на неговите Първа и Втора енергийни чакри. В този
момент действието на външната пирамида е изцяло в услуга на вътрешната, въпреки че външната
е водещата в акта. Движението на сперматозоидите е в пряка зависимост от мощността на цялото
енергийно поле завихрено в жената. Ленивите преди това сперматозоиди сега стават
изключително активни и бързи. Те изчакват във влагалището преминаването на емоционалният
вихър при акта за да се успокоят и канализират собствените енергии на жената, което прави
възможно да отчетат излъчването на яйчниците и тръгват към гаметата. В този момент, под
мощното въздействие на енергиите на мъжа и жената, както и на химическо въздействие от
секрецията на простатата, техните енергийни мотори се „запалват" и те получават нужната им
енергия за огромния маратон , който ги очаква.
Процесът на движението на енергията кундалини при жената е напълно идентичен с този
описан при мъжа. Разликата е само в това, че киноварното поле на жената е своеобразна енергийна
памет носеща информации за състоянието на половия й апарат. Тук се отразява и запаметява
всичко - от първия полов акт до климактериумът.
От чисто енергийна позиция в описания момент се извършва сложен процес на проникване
на космическите енергии отдадени от мъжа и носещи знак плюс /+/ в енергиите на жената имаща
потенциалите на земното, със знак минус /-/. За времето на акта се образува изключително мощен
магнетичен пръстен от двете кундалини в центъра на който се получава магнитът на зачатието.
По-късно ще разгледаме отново този процес. В зоната на матката имаме наличието на създадено
средище от двуполюсна енергия, която постепенно преминава в равновесие.

Веднага след оплождането енергиите на Горната пирамида при жената се свиват към
основата /АВС/. Този процес е много по-бавен и по-умерен отколкото при мъжа. В малкия таз
двете пирамидални структури вибрират, което прави жената чувствителна дълго след акта. Тази
чувствителност продължава до момента когато сперматозоидите навлязат в енергийното поле на
матката. Когато сперматозоидите стигнат до гаметата, то те я намират обвита от мощен пашкул с
енергия придадена й по пирамидалната структура. Наличието на сперматозоиди около нея
активизира собствените й енергии и тя бързо завършва стадия си на пълно узряване. По-нататък в
съчинението си ще се спрем подробно и на прословутият й танц, който така озадачава учените.
Сега тя извършва окончателната си настройка към полетата на идващите сперматозоиди, защото за
нея не е никак маловажно кой от тях ще пробие многоредовата й клетъчна защита. Оплодена тя
тръгва към матката където попада в енергийния център на половия обмен между партньорите.
Захващането й към стената на матката дава веднага сигнал за преустановяване на всички процеси
на зреене и в двата яйчника. Определено подчертаваме факта, че и двата яйчника получават
енергиен сигнал, защото яйчникът - майка на зиготата и без това е щял да премине в позиция
„покой" по-отношение на зреенето на гамите в него, а другият преустановява подготовката на своя
гамета за предстоящото й узряване - да стане Граафов фоликул. Това разбира се става за девет
Книгата е предоставена от автора

17

месеца, когато отново ще получат сигнал да започнат производството на гамети и то в реда, който
е естествен и логичен - от яйчника, който е трябвало да я произведе.
При мъжа такъв процес на почивка в производството на гамети няма и затова често
настъпват сериозни проблеми при тях особено през периода на напредналата бременност, когато
половото сношение е опасно за бебето. Изключително неблагоприятно е за плода да приема нови и
след оживяването си полови енергии, но за това ще поговорим по-късно.
Двата яйчника, както казахме, заспиват. Кундалини продължава да захранва зоната
наречена от китайците Долен тандиен, но активността на двете Пирамиди е снижена
чувствително. Енергията се отдава на матката с плода приоритетно. Тази промяна измества
напълно функцията на яйчниците. Всеки полов акт в този период е вливане на енергия, която може
да повлияе силно развитието на плода. Сега ще се отклоним за момент от основната ни тема за да
разясним какво представляват
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА КАТО ЕНЕРГИИ
Двуполюсността на мъжа и жената, техният противоположен и в същото време единен
магнетизъм е предмет на разглеждане от дълбока древност. Достатъчно е да споменем само
ученията ТАО и ДАО за да разберем жаждата на човека да проникне в тайните на пола и
зачатието.
Трябва да запомним, че двете пирамиди на жената носят отрицателен потенциал
/магнетизъм, електричност/ и олицетворяват земните полета. Символите на двамата са
противоположни и означават: мокро, влажно, тъмно за жената и сухо, топло, светло, червено за
мъжа.
Тези два вида енергии се наричат в китайската философия на живота ЯН и ИН енергии. Ние
приемаме и ще се придържаме към тези названия.
„ЯН е блестящ, червен, мъжки, проникващ, висш и небесен. ИН е тъмен, черен, женски,
приемащ, бездънен и дълбок" - се казва в ДАО. Енергиите са ярки в своята характерност, напълно
различни, но и съвместими, както и носещи в себе си по малка част от същността на другата
енергия. Противоположни по знаци, по вид и проява, но пригодни за пълна взаимност, защото са
едно цяло разделено на две/Адам и Ева/, което носи и помни - генетически знае за другия и го
очаква.
Земята е най-голямото хранилище на енергията ИН. Тя е Гея, която дава живота чрез
мощен импулс, без който дори титани като Антей загиват щом дълго се откъснат от прекия допир
с нея. Ако учените знаеха какво съдържа този мит, каква информация се тай в лиричната и епична
приказка за борбата между двамата титани. . .
Силата за физическия свят, за действието и развитието на формите идва от недрата на
планетата, чиято проява в живота е олицетворена чрез жената и нейният полов орган. Във
фалическото изкуство и тайнства това е езотеричната Йони. В китайската наука за половете
облаците и мъглата са духът на Земята издишван към Небето, към Космоса - ЯН енергиите, чийто
символ е фалосът. Спускащата се от небесата енергия, дъждът или ЯН, достига снагата на Гея и я
облива, овлажнява я и тя може да ражда оплодена, може да скъта тази сила във влажните си тъмни
и готови да зародят новото предели на материалния свят.
От космоса идват енергиите ЯН, достигат до високите планински върхове, до тялото на ИН
и я обладават. И става единството при което тъмният, черен и поглъщащ цвят на женската енергия
ИН се смесва с цинобровият блестящ цвят на мъжкия ЯН и се ражда топлият цвят на земята, на
пръстта, на глината - керамичният съд, който винаги е бил символ на вместилището ИН в което е
прелял течният и буен ЯН. Глината от която е бил създаден Адам, а по-късно и Ева. Каква велика
и пълна със знание и висш дух приказка!
Многообразието от приказното сливане на небесното със земното, цитирано по-горе, дава
едно истинско и недостижимо многообразие в проникването и раждащите се от него следствия. В
даоистките символи на „И-дзин" те са поредица от хексаграми. Ще споменем накратко основните
триграми, които се отнасят до творческите процеси на битието и от които се изграждат сложните
хексаграми на взаимоотношенията.
Знакът ЧЪН /гръмотевица, възбуждащото/е животът, избликващ от недрата на Земята. Това
е началото на всяко движение.
Знакът СУН /вятър, дърво, кротост/ характеризира вливането на силите от
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действителността във формата на идеята. Сун е всепроникващ и твори осъществяването.
Знакът ЛИ /слънце, огън , яснота/е закрилящият кръг осъществяващ, прераждането. Той
носи наследствените белези от битието и ги предава на поколенията при новата им инкарнация.
Знакът КУН /Земя, приемащото/е единият от особено интересуващите ни принципи принципът ИН, който се осъществява в силите на планетата ни, на Земята - тази, която като нива
поема небесното семе и го развива.
Знакът ДУЙ /езеро, изпарения, ведрост/ е трайното състояние на принципа ИН и се
символизира от Есента - плодородието.
Знакът ЦИЕН /небе, творческото, силното/ представлява осъществяването на принципа
ЯН, който опложда КУН, приемащото.
Знакът КАН /вода, бездънното/е противоположност на ЛИ. Той представлява сферата на
Ерос, а ЛИ е Логоса. Както ЛИ е Слънцето, така КАН е Луната. Бракосъчетанието, проникването
на КАН и ЛИ е тайнственият магически процес, който сътворява новият процес -детето. Те
илюстрират зачатието.
Знакът ДЖЪН /планина, покой/символизира медитацията, която прекратява влиянието на
външните неща. Следователно ДЖЪН е това пространство , в което живота и смъртта се докосват.
Ако разгледаме внимателно всички знаци и същността им ще схванем лесно, че основните,
даващи нов плод, са КУН и ЦИЕН или ИН и ЯН, а всички други са създаващите достатъчно
условия за да могат те да осъществят развитието им в единство-детето. Изключително важно е да
прозрем, че сливането на ИН и ЯН дава в пълнота и в пълна зависимост бъдещето на плода.
Каквито са ИН и ЯН такова ще е и роденото от тях. Каквито кармични наследства носят те, такива
кармични дадености ще реализира ЛИ в прераждането. Тези енергии се носят от мъжа и жената,
следователно техните пирамидални структури ще внесат такива енергии в полето на опложданата
гамета какъвто полов живот са имали те и каквото влияние им е оказала средата на развитието им.
. Сливането на двете пирамидални структури, дава сливането на плюс /+/ със минус /-/. Получава
се енергиен комплекс в който се ражда живота.
Към този комплекс обаче се вливат и други енергийни дадености на родителите. Особено
когато са в положение на естествено съчетание /мъжът върху жената/ енергийните полета на
техните чакри се припокриват напълно и обменът е в най-добра позиция. Трябва да се зачева само
в това положение. Седем жлези, седем енергийни центъра захранват в този момент осмата
структура -пирамидните носители на кундалини. Всяка друга поза осъществяваща зачатието носи
отклонения тъй като Кундалини не тече и не се влива цялостно в съответния център на партньора.
На рисунка 3 виждаме схематично представяне на движението на кундалини.

Пълният сбор от енергиите се приема от втора чакра и се предава, както вече обяснихме, на
матката. В момента на зачатието всички висши чакри, на духовните енергии и интелектуалните
дадености на родителите, каквито са чакрите 5, 6, и 7 се насочват към киноварното поле на жената.
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Предават се не само придобитите и предадени на хромозомите качества, а и психологическото
състояние на двамата родители. Изключително важно е отношението между тях. При случайно
или отрицателно отношение енергиите се парират или дори взаимно атакуват, което се отразява на
цялостното развитие на бъдещия плод. Това предопределя в голяма степен бъдещият духовен
живот на детето. "Съзнанието се разбива от момента на зачеването, казва дон Хуан. Винаги съм ти
казвал, че сексуалната енергия е от огромно значение и че трябва да се контролира и да се
използва много внимателно" И още: „Каза ми, че родителите ми са били твърде отегчени и
уморени, когато са ме правили, и че аз съм се появил в резултат на много отегчителен секс. И съм
се родил такъв-отегчен и уморен... "-допълва К. Кастанеда.
Дон Хуан разяснява още по-съществената част на половия акт: По време на половия акт
излъчванията, затворени в пашкула на всеки от родителите /биополето му/, се възбуждат
неимоверно, като кулминацията на тази възбуда е едно смесване, едно сливане на две части от
пламъка на съзнанието, по една от всеки родител, която се откъсва от пашкула му -Половото
сношение е даряване на съзнание, дори ако даряването не е затвърдено."
Под затвърдяване Дон Хуан явно разбира зачатието. Този факт е изключително интересен,
затова ще го разгледаме в частните случаи и следствия на половото общуване.
Връщаме се към момента на зачатието за да обясним още един поляритет, който осигурява
обмена на енергиите и определя вида на пола. Да разгледаме рисунка 8А, където са показани
енергийните носители на физическо ниво при създаването на двете гамети - сперматозоида и
яйцеклетката.

Първият триъгълник в разположението на половия апарат на жената отразява двата яйчника
/Я/ и матката /М/, а вторият разположението на мъжките семепроизводители - тестисите /Т/ и
простатата /П/. Двата яйчника на жената, разположени от двете страни на Предния среден
меридиан/линията: яремна ямка-пъп-лонносъчленение/ носят полярността на тялото: дясната
страна с положителен знак /+/ и лявата страна с отрицателен знак /-/. Те имат различен поляритет,
съответствуващ на енергийния знак на тази част от тялото в която се намират. Матката/М/ е в
неутралната зона и се намира точно върху линията на протичащата енергия на Предния среден
меридиан /Жън-май/ Полето на тялото на мъжа е заредено с аналогичен на жената заряд:дясната
страна също е положителна/ + /, а лявата е със знак минус /-/. Такива енергии по знак носят и двата
тестиса /Т/ намиращи се в съответната половина на тялото на мъжа. Тялото на фалоса се намира
по средата на меридиана и също като матката е в енергийно неутрална зона. На същата линия, но в
дълбочина се намира и простатата. Казаното до тук означава, че мъжът ще внесе в утробата на
жената смесица от положително и отрицателно заредени сперматозоиди. Стигайки до
яйцеклетката те ще срещнат гамета също заредена плюс или минус, защото не се знае в кой
яйчник е произведена тя. Този е енергийният обмен между двете гамети, който предопределя и
ръководи процеса определящ пола на бъдещия плод. Сега, надяваме се, стана ясно защо е нужно
тестисите и фалоса на мъжа да висят свободно в пространството, а не да се пренася единият
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принудително в енергийната зона на другия.
Оплождането зависи именно от този обикновен на пръв поглед факт - зависи от това дали
ще се срещнат еднополюсни или разнополюсни гамети. Ако яйцеклетката е със знак плюс тогава
тя няма да допусне в себе си сперматозоид със същия знак, защото не може да се осъществи
законът за единство на противоположностите, който осъществява, реализира целостта на ЯН и
ИН. Същото е ако е заредена с енергия минус и срещне мъжка гамета със знак минус. Става ясно,
че хромозомите носещи цялостния генетичен код на пола имат и енергиен поляритет, който влияе
насочващо при оплождането.
Ако наложим едната система върху другата, както се получава при естествения полов акт,
ще получим наслагване на енергийни полета с противоположни заряди. Срещу яйчник със знак
плюс ще стои тестис със знак минус и обратното. Това естествено природно положение на телата
потвърждава нашата теория за енергийния обмен както за целите тела, така и на детайлите в
половите системи. Яйчникът и тестисът в този момент образуват самостоятелна енергийна
система/ двойка/. Енергийното проникване образува своеобразен магнит от двете страни на
тялото, а простатата и матката остават винаги в неутралната зона, защото те са средище за дейност
свързана с гаметите въобще, без приоритет към техните енергии. Обмена между яйчника и тестиса
има отново осмично движение /виж рис. 8В/. На чисто енергийно ниво, далеч преди да се влее
семенната течност на мъжа във влагалището, енергийните отношения между симетрично
разположените семепроизводители са установени и ясни за биополетата на двамата. За изясняване
на езатеричните знания ще посочим на интересуващите се читатели, че еврейският знак има чисто
фалическа символика. Той лесно може да бъде разчетен именно като символ на енергийния обмен
между космичното и земното, между мъжа и жената/виж рис. 8Б/, между двата полови апарата.
Нека припомним, че Йехова е женски, плодоносен, племенен бог на евреите и неговата проява
като Творец на материалните нива е станала именно в този план на еволюцията с ясно посочена
цел и задача -създаване на чист народ и родове, с чиста Дълга памет /ДНК/, в която може да слезе
високоенергийната същност на Сина на Твореца.
Предпочитанието, което яйцеклетката оказва на сперматозоида е на чисто енергийно ниво.
Много често безплодието може да се дължи, а ние твърдим, че това един от основните проблеми,
именно на такова несходство обричащо зачатието. Характерен момент е смяната на полярността
на мъжкото и женското тяло през нощта и деня. Това, което е плюс през деня става минус през
нощта и обратното. Влиянието на Слънцето и Луната са изключително важни в този процес. Така
още на едно ниво се усложнява, но и прецизира тайнството на зачатието.
Налага се изводът за необходимостта партньорите да са на ясно кога ще зачеват своето дете
за да не влияят отрицателно на този важен момент чрез неоправдана в случая свобода в любовната
игра. Ако знаем в кой яйчник се намира готовата за оплождане гамета и какъв сперматозоид е
срещнала ще можем точно да определим видът на пола още при зачеването. Дали ще бъде момче
или момиче зависи от заряда на двете гамети на първо ниво и от състава на половите хромозоми
на второ ниво. Казаното определя ниво на енергийното зачатие и ниво на хромозомно зачатие.
Определящата роля на хромозомите настъпва дълго след навлизането на сперматозоида в тялото
на яйцеклетката. Затова енергийното е определящо, водещо оплождането. Става въпрос за
предразположеността на яйцеклетката кой сперматозоид, с какъв заряд, да допусне в себе си,
защото спермата по съдържание е комплект от двузарядни, двуполюсни гамети. Собственият
енергиен заряд на яйцеклетката, а това означава и на яйчника, защото тя се намира в неговата зона
на излъчване, определя предпочитанието.
Езотеричните науки още от дълбока древност са знаели за този изключително важен
проблем и затова жените /девойките/ са били възпитавани и подготвяни чрез религиозни тайнства,
билкови диети, обредни енергийни танци и т. н. в синхронизиране на собствените им полови
енергии. Днес можем вече да отговорим на въпроса, защо Олимпия, жрицата на питона не е
позволила на Филип Македонски да зачене седем дни великият им син - бъдещият Александър
Велики. Жреците, а и самата Олимпия като жрица, са знаели точно в кой ден, в кой час и при
какви енергийни потенциали е трябвало да се осъществи зачатието. Владетелите на тайните на
вибрациите на биополето, на вибрационните и йонни полета на Зодиакалните системи и на
генетиката на човешкия род, са умеели да контролират генетичната даденост без да се намесват и
йонни полета на Зодиакалните системи и на генетиката на човешкия род, са умеели да
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контролират генетичната даденост без да се намесват в естеството на природните процеси и
закони. Те са управлявали, а не са коригирали по свое усмотрение законите на генетиката. Да не
забравяме, че една от причините да бъде унищожена Четвърта Коренна Раса е именно дързостта на
посветените да навлязат в генните характеристики и да ги променят до смесването им на два
отделни рода животни в едно. Кентавърът, химерата и минотавърът не са измислица, а генетично
безумство.
Пред съвременната генетика стои същият въпрос: До къде и как можем да се намесваме в
законите на природата?! 3ащото генното инженерство крие опасности за цялото човечество. За
цялата Раса. Всичко изпуснато от нормален, прогресивен контрол е обречено на израждане и
смърт. Енергиите на цели съзвездия имат именно такава контролираща роля. Те не допущат
подобни деяния да се развиват свободно, защото съществува опасност от израждане на ДНК в
галактически план. Или поне на тази ДНК, която е на нашата планета, в нашата Слънчева система.
Седемте свещени планети от нашата система имат същата роля чрез влиянието си върху
ендокринната система. Всички сме чували за безкомпромисната карма. Нейните воини, Липиките,
следят и за това развитие на човешката дейност. Чрез магията една Раса внесе хаос в генното
инженерство и умря под коригиращите енергии на Космоса.
За да не изглежда казаното голословно ще си позволим да разкрием някой от тайните на
генетиката. По-точно на нейната енергийна система дълбоко и строго закодирана в свещените
религиозни науки. Без да се спираме на тайната за изваждането на Адамовото ребро и
сътворяването на Ева от него ще уточним направо, че това е код за усвояването от Ева на
Адамовия Дух, тоест на неговите енергийни потенциали. Всъщност става въпрос за извеждането
на енергията ИН от енергията ЯН, носени в цялост от андрогенния Адам Кадмон, Четвъртият
Адам.
Казаното до тук ни позволява да изведем ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА ЕО:
ВСЯКО ТЯЛО ИЗЛЪЧВА СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЯ С
ОПРЕДЕЛЕНИ КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЕНЕРГИЯТА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ
ДАДЕНО ТЯЛО, УСВОЯВА НЕГОВАТА ЕНЕРГИЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, КАТО ПРЕДАВА
НА ТЯЛОТО ЧАСТ ОТ СВОЯТА.
Този закон можем да представим така:

Където Е е енергията, преминаваща през тялото А, след което тялото има вече сумарна
нова вълна на собственото си излъчване - Е + А. Да разгледаме израза:

Този израз обеснява, че основният носител - енергията Е, усвоил енергия от първото тяло
А, ако отново влезе в обмен с друго тяло (В) то новата сума е вече основната Е плюс превнесената
от телата А + В. Всички тела имащи сродна молекулна природа (структура) взаимно се проникват
от собствените си енергии.
Вече можем да изведем и ПЪРВИЯ ЗАКОН НА ТЕО в половото общуване между мъжа и
жената:
Енергията ЯН е Управител, който формува материята чрез енергията ИН. Те са
равни, но не са равнопоставени. ЯН е МЕТОДЪТ, а ИН е МАТРИЦАТА. Заедно съставят
ПРОГРАМАТА НА РАЗВИТИЕТО.
В текста на този Основен закон на енергийното взаимоотношение се съдържат четири
степени, четири специфични нива на проявата му в материалните нива:
Първо: Енергията на Космоса ЯН е Методът, чрез който се реализира структурирането на
материята в материалните полета. Енергията ЯН е Управителят, който ръководи процесите и чрез
сътрудничеството на енергията ИН изгражда новата форма. Затова кундалини /Задният среден
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меридиан/ се нарича Управител.
Второ: Енергиите ЯН и ИН са равни, но не са равнопоставени в процесите на
формотворчеството. ЯН управлява процесите ИН.
Трето: Енергията ИН формува материята чрез Метода ЯН, но я матрицира според себе си,
според своята същност и качество.
Четвърто: Двете енергии съставят новата Програма /ДНК/ за новото стъпало на
развитието на вида.
Сега определено можем да кажем, че Ева получава своя Дух / енергийната вибрация
оживотворяваща материята/ от своя мъж Адам, който е основният й преносител на Земята.
Всяка жена след нея получава своя дух от своя първи мъж с когото има полово общуване.
Получава се при разкъсването на химена. Един чисто физически момент, който задействува
кундалини на жената и чрез Кръговата ударна вълна над Първа чакра я пренася в структурите на
половия й апарат - в зоната на киноварното поле. Преди дефлорацията момичето носи, придадено
от майката, полето на своя баща, като вторично унаследено. След първия акт обновените и
въведени в ново вибрационно ниво енергии на жената преминават в степента на майчинството,
ако така можем да обозначим състоянието на половата й готовност за оплождане. Получила
духовната същност от мъжа тя привежда в пълнота възможността да изгради и развие тялото на
бъдещото дете. Плодът не е еднополюсен, а съдържащ двете съставки в единство. Сега вече
жената е Ева - живот.
Енергиите кундалини на жената всмукват половата еманация на мъжа и чрез Първа чакра
предават мощта им на гръбначния стълб, в който трите канала на кундалини я отвеждат във
варолиевия мост и Лимбалния дял. От тук тя се разпространява в целия мозък включително и в
подкорието. Този процес остава отпечатък завинаги върху мисловното ниво и съзнанието на
жената. Мъжката енергия активира цялостно невронната система и вписана в Дългата памет,
намираща се в Хипокампуса и Епифизата, остава завинаги там. Определя се цялостното
психосъзнание на жената към мъжете. Процесът разбира се е далеч по- сложен и търпи развитие и
промени, но в цялост тези енергии не могат да бъдат унищожени никога. С такава сила и
следствия се вписват в съзнанието на жената всички по-късни полови наслагвания при полови
връзки с други мъже. Променя се принципно мисленето на жената. Променят се нейните паметови
същности свързани с гените на наследствеността. В процеса на Първия полов акт, след скъсването
на химена, започва първото оплождане на мозъчните структури на жената с енергията ЯН, които
съхраняват инстинктите и ги предават на децата. Каквито са интелекта и инстинктите на мъжа
такова ще бъде и влиянието му върху психиката на жената. Поговорката:С какъвто се събереш такъв ставаш! в половото общуване важи с неподозирана сила и трайност.
Съществено важен в този момент е и въпросът с любов или без любов е обладал мъжът
девойката. Неговото отношение оформя отношението на момичето към мъжете и половите
удоволствия. Ако акта е станал без любов, с човек с ниски страсти, жената ще изживява и ще
предпочита неосъзнато такива мъже. Неговият духовен характер е нейният доживотен критерий. С
други думи такива мъже ще я привличат и тя несъзнателно ще изживява влечение към такива
типажи. Дори в случай на раздяла тя неминуемо ще бъде предразположена към сходни характери
без да съзнава ясно това. Тук се коренят изключително сложните днес взаимоотношения между
съпрузите и непреодолимото „налитане" все на едни и същи типажи. "Слепотата", която обхваща
влюбените е именно тази наложена от подсъзнанието мярка за да се удовлетвори наличният
критерий кодиран в паметта на човека. Промени могат да настъпят , но е необходимо да се
осъществи дълга и хармонична връзка докато се променят нормативните критерии от първия мъж.
Най-често именно поради тази причина настъпват малките на пръв поглед неразбирателства,
които се наслагват и водят до сериозни пукнатини в отношенията. Такава двойка изпада често в
кризи без видима или съществена причина. Съпротивата на жената е дълга и силна. Ще се стигне
до период на подчертана неудовлетвореност след успокояването на първите страсти, който рано
или късно се превръща в пречка за връзката. Подсъзнателно жената открива неточности, които не
й допадат, но не можейки да разбере, че именно тя ги определя като фатални, защото не може да
се промени собственият й кодиран критерий, започва да чувствува неудовлетвореност и липса на
дълбочина, на пълнота в отношенията. Тогава настъпват първите неудовлетворявания в половия
акт защото кундалини няма пълен обмен - енергията на мъжа все още не пасва напълно на старото
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клише онаследено от другия мъж. Докато се премине тази криза енергията на сегашния партньор
се бори с енергията на предишния партньор, но битката е тежка за него, защото нейната памет не
може лесно да промени приетите за еталон характеристики на първия мъж. Нейната полова
енергия приема новия мъж за агресор и демонично и методично воюва срещу непознатата му за
паметта енергия. Това изтощава мъжа и го прави постоянно тревожен и напрегнат поради
непрекъснатата предохранителна битка на генната охрана разчитаща го като неприятел. Говорим
за две независими в проявата си нива на отношения. Едното е на енергийно ниво определящо
чувствата, а другото е на енергийно ниво определено и трудно променимо от генетичната памет на
жената. Основната претенция на генетичните предохранители се състои във възможността да се
зачене дете, което ще се роди с не добре балансирани енергии - това противоречи на заложените в
Цистроните и особено в гените-оператори програми за чистотата на ДНК. Жената не може да
осъзнае причините за настъпващата промяна и затова изпада първа в кризата на своето енергийно
тяло, което я заставя неусетно, но безкомпромисно да изостави неподходящите за съчетание
енергии на мъжа. Съзнанието й не издържа и най-честата му проява е решението, че тази връзка не
е добра и трябва да се прекъсне. И с право, защото за съзнанието, както и а гените, всяка връзка е
предопределена да извърши зачатие, а генетичната памет е безкомпромисна по отношение на
запазването на ДНК в нейния цялостен вид и програма. По Еклиптиката на Слънцето има
съзвездия, които излъчват именно такива вълни-коректори, чиято роля е да „следят" чистотата на
ДНК и да унищожават всичко водещо до опасни промени. Такъв коректор на половия живот днес
е болестта СПИН, но за нея по-късно. Спре ли да вярва на мъжа, жената обрича всяка промяна у
нея. Ако си позволи да отиде при друг полов партньор неговите енергии засилват
съпротивителните й сили към съпруга, като внасят допълнителни демонични характеристики, с
които най-често той не може да се пребори. И тогава настъпва разривът. Ето трагедията на
свободната любов и смяната на партньорите. Чувството ревност се появява най-често тогава,
когато духовният АЗ отчита наличието на други полови енергии. Ревността е болест, но вирусът
на заразата е у другия. Днес ние не си даваме сметка какви непредвидени и фатални последици
произтичат у нас от някоя уж неважна, случайна, от физиологична нужда, полова връзка.
Резултатът настъпва по-късно, след тревогата, която гените вдигат заради намесата в енергийния
обмен на квантово ниво. Ако партньорите не обръщат внимание на връзките на другия, тогава
разрушителните процеси настъпват трайно и необратимо. Моралната деформация променя цели
връзки /при кросинговъра/ в гените на ДНК и те мутират в наследствените формации на
родителската генетика предадена на децата им. Такива двойки /духове/ се разграждат.. Ужасът
остава за заченатите в такива отношения деца. Те са депресирани, с лабилни нервни системи,
флегматични и меланхолични, често с увреждания и недъзи, със слаба имунна система и други
трудни за определяне тук отклонения, които се проявяват с цялата си сила във внуците . В такива
семейства се изпращат за прераждане само духове на хора с тежки, кармични онаследености,
които имат да изкупват много и дълга карма. Голямата полова свобода води винаги до голяма
генетическа претовареност на поетата информация, което обуславя израждането на цели родове и
поколения. Жена, която е била с много мъже трябва с години да се подлага на полово въздържание
за да се прочисти киноварното й поле и се освободи от чуждите присъствия в себе си. Ако срещне
обичащ я мъж, готов да понесе тези влияния, тя трябва да издържи дългата битка на собствената
си съпротива към неговото поле и енергии. Това най-общо казано означава да се подчини на
мъжките енергии и да издържи всички атаки на собственото си съзнание и чувства, които често ще
се променят. Тя трябва да знае, че настъпилите емоционални сривове у двамата са предизвикани
главно от нея, от нейното биополе, което провокира мъжкото и го атакува като непознато и чуждо.
Необходимо е, ако връзката не се разпадне до втората година, жената да изтърпи тази промяна и
чак тогава да забременее ако иска да роди генно не обременени деца.
Наблягаме на влиянието върху жената, защото мъжкият полов апарат се намира извън
тялото и той не внася такива енергии в собствената си кундалини както жената ги усвоява в
киноварното си поле. Така Космическият ЯН запазва чистотата си независимо от оплодителната
способност на мъжа, която е голяма. Ще разгледаме още веднъж тези влияния, но на друго място в
това съчинение.
Посветените на Египет, херметиците, както и в древна Гърция, са знаели тези тайнства и са
можели да изчистват енергийните мутации на женското биополе чрез трудни и дълги ритуали.
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Най-често са използвали едногодишен растителен пост, психотропни вещества, песнопения с
определена звукова вибрация влияеща на цистроните и разбира се никакъв полов живот в този
период. Това е ставало с помощта на мантрическото пеене носещо вълновите характеристики на
енергиите ВАМ и РАМ. Венерините храмове винаги са били на хълмове с голяма земна енергийна
мощ и чист двуполюсно обтекаем климат. Мантрите са в сила и днес, но малцина ги знаят, а
знаещите обикновено не казват тайната, защото кармичните следствия за намесващите се в
природните тайни са изключително силни и тежки.
Можем определено да кажем, че езотеричните науки категорично дават мнението, че
жената е производно на Духа на първият й мъж, но само като енергиен обмен. Това не я прави понизша, а само определя същността на процеса на отделянето на женските енергии от мъжките и
изключителната роля поверена й от природата в еволюцията на човешкия род. Да утвърдим, че
жената няма самостоятелен дух не означава, че е лишена от такъв и няма духовно развитие, а че
този неин дух е кармично подчинен на енергиите на мъжа, на неговия дух, на Космическият ЯН.
Тя осъществява новото ниво на развитието чрез половите енергии на мъжа. Само така, в условията
на пълна принадлежност и формиране от женското начало на Ин, духът може да се развива и да
натрупва нови еволюционни придобивки пряко предаващи се на децата им. Ето за това Адам се
съглася да отхапе от ябълката на познанието. Той разбира, че Ева, животът, му предлага развитие
в опит и познание, което ще го отведе напред в еволюцията. Съзнала, че може да осъществи този
процес Ева приема отговорността да формува ново битие за човешкия род, който до този момент
има само двама представители. Ева осъзнава, че може да предложи единственият начин да
осъществи чрез поколението си дълго битие, да осъществи богоподобието си по своя воля, защото
и Бог, когато решава да организира хаосът изважда из себе си матерните енергии на творчеството
и ги опложда за да творят на материалното ниво. Дървото на познанието е дървото на развитието
до богоподобието, в което я уверява и най-мъдрото животно-змията. Дървото на живота, от което
те всъщност не ядат, е дървото от което Бог ги отстранява като слага охрана. Безсмъртието не е
дар , а извоювано право. Те и не биха могли да ядат от него, защото то е дървото на развитието без
карма. Но без карма няма опит и не може да се изгради отношение - няма критерии. Опасността
щеше да настъпи истински ако бяха яли и от него, тоест ако бяха придобили предварително
знанието за това, което ги очаква.
Ева е подчинена на Адам, на ЯН, но като част от пълнотата между двамата, което може да
развива чрез своята енергия ИН. А щом те са „плът от плътта си" то тогава всички промени в
тялото на жената ще формират на материално ниво ЯН и ще го доведат до развитие в поколенията.
По принципа на своето подобие с Бога двамата имат право на неговото творчество. Затова първото
което раждат са мъже. В Кайн, Авел и Сит е заложена символиката на цялостния еволюционен
период на човечеството и в частност на Расата. Затова не се отчитат ражданията на жените, тъй
като тяхната роля е да развият в пригодност за земно развитие трите първи разклонения на Адам,
на ЯН.
Енергиите ИН хранят у мъжа ума и съзнанието главно в областта на идеите. Ако жената е с
тежки полови енергии и наследства тя подхранва енергията ЯН с нечисти идеи. Мъжът ги
акумулира и огромната мощ на творческия ЯН ги връща обратно в нея. Така кръгът се затваря, а
децата понасят участта на жертви на родителските страсти предадени им вече комплексно от
двамата. Затова Мойсей, в борбата за чиста раса и чиста генетична онаследеност, издава двойният
закон за прелюбодеянието - като в десета заповед специално се обръща към мъжа да не пожелава
друга жена освен своята. Затова ги убива веднага при прелюбодейство - защото отговорността за
намесата в чуждото битие е недопустима.
Следствията са много и ние ще ги разгледаме в отделна част.
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ЧАСТ ВТОРА
ДУХЪТ КАТО АНДРОГИН
Преди да навлезем в същността на Втората част е необходимо да разгледаме един основен
въпрос без който отношението мъж-жена, а и произхождащите от него следствия, не би могло да
бъде схванато правилно нито в светлината на езотеричните знания, нито дори изключителната му
важност само за това съчинение и неговите избоди. Става въпрос за така нареченият Адам Кадмон
и Адам станал после на Адам и Ева от Книга Битие гл. 2 на Библията. На всеки 6000 години
Душата, представителка на своята раса, може да се насочва към първичния и изходен пункт преди
да започне следващата си еволюция, следващият кръг на съвършено друго духовно и физическо
преобразяване. От втора глава на Библията, Книга Битие разбираме, че Адам, човекът от кал, тоест
от четирите елемента на земните съставки, се е саморазделил пожелавайки да се развива
самостоятелно, като творец. Това е Четвъртият Адам, все още андрогенен /двуполов/, но
дотолкова слязъл в материята /калта, глината/, че Земята го подтиква към активно собствено
творчество. Но тъй като все още е двуполов той не може да твори освен в пригодено за тази роля
тяло каквото е физическото-организмът, който имаме и днес. Нашият организъм, респективно този
на Адам, има възможността да използва земните елементи, като ги усвоява и преработва така, че
те се превръщат в енергия. Ако Адам не се раздели на две той не би могъл да извърши и найсъществената част от своето подобие с Твореца-да ретранслира в единство Космичната енергия и
земните елементи в единство което наричаме плод, дете. Адам затова поисква Ева да се отдели от
целостта му, да стане самостоятелна система. Половината му /реброто/ се отделя и се превръща в
тежка, с отрицателен полюс, земна, физическа енергийна система притежаваща изключителното
качество-да възпроизвежда, да ражда. Все още обаче е невъзможно да се стигне до този момент, до
саморазвитие на двете системи. Необходимо било да се навлезе дълбоко в материалните нива на
планетата за да се усвои достигналото развитие в еволюцията си Растително царство.
Растителното царство съдържа в себе си пълнотата на двуполюсната цялост-семето, плодът който
се развива от зародиш носещ в себе си цялата информация на рода и второто царствоРастителното.
По същество Адам и Ева вече са част от Третото царство-животинското-те са мъжко и
женско животно. Еднополови, имащи своите полови апарати, но все още неспособни да зародят
плод. С усвояването на принципите на второто царство/ябълката/те стават годни и моментално
съзират най-важната същност на вида си - голотата. Появява се веднага срамът, чувството, вината,
формира се критерият за вид и съдържание. Познават Доброто и Злото изразени чрез поведението
им, което характеризира критерият Отношение. Само то, отношението, може да роди понятието и
преценката за качеството на постъпката. Това е първото познание и то е в срам, тоест в грях,
защото се откъсват от животинското царство, което няма тази категория на вътрешно отношение,
няма критерий за света и себе си в него. От този момент двамата прародители на човешкият род
имат отношение един към друг.
След изяждането на ябълката Адам и Ева получават, изгражда се първата функция на
техния мозък /ум/. От тук нататък те трябва да развият тази функция и да я усъвършенствуват до
критерий. Критерий на две нива - по отношение на живота и по отношение на духа, който носят в
себе си /енергиите/. Това е началото, покълването, на виталното тяло. Защото отношението преди
всичко е чувство. Наченатото витално тяло осъществява връзката Етерно - Ментално и това е
фундамента на предстоящата еволюция на човека. Менталното тяло не може да се развива ако
няма своя система за преценка. Нейният най-точен израз е Отношението. Менталното тяло е
първото божествено тяло в човека и то не може да се свързва с физическото ако няма посредник.
Разширяването на тази първа функция на мозъка /ума/ се изгражда в постоянна борба с
физическите дадености /сетивата/ и в постоянно усъвършенствуване именно чрез тях-чрез
сетивата. Духовните потенциали са немислими в своето развитие без ума, който единствен може
да схване и осъзнае Аз-ът. Умът/самоосъзнаването/става гъвкавият критерий за интелекта и
духовността. Човек не може да бъде духовен ей така, по рождение, той трябва да придобие тази
духовност посредством опита - учител на ума и база за отношението. Според критерият си
/степента на осъзнатото отношение/ човека може да бъде и се определя като духовно същество или
като недуховно. Разбира се степен на духовност носят всички хора, но не всички са изградили
стабилен и -извисен критерий за отношението си към света и битието, към материалното,
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възвишеното, към тленното и нетленното. Невъзможно е Ева и Адам да родят, да заченат плод, ако
нямат тази функция на мозъка си, защото децата им ще бъдат като тях - без възможност за
развитие.
След ябълката, след придобиването на тази функция на мозъка /преценящ ум/ те могат да
родят. И децата им наследяват двойната придобивка - събуденото витално тяло, което започва да
формира и да развива. И критерият Отношение. Прилагат го веднага. Кайн убива Авел, тоест
Етерното тяло активно преценя и заема позиция, възстава, срещу виталното тяло. Но не като
противоборство, а като борба за развитие и оцеляване. Спекулативния ум моментално извършва
пьрвия егоистичен акт - премахването на съперника. Не преодоляването му, не надделяването над
него, а премахването му - наследство, което носим и до днес. Израждането довежда този първи акт
на позиция в битието до основен метод на вида/човешкия/ за борба със себеподобните си и въобще
с всичко, което пречи - природата, хората, животните, и т. н. Кайновото наследство е цинично
явно в днешното ни битие. Но трябва да помним също така, че Кайн не е могъл да не убие Авел,
защото той е носителят на животинското тяло, на животинското наследство, на страстите на рода
от който трябва да се отделим и да станем от стадни животни /колективен дух, колективна
енергия/ в самостоятелни личности. Без ума, без изградено Его това е невъзможно. Авел е първият
символ на нашата епоха - когато Човека става жертва като животното, което е пренесъл в жертва
на бога - агнето.
От момента на първата функция на ума андрогенното същество окончателно престава да
съществува, не само като вид и тяло, но и като самосъзнание. Мъжът и жената разкъсват нишката
на своето единство и тръгват по пътя на личностното развитие. Идва веднага Егото. Идва Аз-ът.
Без его битие и опитност не е възможно да се постигне, защото то е следствие от единственият
критерий даващ опитност -отношението. Това е подаръкът, който Луцифер прави на човека.
Разбира се не без следствия, които ще му направят живота горчив, но изпълнен с творчество и
богоподобие. Веднага след този момент у човека нахлуват Луциферичните сили, чийто основен
израз е Горд и Себелюбив АЗ.
Ето защо Църквата оприличава Змията /мъдростта/ с Луцифер и неговата вторична проява
Сатана. Мъдростта е есенцията на опита. Змията не излъга, а само посочи крайния резултат богоподобието. Някой да е питал за пътя който трябва да се измине до там какъв е? Скоро след
това у човешката същност, вече отворена система за влияние на средата и битието, навлизат и
Ариманичните сили, но за това по-късно. От момента на самоосъзнаването си като отделни
същества Луцифер откъсва Адам и Ева от божествените нива, където човекът е андроген и ги
увлича в материалното познание и живот. Те напущат Райската градина /високите енергийни
полета на Космоса/ и слизат принудени от своето желание за творчество на Земята - в полетата на
материалното. От този момент двамата не могат да творят заедно, нямат никакво друго освен
полово единство. Духовното става отделено и невъзможно да се освободи от преследващият го
принцип за отношение. Жертвоприношението на Кайн и Авел не е нищо друго освен ситуация в
която Бога -Творец подлага братята на отношение към Себе си и между самите тях. Плодовете на
Адам и Ева преминават веднага през този критерий на битието.
Човекът става физически творец, но възможността да се завърне в царството на духа,
Царството Божие, може да стане само с мъчително и дълго пребиваване в материята. Пред вратите
на това царство човекът може да застане само ако носи в единство своята стара единосъщност на
андрогена - на достигналите абсолютния творчески АЗ и усмирили го в самоотрицание Адам и
Ева, готови да се претворят и слеят отново в едно цяло. Стане ли това те веднага отиват в
енергийните нива, но вече като богоподобно единство. В старите Кабалистични учения на евреите
този процес е отразен много добре.

От схемата се вижда че, Отец, Син и Свети дух са Духът на Бога. Той е троичен.
Книгата е предоставена от автора

27

Всесъдържащият Отец се разпада на своята двуполюсност: Бина /отрицателен/ и Хокма
/положителен/. в материалното ниво. Адам Кадмон се разделя на две същности -положителна и
отрицателна. Неговата андрогенна същност, отбелязана със знака безкрайнбст /ОО/ се разпада на
две. Две равностойни същности означени с противоположни знаци, но с еднаква сила и
съдържание. Техните символни знаци саОи©. Това са две части преливащи една в друга на ниво
Кетер и разделени в съвършено самостоятелни системи като Ева и Адам, но в материалните
полета. От Бина /Йехова/ произхожда женското начало, то става Ева на нивото Душа на Бога, а от
Хокма - мъжкото, Адам. когато Адам и Ева се слеят-станат „плът от плътта си"-те отново
образуват, но на нашето земно ниво, андрогена Кетер /ОО/ или Адам Кадмон. Бина, Ева, животът,
приемайки Хокма, Адам, Космосът става ОЖИВЯЛА природа след получаването на неговите
енергии-когато се скъсва химена. Тогава живота /Ева/ получава Дух /Адам/ и утробата и
ОЖИВЯВА -в нея влизат енергиите на Етерното и Виталното тяло. От този момент те са
Вселената в единство.
Но Луциферичните и Ариманичните същества водят непрекъснато борба за
предотвратяването на този процес, защото тяхното влияние е в света на материалното.
Комплексното влияние на Луциферичните и Ариманичните сили обезсилват волята и карат егото
да достигне до духовна слепота и самоизмама. Ето тайната на заповедта "Не си създавайте
Кумири", защото човекът сам си създава фалшиви Кумири и ги следва заслепен от изкуствената
им светлина без да усеща фалшът. Всичко земно е фалшиво, защото то има за цел само да ни
научи, да придобием опит, да изградим критерият Отношение и го приложим самостоятелно.
Затова кумироподобното е най-фалшивото, най-нетрайното: кинозвезди, рокзвезди, хитове,
фенове, еталони, модни и шлагерни течения-всичко станало мода или колективен критерий.
Деградацията на човечеството днес се състои именно в това-в липсата на личностни критерии,
които да не се подчиняват на стадното, на колективното. Такъв фалшификат е и прословутата
еманципация на жената. Елементарно, дори смешно е като цел, защото в какво може да бъде
еманципирана дарителката на живота?Кое друго я прави толкова уникална и неповторима, така
свята и величава?! Тя, святата и чиста Светая светих /утроба/ на Космическия дух, единствената
обличаща го в материя и даряваща го с възможността за следващо стъпало в еволюцията на
познанието чрез детето, тя в своята горда безпаметност стигна до там, че разголва светостта на
тялото си безсрамно по улици и заведения И за какво уважение и равенство мечтаете скъпи Еви?!
Най-малко се цени стоката изложена в изобилие на пазара независимо от постоянния глад за нея.
Определено можем да кажем, че за моралната деградация на дадено общество или личност можем
да съдим, когато интимните чувства и свободата на тяхната изява станат улично достояние. А не е
ли така за цялата ни Раса днес?
А проституцията, развратът, които се ширят от възраст 10-12 години до когато може и има
мераклии?! Има ли по-жесток и по-сатанински израз олицетворяващ родителското безумие от
думите:Нека си поживеят докато са млади, че после. .. !
Няма после, скъпи родители! После е вече късно, защото идват бебетата и носят в себе си
генни отронения, които все по-често ще стават Рак, Спин, Ебола т. н. Мъжът и жената, Адам
познал Ева са отдавна неделимо цяло.
„Всеки изоставил жена си я кара да прелюбодействува!"-ще предупреди Иисус Христос,
защото всеки следващ мъж ще наруши завинаги енергийните й баланси оформени от първия мъж.
Да не забравяме Содом, Гомор и цялата Четвърта Коренна Раса от която останаха живи само осем
души - семейството на Ной. Не страх, а съзнание трябва да ни даде опитът.
Когато мъж и жена, на базата на любов, в пълнота и единство осъществят полова връзка
между тях се получава стабилен енергиен баланс. В древните китайски науки той се изобразява
така:
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Мъжкото и женското начало се сливат и преплитат своите същности -в едно цяло.
Личността А и Личността В слети в единство стават Андроген. Ако срежем общата им връзкаусуканите биоканали, ще видим, че това двойно въже има сечение като осмица - знакът на
безкрайността /ОО/, Кетер. Когато двама, в полово единство, в пълнота на отношенията, се слеят
става Божественият Дух-.Бина плюс Хокма е равно на Кетер. Този символ се вижда над главите на
всички които в съпричастност и пълнота без лични сметки и егоизъм са се слели физически и
духовно. Посветените и особено Архатите виждат този знак ясно. На определено ниво на
развитие, но не по ниско от степента „Пустинен лъв" всички от днешните еволюирали хора могат
да получат такова виждане, което идва да им подскаже нивото на осъществената връзка. Този мъж
и тази жена са готови да преминат в така нареченото Царство небесно, по-точно в новите
енергийни полета на Астрала и седемте му нива, най-високото от които е Акаша. Такава двойка
може да се изгради от двама души само веднъж в живота им. Пропусналите шанса са обречени.
Звучи безнадеждно, но е така. По волята на Владетеля /Владиката/ на Шеста Коренна Раса, Синът
на Бога-Иисус Христос може да се нанесе корекция, но само при жени имали в живота си не
повече от трима мъже. Затова Той с болка и укор ще каже на самарянката: Четирима мъже си
имала, но мъж нямаш, а с твърдост и непреклонност ще пресече Мария Магдалина: "Не ме
докосвай, Марийо”. Това е основанието на Църквата да забрани повече от четири брака, като
последният става при специални условия. Западно Православната пък изобщо забраняваше
разводите.
Днешната борба между тях, между родители и деца и между всички, е именно най-тежкият
проблем на човечеството, защото слага преграда пред възможността за андрогенност. Всяка
конфронтация ги отдалечава от тази възможност. Това е най-съвършеният удар срещу Христос,
който е казал: Обичайте другите като себе си? Как става в нашия свят това, кои са основните
начини за невъзможност да се слеят Азовете в безкрайно единство, да станат Адам Кадмонпълният символ на божеството Кетер?
БРАКЪТ
Да искаш да сключиш брак с някого, това означава да си пожелал да бъдеш негов
сьмишленик. Да
пожелаеш да живееш завинаги с някого, това означава да си пожелал
неразривност в съмишлеността.
Ф. Ницше
Всичко, което анализирахме в уводната част се отнася именно до този процессимволичното единство наречено Брак - съчетание на двете противоположности, което връща на
нивото на нашата Раса единството между двете отделени същности на Праотеца Адам Кадмон. Но
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все още не като постижение, а като стремеж да се достигне първо до нивото на Четвъртия Адамчовекът описан в Библията. В езотеричните науки и в Християнството този процес е означен като
път водещ обратно в царството на Създателя, Небесното царство. Този е и пътят на семейството
посочван като важен от всички Учители на религиите на Пета Коренна раса. Най-точно го
определи Иисус Христос, защото е двусъщностен в пребиваването на земята и също представлява
Адам преди да се раздели на двете си същности, плюс единосъщието си като Син на Твореца-тоест
на Светата Троица. Подобието е повече от ясно. Тогава трябва да зададем въпросът: Реализирал ли
е Човекът своето еволюционно подобие, за да може да върви и към йерархическото си?
Определено ДА, защото тази беше скритата и все още неразбрана роля на Христос като Иисус на
равнището на материалното битие. С победата над смъртта той йерархически доказа
съществуването на енергийно тяло извън физическото и посочи какво ще стане след смъртта на
организма с тези, които са достигнали нужното ниво. Христос беше след възкресението си
енергия, само енергия материализирала се за да даде доказателство и пример. Никой от —
посветените мъже на Пета Коренна Раса не е давал толкова много доказателства за
съществуването на енергийното тяло и за възможностите на хората да го овладеят и изнесат в ново
ниво. Въпреки това Той не можеше да реализира семейство, защото беше двусъщностен и защото
трябваше след това да даде и реализирано битие, което да се прояви и в наследствеността му. Но
наследственост на хората от по-високи от Астралното поле не може да има, защото там
материалното тяло не съществува. Тук е полезно според нас науката да обмисли внимателно
проблемът за възможността да има енергийно съвместяване на придобитото от физическия живот
оформило друг вид тяло, което на друго ниво може да продължи да се развива и живее. Така, както
промяната на физическото състояние на едно тяло може да достигне до вид абсолютно
несъвместим и различен от първия-например ледът, водата и парата. Въобще всеки вид материя в
подобно състояние. Възможно ли е да вместим в атомите на водата друг елемент и когато я
изпарим той да полети с нея, с молекулите и атомите й ?Разбира се не е възможно. Както не е
възможно да понесем и физическото си тяло в тънките енергийни полета на Астрала. Не така стои
обаче въпросът с пренасянето на енергии придобити на земята и особено такива, които се вписват
в енергийната памет на кодовете формиращи ДНК. Проблемът с пренасянето на допълнителни,
чужди енергии от жената в децата й е именно такъв - на енергийно ниво се пренася всичко, което
се е всадило в биосистемата ни. Ето грехът на синовете божии, които си позволиха да вземат
земни жени за съпруги и създадоха никому ненужната раса на титаните /виж Битие гл. б, стих 2/,
които бяха свръх хора, но само на физически, земен план. Те също не можеха да реализират
двусъщността си в по-високо ниво и трябваше да изчезнат от живота поради несъвместимостта си
с наследствената формула на човека. Всички те имат своя еталон-Херкулес-изпълнен със сила,
доблест, мъжество, божествена честност, но само толкова и само на това ниво. И никой от тях не
можа да даде род в полетата на земните енергии. Защото не бяха Адамови синове, нямаха своята
противоположна половинка с която да създадат единосъщието от един вид и род. Може би сега ще
разберем, защо Христос дойде като Иисус в тяло нежно, слабо и противоположно на титаните,
въпреки че като тях имаше прякото предаване на божествените енергии. На физическо ниво, в
кодовете на посветените, това е окултен белег бележещ степен на еволюционно ниво в развитието
на расите. Дългите, тънки мускули, а не набъбналото от излишна маса мускулно влакно носят в
себе си възможността за развитие. Напълно неоправдано е да се рисува Христос като силен,
мускулест човек, защото неговата еволюция е от нива където силата е регресивна същност.
Силният дух, Владетелят на енергиите няма нужда от мускули. Енергийната двойка на съпрузите
трябва да е силна в духовните си отношения, а не във физическите си възможности. В Менталните
нива, силата не служи за нищо. Мощният магнетичен елемент, който съпрузите създават за себе си
чрез своите енергии в Четвърто измерение, не може да бъде разрушен с нищо и от никого.
Доброволно разделен той трябва отново да стане старото си единство с безкраен и вечен енергиен
обмен. Двуполюсният магнит е отличен символ за казаното. Какво би станало ако в разделението
си Адам и Ева бяха получили самостоятелни духове /оживотворяващи Космични енергии/? Те
разбира се носят по частица от другия, но са обособени като самостоятелни същности. Колкото до
това присъствие на единия в другия, то именно е информацията за същността на енергията, която
трябва да притежава бъдещият съпруг или съпруга. Този енергиен и химичен код заложен в ДНК
предопределя влечението, привличането и харесването, тоест дава критерий на личността за
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отношение към бъдещия партньор. Основното изкривяване на тази информация довежда духа на
човека до невъзможност да разпознае своята половинка и да я допусне до себе си. Казахме, че
Космичният полюс на енергиите е Адам. Частицата Ад означава Първи на санскрит-Първият,
Първичният, Този, които казва за себе си „Аз съм". Но Ева пожела и тя да е, да получи друга
еволюция, в земните нива и в пригодност да ражда. Това предопределя нейната невъзможност да
носи космически полюс, който не може да се развива на земята, в материалните планове, а може
само да бъде развит, да го изведат, но не и самият той, чрез себе си да се усъвършенствува. Ева
трябваше да се откаже от възможността да носи енергията на Космоса /+/, защото тогава би била
самата тя андрогенна, самооплождаща се. Но на материалните полета това е невъзможно. Змията
не й каза за този проблем, но незнанието беше тотално, а желанието да произвежда себеподобни
единствената възможност да употреби възможностите си. Иначе защо й беше тази утроба обречена
да не дава плод и да не носи развитие?
ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ ЕДНОПОЛОВИ И ДА ОПЛОЖДАТ СЕ НОСИ ОТ
КОСМИЧЕСКАТА ЙЕРАРХИЯ. Йерархията на духовното ниво е представена от Сефиротите или
Елохимите, наречени в Библията Богове на сътворението. Отделена от Адам Ева става живот, но
не е Оживотворяващата материята енергия, тоест няма йерархията на Бога-Творец даващ
животворния импулс. Такава йерархия нямат и титаните. Дори титанът Прометей не може да го
направи без Хермес три пъти могъщият в Митологията на Гърция. Привилегията на Ева е друга-да
даде Душа на Духът-да го реализира в развитието му чрез чувствата на физическото тяло и чрез
дългът да се усъвършенствува в отношението, което е придобило човечеството.
Кога става единството между Дух и Материя, реализиращо състоянието Душа? Когато
Адам обладава Ева. Може и обратното-когато Ева се отдава на Адам. което всъщност означава:
когато космичната енергия /Адам/ се смесва със земните енергии /Ева/ и се зачева единството на
магнита. Ева също трябва да е имала химен, защото няма от кого да го наследят жените след неядъщерите й. И тя ражда Душа-Дух /Син/ оживотворен от Духа на Бащата и получил физически
живот от тялото на Майката? Библията отчита само децата довели Духовна енергия на земята синовете. Отчита се постигнатото навлизане на Космични енергии в полетата на материалния свят.
Отчита се и още нещо много важно - възможността за еволюция чрез опита на синовете по
творчество, на поелите по пътя на доброволната еволюция чрез познанието.
Получила своя Дух от Адам, Ева става това, което е пожелала и в което я уверяваше
Мъдростта-Змията-творец на Космично-земното единство, на хармонията и богоподобието в
опита. Вече описахме подробно този процес. Сега ще отбележим само, че всеки син получава,
наследява пряко своя дух от Космоса и представлява оживотворен в материята Дух на Космоса.
Дъщерите се раждат с вторично, частично унаследен дух от своя Баща. Докато се омъжат, докато
имат своя първи мъж в живота те живеят чрез унаследеният бащин дух.
Душата на Майката извършва този акт още в първите дни след оплождането, по време на
синапсиса. След това дъщерята се ражда, расте, развива се и когато я познае нейният мъж, нейният
Адам, тя автоматично приема неговия дух /енергии/ и така извежда чрез детето на ново стъпало
единството на еволюиращият андроген. Детето винаги е своеобразен андроген /Кетер/ по
отношение на родителите си, но на родители разделени отдавна в битието и носещи опитността на
родовете на хората. Момичето е директен приносител, а момчето директен обогатител на родовата
еволюция.
Въпросът с предаването на духа и наследствата му е изключително сериозен, защото не
опира само до проблемите на зачатието като техника и родова наследеност, но и възможността да
се овладеят на земята двете енергийни тела на човека-Етерното и Виталното.
Ева усвоява еднократно и само по полов път Духът на своя мъж, но винаги приема
Космични енергии при полово общуване с него. Затова става проблематично присъствието на
много Космични енергии в утробата й, а от там и в наследството й. Земните енергии обаче тя
възприема ежедневно. Конструкцията на нейното тяло го осъществява неусетно и непрекъснато.
Големият външен ретранслатор на земните енергии хранещ нейното тяло и половия й апарат,
който произвежда гамети с такава енергийна същност, се образува от двата крака на жената и
матката. Той представлява висок триъгълник внасящ в тялото земните енергии чрез Първа и Втора
чакри. Чрез него се приемат и разпределят Енергийните канали на Четиринадесетте меридиана.
Всеки крак е олицетворение на един от полюсите на магнита-плюс и минус-на черното и
Книгата е предоставена от автора

31

червеното, на сухото и мокрото и дава ритмичен, фазов цикъл на тази енергия, чрез постоянната
им смяна. Десният крак е положителен, а Левият е отрицателен по заряд. Утробата на жената е
вместилището на тази енергия - ковчегът при евреите или Раклата при прабългарите. Там е Светая
светих на развитието. В храма на Соломон колоните на входа са именно този символ, а арката над
тях е самото влагалище, химена, който е арка, вход. Вместилището на храма, където се извършва
тайнството на жертвоприношението е матката. Затова в храмовете на Йехова винаги служат само
мъже-другият полюс нахрамовата енергия. Дори физическата структура на матката ясно говори за
предназначение и за нещо друго, не само да приеме и разбие плода. Тя е триъгълник обърнат с
острата си част към земята. Той приема енергиите насочени от краката и ги съхранява в мястото на
оплождането. В това свято място се развива единството от съпричастността между мъжа и жената.
Земните енергии на момичето се съхраняват тук -в киноварното поле, където по-късно ще се влеят
и енергиите на мъжа. Но частично, периодично, а не като ежедневен цикъл. Това е зоната на
Първа, Втора и Трета чакра, където е Слънчевата хранителка на плода, тя е връзката между
майката и плодът-пъпа-пъпната връв. Този център се намира по средата между Половата /втора/ и
Слънчевата /трета/ енергийна зона.
При мъжа земните енергии се вливат в Простатата-тук където се образуват секретите за
пригодност да се движат и оплождат сперматозоидите. Простатата не е полова жлеза, а е една от
половите жлези усвояваща земните енергии от мъжа. Без нейните секреции енергийната мощ на
мъжките гамети никога не би се справила с киселинното, земно съдържание на влагалището и
матката. Като енергийно хранилище Простатата е аналогична на Матката. както матката е малък
триъгълник в големия на краката, така и тестисите с простатата образуват малък триъгълник вътре
в големия. Разликата тук е че този при мъжа не спира, не задържа енергиите на земята, както е при
матката, а ги насочва към простатата. В същото време земната енергия е оказала влияние и върху
тестисите без да се задържа там и да преобладава при образуването на сперматозоидите. Защото тя
не трябва да оказва преобладаващо влияние със своя отрицателен полюс над гаметите. Ритъмът на
смяната оказва частично влияние над двата тестиса и като сменя полюсът си влияе на двата вида
гамети /по знак и по хромозоми/ без да сменя основната им енергия. Не би било така ако енергията
постоянно атакува гонадите със своята еднополюсност, противоположна по знак на мъжката
енергия. И обратното-при жената матката ги задържа, а яйчниците са извън зоната на пряко
влияние. Те получават постоянно енергията на земята, но чрез посредничеството на
бипирамидалната структура в чиято основа са. Това е задължително условие за да могат двата
яйчника да произведат двуполюсни по енергия гамети. Както обяснихме вече те се редуват, докато
мъжът ги произвежда едновременно и ги внася в жената заедно. Говорихме за това, че Човекът е
от Четвъртото царство, продължение и ново ниво на животинското, затова е нужно да обясним
процеса и при животните. При четирикраките този процес е същият като вливането на земните
енергии става и в зоната на висшите чакри /четвърта и пета/ чрез предните крака. Те усвояват
земните енергии и през този триъгълник, на предните крака, защото основен проблем при тях е
усъвършенствуването на видът. Тук не съществува проблемът за духовното развитие, който да се
предава в наследство чрез ДНК, затова двата процеса са отделени и чакрите имат самостоятелно
захранване. Ето причината да се отделят видовете и да се изправи човекьт на два крака. Вече
нямаме групов животински дух, а имаме развитие на единичен, самостоятелен дух какъвто е
човекът. Дух и пол са в пълна енергийна зависимост. Интелект и морал - също. Захранването на
горните две чакри на Човека има също странична вълна, но тя се влива чрез ръцете, които са
делата, опита, карма даваща причинно-следствените връзки, на която са подвластни хората, но не
и животните.
КИНОВАРНОТО ПОЛЕ И ГЕННАТА ПАМЕТ НА ЖЕНАТА
Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи.
КРИШНА
Жената е усвоила Духа от своя мъж, Половите й енергии са променили цялостно
досегашното състояние на биополето й. Скъсването на химена е повече своеобразен токов импулс,
който преминава през цялото й тяло отколкото болка, както между впрочем твърдят всички жени,
когато акта е бил спокоен, любовен, а не насилие или друг вид патология. Освен енергийният
център, който се сформира в зоната на матката, подобен се проектира и над нея- Полето на
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елексира или киноварното поле. Това поле е постоянна енергийна зона състояща се от смесените
енергии на мъжа и жената при първият акт. В последователност този процес протича в следния
ред.
При разкъсването на химена се получава кръгова енергийна вълна атакуваща най-близкият
енергиен център-Първа чакра /перинеумът/, който търпи дори физическа атака в този момент.
Енергията на мъжа навлиза в Гръбначния стълб на жената през опашната кост и тръгва по
неговите три канала нагоре. Всички неврони на тялото приемат този енергиен импулс. Достигнал
основата на черепа енергийният поток е преминал през целия Заден срединен меридиан, който не
случайно в китайската медицина се нарича Управител на тялото. През точката Т-16 /1-Ви
прешлен/ той навлиза в черепа и достига Лимбалния дял. Всички зони свързани със сетивността на
тялото приемат тази енергия и я предават и на големите полукълба, където се изработва модел на
мъжа, но на енергийно ниво, с вплетени в информацията зрителни и мирисни същности. Едва ли
днес си даваме сметка колко много влияе средата в която е обладана жената за първи път.
Понякога дори един от запомнените елементи може да окаже изключителни въздействия върху психосъстоянието на жената при следващи интимни отношения. Доказано е, че тези следи са
неизтриваеми при изнасилване или при нежелани контакти. Всички чувства на жената, плюс
чувствата на мъжа се запечатват завинаги от Дългата памет на жената и стават постоянен еталон
като Хипокампуса ги запечатва на квантово ниво. Зрителните, слуховите, папиларните, мирисните
и всички сетивни възприятия също се вливат и запаметяват. Поведението на мъжа в този първи
полов акт става еталон на подсъзнанието. Този еталон се приема и от карма за критерий по
отношение на половия живот на жената. Казано по-просто всеки мъж след първия ще бъде приет
като чужд, като интервенция от подсъзнанието и то ще реагира като информира ДНК за
вмешателството.
В момента на половото общуване между енергийните центрове на двамата /чакрите/ се
създава мощен енергиен обмен. В пространството той се регистрира като енергия движеща се по
затворена крива точно копие на цифрата осем или отново познатият ни знак на безкрайността.
/виж рис. 10/ Това е допълнителната биоинформация при обмена на която двете полета се взаимно
проникват и опознават. Този процес още след първия акт се отличава със своята отвореност към
биосистемата на другия. Всички предохранителни действия на биополето обикновено се
премахват и всеки от партньорите е лесно достъпен за полето на другия. Понякога се изграждат
стабилни връзки с енергиен канал достигащ стотици километри. Това е така наречената стабилна
енергийна връзка на етерното тяло и се получава обикновено при много силни чувства между
двамата и е вид изтичане на енергия от обичащият към партньора.
Достигнала и усвоена от паметта общата информация възбужда целият мисловен апарат на
жената. Всички неврони в този момент усвояват белезите на мъжа. Всяка клетка на енергийно
ниво приема тази нова информация и я установява като траен критерий за себе си. Така се
установява еталон за целият организъм и особено за мисловните центрове в полукълбата, които
чрез мислите и въображението ще търсят и разпознават обекта на чувствата /мъжа/. След това
потокът енергия преминава през челния дял, където вибрациите задействуват психотронното ниво
на излъчване /така нареченото Трето око/ и жената веднага кодира в Етерното си тяло този чийто
дух е приела. Това е космическото бракосъчетание. Всички други независимо от причините са
прелюбодействие за Космоса. Тази енергийна информация е код и знак за кармичните отношения
до смъртта на човека.
След Третото око енергията преминава към Пета чакра /яремната ямка/, където фиксира
всички чувства породени у жената. Дали има жена, която да си спомня, че в момента, на
скъсването на химена е опряла език в основата на зъбите и грубото небце? Дребна подробност, но
изключително важна, защото така е станала връзката между Задният среден меридиан и Предният
среден меридиан. Казано иначе връзката между Управителя /мъжката енергия/ и Зачатието
/женската енергия/ Предният среден меридиан е детектор за състоянието на целият организъм.
Ако учените му обърнат нужното внимание само по него биха могли да разчитат причините и
следствията от всички заболявания на организма. Той в съчетание с друга система от
акупунктурни точки може да даде информация за настъпващи заболявания далеч преди да са се
появили първите симптоми. Без затварянето на връзката чрез езика Пета чакра никога не може да
получи информация за енергийния обмен и няма да изгради своя звукова система, вибрация,
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променяща винаги много характерно говора, тембъра на жената по време на половото общуване.
Само по тази вибрация, по този тембър, мъжът може да разбере истинското отношение на жената
към него. Разбира се трябва да се познава и разбира. Тук мъжката енергия попада в зоната на
емоциите и инстинктите-ето мястото където мъжът най-мощно формира женското поле, след
еталонирането на паметта. Енергията продължава своя път към Четвърта чакра /сърдечният
център, гръдната кост/ и ако този първи акт не е с любов следствията за сърдечните вибрации на
жената са ужасни. Ужасно е, защото ако е без любов повече никога жената няма да има верен
критерий за любовта. Дори тя, голямата любов, да се появи някой ден кой ще увери този енергиен
център че това е именно той, истинският, след като първата информация е друга? Жената губи
завинаги своята възможност за вярна оценка. Промяна в критерия е възможна, но процесът е
отчайващо дълъг и труден и може да се осъществи само от посветени. Ще се спрем на него поподробно в следващите глави на книгата. Усвоила всички енергийни излъчвания до тук енергията
слиза в Слънчевия сплит /трета чакра/. Казваме всички енергии до тук, защото освен основният
енергиен поток движещ се по меридианите имаме наслагване на обмена между всеки две чакри на
мъжа и жената. Така към Четвърта чакра се прилагат и енергиите на мъжа излъчвани от неговата
Четвърта чакра по енергийния канал на осмицата за която говорихме по-горе. /виж рис 10/.
Слънчевата чакра е зоната на живототворящата космическа енергия. Тук тя се вплита в
центъра на организма-пъпа-мястото от където плодът черпи живот всеки миг. Не е случайно
мястото на пъпа между Втора и Трета чакра-в центъра на основният разпределител на енергиите в
човешкия организъм-далакът. Триъгълникът на енергийния обмен е образуван от него и тези две
чакри, но това е друга тема, затова само споменаваме основанието да бъде именно тук
физическата връзка между майката и плода, който освен това е и в центъра на киноварното поле.
Какъв съвършен физиологичен и енергиен механизъм е женското тяло! Колко нива за вписване на
отделните характеристики на новоприетата космическа енергия формираща видовата и
индивидуална еволюция. Строг и консервативен процес без догматичността на който бихме
мутирали само за няколко столетия. Не ви ли прилича всичко това на супер биокомпютър от найвисш клас можещ в седем нива /чакрите/ на твърдия си диск /кундалини/ да запише за няколко
мига всичко от мъжа и жената? А това, което разказахме е само „пускането на тока", най-ниското
ниво на паметта и процесите на еволюцията, защото от този миг започват неописуемо много
следствия, които на клетъчно, молекулно, атомно и най-общо казано на физико-химично ниво,
извършват дълбоки , глобални промени у жената.

Нейният организъм изживява кардинална промяна. Ето великото значение на този нищо и
никакъв химен, абсолютно ненужен преди и след този миг на общуването. Сега организмът на
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жената е готов за основната си роля-получил нова, непозната, но предполагана, енергийна духовна
и физическа вълна той започва подготовката си да даде живот на оживотворената яйцеклетка.
Задействуван е магнитът на единството между двата полюса. В центъра на неговата зона на
хармонията и покоя ще се възроди това единство, но с еднополюсност можеща да осъществи
следващото стъпало на развитието. Разбират ли жената и мъжът, че в този миг са съединили
космоса и земята, енергията и материята, човекът и бога?!
И така - енергията достигна до киноварното поле, което придобива половата си мощ и нова
характеристика. От сега нататък то става хранилище на всички полови енергии освободени от
биополето на жената и мъжът. Тук се запечатват и характеристиките на всички следващи мъже,
ако жената има такива. Тук се завихрят енергийните дупки от изтеклата майчина енергия когато
утробата й отдели от себе си плодът-в момента на прерязването на пъпната връв. Тук се въртят и
крадат, смучат енергия магнитните деца и половите вампири. Забелязали ли сте, че влюбените,
обичащите жени обичат да слагат глави на гърдите на мъжа, а мъжете обичат да слагат ръката си
върху киноварното поле на жената? Винаги е така, когато чувствата са големи и искрени. Мъжете
трябва да знаят, че така предохраняват светото място на жените си от енергийни вмешателства.
Любимо място е и на домашната котка. Не е случайно-тук е Светая светих на живота, на
ретранслатора на Космичните и земните енергии. От децата и раждалите жени се смуче много
лесно енергия от това място. Тук се запечатват за винаги всички зачатия. Абортите също. Особено
ако са след синапсиса, когато карма е определила и духът който трябва да се всели в новия плод.
След синапсисът енергийното поле на всички полови системи преминава на степен-захранване на
плода и прекъсва всички процеси водещи преди това само към подготовка и зреене на гаметите
при жената. След 21-ят ден, Третата Луна, всичко е вече на ново ниво, с нови цели. След 28-ят ден,
Четвъртата Луна, киноварното поле не може никога да се изгради така хармонично, че там да не
остане енергийна „дупка", ако плода е абортирал. Ще продължим в главата за абортите.
Има един любопитен въпрос на половото единство между мъжа и жената, който не е
разглеждан от нито една наука днес особено от нашата гледна точка-енергийно. Кога да заченем?.
Отговорът днес е много лесен-по всяко време, където и да е и в каквото поза се случи -Божия
работа! Най - често става именно така. Мнението на езотеричните науки, е по-различно от
общоприетите навици. Няма религия, чийто морален кодекс, а религиите са именно това, да не се е
произнесла под формата на битови и църковни ритуали по въпроса. Всички култове обръщат
сериозно внимание на процесите за продължаването на рода. Християнството също. Всички
приказки ако щете, които всъщност са митологичното тайнство на тангризма, разглеждат
изключително приоритетно проблема за брака и децата. Основите се крият далеч в тангризма и
юдейството като фундамент на християнството и последната религия на Петата Коренна Расарелигията на нравствеността. Природата е свела процеса до строг физиологичен цикъл
контролиран от менструалния цикъл на момичетата. Има дни когато и да искаме зачеването не
може да стане.
Разкриваме на жените, че това са дните на черните колапсиращи процеси в половите им
апарати свързани с цялостното състояние на техния организъм. Не е просто цикъл, а биохимичен
пад, колапс на тяхната енергийна връзка с ЛУНАТА. Той е породен от промени в 14 - те
енергийни меридиана, а не само от греенето или оплождането на яйцеклетката. Въпреки, че е под
прекия контрол на Луната цикълът не е абсолютно подчинен само на нея, защото тогава всички
жени трябва да го получават по едно и също време. Менструалният цикъл е ритъм на двадесет и
осмият денонощен - обмен на биополето влияещо се от Луната и Седемте главни планети от
Слънчевата система. Техните йонни потоци плюс земният хранят споменатите 14 меридиана.
Тяхното състояние определя ритъмът, времето и характеристиките на вашия цикъл. По времето на
този енергиен срив за нищо на света не допущайте полово общуване, защото не знаете какво става
с полярността на вашите яйчници, бъбреци и т. н. системи. Мъжете също не трябва да го правят,
защото тежките, дисбалансирани енергии на жената се вливат в мозъчните им структури и
пораждат серия от следствия между които засилване на низките животински страсти. Вибрацията
на жената в такъв момент убива духовната същност на мъжа. Отразява се съществено и на
семепроизводителите-тестисите и простатата.
Когато искате да създадете своето дете и двамата желаете то да е красиво, умно,
жизнерадостно - все качества които биха ви направили Щастливи родители, нали? Тогава не
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общувайте полово първите седем дни след цикъла на жената и ако мъжът не се е въздържал от
полов акт поне четиринадесет дни, въпреки, че най-доброто време е между 28 и 56 дни. Още подобре е ако и двамата успеете да очистите енергиите си за един пълен Лунен месец, като ядете
една и съща храна, спите обезателно разделени и не поглъщате никакви отрови като цигари,
алкохол, наркотици и т. н. При съвместното живеене днес това е много трудно, но законите на
природата са неумолими и не се съобразяват със страстите ни. Живота е доказал, че резултатите са
добри само ако ние се съобразяваме с нея, а не обратното. Животът и Смъртта на планетата Земя
са подчинени на излъчванията на Луната. Тя е майка на живота и всичко живо се ражда и умира
под напора на нейните енергии. Един Лунен месец има четири фази по 7 дни. Една от тях е
пълният менструален цикъл на жената. За всяка жена той е различен и специфичен. Най-обща
характеристика отнасяща се до еволюцията на човешкия род по Раси можем да направим по
четирите кръвни групи. Ако науката си направи труда да изследва и класифицира циклите на
жените според кръвната им група ще открие много любопитни подробности можещи да й дадат
ценна информация за общия ритъм на групите. Ще укажем само, че нулева група /О/ е
универсалната кръвна група идваща от Трета Коренна раса, когато всички хора са имали една и
съща кръв, а сложната и изключително рядка АВ, представляваща едва 4% от населението на
Земята, ще даде информация за осъщественият биологичен ритъм в единството на материалното и
астрално полета. Единство, което нашата раса трябва да пренесе в следващата. Изводът е, че всяка
жена трябва сама да прецени и след наблюдения да установи времето на нейния месечен цикъл и
да не се влияе от никакви дати и време различно от фазата на Луната. Всяка майка трябва да следи
времето, когато момичето й получи първите си позивни и първия си цикъл. Днес жената знае
много за социалните процеси на обществото и.Все повече колкото мъжа, не рядко и повече, но не
знае нищо с което да насочи своята дъщеря и да й помогне да контролира междинните фази на
лунарния си месец. Още по-малко може да й каже нещо по-определено за зачатието и нейната
лична характеристика като жена и бъдеща майка. Еманципацията има и тази страна. Посветените
мъже на Расата го знаят, но защо мъжете, скъпи майки? Отказахте се да бъдете майки и
възпитателки, станахте дори стрелящи супер мадами, добре, но тогава не се сърдете че ви отнеха
правото да свещенодействувате както в храма така и в семейството. Еволюцията има своите
закони и те са по-строги отколкото можем да допуснем. Няма малка и голяма роля в нейния
неумолим път, но има изпълнена и неизпълнена задача. Мъжът не се влияе така силно и циклово
от фазите на Луната. Пряко подчинен на Космоса, на Слънцето, той има полова активност
ритмично определена от най-малката фаза на Слънцето - деня и от най-късата фаза на
денонощията -11 дни. Така или иначе обаче производството и качеството на сперматозоидите се
определя от двата цикъла-Лунния и Слънчевия. Лунният дава животворния импулс на гаметата, а
Слънчевият неговата енергийна мощ. С две думи не зачевайте ако гаметите не са зреели у мъжа
поне 14 дни. Тестисите произвеждат сперматозоиди не едновременно във вътрешните си фази, а
последователно, в ритъм, подчинен строго на мъжката кундалини. Простатата им придава
допълнително цялата мощ на Космоса, тя усилва и обезпечава тяхната годност за оплождане.
Прибавете към казаното и влиянието на Седемте големи планети и ще получите достатъчно
сложна за асимилиране картина, което обаче не е причина тя да не съществува. Днес все повече
деца се раждат с липса на защита от някоя планета. Тази информация е отразена достатъчно ясно в
линиите на ръцете. Но хиромантията е табу за науката въпреки, че дори генетиците вече
отбелязаха строги зависимости между наследствеността и определени форми на ръцете на
майката. Особено ясно е при патологиите, където няма място за интерпретации и фантазии.
Процесът се засили много от 1900 година когато Земята навлезе в прехода към енергиите на
съзвездието Водолей. Говорим за епохата Водолей /Сатия юга/, а не за зодиакалния знак.
Отклонявайки се още малко от основната тема, без да я изоставим обаче като цел, ще разгледаме
едно старо религиозно тайнство обезпечаващо процесът на зачатието да стане според законите.
Става въпрос за дребните религии, Християнството също, които са въвели двустепенния брак,
първата степен от който е така нареченият ГОДЕЖ. Годежът е ритуал за семейна връзка на
духовно ниво. С благословията на двете живототворящи системи /родителите/ младите получават
„ръкополагане" в единство като мъж и жена, но на духовно ниво. От този ден те заживяват с
определено отношение един към друг, с вълнение и съпричастност породени от взаимния стремеж.
Енергийно единство на ментално ниво. Изключително важен момент -първото съзнателно и
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стабилно отношение е на ментално ниво-оплождат се умствените енергии преди половите
системи. Време на възвишено отдаване на мисли за другия проникнати от любов и радост. В
старите традиции обикновено този процес е около една година. Един пълен Слънчев цикъл за
мъжа и близо четиринадесет Луни за жената. От езотерична позиция това ще рече пълен енергиен
обмен на меридианите, всеки със своя лунарен период, под психобиовлиянието на образеца
/мъжа/. За мъжа това е същото плюс пълният цикъл на Слънчевата фаза /от 11 год. цикъл/ и
представлява сбор с прибавено отношение към неговия образец /жената/. Или: двамата бъдещи
съпрузи имат абсолютно еднакви цикли за период от време и независимо от тяхната специфичност
всеки е всадил на психобиологично ниво отношение към определения образец за бъдещото
тайнство на зачатието.
Вторият етап, степен, е СВАТБАТА. Тя е всъщност тържество заради оплождането, заради
зачатието, защото винаги завършва с него. Тук се спазва закона за половото тайнство и единство,
предназначено да продължи рода. По-строго погледнато да събере двата родови генни вида в нов,
който ще бъде родови скок в еволюцията. Грандиозно клониране в което човешкият ум не може да
проникне и да осмисли като имаме предвид, че при шест милиарда души, изгубили своята родова
памет, кръстосването е извън всякаква корекция и анализ. Човешкият род изгуби своето
родословие. За жалост останаха етническите и религиозни белези, които дивашки ратуват на
остарели расови принципи. И така приемаме, че всичко е свършило както трябва. Заченат е плод бъдещото бебе, възходящото стъпало. Какво ще бъде то-момче или момиче?! Науката днес успя да
проникне в тайните на този процес от самото оплождане до раждането, но не може да отговори на
редица въпроси свързани с пола на плода. Имат ли езотеричните науки по-определено становище
по този въпрос? Доколкото е възможно и позволено на този етап от еволюцията на човека, с
разрешението на Великите Светли Учители, ще повдигнем част от завесата на СВЕТАЯ СВЕТИХ
на богоподобното творчество на Адам и Ева.
I
ЗАЧАТИЕТО
Зачатието има един предварителен процес свеждащ се до основното изложение по-горе удовлетворяването на естественото полово влечение. След нормалното консумиране на половия
акт се осъществяват две успоредни нива на развитие. Едното е абсолютната безкомпромисност за
запазване на качествата на вида, а другото е възможността да се получи ново ниво от
преминаването на тези качества едно в друго. Запазване на ДНК и в същото време нейното
еволюиране. Припомняйки си казаното за енергитизирането на гаметите на мъжа и жената,
тяхната електромагнитна определеност, ще отидем още малко напред - как сперматозоидите и
яйцеклетката се търсят, откриват и проникват.
Когато спермалната течност на мъжа проникне във влагалището, а след това и в матката на
жената, настъпват сложни енергийни взаимоотношения обезпечаващи сливането. В състава на
спермата има два вида сперматозоиди отличаващи се по два основни признака:едните носят
хромозоми на пола Х, а други на У, като същите имат и своя енергиен заряд плюс /+/ или минус //. Следователно в състава на сперматозоидите влизат гамети както със знак Х + , така и със знак Х, а също така и У + и У-. Гаметите със знак плюс се разбиват в Десния тестис, а тези със знак
минус в Левия. Мястото на Простатата е енергийно неутрално, което прави нейната секреция
еднакво добра и за двата вида гамети. Неутралността на Простатата идва от това, че тя се намира в
зоната на енергиите на Предния и Заден среден меридиан които са принципно неутрални-не
участвуват в полярността на тялото, въпреки че сами за себе си имат енергийна активност.
Женските полови гамети, яйцеклетките, обратно на мъжките се намират винаги в един от
полюсите на тялото. Те се раждат, развиват и оплождат в тръбите на своя родови яйчник. Напущат
го когато са оплодени или вече негодни за оплождане. Следователно яйцеклетките са също два
вида по отношение на своя заряд - минус /-/ в Левия яйчник и плюс /+/ в Десния. Гаметите имащи
повече ядра в себе си носят същия знак какъвто е на яйчника-всички ядра са еднозарядни. Ще
разгледаме по-късно зачатие с повече от един плод. Тайната на процеса на оплождането е, че
женските гамети с даден знак контактуват само с мъжки гамети от противоположния знак. Всяка
яйцеклетка привлича сперматозоиди противоположни на своя собствен енергиен заряд. Става
въпрос за онова „примамване" на мъжките гамети, което науката вече определено регистрира, но
още не може да обясни на каква основа е. Ние твърдим че то е на основата на взаимното им
привличане, както е при всеки обикновен магнит. Излъчването на яйцеклетката е мощно и
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определено насочено към даден заряд. Сперматозоидите, които го притежават се устремяват към
нея. Ето основанието на мъжките гамети да напуснат общия път към яйцеклетката и да се насочат
едновременно към двете тръби на яйчниците. Те не знаят къде има годна за оплождане яйцеклетка,
а се устремяват според естественото магнитно привличане на яйчника. Иначе е напълно
необясним факта защо уж яйцеклетката ги привлича всичките, а половината от тях тръгват към
яйчника където няма зряла и чакаща оплождане гамета? В началният стадии на оплождането
излъчва не самата яйцеклетка а целият яйчник, той води сперматозоидите към тръбата. Когато
сперматозоидите достигнат до яйцеклетката тя допуща до себе си само такива, които отговарят на
условието - с противоположен знак, защото само те могат да достигнат до енергийно сливане, до
нужният енергиен баланс след който тя е в електромагнитно равновесие и може да започне да се
дели , а по-късно и да тръгне към зоната на матката. Матката, както казахме вече, е в енергийно
неутрална зона. Тя задължително трябва да е в неутралитет, защото приема зиготи и от двата
яйчника. Всяка нейна електрична натовареност би била проблем за една от зиготите. Киноварното
поле представлява фуния от кръгово движеща се, обратно на часовниковата стрелка, енергия,
чийто център е центърът на матката. Кръговото движение изключва всякаква полярност. Тук вече
имаме балансирано поле от енергиите на бащата и майката, които са достигнали преди
яйцеклетката в тази зона. Достигайки до яйцеклетката някой от сперматозоидите правят нещо
неочаквано и неоправдано-те ще откажат Акрозомна реакция - ще откажат битката за
оплождането. Според нас обяснението е именно в тяхната полярност, в техния еднополюсен знак
със зиготата. Много от сперматозоидите ще достигнат увлечени в стремителния си ход по една
или друга причина, но няма да бъдат допуснати до яйцеклетката. Какво ги спира, защо в нейната
зона те изведнъж губят желание да завършат делото си? В същото време други упорито я
обграждат. Това което ги спира е липсата на конкретно полюсно привличане.
Всяка полова клетка представлява половинка от една цялост която е изкуствено разделена и
стремяща се към възстановяване на това единство. Нейният хромозомен набор е едната част на
това цяло, единият полюс на магнита. Благодарение на тази своя непълнота те изпитват желание,
стремеж да се слеят и допълнят. Няма никакъв друг показател който да е достатъчно стабилен и
основателен за взаимното им привличане освен енергийното съответствие. Химичният състав на
секрециите на половите апарати е противоположен и взаимноунищожаващ се до постигане на
неутралитет. Киселинната среда на жената е пречка за основният характер на мъжките секрети. И
въпреки това гаметите се търсят, привличат и преодоляват това препятствие. От езотерична
позиция в този микрокосмос намираме отново принципът на макроотношенията - на Адам и Ева,
които са половинки на една цялост разделена до момента, когато ще може отново да се съедини.
Природата представлява тотална андрогенност, двуполюсност и единство от такава. Този проблем
е кардинален за принципа на деленето както на соматичните така и на половите клетки и е
възможен благодарение на четният брой на всички хромозоми, при всички животни. Отговаряме
на още един необяснен от науката процес-Защо в процеса на гаметогенезата при мъжа
сперматоцитите от Първи ред са четири и защо в края на Втори ред също се получават четири
сперматозоида?Първи ред е характерен със същото и при жената - Овоцит I, когато също се
получават четири гамети. За разлика от мъжките гамети Примордиалните клетки при жената
трябва да престоят в дълъг полусън докато превключат на Овоцит II ред. Но в своя начален стадий
те също така спазват принципа на двойното полярно делене. Тук се намира и тайната на тяхното
разпределение в двата яйчника. Своя електромагнитен заряд те ще получат окончателно тогава,
когато започнат вторият си стадий на развитие, но още на ниво Овоцит I те имат вече своята
полярност която ги насочва към половите зародиши на яйчниците за да се разпределят равномерно
там. Този принцип наричан от нас за удобство Четвъртичност е много характерен при всички нива
на развитието на половите клетки и организма, затова ще го използваме и по-нататък. Той е
съставна част от ДНК, от всички цикли, от цикличността на развитието на плода и от
цикличността на промяната на полюсите на магнитността при човека независимо от пола. Всичко
е подчинено на фазите на Луната. Те са четири. За яснота отбелязваме, че едната от тях е с
минимално значение като влияние - една зависимост която ще отчетем навсякъде като започнем
още от четирите азотни бази на ДНК, от които обаче три съставят аминокиселините, същите са
при РНК, но отново едната база е заменена и стигнем до четиригодишните цикли, за които
говорихме. Десетократният годишен цикъл при хората /40 години/ е изключително важен особено
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за жената и нейната способност за оплождане. В раздела за генетиката и наследствеността ще
разгледаме по-обстойно този проблем. А сега да се върнем на оплождането като процес. Ще
наблегнем само на тези моменти които се отнасят до енергийните обмени, защото физиологичното
и химично обезпечаване е известно на науката достатъчно добре за да може всеки интересуващ се
да го прочете самостоятелно. Намираме се в момента, когато сперматозоидите достигат до
гаметата. Приемаме, че тя се намира в Десния яйчник на жената, което означава, че ще носи
енергиен заряд полюс /+/. Около нея са привлечени главно сперматозоиди със противоположен
заряд-минус /-/. Не е изключено, а според нас става често, да има и мъжки гамети със заряд плюс
/+/, което обаче е безполезно, защото не води до оплождане. Гаметата на майката носи ядро с
хромозоми Х + и до нея е достигнал сперматозоид с хромозоми Х -. Тя отчита енергийното му
излъчване и го допуща до себе си. Казваме допуща защото около нея има още много, които не
желаят да избършат акрозомна реакция с нея. За нас всички отказали се от оплождане са
еднополюсни с нея и затова губят желание, тя ги отблъсква. Независимо от тяхното поведение
обаче много други са се прилепили до гаметата. Тя извършва в този момент нещо също така
странно и необосновано от гледна точка на естествеността на стремежа за среща - единствената
цел на нейното узряване и неговата борба до този момент. Гаметата започва да "танцува". Този
танц е с посока обратна на часовниковата стрелка. Няма никакво обяснение защо е необходим и
какво става в този момент. Ние предлагаме едно, което от хилядолетия всички изучаваме, но не ни
казват защо. Този танц е енергиен процес при който гаметата набира огромно количество енергия
нужна й да избърши с невероятна скорост своето доузряване. До този момент гаметата е Овоцит II,
тоест тя е все още негодна за второто си мейотично деление /анафаза и телофаза II/ и се превръща
в яйцеклетка. Движението на гаметата съвпада с движението на Земята около своята ос - обратно
на часовниковата стрелка. Синхронизирайки своето въртене с екваториалните енергии тя получава
нужното натрупване на енергия и се доразвива. В началото подчертахме, че жената е полюсът на
земните материалните енергийни процеси и затова тя е много тясно свързана с цялостното
състояние на нашата планета.
Вливането на земните енергии в гаметата предизвикват и обезпечават с енергия всички
следващи процеси. Когато този танц -завърши Овоцит II ред е готов и гаметата е вече зигота, като
току-що е преминала краткият си период на истинска яйцеклетка.
Ще си позволим едно малко лирично отклонение, за да споим още веднъж връзката между
съвременното научно и старото езотерично познание. Нека си припомним детските приказки /на
всички народи/ в които победите на Добрия Принц завършват задължително с танц, който
увенчава битката на Доброто със Злото и съединяването на победилия Принц с Принцесата, която
от този момент става пълноценна съпруга. Тълкуванието ни не е тенденциозно, а разкриващо
дребния код на зачатието отразен чрез преданията от времена, в които писмеността не е била
позната на хората. Но те са знаели и тогава истината за това тайнство. И забележете - Принцът е
винаги един и известен от самото начало. Той винаги е противоположен по характер /знак/ на
всички останали претенденти в брака. И винаги с борба "на живот и смърт" печели правото да
продължи родословието си с най-достойната от всички, защото всяка приказка е всъщност именно
това - една бъдеща сватба, на която годежът е започнал с обещанието за невестата ако се победи
злото - ако се докаже качеството на новото стъпало в еволюцията. Качеството е основният
проблем на нашата еволюция, затова то се налага абсолютно ненакърнимо за процеса на
оплождането. Това ни дава основание да се отклоним още малко от основния въпрос -зачеването и
да отговорим на въпрос не получил още своя отговор от науката, но крайно съществен както за нея
така и за нас. Ще разгледаме процесът при който се създават половите клетки, опитвайки се да
дадем отговор на някои проблеми особено на нуждата от енергиен критерий при създаването на
гаметите.
СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА
Сперматогенезата има четири основни фази, характерни с процеси отнасящи се до циклите
на делене на първите полови клетки. От тези фази знаем, че Сперматоцит I ред се разделя
метотично на Сперматоцити II ред. Тези получени при деленето сперматоцити се делят още
веднъж мейотично вследствие на което се получават четири сперматиди ставащи на четири годни
за оплождане сперматозоида. До тук всичко е нормално и вярно, но все още не се дава отговор на
въпроса кога и как се разделят двата вида хромозоми, които носи мъжа в половите си клетки на
Книгата е предоставена от автора

39

ниво Сперматоцит I ред?3ащото всеки Сперматоцит I ред има набор от 46 хромозоми, като
половите са Х и У.
Ще дадем нашето виждане по този въпрос. То отново ще бъде свързано с енергийния
потенциал на клетките и гаметите, защото ние определено твърдим, че тази е причината и този е
начинът да се разделят нормално хромозомите така, че в един сперматозоид да попадне полов
хромозом само от единия вид. Знаем, че още при първото метотично делене Сперпматоцит I ред
става на две нови клетки, които по време на вретеното"разцепват" цялостно своето магнитно,
енергийно единство ... и се превръщат в две абсолютно еднакви по вид, но според нас
противоположни по знак влетви. Може би няма да е излишно пояснението ни, че всяко делене
води след себе си и образуването на двуполюсни дъщерни клетки. Диплоидността на хромозомите
винаги обуславя и създаването на двуполюсна енергийна единица /клетка/, която се намира в
баланс и хармония. Докато при метотичното делене този процес е абсолютно ненарушим, за да се
възпроизведе веднага точно копие, при мейотичното той търпи раздвояване, подобно на
хромозомното. До мейотичното делене при сперматогенезата двуполюсността се запазва
- Всяка клетка е цялостна - съдържа плюс и минус заряди в себе си. Припомняме магнита
като универсален модул. При мейотичното делене се обособяват два самостоятелни по знак
спермати. Обособяването на сперматите като енергийно различни лежи в основата на различните
по енергиен знак сперматозоиди. Спермацитите I ред са все още двуполюсни /плюс и минус/,
защото имат двойна ДНК /две хроматиди/. Това налага всеkи Спермацит II ред тепърва да се
разцепи на две за да стане хаплоиден
- полова клетка. Всеки Спермацит II ред има в себе си при мейотичното делене един вид
хромозоми /Х или У/. При мейотичното делене Спермацит II ред се възпроизвежда на две
различни по състав и по знак /енергийно/ клетки - сперматиди. Получават се в крайна сметка
четири годни за оплождане сперматозоида, които два по два носят еднакъв хромозомен и енергиен
заряд. На схемата е показано как протича този процес.
В последна сметка получаваме от една клетка /сперматогоний/, четири полови клетки с два
по два еднакви хромозомни и енергийни заряди., всеки тестис ражда такова количество
сперматозоиди от един сперматогоний, но те са противоположни енергийно на сперматозоидите
от другия тестис. Казаното до тук за Сперматогенезата ни дава основание да изкажем нейният
основен закон.
ЗАКОН НА СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА
ВСЕКИ СПЕРМАТОГОНИЙ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧЕТИРИ СПЕРМАТОЗОИДА С ДВА ПО
ДВА ЕДНАКВИ ХРОМОЗОМНИ И ЕНЕРГИЙНИ ЗАРЯДИ НОСЕЩИ ЕНЕРГИЙНИЯ ЗНАК НА
ТЕСТИСА-МАЙКА. ВСИЧКИ ТЕ СА ГОДНИ ЗА ОПЛОЖДАНЕ.

На схемата е показано, че хромозомът Х е със знак плюс /+/, а У е със знак минус /-/. В
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другия тестис тези енергийни знаци ще бъдат противоположни. Там Х хромозомите ще бъдат със
знак минус /-/, а У хромозомите със знак плюс /+/.
В посоката на нашето разсъждение и хипотеза ще прибавим и факта, че тези четири
сперматозоиди съответствуват на фазите на Луната, които можем да наблюдаваме като отношение
между осветена и тъмна част. Двата тестиса спазват закона за Четвъртичността. Въпросът за
взаимовръзката между сперматозоидите и фазите на Луната е много интересен, но крие в себе си
неоправдани рискове, затова не можем да го анализираме до край. Ще разгледаме как протичат
тези четири фази на зреене при жените.
ОВОГЕНЕЗАТА
Предстои ни да предложим отговор на още един от въпросите на генетиката -Защо при
Овогенезата се налага същият процес на делене и защо се получава само една годна за оплождане
яйцеклетка?Оправдано ли е излишеството на трите полярни телца?
При Овогенезата процесът на създаването на половата клетка от Овоцит I ред до Овоцит II
ред е напълно аналогичен с този при Сперматогенезата. И тук имаме двоен набор от хромозоми
/ХХ/, които трябва да се разделят за да може да се получи хаплоиден набор. При редукционното
делене получаваме една клетка /Овоцит II ред/ носеща в себе си хромозомен набор Х и едно
полярно телце също носещо В себе си хромозомен набор Х. Енергийният баланс на клетката е
нормален, двуполюсен, намира се в хармония. Овоцит II ред се разделя на гамета със знак плюс
или минус и на полярно телце с противоположен на нея знак. Изключително важен момент гаметата в този момент остава с хромозома на пола Х и един енергиен знак /на схемата той е
положителен /+//. Получават се в крайна сметка три полярни телца, две от които са произведени от
телцето при редукционното делене. Налага се извода, че при редукционното делене, при
получаването на Овоцит II ред, единият полюс на вретеното има затихващи функции. Кое
принуждава полярното телце да не стане Овоцит II ред, а в последствие да се развие и до
яйцеклетка, въпреки, че като процес и последователност то спазва абсолютно точно общото
правило на деленето?!
Ние твърдим:При редукционното делене на Овоцит I ред съществена роля има енергийния
поляритет на яйчника произвеждащ гаметите. При метотично делене в яйчника с енергиен знак
плюс /+/, Десен, ще бъде потисната дейността на клетката получаваща се от тази част на
вретеното, която има знак минус /-/. Както е показано на схемата. Енергийно потиснатата част
образува клетка, но не може да се развие до яйцеклетка, само до полярно телце. Тук учените
отлично са изразили чрез наименованието същността на процеса. В същото време енергийната
част на Вретеното носеща същия знак каквато енергия има яйчника-майка ще се стимулира и
разбие до яйцеклетка. При мейотичното делене на Овоцит II ред този закон се запазва в сила и
затова отново се получава годна клетка /яйцеклетка/ и полярно телце с противоположен знак.
Извеждаме енергийният закон за Овогенезата. ЕНЕРГИЙНИЯТ ЗАКОН ЗА ОВОГЕНЕЗАТА
ГЛАСИ:
СЛЕД РЕДУКЦИОННОТО ДЕЛЕНЕ НА ОВОЦИТ ПЪРВИ РЕД ВСИЧКИ КЛЕТКИ
ОБОСОБЯВАЩИ СЕ С ПРОТИВОПОЛОЖЕН НА ЯЙЧНИКА ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ИМАТ
ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЯЙЦЕКЛЕТКИ ГОДНИ ЗА
ОПЛОЖДАНЕ. ВСИЧКИ ТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЯЙЦЕКЛЕТКАТА ИМАТ ЕДНАКЪВ
ХРОМОЗОМЕН ВИД.
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Този вид делене се налага за да се избегне полигамията, тоест възможността да зреят
едновременно четири гамети в един яйчник. Процесът е аналогичен и за другия яйчник, където
само енергийният заряд ще бъде друг. И отново ще наблегнем на факта, че и тук крайният
резултат е четири броя клетки. Докато при Сперматогенезата те всички са годни за оплождане,
при Овогенезата Луната не позволява да се развие повече от една клетка в строго програмираната
от биоритъма на жената фаза. В светлината на езотеричните науки тази фаза съответствува на
седем дни от всеки цикъл на жената. Следва изводът, че само в една от фазите на Луната, жената
изгражда бъдещата яйцеклетка, както и факта, че вариантите са общо четири за всички жени.
С това отклонение от основния въпрос - Зачатието- се постарахме да обосновем, доколкото
е възможно и ни е позволено, защо от мъжа се получават четири, а от жената само една гамета? И
още по-важният за нас въпрос: Защо и как става енергийното определяне на гаметите, без което
после не би било възможно привличането и оплождането между тях?!
Ще споменем и още един любопитен момент отнасящ се до липсата на агресия към
гаметата извън фоликула. Навлизането на гаметата във фалопиевата тръба крие огромна опасност
за нея, защото тя е хомоложна клетка и като такава трябва да се приема от защитните сили на
организма като чужда, като враг. Кой е нейният защитник в дългия й път по Фалопиевата тръба?
Тази роля активно се поема от фоликулярните клетки, които я обграждат плътно в недостъпен
пашкул, както и зоната пелуцида. Подобна защита имат и сперматозоидите, но тук цяла армия от
клетки осигурява защитата й. Цялата защита е нужна, защото хомоложните клетки излъчват
електромагнитно поле съществено различно от това на соматичните. Ще разгледаме въпроса в
Специалната част на ТЕО. Ако не се отклонявахме твърде много и често за подробности извън
целите на този труд, ние с удоволствие бихме посочили на науката още един любопитен факт
отнасящ се до растителния свят - привличането между тичинките. Кой е насочващият примамващ
елемент в този процес? Отново твърдим, че е енергията, която притежават растенията и я излъчват
с неподозирана мощ при опрашването. Енергията на Етерното тяло овладяна от Растителното
царство. Тя съществува и у нас -хората, но е десетки пъти по-мощна и емоционално неудържима
когато еволюцията решава собствените си проблеми. Подозира ли науката днес, че в енергията на
кълнящото житно зърно се съдържа мощ равна на парен локомотив? Без нея кълнът никога не би
пробил нито собствената си обвивка, нито дебелият пласт замръзнала земя. Благородното
любопитство и стремежът за развитие са били неотменим спътник на болшинството от учените,
дано някой от тях прочете тези редове непредубедено.
В следващата част ще разгледаме зачатието като процес, при който двете гамети, на мъжа и
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на жената, се срещат за да увенчаят Сватбата като апотеоз на еволюционния и човешки стремеж за
развитие. Бракосъчетанието има своя физически и духовен смисъл само тогава, когато се
осъществи на физически план зачеването на дете. Триединството на най-великият от всички
символи, познат и прилаган още в древността, както и в предишните коренни Раси, олицетворяващ
именно този момент е символът Баща-Майка-Син. За нас, както и за науката надяваме се,
символът Син не поражда излишни предразсъдъци, което означава, че съвсем естествено ще
приложим знанието и към Дъщерята, скрита и завоалирана от религиите за да се предпази
светостта й, но винаги главен стимул и цел на Космическата динамика.
За яснота ще разгледаме какво става при среща на гамета от майката, развила се в Десния
яйчник, тоест носеща знакьт плюс /+/ и гамета от бащата, която носи знак минус /-/! Спермалната
течност е смесена, в нея се намират сперматозоиди както с хромозоми Х така и с хромозоми У и с
енергийни заряди плюс и минус от всеки вид. Знаем, че двата тестиса едновременно извеждат
семенната течност към влагалището, затова разглежданият пример е изборен вариант на срещата.
Във Фалопиевата тръба са навлезли множество сперматозоиди с енергиен заряд минус /-/,
но не е изключено да има и от противоположния заряд, което няма да доведе до оплождане както
ще видим по-късно. Гаметата от майката има ядро с хромозомен набор Х +. До нея достига
сперматозоид също с хромозом Х, но със заряд минус /-/. Срещат се Х + и Х-. Гаметата на жената
отчита енергийния заряд /излъчването/ на сперматозоида и го допуща до себе си. Започва сложен
химико-физичен процес, при който сперматозоида прониква в тялото на яйцеклетката стопявайки
мембраната й. Последва проникване в цитоплазмата и ядрото й. Стопена е акрозомната част от
главичката на сперматозоида. Тя е напълно оголена. Когато той достига до ядрото на
яйцеклетката. Достигнал в него сперматозоида слива своя хромозом на пола /Х-/ със съответния
хромозом на пола намиращ се в ядрото на яйцеклетката /Х+/. Процесът на сливането на
хромозомите е по-късен, затова ще разгледаме само етапите от енергиен характер без да се
спираме с подробности на другите.
Стигнахме до сливането на двата хромозома на пола . Графично този процес може да се
представи така:
Х + и Х- = XX - зигота на момиче.
Аналогично процесът е същият когато се срещнат яйцеклетка от Левия яйчник /Х-/ и
сперматозоид от Десния тестис /Х+/.
Х-иХ+ = XX -зигота на момиче.
(Ще представим графично вариантите на нормално оплождане в зависимост от енергийните
заряди на двете гамети.
Десен яйчник / + /
Х+ и Х- = XX-момиче
Х+ и У- = ХУ-момче
Ляв яйчник /-/
Х- и Х + = XX - момиче
Х- и У + = ХУ - момче
Поддържайки закона за енергийното привличане ние твърдим, че при всички случаи на
срещи между две еднополюсни гамети/плюс с плюс или минус с минус/нямаме оплождане.
Яйцеклетката не допуща, а и самата тръба още в зоната на матката, всички еднознакови гамети на
мъжа до себе си. Науката потвърждава това наше твърдение като отчита, че част от
сперматозоидите достигнали до яйцеклетката проявяват акрозомна реакция, а друга част от тях
въпреки своята Жизненост не проявяват такава. Според нас това са именно сперматозоидите с
еднакъв на яйцеклетката заряд. Тя ги отблъсква, противопоставя им се и те не могат да преодолеят
нейната енергия. Иначе е съвсем необяснимо тяхното бездействие след доказаната изключителна
активност В преодоляването на разстоянието до гаметата. Реакцията им е предизвикана от
енергийната несъвместимост, а не от изгубено желание. С други думи- само акрозомно
реагиралите, а ние добавяме - енергийно отговарящите сперматозоиди - участвуват докрай и
проникват в полето на гаметата. Когато разгледаме процеса за създаване на еднояйчни близнаци
/еднополови/ ще се уверим в основателността на подобно твърдение.
Посочените в схемата зиготи са вече в енергиен баланс и затова не отбелязваме техния
знак. Всички те са в единство от различни хромозоми и на различни противоположни родителски
енергии. Балансирана е клетката, но плодът все още на това ниво не е докрай балансиран. Когато
настъпи процесът на подреждането на гените, в синапсисът, преди да се получи новата ДНК - едва
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тогава зиготата ще добие пълното си енергийно и биологично равновесие. Едва в края на втората
фаза хомоложните клетки се подреждат една до друга и започва чифтосването им - синапсисът.
Бивалентните връзки /носещи все още своя самостоятелен заряд/ едва сега обменят генната
информация. С това приключва вътрешно клетъчният обмен. От този момент зиготата се
мултиплицира с новата комплексна информация - новата ДНК.
С установяването на зиготата в зоната на матката, до 14 ден, две Малки Луни, зоната на
енергийното поле на бипирамидалната структура на женските полови органи завършва
окончателното формиране на енергийния баланс на бъдещия ембрион и плод. От този момент
всяка полова енергия на мъж В зоната на киноварното поле е допълнение върху биополето на
майката, но и на детето и тя носи след себе си не едно следствие. Често пъти напълно безполезна и
дори вредна.
Да разгледаме какво става, когато се зачеват близнаци. Няма да се спираме на двуполовите
разнояйчни близнаци, защото процесът е аналогичен на описаният, но се осъществява В двата
айчника едновременно. Разделянето на спермалната течност на два потока е факт потвърждаващ
енергийното привличане на сперматозоидите. Твърдим, че те се разделят привлечени от
противоположното излъчване на яйчника и тръбата, а не само от енергията на вложената в тях
информация за оплождане. Според нашата Обща теория на енергийния обмен те се подчиняват на
Закона за енергийното привличане, който е следният.
ВТОРИ ЗАКОН НА ТЕО или ЗАКОН ЗА ГАМЕТОГЕНЕЗАТА:
ПОЛОВИТЕ
КЛЕТКИ
ПРИТЕЖАВАТ
СОБСТВЕН
ЕНЕРГИЕН
ЗАРЯД,
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩ ОПЛОЖДАНЕТО. ЕНЕРГИЙНИЯТ ЗАРЯД СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ МЯСТОТО
НА ГОНАДАТА - МАЙКА В ОРГАНИЗМА.
Разнородните близнаци са различни не само заради различните хромозоми в
сперматозоидите /различни са впрочем само половите хромозоми, а всички други 22 са абсолютно
еднакви/, а и заради различните заряди, които носят. Изключително важен момент, когато
започнат да се подреждат бивалентните двойки и се осъществи пренасянето на информацията.
Стига се до различно подреждане на генетичната информация в бивалентните връзки и различната
посока на протичане на синапсиса. Ние определено твърдим, че дори и да се заченат два
еднополови, но разнояйчни близнака, те при всички положения ще бъдат различни за разлика от
еднояйчните. Това се отнася и за кръвните им групи. Касае се за определен енергиен обмен, който
насочва процеса на предаването на генетичната информация протичащ винаги различно в двата
яйчника и е подчинен на енергийните полета на родителските гамети. Когато казваме различно,
ние имаме предвид различният тип енергия, характерна за яйчника. Разликите са процес
предопределен от енергията на родителите, която в сборен състав оказва влияние на различни
нива на структурите - клетъчна, макромолекулна, молекулна и атомна. Особено на атомно ниво.
Не е далеч времето когато и науката ще заговори открито за съществуващите отношения и
свойства отразяващи влиянията на квантово ниво. Тогава тя, науката, наистина ще е навлязла в
„светая светих" на проблема и причините. В перспективен ред на нашето изследване ние
определено говорим за това време, когато квантовите полета ще бъдат обект на задълбочено
изследване. Може би тогава науката ще обърне внимание на загадъчните посредници, на
митичните култови сили, използвани от посветените хора в тяхната външна магическа форма на
въздействие, а всъщност дълбоко съдържателна и отнесена именно към това ниво на материалните
зависимости. Знание, което от векове се носи и се пази от недоброжелателни посегателства. Днес
молекулярната биология поставя бавно и предпазливо мост след мост по този двоен като ДНК път
на познанието. С радост следим процесът на този труден градеж и очакваме времето, когато ще се
завърши „синапсисът" на нашите окончателни взаимоотношения, ако можем да се изразим
образно и по-лирично. Да се надяваме, че ще бъде скоро денят, когато освободен от
предразсъдъци учен и лишен от фанатизъм посветен ще осъществят най-важната връзка в
структурата на познанието. Ако приемем и то с основание, твърдението на съвременната
молекулярна биология, че отношението Структура - функция манифестира по-висша форма на
движение на материята - биологичната, ние с радост прибавяме идеята на древните посветени.
Отношението: Енергия - Структура -Функция дава още по-висшата форма на движение квантовата.
От всичко казано до сега трябва да ни стане ясно колко е важно в кого и при какви условия
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зреят сперматозоидите, защото те са комплекса, своеобразен набор, от цялото психосъстояние на
бащата. Да не забравяме огромната плодовитост на мъжа, неговата изключителна възможност за
оплождане. Тя идва и от постоянните корекции нанасяни от космическите енергии, най-общо
наречени ЯН, за да се отразят всички промени и придобивки. Ето една от причините
сперматозоидите да се създават в два семепроизводителя и да узряват там, а да се доставят
едновременно у жената. Тяхната полярност не би имала никакъв избирателен вариант ако се
знаеше кой яйчник може да даде зряла яйцеклетка и ако мъжът можеше да контролира кой тестис
да достави сперматозоидите. И зачатието, генетиката, щеше да бъде обидно беззащитна. Тази
двойно предохранителна мярка е система за защита създаваща цялата непредсказуемост и тайна на
половата принадлежност на заченатото дете. Дори днес, когато в утробния период може вече да се
отчете видът на пола, това все още е регистрация, но не и контрол. Нека припомним, че отново се
натъкваме на проблема за Четвъртичността - броят на семенниците у мъжа и жената взети заедно
и като отношение помежду си. Какво величие и гениалност е притежавал Творецът на половите
тайнства за да лиши човека от каквато и да е възможност за преднамереност и злоупотреба. Защо е
учудването тогава, че посветените хора са предпочитали да умрат, но да не изкажат принципът на
енергийния обмен?А как трябва да се отнесем днес към това разкритие, разбира се все още
непълно, даващо толкова възможности на учените? Тук се крие основанието на Великият Учител
Мория да предупреди, че еволюционните тайни в случай на предварително разкодиране, се
наказват с действието на Поразяващия лъч.
Така се предпазва нашата Раса от користни посегателства - нещо, което цялата Четвърта
Коренна Раса не успя да надмогне и загина. Това ще бъде участта на всички, на цялата раса, ако
дръзне да посегне на генетическата чистота на еволюционните структури. Мойсей не е убивал от
религиозен фанатизъм, а от знание и грижа пред еволюцията на своя народ. Учудваме се на
интелектуалния заряд на евреите, но не се питаме-защо?Необяснимо елементарно и опростенческо
е твърдението, че българския народ е с висока интелигентност заради голямата генетическа намеса
на различни раси в гените му. Този проблем може да има основание в битовата характеристика, но
никога няма да породи друго освен усмивка и съжаление у посветените, когато стане въпрос за посериозни изследвания и хипотези.
Връщайки се към началото на нашето изследване ще предложим на читателя схема, която
дава информация за зачеването на еднояйчни еднополови близнаци. Този процес може да настъпи
само когато имаме наличието на яйцеклетка с повече от едно ядро. Всяко ядро е определен плод и
всеки плод е с идентичен заряд на гаметата-майка. Твърдим, че всички ядра в гаметата имат
еднакъв енергиен заряд предопределен от зарядът на гаметата и яйчника. Предлагаме схема на
оплождането на гамета с две ядра. Всички други случаи са аналогични. Зачеване на двата плода
може да се осъществи само от два сперматозоида, а в по-широк аспект - от толкова сперматозоида,
колкото са ядрата. И в този случай яйцеклетката допуща в себе си само сперматозоиди с
противоположен енергиен знак.
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Когато имаме гамета с повече от едно ядро процесът на задържане, кортикалната реакция,
се забавя, което позволява на яйцеклетката да приеме нужният брой сперматозоиди в себе си.
Броят на ядрата определя броят на сперматозоидите. Кортикалната реакция , според нас, се
ръководи приоритетно от енергийния баланс на гаметата, който контролира и началото на
образуването на вретената в гаметата предшествуващи процесът на първичното делене. Конкретно
изразено това означава, че вретеното се формира от двете гамети, като собствените им вретена, поточно едната част останала при мейотичното делене, образува с другата общото енергийно поле
/вретено/ което придобива едва сега цялостен, двуполюсен вид. Гаметата притежава в състава на
своята цитоплазма информационна РНК, която стимулира и реагира на енергийния баланс. Преди
да се оплодят броят ядра не постъпва информация за кортикална реакция, защото са практически
непредвидими влиянията на свободното ядро и евентуалните му включвания /на хромозомите в
него/ в хромозомния набор на оплоденото. Особено опасен момент при положение, че не е
настъпил Синапсисът - не е предадена генетичната информация. Такова ядро би се оказало
проблем дори със самото си присъствие в тялото на клетката.
Според нас подобна намеса би довела до сериозни генетични преструктурирания, които ще
предизвикат мутации, вътрешен колапс, при образуването на новата ДНК. Напълно поддържаме
мнението, че човека емоногамен и раждането на близнаци е аномалия. Но не е мутация. За да
предпази рода от подобни изкривявания определена структура в РНК /на майката/ има генистражи / оператори/ които контролират процеса.
Забавянето на кортикалната реакция е естествен предпазен механизъм, когато ядрата са
повече от едно. Полиспермията е възможна само и единствено при подобни случаи. Разбира се ние
не говорим за патологични отклонения. Аномалията за многоплодна бременност се дължи на
липсата за задържане на развитието на полярните телца при Овогенезата включително и на
втората клетка получена при Метотичното делене.
Оплождането на всички налични ядра води до незабавна кортикална реакция. Всяко ядро
след оплождането става самостоятелна зигота в общото тяло на зиготата-майка. Всички носят
нейния енергиен и хромозомен знак и затова са еднополови, еднакви, в пълния смисъл на думата.
Невъзможността да се обособят по някога различни отделни плаценти, съответно различни
амниони и хориони трябва, според нас, да се търси в отклонения от следния вид:
1. В собствената пригодност на отделните ядра да реализират самостоятелност още на
Първи етап на бластогинезата:
а) в мутационни процеси характерни за дъщерните хромозоми и особено за тяхната
вътрешна електрична сила.
б) частичен блокаж на електромагнитното поле на втората хромозома /Х/ във второто ядро
породен от реакцията на първото, вече оплодено ядро, което започва да влияе върху
пропускателната способност на клетъчната мембрана. Контролиращият елемент на цитоплазмата в
случая забавя намесата си. Условията влияещи, забавящи, този процес могат да бъдат още
конкретизирани, но за сега смятаме, че посоченото е достатъчно.
в/ от състава и реакцията на цитоплазмата на зиготата търпяща колебания от полето на
сперматозоида и влияеща на кортикалната реакция.
2. В активността на сперматозоидите навлизащи в яйцеклетката:
а/ от силата на неговото електромагнитно поле осигуряваща скоростта на навлизането в
гаметата.
б/от частично нарасналото съпротивление след навлизането на първия сперматозоид и
настъпилият баланс между него и първото ядро. Свързано е с процесите в т. 1-в.
Ако описаните задържащи условия, не са достатъчно силни и оплождането протича в
границите на кодирания баланс, тоест не се е наложило коригиране, се създават еднакви,
пълноценни зиготи вътре в гаметата - майка.
Независимо от начина на протичане на този процес трябва да сме наясно обаче, че по
същество разглеждаме едно предварително отклонение от нормалното, което не е патологично, но
е съществено по отношение на заложените у майката наследствени дадености. Езотеричните науки
определено приемат това становище на науката за правилно и подържат мнението, че
моногаметността на човека е част от неговото еволюционно развитие. Полигамията е типична за
Растителния и Животинския светове. Ние смятаме, че близнаците са остатъчен генетичен проблем
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на преминаването на Човека в новото ниво - Социалното. Този извод сам за себе си е достатъчно
интересен, защото определено говори за огромната независимост на ДНК спрямо социалните
условия и битието на отделната личност и в същото време доказва колосалната еволюция
настъпила в тази структура за да достигне Човекът до моногамността. Такава податка съществува
в Библията, където нито един богопомазан човек не е надарен от Бога с близнаци. В същото време
животните му /овце, кози, камили и т. н./ постоянно близнят. Човекът е моногамен още от самото
си създаване. Разглеждайки въпросът в езотеричен план и от позицията на подържаната от нас
тема ще добавим, че това е основен белег за преминаването на биополето на човека от принципите
на Етерното тяло към принципите на Менталното.Границата на този двустранен и все още
полигамен период е овладяването на Виталното тяло. Етерното тяло е максимално полигамно,
Виталното тяло е полигамно, а Менталното тяло е моногамно и то не може да се пренесе в
Менталните полета, след смъртта, освен като индивидуален дух и Душа /енергия/. Астралните
полета спират полигамните същества до цялостната им еволюция. Енергиите на тези три тела,
второто от които е по-скоро съвкупност от проявите на другите две и можем да го изрази найточно със страстите, осъществяват степените на проявата на еволюцията в полето на конкретната
личност, на конкретните родители, които са двама, но за нас са едно същество - андрогенът.
Наличието на близнаци не е отклонение в еволюцията, а по-скоро е незавършен процес, остатъчен
модел който предстои да се изчисти в преражданията. Ние сме наясно с генетичният модел на тези
хора и тяхното място в последователността на седмичните раси. Проблемът е добре разработен
още миналия век от Е. Блаватска - "Тайната доктрина", том I, както и в другите й съчинения,
затова няма да се впускаме в подробности.
Обобщаваме, че за нас наличието на второ ядро /или повече/ е остатъчен неовладян от ДНК
процес протекъл неправилно /за нас насочено/ още при сформирането на гаметите в ембрионалния
период на майката. Тогава, когато самата майка е била ембрион - при сформирането на половите й
клетки като Овоцит I ред.
Не без внимание от страна на науката трябва да остане и въпросът защо жлъчката е майка
на примордиалните клетки? Като част от черния дроб и полюс на енергийната му система жлъчния
мехур носи енергията ЯН, а целият черен дроб енергиите ИН. Така те образуват двуполюсна
енергийна система, всяка от която със строго определени функции. жлъчката е резервоар на
субстанции, които под действието и контрола на ЯН енергиите осигуряват целия химичен процес
свързан с преобразуването на храната. Тук се намира и един от най-важните пунктове в обмена
космично-планетарни енергии и субстанции. Тук е СВЕТАЯ СВЕТИХ на субстанциите на
четирите принципа: огън, вода, въздух и земя. Затова именно тук се образуват половите клетки и
то в ранния стадий на ембрионалното развитие.
Ако половата определеност на ниво Примордиални клетки е крайна и окончателна то
тогава науката трябва да отговори на още един въпрос: как се определя смесената полова система
на хермафродитите и травеститите?
Езотеричните науки имат своето обяснение защо примордиалните клетки се създават в
жлъчния мехур и защо е необходимо тяхното обособяване още на този етап от развитието на
плода, но за сега не можем да говорим публично по този въпрос. Съществен е, според нас,
въпросът защо половите клетки не се създават в собствения полов апарат. Въздържаме се и заради
желанието да запазим основната цел на този труд отнасяща се до енергийния обмен на половите
системи, а не до принципите и законите валидни при създаването на първите клетки. Ще
допълним само, че енергитизирането започва две Луни /малки/ преди първият менструален цикъл,
който всъщност е физическото ниво на осъществен вече от организма енергиен процес. Той е
самостоятелен и напълно зависим от половия живот на майката, което ще рече, че всеки Овоцит II
ред приема енергийната същност на жената и я пренася в бъдещото бебе ако се зачене такова.
Научното твърдение, че в една зигота винаги се създават еднополови деца е вярно, защото
тези ядра носят еднакви по вид и заряд хромозоми на пола. В противен случай те биха се
самобалансирали на електрично ниво и не е възможно да се оплодят. Още по-недопустим е
вариантът да се слеят и се превърнат в обикновена клетка. Може би трябва да си зададем и
въпроса - защо двуядрените клетки са полови, тоест хомоложни, а в същото време ядрата им не се
сливат за да върнат клетката в нивото й на диплоидност? Две клетки с една цитоплазма ли е
подобна клетка или ненормална хаплоидна клетка? Ние категорично твърдим, че липсата на
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причина да се слеят двете ядра и клетката да стане отново диплоидна е именно еднаквият ядрен
заряд, който те имат. Това предопределя възможността да съжителствуват заедно и е причина за
многоплодната еднояйчна бременност. За да се избегне именно описаната от сливане и
превръщане в обикновена клетка Овоцит I ред е съхранен на това ниво на развитие до половото
съзряване и по-точно до настъпването на реални предпоставки за оплождане. В противен случай
ще имаме регрес, връщане назад. Време е да обърнем внимание и на въпроса - защо
Герминитивните полови клетки са неразвити? Отделно от неопределеният още пол, те биха се
приели от организма не като свои, а като чужди ако не са напълно еднакви със соматичните.
Разликата им с телесните на това ниво на развитието е само в съществуващия заряд, който
преразпределя клетките към съответните енергийни части на тялото, където се обособяват
семепроизводителите. Определено можем да говорим за период на предварителна енергийна
определеност на зачатъка на бъдещият семенник имащ вече своя собствена енергия с която да
привлече и приеме половите клетки от герминативния хълм. Тази е причината половите клетки да
се разпределят сами в двата семепроизводителя.
Предлагаме графична схема на клетка, която носи две ядра с различен енергиен заряд:
Х+ и Х- = XX-ще се получи диплоидна клетка.
Хромозомното съдържание на същата ще бъде следното:
23 +_и23 - = 46 - диплоиден набор
Можем да направим следните изводи:
1. Различните заряди в гаметата с повече от едно ядро води до самооплождане на
същите/сливане/ и Връщане на нейното развитие на ниво Овоцит I ред.
2. Ако ядрата са двуполюсни и се оплодят от различни сперматозоиди
с хромозомен състав Х и У и с различен електричен заряд/плюс или минус/ - ще се
получат двуполови близнаци.

Това означава в яйцеклетка с определен заряд да навлезе сперматозоид с еднакъв на нея
енергиен заряд, което е невъзможно по силата на ТЕО. Това е условието предопределящо винаги
една гамета с повече от едно ядро да се раждат винаги еднополови близнаци. Смятаме, че по този
въпрос мнението ни с науката съвпада точно. Както и по много други, които не залагаме поради
отклонения от основната тема.
Казаното по-горе обезпечава еволюцията /зачатието/ с две сериозни предохранителни
системи предпазващи плода от евентуални мутации.
На първо място е електрическата полярност на гаметата, запазваща се такава до
окончателното й оплождане и балансиране на второто ядро с електричната полярност на самите
ядра в зиготата. Да си припомним, че има нещо което кара сперматозоидите да се насочат към
тръбите / и двете/ независимо от липсата на зряла гамета в едната от Фалопиевите тръби. Там няма
какво да ги примамва. Примамката е в самия яйчник и неговата полярност.
По силата на изброените по-горе електромагнитни влияния не се сливат и ядрата на
сперматозоидите носещи различен хромозомен вид / Х и У/ , а се намират на едно и също място в
организма на мъжа. Защото ако не е така остава открит и нерешен проблемът защо те не
контактуват помежду си?Разбира се, когато са зрели предпазна роля имат плътната хромозомна
структура на главичката и здравата акрозомна обвивка, отделяща ги един от друг. Но преди
узряването те са уязвими и в опасна близост. Само енергийната защита предизвикваща
отблъскване, вместо привличане, може да гарантира липсата на стремеж за контакт. Те са не само
енергийно еднакви в тестиса, но и физически непригодни да контактуват, защото акрозомната им
обвивка няма нужната среда и катализатор /противоположната енергия на яйцеклетката/ за да се
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разруши. Магнетичният неутралитет пречи на двигателния механизъм да се задействува и да
активизира неговата оплодителна сила. Когато спермалната течност във влагалището на жената
колагира, когато те за определено време остават неподвижни, неактивни, всъщност се извършва
енергийно и химическо активизиране на простатната субстанция, която реагира и предава на
сперматозоида информация че се намира в нужната среда. По химичен и енергиен път се запалват
техните енергийни двигатели и от този момент те имат гориво за огромния пробег до гаметата.
Цялата им ленивост до този момент изчезва и се заменя от устрем и синхронност характерна за
съвместните действия на тренирай и опитен състезателен отбор плувци. И колкото наближават
отборите на Фалопиевите тръби, толкова по-мощно нараства стремежът им. Тази активност не е
безобидна ако те плуват един до друг с различни заряди, затова още в началото на матката те се
разделят привлечени от поляритета на тръбите. Всичко това с една единствена цел-да няма
никакви условия за самооплождане и мутации връщащи видът назад В еволюцията на видовете
или В израждане на основната наследствена- структура- ДНК.
Затова се раздели Адам - Кадмон, андрогенът - за да ражда. Затова Ева изяде ябълката на
творчеството и започна да твори като създателя си.
Ако не съществуваше описаната полярност и законите, които я осъществяват няма никаква
причина да се раждат различни и разнояйчни близнаци, защото и гаметата, и кръвта, и
хромозомите на майката са абсолютно еднакви за двата яйчника. Когато всичко до ниво
молекулярна структура е еднакво неоправдано е раждането на различни деца. Дори с теорията на
астрологичните влияния не можем да подкрепим подобно твърдение. Съвършенството и особено
предпазните механизми при предаването на генетичната информация са толкова много и така
строги, че само тяхното проследяване ще ни отнеме десетки страници, затова поднасяме само
нашата информация, че основните нива са на квантово, атомно, молекулно, многомолекулно,
надмолекулно /клетъчно/ и химично нива. Основен коректор на Всички е енергийното
балансиране и създаването на условия за преминаването на този баланс на ново ниво спазващо
закона за андрогенността - единство от две противоположности.
Завършваме главата за Зачатието, като претендираме за достатъчно и добре поднесена
информация, която ни беше позволено да разкрием пред тези, чиято преданост ще ги доведе до
мястото на знанието посочено в основната теза на твърдението ни. То не е толкова далеч за тези,
които имат търпението и е безкрайно далеч от онези за които науката и човешката еволюция е
предмет на себелюбие и гордост. Да кажем повече на този етап от развитието на човешкото
съзнание означава да престъпим законите на постепенността, чийто основен мотив е съзнанието и
хуманността.
Обявеното табу не е прищявка, а предпазливост завещана ни от посветените мъже на
Четвърта Коренна Раса, когато генното инженерство е пристъпило този закон. И е понесло
унищожителните му следствия. Неумолимостта на Учителите, които и в този момент следят
внимателно изписването на тази книга, не е друго освен грижа, която сме длъжни да зачетем,
защото носи в себе си дългът на бащинството.
ТРЕТА ЧАСТ
СЛЕДСТВИЯ ОТ НЕПРАВИЛЕН ЕНЕРГИЕН ОБМЕН
За да приключим обаче с тази част трябва да разгледаме още редица общи положения които
имат характер на следствия от разгледаното до тук, но едновременно с това са и характерни
причини при развитието на хората. Някой от тях ще назоваваме Конкретно и ясно, а други ще
маркираме разчитайки на читателя да достигне сам до необходимите обобщения или избоди в
частното. Основната ни теза за двуполюсността на човека като единосъщен индивид разделил се
на две за да придобие творческото начало и възможността за еволюция на своя собствен вид
налага да изясним много старият и вечно нов проблем за превъзходството на мъжа над жената, но
не като правим анализ на десетките основателни и неоснователни твърдения от теософи, теолози,
религиозни водачи, философи, писатели и въобще мислители, а като разгледаме главното
проблематично по принцип твърдение. То е щедро тълкувано и още по-щедро, по-творчески
интерпретирано въпреки, че най-често се е превръщало в обикновено тесногръдие. Твърдението е:
жената няма полова жлеза и затова е подчинена на мъжа, който има такава!
Става въпрос за Простатата. От чисто физиологична позиция вече разгледахме абсолютната
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еднаквост на мъжа и жената като физически организми и установихме, че те имат различия само в
половите си системи. Това още веднъж ни задължава да обърнем внимание на този щекотлив
въпрос. Наистина мъжът има простата, а жената няма. Така, както мъжа няма матка. Те не са
идентични и не са разновидност на едно и също нещо, на променен в еволюцията орган. Какво са
тогава и защо ги споменаваме?
За съжаление ще разочароваме хората твърдящи, че жената няма полова жлеза и особено
тези мъже унаследили знанията на стари раси каквито са днес шаманите, дервишите и т. н. В
интерес на коректността трябва да отбележим, че нагуали като Дон Хуан, от книгите на Карлос
Кастанеда, са наистина по-различни от представителите на старите магьосници - те са едно
стъпало по-високо в йерархията на служенето /жречеството/ и в навлизането на познанието зад
пределите на научното и общото.
Както дон Хуан сам уточнява те са нови магьосници изгубили интерес към самоцелното
магическо умение и осъзнали нуждата от собствената си еволюция. Интересна позиция, защото
още веднъж показва как неусетно, внимателно и прецизно всички стари учения се вписват в
идеите и заветите на най-великия от всички посветени дошли на земята в нашата Раса - Иисус
Христос. Неговата борба по същество не беше против съществуването, а против налагането на
старите знания през новата епоха. Така днес почти всички източни школи, по една или друга
причина, намират начин да се вплетат в европейското мистично съзнание и непременно
подчертават сходството на своите идеи с идеите на Християнството. Подобна съпоставка е много
интересна и сигурно ще бъде разгледана от някой апологет на теологията. Ние няма да определяме
сходствата и различията им.
Полова жлеза имат и мъжът и жената. И не по една , а по две - твърдим ние. Потвърдено е
отдавна и от науката. Яйчниците и тестисите, както знае всеки студент по медицина , са полови
жлези- така наречените гонади. Те произвеждат полови клетки и в тях се разделят хромозомите
във вид годен да даде началото на нов живот. Само тук. На всякъде другаде половите клетки не
могат да се развиват, защото организмът ги приема като чужди и ги унищожава. Примордиалният
фоликул узрява в полово обособеният организъм и енергийно поляризиран яйчник. Той става
гамета принадлежаща на два основни цикъла на половата дейност в жената оформена и
контролирана по енергиен и физико-химичен път. Енергийният е особено важен за нас. Циклите,
както казахме, са два:
1. Отделянето на първичните полови клетки от ендодермата на жлъчния мехур,
обособяването им като герминативни, а по-късно и като полови клетки на двата яйчника /до
Овоцит 1ред/.
2. Обособяването им като зрели полови клетки - Овоцит Пред. Какво е характерно за
бъдещите яйцеклетки в този период на развитие от наша гледна позиция?
1. В първия период - Овоцит I ред.
Пълно генетично усвояване на майчиния генетичен фонд. Специфично еднополюсно
енергийно оформяне съобразно магнитния полюс на яйчника. Казаното означава, че в този период
гаметата е само носител на наследства, но все още не е придобила нова информация от момичето.
Означава още, че до преминаването в Овоцит пред всяка клетка в зоната на собствения яйчник се
подготвя и претърпява сериозни енергийни промени, но в нея не се предават информации от
социалната среда, от придобития опит. Клетките на етап Овоцит 1 ред са в истинския смисъл на
думата информационен блок /генетичен/ на родителите и техния живот.
2. В развитието до Овоцит II ред, годни за оплождане, се приемат и определят по енергиен
път /но не само чрез него/ всички психо и полови промени станали през живота на момичето.
Вписват се и болестите довели до сериозни промени в биоритъма на организма. Подчертаваме, че
когато момичето е имало своя първи полов акт преди узряването на половият й апарат, неговият
полов живот оказва изключително влияние върху качеството на яйцеклетките. Именно затова
зреенето на яйцеклетките настъпва последователно за двата яйчника - всеки от тях отразява
стриктно и последователно промените в майката. Тази информация, когато се отнася до зреенето
на всяка отделна яйцеклетка е толкова прецизна и Важна, че е закодирана да става на всеки 28 дни
в неотменна последователност. За сравнение ще отбележим двойният период на зреене на
гаметите при мъжете - 56 дни.
Изводът, че яйчникът е жлеза с приоритетен енергиен знак, оформящ гаметата окончателно
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под влияние на мъжката ЯН енергия вече обяснихме.
На всеки 28 дни активност следват 28 дни покой. Общият ритъм на яйчниците по принцип
съответствува на общия ритъм на тестисите -56 дни, две Луни. Всъщност зреенето на
сперматозоидите е също двоен цикъл - за двата тестиса. Особеността тук е във факта, че Х и У
хромозомите зреят едновременно, но с период на активност и почивка, всеки по 28 дни. Разликата
е в броя на гаметите зреещи при мъжа и жената едновременно - един срещу два вида при мъжа.
При мъжа всъщност са милиони със самостоятелен заряд, но с двоен за общото количество
сперматозоиди енергиен заряд и хромозомен вид. Етапите при двамата са различни и независими,
ако не броим влиянието на Луната.
Простатата при мъжа е допълнителна полова жлеза неоказваща влияние нито на вида
хромозоми, нито на енергийния знак на сперматозоида. Тя секретира вещества, без които
сперматозоидите биха били безпомощни и неспособни да преодолеят дори само киселинната среда
на влагалището. Простатата се намира в неутрална по магнетизъм част на организма - неутрална
като енергия трябва да бъде и нейната секреция, защото иначе би оказала въздействие върху
гаметите когато те се смесят с нея.
Ако все още продължаваме да говорим за известна водеща роля на мъжа пред жената то е
по следните вече споменавани причини. Ще ги назовем отново и по-определено:
1. Андрогинът Адам Кадмон е отделил от себе си плодотворческото си начало и го е
нарекъл Ева /живот/, защото само така може да се реализира в материалните полета. Тази негова
същност, половина /ребро/ е с пригодност да овладява енергиите на Земята и чрез тях елементите
на материята. Земната, женска /ИН/ енергия е тази, която може да формува небесната /ЯН/.
Мъжката енергия е метода, принципа, планът на творчеството, но тя не може да се само формува.
Така както електричеството само за себе си е мощна енергия, но не може да се превърне в топлина
без реотанът. Силата на токът /мъжьт, ЯН/ и качеството на реотанът /жената, ИН/ определят
коефициента на полезното развитие, на осъществената в единство взаимност.
2. Енергията Ян е космическа и е Методът по който се формират материалните структури.
Той е много мощен и определящ. Ако този закон се наруши то тогава различните по характер
материи на различните планети не биха могли да дадат еднакво насочен в еволюцията приоритет.
Разликата в материята дава разнообразието, но формуващата енергия за цялата ни планетарна
система е така еднаква както слънчевата светлина за всичко живо. Тя дава живот на живите
структури независимо от вида им. Ако си послужим отново с тока като пример то енергията Ян е
еднаква за всички уреди, които я превръщат в ново качество -топлина, светлина, звук и т. н.
3. Енергиите са главно В Х и У хромозомите - двата вида програми претворяващи
материята, вложени в мъжките гамети.
4. На основната матрица на земните енергии и матерното начало -женската гамета осъществяваща развитието на програмата Х или У.
Раждането на момиче или момче се закодира от карма по две основни направления, от два
основни закона:
а/ еволюция на родителите като основа на социалната среда където ще се разбива детето.
б/ половата чистота на родителите /в която е вплетена и половата чистота на техните
родители/.
По тези принципи се определя кармично видът на децата, които семейството ще роди. Да се
раждат момчета или момичета е чисто кармичен проблем.
Законът за еволюцията на родителите /а/ определя в каква среда да се роди бъдещото бебе,
слизащият в материята дух /енергия/, каква основа да му се предложи за неговата предстояща
еволюция. Законът за половата чистота на родителите /б/ определя какви кармични следствия
/наказания, облагодетелствуване/ трябва да понесат родители и деца по отношение на моралното
си развитие. От това стават ясни два от законите на карма.-Еволюция и Морал на видовете.
5. Жената трябва да обезпечава морално-етичното развитие на децата, което е проблем на
родовата генетическа памет и еволюция /ДНК/, докато мъжът пренася космическата йерархичност
на рода от който идва. Родовите еволюции са подчинени на космическите принципи и йерархия.
Дванадесетте зодиакални съзвездия са дванадесет степени на тази родова йерархия. Енергиите на
всяко съзвездие влияят на дванадесетте типа организми подчинени на техните вибрации.
Еврейският народ като богоизбран, а това означава йерархически еволюирал, затова има
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дванадесет колена, племена. Той е единство от тези дванадесет степени. Всеки народ притежава
тези дванадесет степени, но не ги е разбил така както евреите.
Всеки дух е енергия пренесена от йонните потоци на дадено съзвездие строго подчинена на
йерархията на съзвездието. Така се образува и осъществява развитието на духовете в отделните
Раси и Епохи -осъществява се еволюцията на космическия човек, наречен звезден още от Хермес
Трисмегиуст. Тук се корени основанието на Иисус Христос, смело и твърдо отхвърлящ в епохата
на Рибите родовата принадлежност с думите: "Коя е майка ми и кои са братята ми?"
6. Всички големи цикли- Коренни Раси - се ръководят от енергията Ян. Само в Трета
Коренна Раса приоритет е имала енергията ИН. Тогава женското начало е ръководело
еволюционния процес, защото това е периодът на най-плътното навлизане на ЯН в ИН. Цикълът
Пета Коренна Раса се ръководи от мъжката енергия Ян - Космическият принцип. В Четвърта
Коренна Раса жречеството е смесено и именно тогава жените - жрици налагат човешката жертва
/само мъже/ в религиозните ритуали. Под тяхно ръководство е генното инженерство сътворило
изроди като кентавъра, химерата и т. н.
Цялата раса е унищожена заради използването на магическите знания за подобни цели, а на
жените е отнето жречеството. Лунното влияние тогава е било особено мощно което давало
изключителен приоритет на енергията ИН.
7. Защото ако не е подчинена изцяло на мъжките енергии жената смесва духовете в себе
си, амортизира и променя енергиите на половото единство което представляват съпрузите.
Обобщаваме с един факт от съвременната статистика: 90% от родените с генетически
увреждания деца са следствие от качествата на родителските ДНК и само 10% са повлияни от
социалната среда.
Дългата родова памет на един род се клонира постоянно, но тя така или иначе е пряко
зависима от енергиите на майката, която формирайки собственото си биополе, под въздействието
на първия й мъж, полага основите на нов генетичен фон за поколенията. Примордиалната клетка
/до Овоцит ред/ носи генетичната родова памет, тя е Светая Светих на Космоса сведена на
материален план. Затова всички полови клетки се обособяват още в ембрионалния период момичето се ражда с този фонд. Елиминирани са всички случайни или неконтролирани влияния от
битието на хората. Мутации, отклонения не са възможни, а ако все пак ги има тогава се
унищожават цели родове и видове. Достатъчно е да си припомним само за динозаврите за да
прозрем неумолимостта на еволюционните закони. Тази памет е с много предохранителни кодове,
които никога няма да бъдат разкрити на хората, защото се поема риск от цялостна видова промяна,
което е недопустимо дори на материалните нива на еволюцията.
Навлизането в структурите на дългата памет, на космическото тайнство, няма да бъде
разкрито дори на хората осъществили еволюцията на Менталното си тяло, тоест и в Шеста
Коренна Раса. Сега сме на етап формиране на Шеста подкоренна раса основа на която са
християните и юдеите. Тепърва предстои създаването на новата раса. Не бива да забравяме, че
Етерното тяло също е смъртно, следователно то търпи промени, които могат да се отразят на
еволюцията и да станат космичен проблем. Едва след прочистването на всички достигнали
нужната чистота, под ръководството на Христос, ще може да се премине към пълно развитие на
Етерното тяло и подготовката му за преминаване в Менталните полета на Ефира, където тази
тайна вече ще им бъде разкрита.
Дългата памет можем да символизираме с Древните дялове на мозъка - както те са
непроменени като структури от самото начало на сътворението, така и тя не се променя. Променят
се мозъчните полукълба, които реализират сегашната еволюция на вида и рода, но не и Расовата
еволюция на човечеството. Надяваме се читателят вече да прави разликата между расата като цвят
на кожата и еволюционните цикли, които винаги означаваме с главна буква - Раса. Всяка Коренна
Раса дава промени главно тук - в мозъчните полукълба, но нейният еволюционен принос в
древните дялове е много малък въпреки че тук е есенцията на развитието. За всяка Раса Дългата
памет /ДНК/ е даденост която се пренася от човек на човек без да търпи забележими за нас
промени, въпреки че ние бихме могли да посочим няколко, между които особено характерната
днес е изчезването в нашите поколения на слепоочната вдлъбнатина -слепоочната кост нараства и
изпълва мястото до крилото на слепоочната кост.
Основен преносител на Дългата памет в материалните нива е жената. В това се състои
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прословутия „закон" за подчинението на жената от мъжа, а не в лишаването й от човешки права,
както често интерпретират самозабравили се егоисти. Отговорността на жената е огромна. Мойсей
нарежда да бъде убивана веднага щом тя изврати това свещено тайнство. По силата на това
правило при Христос водят жената, а не мъжа. Той отказва да я съди, защото знае неумолимостта
на кармичния закон, Който и без него ще извърши своето. Опрощението му е повече в човешки
план отколкото в еволюционен.
Периодът, в който Овоцит 1 ред узрява и става Овоцит Пред се осъществява развитие на
унаследеният от майката и бащата генетичен комплекс - новата ДНК. Всяко момиче се ражда с
енергията на своя баща. Момичетата, както казахме по-рано, нямат самостоятелен дух.
Съвкупността, новата ДНК, от енергиите на родителите именно сега търпи истинското си
развитие, еволюционното израстване. Периодът е степен на генетическо обогатяване, но само по
отношение на енергията ИН, планетарната. Следователно генетичния фонд на майката
оживотворен от енергията на бащата и под прякото негово ръководство еволюира в половите
клетки на момичето. Зрялата полова клетка на момичето /Овоцит II ред/ съдържа в себе си това
развитие. Получената по този начин съвкупност от три същности е основа върху която по-късно
ще се насложат и ще я тласнат към развитие, енергиите на първия мъж, който момичето ще има при скъсването на химена. Така момичето става естествен продължител на родовата памет на своя
баща, на енергията ЯН.
Затова Адам е пожелал да се раздели на две - защото без Ева космическият ЯН не може да
се развива. Без нея той ще си остане само един връх в творчеството на Бога. Връх нямащ никакви
шансове за собствено развитие. Ева съзнава по интуитивен път, че това е единственият им шанс и
затова поема риска да изяде ябълката, тоест да приеме възможността да ражда и да разбие в опита
поколението си. Тя е тази, която приема хапката на познанието, осъществява я и я пренася в
дългото битие на човека, превръщайки я в ново качество. След този момент те стават хора в
развитие. А когато в края на циклите на Седемте Коренни Раси осъществят на дело принципите на
приложеното Добро и Зло ще станат и те богоравни, тоест ще се изнесат в следващите измерения.
Забраната да навлизат в познанието и изгонването от рая идва не толкова от нарушаването на
заповедта колкото от предпазливост към овладяната генетика и от възможността да бъде тя
контролирана. Ева става генетически преобразовател на своя мъж - Адам. Всяка жена след нея има
същата способност и роля.
На ниво Овоцит II ред момичето е преобразувало енергиите на своите родители и чрез
качествата на собствената си оплодителна даденост е готова да приеме новото стъпало на
еволюцията - на мъжа си. Така приела генетическото богатство в утробата си, Светая Светих,
вместилището, тя го пренася в своите деца, които го развиват от своя страна след раждането им.
Изключително опасно за еволюционната енергийна чистота на бъдещите поколения е общуването
с много мъже, дори когато от тях няма зачатие, а е само за удоволствие. От наша позиция е
недопустимо през периода и по време на бременността. Чий енергии пренасят и развиват децата на
такава жена?Съвременната жена не може да отговори на този въпрос, защото не е на ясно какъв
коктейл от енергии е киноварното й поле. Езотериците с болка отбелязват: смешение, хаос,
безпорядък от енергии и влияния водещи до непредвидими генетически мутации на енергията ЯН.
Огромната, еволюирала вече памет на човечеството изглежда не е достатъчна за да се
разбере тази горчива истина. Дори да се запомни урокът от Содом , Гомор и гибелта на цялата
Четвърта Коренна Раса, когато огнените енергии на Водолея се съединили с огнените стихии на
Земното ядро и са прочистили Земята от един извратен род.
Развиващите се в жената яйцеклетки усвояват периодично нейната полова психическа и
всякакъв вид енергии, под чието въздействие зрее Овоцит II ред. Именно в този период е
окончателното осъществяване на енергийното единство между съпрузите. Момичето носи и
съхранява това единство в себе си. Може би тук трябва да търсим нерешената още загадка защо
децата приличат повече на своите дядо и баба, на родителите на своите родители, отколкото на
бащата и майката, въпреки, че физическите белези се определят главно от автозомите. Природата е
взела и тази защитна мярка. Гениалният създател я влага в нейната същност, което е пряка податка
за така нареченото богоподобие по образ и подобие. Прилагането на тази защита в хаоса от полови
връзки днес е почти невъзможно и обрича човечеството на мутации. Истинската наследственост,
Дългата родова памет, се пренася директно от поколение в поколение, а се коригира най-рано през
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поколение. Носи се като цялост от мъжа, но се развива в еволюцията от жената. Дървото на
живота на земен, материален план - жената - размножава и развива космическия род чрез
плодовете си, но истинското качество на това развитие можем да отчетем едва когато плодовете
дадат свои плодове.
ЛУНАТА И ПОЛЯРНОСТТА НА ПОЛА
Както вече говорихме мъжът и жената представляват едно единство от два полюса, което в
хармоничното си взаимодействие олицетворихме чрез магнита. Този магнит /Кетер/ се състои от
мъжа - северен, положителен полюс и жената - южен, отрицателен полюс. През живота си, на
определени интервали от време, двамата сменят своя основен знак и придобиват, дори зримо,
характеристиките типични за другия пол. Вътре във всеки цикъл от време дадената полярност е
относително устойчива и постоянна. Тя е под въздействието и ръководствата на Пълният Лунен
седем годишен цикъл. Казаното утвърждава двуполюсността на движението на самата Луна и
двойния период на всеки седем годишен цикъл на спътника ни. В един от етапите си Луната е
мъжка, положителна, бяла, а в други е отрицателна, женска, черна. Този аналог отговаря на цикъла
от 42 месеца плюс 42 месеца. Или три години и шест месеца плюс три години и шест месеца.
Между всеки период съществува преход, който е много плавен и външно незабележим.
Определено можем да конкретизираме, че на всеки 4 години психо потенциалът на човека се
променя съществено. В периода на минуса, Черната Луна, мъжът е много по-женствен, понеустойчив, податлив на колебания отколкото през периода на Бялата Луна. При жената същите
процеси се наблюдават през Бялата Луна, положителната.
Посочените енергийни колебания се наблюдават много осезателно днес, във времето на
големите кардинални промени за човечеството. Те всъщност са следствия от настъпващите
енергийни промени в цялата Слънчева система. Като сила на влиянието си Луната сега е в една от
най-слабите си степени, но подсилена от вибрацията на цялата Слънчева система тя влияе на
моменти твърде силно и категорично. Нарасналата социална активност на жената, например, е
една от тези активизирани същности и е основен белег за нарасналите потенциали на световното
битие - днес определено трябва да не пропущаме извода, че тази активност се появи и нарасна
веднага след като мъжката енергия нанесе сериозни промени върху световната хармония с двете
световни войни. Тази активност крие и редица опасности от които най-често срещаната днес е
половата свобода и агресивност. Агресивност е меко казано пред фактите на действителността,
когато насилието стана дори професия за жената.
На нивото на ембрионалното развитие е интересно да отбележим, че именно тук се крие
ключът за необяснимата „радост" на яйцеклетката, когато е заобиколена от сперматозоидите - в
момента на оплождането. Тя „танцува" и този танц протича винаги по посока обратно на
часовниковата стрелка, защото жените винаги носят основен полюс минус и тяхната енергия
съвпада с посоката на въртене на Земята около своята планетарна ос. Това енергийно
"съвпадение", отлично програмирано, усилва енергиите на гаметата черпеща сила и жизненост от
планетата ни. При раждането си момичетата носят усвоения знак Минус /-/, а момчетата Плюс /+/.
От момента на раждането започва и действието на споменатият в тази глава цикъл. Женският плод
носи знака минус и по още една причина - момичето временно се развива чрез Духът /енергията/
на своя баща, който е плюс. Невъзможно е да се роди момиче в енергийния цикъл на
положителния период на жената /Бялата Луна/, защото знакът ще стане идентичен с този на
бащата, а еднородното не може да изгради полюс, не може да се развива. Така стигаме и до
извода, че бащата е полюсно обвързан със своите дъщери докато те имат своя първи мъж.
Танцувайки зиготата отчита цикъла на зачатието енергитизирайки се допълнително от
земните магнитни полета. Изключително важно е в този момент на зачеването жената да лежи по
гръб и с насочен към земята гръбначен стълб както и да бъде в любовен покой - обичана и
допълвана от мъжката енергия ЯН. Една от причините за безплодието у някой семейства се крие
именно в еднополюсността на съпрузите. Такива съпрузи най-често нямат деца или зачеват в
периодите на споменатата промяна, когато полярността им се случи да не съвпада. Семейства с
такъв проблем най-вероятно зачеват на 3, 6-4 години или 7-8 години от половото си единство.
Жената усвоява мъжките енергии на Космоса /ЯН/ само чрез мъжа, затова тя в никакъв
случай не трябва да се занимава с"мъжки"дейности докато не навърши 14 години, а още по-добре
докато се омъжи. Момчето от 7 до 14 години трябва да стане мъж. До тогава то трябва да се
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възпитава само от мъже. Изключително важна за неговата психика и бъдеща полова дейност е
третата Пълна Луна - 14 -21години. Една от неправилните страни на днешната възпитателна и
образователна система е феминизацията за момчетата и мъжките професии за момичетата връх на
което бяха така наречените "военни обучения".
И така ние задаваме въпрос на който все още няма научен отговор:какво или кой кара
зиготата да танцува обратно на часовниковата стрелка в момента на зачатието?
Ще бъдем доволни ако с нашето обяснение сме улеснили или насочили бъдещият
изследовател на този проблем: Енергетизирането на гаметата от енергията на сперматозоидите и
закодираната в нея необходимост да се следва земния магнетизъм.
И ще прибавим още едно изречение към друг момент от разбулването на тайнствата - защо
някой от сперматозоидите достигнали до яйцеклетката губят желание за оплождане? Проблемът е
също енергиен. Така постъпват всички мъжествено борили се гамети, защото енергийното поле на
танцуващата зигота ги обезсилва. Образува се енергиен щит около зиготата, който я брани от
натрапниците станали за секунди врагове.
Този енергиен обмен е основният стимулатор на всички физико-химични процеси
обезпечаващи на физическо ниво чистотата на зачатието.
АБОРТИТЕ
И нарече Адам жена си Ева /Живот/.
Битие, гл. З, стих20
Всичко съществува във всичко и помни всичко!
академик А. Г.Спиркин
Който посегне на живот живял Една Луна е убиец. Той наследява и пренася
деянието в бъдещия си плод.
Авторът
До тук разгледахме естественото привличане между двата пола и естественото следствие създаването на дете. Половото общуване е елексирът на енергийния обмен между мъжа и жената,
когато протича пълноценно. Обяснихме какво става с енергиите на двамата, как двете
самостоятелни единици се свързват и стават единна система. Илюстрирахме я чрез знака на
безкрайността. Приела духът на своя мъж, жената е вече цялостен природен феномен
осъществяващ на материален план Божественото творчество - да дава живот на сформиращата се в
утробата й структура. Оживяването на същата е осъществено от оживотворяващите енергии на
мъжа. От този момент плодът е живо същество и неговото битие е физически предопределено
според качествата на родителските гени и кармичните предопределености. На енергийно ниво
процесът е напълно аналогичен на Синапсисът, но сега той е крайният стадии на вибрационното,
полево проникване на двете единици. Отдаването на енергии и тяхното взаимно проникване е
започнало от момента, когато мъжът е проникнал във влагалището. Говорим за непосредственото
проникване на полетата на родителите, защото процесът има своите увертюри още при
ухажването.
За яснота можем да разделим проникването на три етапа: Любовен акт /до семевливането/ ниво на биополетата, Физикохимичен - енергиен обмен на клетъчно ниво /оплождането на
гаметата/ и Хромозомен - генен обмен /синапсисът/.
В последния етап имаме цялостно предаване на енергийната същност на полевата енергия
като селекция на наследствеността, носеща в себе си пълната характеристика на родителите.
Разбира се процесът протича на атомно и молекулно ниво, докато самото оплождане е все още
само на клетъчно. Следователно имаме три вида проникване по отношение на енергийния
източник характеризиращи три негови собствени нива: биополе на организма, полева енергия на
клетъчно ниво и генно - на молекулно ниво. Обменът протича, най-просто казано на все по-голяма
дълбочина в отношенията на този микрокосмос /мъжа и жената като цяло/ и е идентичен с всички
енергийни процеси на материята до нейните макроскопични трансформации. Няма да сгрешим ако
кажем, че сливането на двете гамети е равносилно на навлизането на две звезди в гравитационните
си полета, където свързването на хромозомите съответствува на взаимното проникване на
плазмените тела на звездите до установяване на баланс между тях. След което те стават една обща
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енергийна система. И ако продължим още малко с илюстративността, то тогава деленето на
клетките в зиготата е мултиплицирането и обособяването на планетарната система без да се
нарушава цялостта.
След цикълът Една Луна /28 дни/ детето е плод, който според съвременната терминология
на науката се нарича ембрион /до 56 ден/. Ние ще си позволим да приемем този период за
приключил по-рано - до петата гестационна седмица, тъй като след деветата, когато според
науката ембриона се нарича плод, вече имаме напълно оформени всички физически структури на
бъдещия организъм. Следователно енергийно е определен видът на полевия носител определящ
какво ще бъде детето.
Освен това след първите 28 дни след зачеването, според нас, е започнал на химично и
физично ниво да се определя процесът на „заспиване" на яйчниците на жената - майка. Спрян е
поляритета на яйчниците който става нулев, тоест не се развива като енергийно активен нито
десния нито левия яйчник. Те са в покой. Цикълът от Една Луна впрочем съвпада и с цикълът на
зреене на мъжките гамети в тестисите, като и тук общият цикъл на пълното количество зрели,
годни сперматозоиди е след 56-ят ден за двата тестиса /28 плюс 28/. Зреенето на гаметите по
принцип е под пълното влияние и контрол на Луната и нейните цикли.
Припомняйки си за казаното по отношение на предопределеността какви по пол деца ще се
раждат в дадено семейство сега можем да конкретизираме, че в този етап Ембрион - Плод /от 28 до
56 ден/ се формират генетичните и енергийни дадености на плода. Втората Луна чрез ДНК и карма
залага какви деца ще роди плодът когато също стане родител. Духът оформя сам и предначертава
освен общото и половото си битие, когато самият той ще стане родител. На физическо ниво този
процес съответствува на движението на половите клетки от Герминитивния гребен до базирането
им в половите органи - тестиси и яйчници. Сега се предопределя и евентуалното бъдещо
безплодие ако е кармично. Луната, майката на живота и Смъртта на Земята, пряко и
безапелационно контролира тези процеси чрез удвоеният поток на своите формиращи енергии.
Той влияе главно на белтъчно-нуклеиновите тела на клетките, които са естествен носител на тази
полева енергия. Процесът на въздействието е на клетъчно, молекулно и атомно нива и е подробно
разгледан от съвременната микробиология като влияние над организмите за да се спираме
специално на него. Чрез енергийната и физическа система на всички женски организми Луната
коригира всичко и всички. Един ден, когато има съответните технически възможности, въпреки че
и съществуващите са достатъчно, и навлезе непредубедено в твърденията на езотеричните науки,
науката ще преутвърди казаното от нас чрез собствените си достижения. Този взаимен процес на
преоткриване е нашата основна надежда за бъдещото интегриране, което е вече доловимо и
осезателно, но все още ненужно плахо. За съжаление става достатъчно бавно и с неоправдана
предпазливост често струваща много на човечеството.
Новата /от синапсисът/ ДНК има качествено ново и различно ниво на развитие. След
двадесет и осмият ден то е ясно и категорично. Прекъсването на това развитие е убийство според
схващането на посветените. Твърдим, че никой няма право да посяга на живота и еволюционното
развитие на човека. Такъв е пътят към саморазвитие, който е белязан от желанието на Ева да се
развива по подобие на Твореца и е приет от Адам за да придобие Дълго битие /развиваща се ДНК/
чрез своето потомство. Не безсмъртие, а битие са пожелали те и са го постигнали... Цената се е
оказала висока. Имаме ли право тогава да посягаме на плод заплатен и все още плащан на такава
цена? Кой носи у себе си твърдението за богоподобна безгрешност и има властта да дава и отнема
живот? Кой от двамата родители може да унищожи целостта при условие, че е дал само едната
половина?
Богоподобието изисква и съответното ниво на любов към всичко живо и развиващо се.
Другото важно предназначение на половото общуване е обмена на енергии, необходим
между двойката по силата на тяхното енергийно единство.
Илюстрирахме
го
чрез
магнита. Дон
Хуан казва: Предназначението на секса е да дава съзнание... И още: Съзнанието се
формира от момента на зачеването. /"Огънят от вътре", стр. 52/"
Истина, за която вече говорихме. Но не сме уточнили колко е важна тя за детето. От
момента на зачеването яйцето, по късно ембрионът, унаследяват цялостното излъчване на
съзнанието на своите родители. Говорим за периодът след оплождането, въпреки че още с
ухажването енергийните потенциали на двамата са в повишен обмен. Този обмен привежда
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съзнанието в състояние на повишено внимание и проникване, стремеж за проникване в другото
поле. Повишеното проникване се изразява както в личния стремеж така и в готовността на другото
биополе да позволи сливане и обмен на същностите им. В началото този процес може да не е
напълно осъзнат и приет от съзнанието, но на подсъзнателно ниво процесът е много дълбок и
съществен. В това състояние енергиите на единия безпрепятствено нахлуват в енергийното поле
на другия, чрез чакрите му, в отделните структури, фокусирането на този прилив на енергиите се
осъществява главно чрез зрението и представите като обекти на стремеж и желание. Връзката
между двамата е на всички нива. Участвуват всички енергийни центрове. В случаите на кармични
предопределености двамата партньори могат да усетят предварителни енергийни, дори физически,
промени и в нивата на втора чакра - в половите си апарати. Най-често се наблюдава при мъжете,
защото космичната ЯН е буйна, енергични и тотално въздействуваща върху психосъстоянието на
мъжа. Настъпва замъгляване на съзнанието, вид безпаметност, но всъщност е ново ниво, внезапно
отваряне на съзнанието, което влиза изцяло под контрол на подсъзнанието, тоест на кармичните
закони. Такива хора стават "луди" от любов. Изпадат в емоционални, еуфорични състояния,
неспособни са да се контролират и оценят ситуацията чрез разума. В Италия имат точен израз за
такава внезапна обезпаметяваща сила на привличането. Те казват: Като ударен от гръм!
Когато се осъществи полов акт отдадената енергия омаломощава физическите полета на
двамата, особено на мъжа, но за сметка на това енергията се трансформира в съзнанието и центъра
на любовта /четвърта чакра/, като огромен потенциал.
Осъществи ли се зачатие бъдещият плод поема тази енергия и се развива като „дете на
любовта". Раждат се жизнени, емоционални, любвеобилни деца. Те са лишени от егоизъм,
себелюбие и надменна гордост. Притежават естествен чар и са много жизнерадостни. При зачатие
този вид енергия определя цялото развитие на плода, като психосъстояние. До седмия ден тази
енергия формира бъдещият ембрион. Ако родителите се обичат и продължат да обменят полова
енергия те естествено зареждат плода си с нея. След седмия ден /първичното делене на зиготата/ в
детето се оформят още два процеса - цикличността на Лунния и Слънчевия ритъм. Зараждат се
процесите на бъдещото му съзнание, продукт от нивата и обмена на съзнанието на родителите му.
Затова всеки аборт след четиринадесетия ден е убийство на съзнание, на енергия която
осъзнава и консумира напълно убиването й. Убива се не физическо тяло, ако пренебрегнем
клетката като такова, а формиращото се съзнание, което запомня умишленото му унищожаване.
Тези аборти се наказват от кармичните закони на еволюционното развитие безкомпромисно.
Заповедната „Не убивай!" важи за това развитие на човека.
Разбира се от съществено значение са циклите 21, 49, 56 и т. н. до 280 ден на бременността.
Прекъсването на живота на жива енергийна структура води винаги жената до тежки следствия.
Нейната енергийна пирамида, цялото киноварно поле, помни всичко и наследява това убийство.
При всяко следващо зачатие киноварното поле изживява това убийство като стрес, който се
предава на новия плод. Ако, примерно у една жена е правила три аборта, то бъдещото й дете ще
изживее тези три ужасни момента когато се развива в утробата й. То ще се роди с три унаследени
психо стреса, психоструктурите и съзнанието на жената ги предават на всеки плод безпогрешно
докато е жива. Говорим само за наследството от подобно убийство и отражението му върху
бъдещия плод без да намесваме карма като следствие от битието на родителите. Кармичните
следствия се клишират и се проектират в бъдещите животи на родителите. Особено на майката. Да
си припомним, че половите структури на майката са вътре в таза, непосредствено в зоната ПърваВтора-Трета чакра, което ги прави "попивателна" на всички полови еманации и стресове.
Половият апарат на мъжа е извън тялото и затова ЯН не онаследява никакъв вид емоционални
изживявания. Природата е взела мерки квинтесенцията на живота да не се влияе от никакви
случайни или опасни енергии. Космичното е недосегаемо и в този аспект. Затова основната
отговорност пада върху жената - върху дарителката на живота. Това е основанието на Адам да
нарече жена си Ева и да й търси строга отговорност за предаването на ДНК на поколенията. Ето
защо при Христос водят жената прелюбодейка, а не мъжа. Христос не я осъжда и дава пример за
поведение на обикновените хора, но Той отлично знае, че според законите на Мойсей, а това
означава на Твореца, тази жена е обречена.
Огромен процент от децата днес имат неврозите и психоотклоненията си именно заради
стресове още в утробния си период,. Неадекватността най-често е следствие именно на синдром
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водещ до неприязън към родителите и света в който още от ембрион са усещани тегоби и
отрицателни влияния. Бременната жена, младата невеста, в древността е била под закрилата на
най-старата жена в дома. Всички са знаели, че жената е по-важно да износи и отгледа здраво дете
отколкото да работи и дава приход съсипвайки поколенията. Казано е :каквото дървото - такъв и
плодът. Дон Хуан затова обяснява на Кастанеда значението на половата енергия за съзнанието и
му дава извод за психичното и енергийно състояние на родителите му по времето когато е бил
заченат само върху един единствен факт - основното психосъстояние на самият Кастанеда в
момента.
Всички личности, изявени в живота с голям потенциал на своя интелект и съзнание имат и
огромни сексуални енергии. Сексът и съзнанието са двата полюса на един и същи процес. За
пълнотата и еволюцията им е необходимо само едно нещо - Любов, а още по-добре Обич. С един
партньор и в пълно единство. Да запомним: Когато обичате своя партньор вие храните и развивате
съзнанието му! Когато ви обичат - хранят и развиват съзнанието ви! Най-добре е ако процесът е
взаимен.
Заченатото дете, Духът, избира по-чистата енергия на родителя си и това е единственото
основание да прилича повече на него. Но то не може да не наследи и другата енергия, на другия
родител, която е вплетена в ДНК. Характерът на детето е сбор от степента на чувствата на
родителите. Отклонение от това правило имаме само когато карма е наложила тежко изпитание.
Тя предопределя кой дух да се всели в зачатието и при какви условия да се развива. Така
слизащият в материалните полета енергиен потенциал /дух/ е принуден да поеме наследствата и да
изживее определен живот в определени условия. Една от формите на такова наказание, на
предопределеност, е Духът на абортирано дете да бъде върнат при родителите си за да изживеят те
самите плодовете на убийството. Отношенията в такова семейство са много трудни, защото
подсъзнанието на детето помни виновния и се настройва срещу него като охотно освобождава
съзнанието си от отговорността за лошите си постъпки към своя обичащ го родител. Съвсем
съзнателно то изпитва удоволствие да измъчва виновника и изживява удовлетворение щом успее.
Когато вината се изкупи и карма свали изпитанието между тях се въвеждат хармония и нормални
отношения. Жената абортирала само по свое желание изпада в тежък кармичен дълг към мъжа от
когото е заченала. Ако е по вина на мъжа той може да бъде наказан дори с безплодие, защото се е
отрекъл от въвеждането на енергиен потенциал в полетата на материалния свят. По принцип мъжа
трябва да решава кога да се роди детето и кога не, като така поема кармичното наследство, но
спасява бъдещите деца на жената от пренасяне на карма върху тях. Разбира се правото на жената е
голямо и тя може да поеме отговорността за заченатия живот въпреки желанието на мъжа. Тогава
кармичното следствие остава само за мъжа. Колкото по-напреднала е бременността, толкова потежко е убийството и съответно следствията от него, по-тежък ще бъде и кармичният в
отношенията с бъдещите деца. Аборт и години страдания - това е горчивата истина. Аборт скрит
от мъжа /бащата/ се наказва винаги с безплодие в следващият живот, ако карма не наложи
изпитание веднага. Така впрочем е в сегашния цикъл на еволюцията - кармичната епоха Риби
реагира веднага на проблема живот - Смърт.
РАЗВРАТЪТ
На Запад по закон мъжът има само една жена, но посредством извън брачни връзки и тъй
наречените „романтични" авантюри те стават толкова, колкото и на африканския вожд. В
наши дни жените не се отличават значително.
Учителят Джуал Кхул
О, Кришна, когато нерелигиозността в едно семейство вземе връх, жените в него се
замърсяват и от тяхната деградация идва нежеланото потомство!
Арджуна
Развратът при жените и алкохолизмът при мъжете са неизлечими и наследствени. Те са
болести на Душата.
Авторът
Преди да навлезем в същността на въпроса какво на енергийно ниво се получава, когато
мъжа или жената имат повече от един партньор ще разгледаме още веднъж единосъщието им,
защото ако не вникнем добре в този заложен от много хилядолетия принцип рискуваме да не
схванем истинската стойност на произтичащите от това единство следствия.
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Единосъщието се състои в пропорционалната еднаквост на съставните половини на
андрогена, двуполовото, изразено в принадлежност към един Дух /една енергия, една субстанция/
ЯН плюс ИН, който е разделен на две както в материален така и в духовен, енергиен план. Плът от
Плът и Дух от Дух. Енергия от Енергия. Това единство елиминира света и неговите съставки както
на физически, така и на енергиен план, тъй като Човека в Трето измерение, в Четвърта сфера на
материализацията на енергиите, в Пета Коренна Раса, се изразява чрез физическия си живот и
сетивността. Това изисква той да спазва особено стриктно законите на космическата йерархия към
която принадлежи, но не може да се върне ако не надделее над страстите, над земните
удоволствия. Затова пречистването започва от религии и философии осъществяващи чрез
последователната приемственост генетичното очистване на Човека докато се достигне до
духовността, до нравствената чистота.
Мъжът и жената са физическо и духовно единство разделено още в първото ниво на
материализацията на енергиите на творящите същества. От това ниво на творчеството, те излизат
когато пожелават да узнаят и придобият опит, тоест сами те да станат творци. В аспекта на
кармичните следствия трябва да сме на ясно, че на физичен план мжкото е ръководещото начало,
защото е космическата самосъдържимост отделила от себе си половината, но в света на твърдите
връзки. Те винаги са циклични и крайни - ограничени във времето. За да не се получи енергиен
срив тези фази се сменят периодично.
Крайно време е да осветлим още един въпрос на карма и нейните неумолими, неотменими
дори за титаните и божиите синове закони. ДВЕТЕ ЧАСТИ на
това единосъщие са
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ! Тоест: единството между мъжа и жената може да предопредели кой от
тях в следващото им прераждане да се роди мъж и кой жена. Карма решава този въпрос на базата
на техния живот в материалните полета. Каквото сме надробили сега - такова ще сърбаме в
следващият си живот! Във всяко прераждане жената /половината предопределена да формира и
реализира физическия живот в еволюцията/ е подчинена на Мъжа/ половината предопределена да
носи и даде кодовете на космическата енергийна еволюция/. Такъв е неотменимият закон на
еволюцията:Енергията не може да еволюира без материята, а Материята не може да се организира
в структури и да се разбие без енергийна вибрация Енергиите на Космоса са формиращи, но и
формиращи се, когато са в нивата на частиците.
Законът за отношението между материята и енергията беше изведен от Айнщайн - Е = М.
С2. Неговата наличност обаче не даде на учените достатъчно основание да предприемат
изследвания които биха доказали всички езотерични твърдения относно повдигнатите въпроси.
Необяснима е тази слепота и нежелание да се утвърди истината.
Може би защото ще е нужно да бъдат отречени предишни твърдения и представи?
Надяваме се не това да бъде основанието на бъдещите изследователи, които ще имат дързостта и
благородството да изследват коректно и да произнесат резултатите достойно.
Наличието на фундаменталното, макар и теоретично, твърдение на Айнщайн го постави на
пиедестала на гениите. На най-високият за нашето научно време. И никой не го последва. С
учудваща слепота и достойнство много специалисти длъжни да навлязат в същността на изказания
закон предпочетоха да мълчат. Дори когато хипотезите и догадките на техни колеги разравят
нагорещените лабораторни резултати.
Енергията, уважаеми корифеи на науката, е равна на Масата по Скоростта на Светлината
повдигната на квадрат! - всичко е толкова ясно и точно!
Но защо не помислите по въпроса за наличието на огромно количество светеща материя
около Човека и да потърсите съответствията? Толкова ли е страшен за вас факта, че ще трябва да
признаете биополето и неговото мощно енергийно светещо излъчване? Дори след откритието на
Кирлиан? Какви парадокси крие този неоспорим факт и какви научни теории ще срине?!В
последна сметка -има ли значение след като научната мисъл ще достигне нови хоризонти и
човечеството ще спечели?
Езотеричните науки от хилядолетия наблягат на въпроса за отношението между начина на
живот и духовната чистота изразявана образно винаги чрез светлината излъчвана от човека. От
неговото материално тяло. Християнството нарече тези хора светци, тоест светещи, светоносни
хора. .. Не е ли любопитен факта, че тук се дават насоки за отношението Материя /тяло/ и Дух
/енергия на излъчването/ на същото това тяло? Е, не е в количествено отношение, защото тогава
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слонът би светил най-много, което все пак е така, но качеството не е ли достатъчно условие за да
бъде изследвано?
Заменянето на двете части на единния дух чрез пребиваването му в телата на мъжа и
жената е въпрос на достигнато в еволюцията развитие. В зависимост от начина на живот напълно е
възможно жената по силата на карма да бъде в следващия си живот мъжът, тоест да понесе
космическите енергии. Разбира се съзнанието ни не носи тази информация и всеки в битието се
проявява като такъв какъвто е по пол в момента. Всичко друго е отклонения. Карма е безмилостна
към хора забравили основното си предназначение и тръгнали да изкривяват
битието си
подражавайки на противоположния пол. Това е особено важно за хомосексуалистите, които имат
остатъчна подсъзнателна памет от минало прераждане и не полагат усилия да го потушат, а го
проявяват и разбиват.
Независимо дали имаме съпружество или само партньорство отношенията остават
съизмерими винаги и при всички условия. Казахме в началото, че Първият мъж е единственият
дал същността си на жената и оставил у нея отпечатък докато е жива. Какъвто е бил той - такава е
жената и децата й. Генетичните белези на бащата, ако не е първият мъж на майката, ще се
онаследят, но те винаги ще бъдат вторични по отношение на енергийното поле на майката приела
енергиите на другия. Жената имаща постоянен партньор, съпруг, ако си позволи друга връзка
половите енергии на любовника остават в нея и когато тя бъде със съпруга си неговият Дух ги
разчита и усеща измамата. Тъй като половата енергия на жената работи върху съзнанието на мъжа
на ниво идеи и творчество, той усеща изневярата отначало като идея, после като реалност. Тогава
неговият дух поражда система от предупредителни мисли, аналози и връзки, които водят до
безпокойство, напрегнатост и ревност. С натрупване на подобни влияния те нарастват и стават
неконтролирана ревност. Ние определено твърдим, че ревността не е болест и не се поражда от
криворазбрана обич, от чувство за собственост. Ревността става болест, може да стане такава. Тя
определено не може да се разбие ако не е стъпила на базата на силна и искрена любов. Също така
и на утвърдено недоверие, което я подхранва. Нашето схващане е , че началният стадий на
ревността започва на чисто духовно, енергийно ниво, когато Духът усеща, възприема насложените
чужди енергии и започва да изживява драматично присъствието на другия в биополето на
любимия човек. Това може да се наблюдава у някой хора с висока духовна същност дори когато
още няма консумирана изневяра, защото харесването, пожелаването е вече вмешателство в
биополето на обекта на чувствата. Истински обичащият и духовен човек не може да не долови със
своите високи вибрации чуждото присъствие. Ето основанието на Мойсей, а по-късно и на
Христос да утвърдят Десетата заповед отнасяща се до пожелаването. Необходимостта от нея става
ясна, когато пренесем на енергиен план породените отношения между харесващите се хора.
Особено опасно е за жените, защото мощната неукротима ЯН енергия се всажда в киноварното
поле на жената и може дълго да остане там нарушавайки хармонията на цялото й биополе. Затова
Десетата заповед е отнесена специално към мъжа. Нея можем да прочетем и така: Не влияй на
енергийно ниво върху нищо, което не е твое, не ти принадлежи, не носи белега на твоите енергии на жената, на осела и т. н., които са на ближния ти, тоест не влияй на това, което принадлежи на
друг мъж, на друга енергия ЯН. Да не пожелаваш означава да пощадиш Духът на жената, който
всъщност е енергията на нейния мъж. Следователно пожелаващият ще повлияе не само върху
тялото на жената, но ще нанесе удар върху духа на събрата си, върху наследството на неговото
еволюционно битие. Младите момичета днес щедро разеолвайки телата си и предизвикателно
атакуващи мъжките енергии към пожелаване и полово общуване, не си дават сметка какво ще
открие у тях духът на съпругът им един ден, какви тежки удари дисхармонизират половата и
умствената им същност. А ако се случи да забременеят в този период?! Не се ли обличат много от
тях и през бременността по предизвикателен начин?
Ние определено приемаме ревността за първичен усет към чужди влияния, за неминуема
реакция при системност на енергийната информация за наличието на любовник и за естествен
ответен импулс на защита. Когато това стане невъзможно или когато духът на единия получи
достатъчно основание за предателството настъпва емоционалния срив. Той може да бъде
безразличие, което е най-рядко срещаната реакция, но може да бъде и опит за защита често
прерастваща в патологична ревност, в неадекватни постъпки и дори в насилие.
Всички форми на ревността започват от безпокойството и съмнението, което енергиите на
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партньора предизвикват от самото начало. Последвалите прояви са вече поведение свързано с
целия психокомплекс на личността. Ревнува не човекът и не разумът, а духът разбрал и съзнаващ
ужасните последици от натрупвания водещи до генетичека мутация.
Ще отбележим също така, че когато духът изгуби битката за любимия човек схващайки
пълнотата на изневярата може да изпадне в колапс. Тогава той /духът/ може дори да напусне
човека и да го обрече на зомбирано неадекватно състояние на живот. Чрез ума и чувствата се
оформят комплекси на обреченост и безизходица. Разумът може да се окаже неспособен да
мотивира нуждата от раздяла въпреки нейното фактическо съществуване и тогава отношението
Ум - Чувства става опасно. Силната емоционалност и чувствителност подклаждани от обидата се
комбинират в умствените потенциали, които поставят в услуга цялата интелигентност на индивида
в борбата срещу предалият го партньор. В този краен стадий на ревността, когато е всъщност
истинската ревност, проявата става на ниво високи и мощни вибрации водещи до липса на
контрол, не рядко с патологични последици.
При изневяра на мъжа, чийто енергии формират и развиват съзнанието на жената, нейният
дух, който всъщност е неговия, схваща веднага положението и започва гореописаният процес.
Разликата е в това, че при жените безпокойството се проявява чрез инстинктите, на нивото на
пълното подсъзнание. Пораждат се и отрицателни клияния к половия й апарат, киноварното поле,
което се предава на бъдещите деца, тоест изневярата става психонаследствена за плода.
Общата картина за двамата е напрегнат секс, неудовлетворение поради липса на отношение
и взаимност у духовете /енергиите им/ и постепенно охладняване. Тогава демоните на любовта,
Луциферичните същества, се намесват като засилват отрицателните влияния водещи до скандали,
защото те се хранят главно с отрицателна енергия. Имаме предвид с енергия отделена при
отрицателни емоции. Магнетичните деца от своя страна насилват родителите си за секс, защото
им трябва тяхната енергия. В същото време магнетичните деца от прелюбодействието са
неудовлетворени, защото единият от родителите им не е от съпрузите и те не получават такава
енергия. От своя страна започват да влияят на емоциите на прелюбодееца и го подтикват към нови
връзки извън семейството. Кръгът се затваря и става порочен в пълния смисъл на думата.
Кармата стака тежка и необратима. Настъпват необратими промени в Цистроните, които
рано или късно ще се отразят на ДНК. В края на всяка Коренна Раса тези хора се унищожават разграждат се техните енергийни полета. Духовете им преминават в животинските полета и те
започват да се прераждат като животни. Духът, Човешкият дух, напуща човека и става подчинен
на колективната карма, която се ръководи от Луцифер.
Тези духове трябва отново да преминат през цикъла на животинското царство и ако успеят
да еволюират ще получат правото да влязат пак в човешките прераждания. В този период Духът,
енергията, започва да изгражда свое ново човешко тяло. Лошото е , че се губи една човешка
еволюция, един цикъл и трябва да се започне отначало. А това са минимум шест хиляди години.
При всички полови нарушения водещи до промяна в хромозомите /ДНК/ енергийният
потенциал осигуряващ вибрацията на живот /духът/ напуща човека още приживе. В Содом с
непроменена ДНК се оказват само Лот и семейството му. Дори братята и сестрите му не са
пощадени. Трябва да се знае, че отговорности за чистотата на наследствеността и възможност за
корекции могат да осъществяват само родителите, затова те са свещени в религиите. Всеки случай
на отклонение води до строги санкции на мутиралата ДНК. Карма, чрез своите воини, наречени в
езотериката Липики, не допуща в космоса да се пренесат мутирали генетични структури. Затова
Бог Кришна се обръща към пълководеца Арджуна, който отказва да води една безсмислена според
него война: "3ащо се измъчваш за тяхната смърт като АЗ вече съм ги убил горе, в небесата?! /По
Моя замисъл те вече са убити..."/ Бхагават гита стр. 507/. Кришна, Богът, не може да промени
кармичния закон на причинноследствените зависимости, защото това означава да изроди космоса,
да допусне извратени хора да станат космични същества. Той се грижи не за хората, а за
еволюцията им, знаейки за безсмъртността на енергията в тях.
Ще разгледаме случай когато у жената са привнесени чужди мъжки енергии.
След половата кулминация киноварното поле е усвоило енергията на партньора и тя се
запечатва в енергийните вихри на бипирамидалната структура на жената, както и в
подсъзнателните информационни структури. Завинаги. Освобождаване от това наследство няма.
Процесът е усвояване и натрупване без прекъсване и винаги когато има полов акт, а при
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бременност и предаване на поколенията. Разбира се само тогава, когато натрупването не е станало
толкова много и разнородно, че предохранителите на организма не включат ефективни мерки за
тотална самозащита.
Двата принципа на усвояването - чрез Кундалини /в паметта/ и чрез енергийните центрове в
зоните на тялото, както и следствията от всеки - описахме в предишните части на изложението.
Споменатата защита на организма се включва винаги преди да настъпи промяна В
хромозомите, преди да се осъществи генна корекция, което прави информацията им наследствена.
Защитата се изразява в предохранителни мерки, които губят смисъл, когато е настъпило
претоварване и гените-оператори не са успели да неутрализират чуждите енергии.
Натрупването на голяма по обем и разнополова информация в киноварното поле на жената
води до влияния върху яйцеклетките, които в този момент се развиват до Овцит II ред. Зреещата
яйцеклетка ги усвоява и предава на плода, който самата тя ще стане, ако бъде оплодена.
Всички усвоени от майката полови енергии стават фундамента, основата върху която се
разбива бъдещото бебе. Особено важно е за етапа на създаване и обособяване на герминативните
клетки в полово определени. Ако се определят като женски, тоест като яйцеклетки те обезателно
ще пренесат придобитото и в плодовете на бъдещата майка, каквато ще бъде един ден това все
още неродено момиченце. В този сложен процес на преобразуване на неколкостотинте бъдещи
яйцеклетки се крие основната тайна в сътворението на живота и предаването на всички полови
характеристики от майката на дъщерята.
Подчертаваме: Първичната яйцеклетка /Овоцит 1ред/ носи информация съществено важна
ако бъдещият плод е момиче, защото тя става после основа за качествата на жената - майка на
следващото поколение. У нея, в нейната химическа и енергийна същност се намира в пълнота
информацията. Върху тази първична основа ще се допълват и развиват бъдещите характеристики
на половия живот на дъщерята. Тук се крие същността на половото предопределение на бъдещото
бебе. Ако информацията на карма е за момче, тогава единият хромозом Х у майката ще се „съеши"
с хромозома У на мъжа, а ако е за момиче се „съешава" с хромозома Х на мъжа и удвоената
програма на половите дават вида плод. При синапсирането на Х и У - У хромозомът програмира
информацията на Х хромозомът у жената и предопределя У плод, разбира се със съдържание и на
Х информация, но като подчинена на У информацията. Това е силата на ЯН.
Логично е да заключим, че Х хромозомът у мъжа е наследството носещо майчините му
кодове, а У хромозомът носи бащините.С казаното тук определяме същността и движението на
ПЪРВИЯ закон на ТЕО, където се казваше, че ЯН и ИН са равни, но не са равнопоставени. И
особено на втората му степен на реализация. Х хромозомът на мъжа е майчин, женски ако ни е
позволено да се изразим така, но той също има методологична роля над Х хромозомът наследен от
майката, ако новия плод е момиче.
Предохранителната мярка, за която говорихме по-горе се взема и контролира от природата
и Сефиротите следящи развитието на живота на Земята за да се предпази ДНК от случайни
нетипични за вида отклонения. В пубертетното развитие на организма могат да се развият много
съществени отклонения, което е недопустимо за общата програма на видовия еволюционен
процес. Децата /дъщерите/ не внасят никаква информация в тези първични яйцеклетки. Нивото на
енергийната природа на яйцеклетката в този период /Овоцит 1ред/ съответствува на сбора от
енергиите на майката и бащата - само на тях. Всички зрели, но все още неоплодени , яйцеклетки са
информационна банка на половия живот на майката на жената, плюс собственият полов живот
привнесен по енергиен път в периода, когато Овоцит 1ред става Овоцит II ред. Енергийната
пригодност на яйцеклетката започва когато се скъса химена като начало на процесите у жената
или когато се внесе половата енергия на мъжа в киноварното поле на жената, тоест в нейната
бипирамидална структура можеща да я съхрани и употреби. Всички яйцеклетки са приносители на
информация независима от физическото или психическото развитие на девойката. Промени са
възможни само след оформянето на киноварното поле на момичето - след първият й полов акт.
Днес, в наше време, едва ли има жена, която да е заченала при оформянето на тази зона на
елексира. Този факт предопределя неимоверно много нарасналите генетически отклонения в
раждаемостта както и в цялостното развитие на човечеството.
„Не може Господ да е толкова жесток!" - възкликна моя позната, когато разбра, че
енергиите на всичките й мъже са всадени в дъщеря й и тя я е обречена на подобни връзки. - „Какво
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е виновно детето за моя безразборен полов живот?!"
Детето не беше виновно, разбира се в нищо, но аз не можах да схвана къде беше и в какво
вината на Бога?!
И така ние стигнахме до извода, че предаването на генната информация от майката на
дъщерята е строго фиксирано и програмирано, закодирано е. Невъзможно е да има случаен момент
в предаването на тази информация, както твърди и генетиката и ние напълно се присъединяваме
към това мнение. Недоказаната предопределеност по отношение на мъжките хромозоми на пола,
участвуващи в оплождането ние ще наречем условност, която както казахме по-горе, е строго
предопределена от Първия закон на ТЕО модулиращ отношението на хромозомните набори
/половите/ у родителите. За строгата закономерност на женските хромозоми, ставащи дъщерни
след оплождането, ще припомним най-съвременното твърдение на най великия от посветените на
нашата Пета Коренна Раса: "Каквото дървото - такъв и плодът. Пределно ясно е , че се отнася до
жената, защото тя е Дървото раждащо поколенията и от дълбока древност, от изначалното
майчинство носи името ЕВА /ЖИВОТ/ Смокинята не даваща плод Този посветен уби само с една
дума. Не можещата да роди и явното безплодие са обречени. Силата на една вибрационна вълна,
каквато бе Неговото слово доказа въздействието си над една жива структура. Ще добавим и
прекрасната мисъл на великия Айнщайн, който каза убедено: Не може Бог да си играе с Вселената
на зарове!
Изяснихме какво става когато се оплодят гаметите и особено важният факт, че
яйцеклетката пренася пълната хромозомна информация съхраняваща се непроменена до
настъпването на периода предполагащ оплождане. Да запомним: Непосредствено преди него!
Яйцеклетката не зрее дълго, а кратко и пълноценно в своя последен стадий на развитие на Овоцит
II ред. Тя може да изчака оплождането си само двадесет и четири часа, което не е съвсем точно, но
за сега няма да разискваме този въпрос, след което губи своята енергийна сила и умира. Може би
затова при оплождането танцува радостна от възможността да живее и се развива?
Истинското узряване на сперматозоидите е друго - около два месеца според съвременната
генетика. От 28 до 56 ден твърдим ние. И предупреждаваме бъдещите бащи: Сперматозоид
оплодил яйцеклетка преди да узрее носи некачествен заряд! Ето една от най-съществените
причини голяма част от тях да загинат по пътя към маточните тръби. Не е ли любопитно да си
зададем въпроса: 3ащо толкова голямо количество, защо такова разхищение на генетичен
материал и така усложнена възможност за оплождане?А всичко би се решило лесно и просто ако
спермалната секреция се доставеше непосредствено вътре в матката - до входа на Граафовата
тръба. Естествено тогава щеше да възникне въпросът, - пред коя по-точно, защото никой не знае
кой от яйчниците е произвел годната за оплождане гамета. Все пак шийката на матката можеше да
се отвори и да приеме гаметите бързо и сигурно. Серия въпроси само от една физиологична
особеност целяща да изпита и пресее тази енергична и устремена армада от приносители на
мъжката ДНК. Какъв огромен разход за неоправдано краткото време на годност да се оплоди
женската гамета. Кое все пак я кара да не измине по-бързо и навреме дългият път по тръбата и да
изчака сперматозоидите в тялото на матката, където и без това ще слезе веднага след оплождането.
И ако не прекаляваме с неразрешените все още въпроси ще попитаме също -кое създава така
съвършеният механизъм на улавяне на зрялата яйцеклетка от пипалата на тръбата, а не е могло да
измисли и осъществи по-ефикасен начин за доставка на сперматозоидите на мястото на
оплождането?.
Обяснихме нашата гледна точка, защо яйцеклетката не напуща зоната на яйчника си, но от
чиста физиологична и ефективна позиция въпросът все още не е докрай удовлетворен. Оставяйки
го на бъдещите генетици и въображението на мислещия читател ще продължим още малко с
основния предмет на темата - влиянието на чуждите енергии върху майката и плода.
При осъществено зачатие ако майката си позволи полов акт с мъж, който не е баща на
плода се получават тежки енергийни удари. Ще ги разгледаме за да разберат хората какво се
получава в този неетичен не само за съпрузите, но и за плода момент. Всеки полов акт оставя
трайни следи върху плода. Всеки полов акт с чужд мъж оставя тежки енергийни следи, често
водещи до конкретни отклонения в развитието на детето. Нарушава се преди всичко неговото
енергийно равновесие. Всяка намеса на чужди енергии е срив в психосъстоянието на бебето.
Детето безпогрешно схваща положението притиснато от чуждата непозната за неговата ДНК
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енергия. И докато до 14 ден ударите са все още на ниско равнище поради ниската клетъчна
организация на зиготата, след оживяването на плода всички полови актове се запаметяват от
ембриона, а когато стане плод те се и изживяват. Да не забравяме че тези първични клетки са
своего рода майки на всички останали клетки, които дори когато достигнат фантастичния брой
шест хиляди милиарда, броя на клетките в нашия организъм, носят всичко, което имат в себе си
още от зиготата. Деленето предопределя тази еднаквост дори когато се профилират чрез четирите
принципа за образуването на клетъчните структури на четирите вида органични клетки.
Споменахме "ниско равнище" не защото е незначително, а защото в сравнение с него следващите
етапи са направо ужасни за плода. Честите, нервни, бързи или скрити полови контакти нанасят
енергийни удари върху клетъчната активност и цитоплазмата. Тя е главният потърпевш в тези
случаи. влияе се върху РНК и ДНК. Възможно е още сега да настъпят мутации, които са скрити,
но тяхното наслагване в следващия плод /на децата на този току-що заченатия плод/ е неминуемо
и се пренася далеч в поколенията. Проявата им може да ни се струва след време неочаквана и
необяснима, но тя е съвсем точна и отдавна закодирана от родителите. Затова Законодателят на
Египет Хермес /бог Тот/ и Кришна /в Индия/ забраняват половото общуване веднага след
зачатието, тоест един месец след неговото установяване дори със съпруга на жената. След Една
Луна, след един менструален цикъл.
Много от неочакваните и наследствено неоправдани патологии днес имат именно такъв
произход. Проституцията и свободната любов са нанесли на човечеството повече вреда от която и
да е от Световните войни. Всички проститутки, а в широкия смисъл на понятието определяме и
всяка жена водила полов живот с много мъже, обричат децата си в неволни преносители на
енергийни определености, които някой ден, във внук или внучка, до пето коляно, ще доведат до
израждане, мутация, недъг и т. н. Определено твърдим, че претоварване на женските полови
енергии с разнородни мъжки енергии води до невъзможност оперените отговарящи за половата
енергийна чистота да реагират и се справят с проблема, което от своя страна води винаги до
мутации. Не всички. Може само една двойка, но къде и в коя част на ДНК ще се проявят - никой
не може да каже. За съжаление такава информация няма и в езотеричните науки. Тя би била
отличен критерий за развитието на цивилизацията ни. Казаното утвърждава не само
физиологичните промени, но и психичните. Израждат се цели поколения които, разбира се
приемат себе си за нормални и естествени, а всъщност скритата мутация настъпва неумолимо в
структурите на цялостната родова ДНК. Такъв цялостен процес на промяна на психосъстоянието
на цели народи можем да забележим при всички народи в Европа след Световните войни, а за
цялото човечество след Християнството и Ренесанса. например. За съжаление за нас последният
не е толкова положителен. колкото се приема от човечеството.
На генно ниво отбелязваме, че както има гени-оператори коригиращи активността на целия
оперон, така имаме и гени-оператори, които се задействуват когато чуждите енергии влияещи на
наследствеността станат пределно много. Тогава настъпват жестоките корекции на ръководените
от карма безплодие, полови мутации, наследствена смъртност още преди половото узряване,
цялостни родови отклонения убиващи или водещи до затихване на рода.
Базирайки се на нашите схващания за ролята на половите енергии и тяхното влияние върху
наследствеността ние твърдим, че болестта СПИН се причинява именно по този начин. Тя е болест
на имунната система. Болест поразяваща цялостно половата система лишаваща човека от какъвто
и да е шанс за наследственост и плод, защото е причинена след недопустима мутация.
Всички жени водили свободен, с много мъже, полов живот са генетически "убийци" на
бъдещото си поколение. Те обричат децата си, внуците си и техните поколения.
Ако една жена например е общувала с десет мъже то нейната дъщеря ще има по рождение
склонност към такива десет типа енергии на мъже и иде изпита полово влечение когато ги срещне
в живота си. Посочихме един от многото резултати при системно натрупване на мъжки енергии в
киноварното поле на жената. Още по-лошото е, че дъщерята унаследила тази предразположеност
ако успее и да я изконсумира в своя живот без да съзнава ще пренесе 6 своята бъдеща дъщеря
сбора от своите и на майка си връзки. Натрупвания от подобен вид винаги имат ужасни следствия,
които по закона за съхраняване и селекциониране на развитието на ДНК се проявяват едва след
няколко поколения. Нашата цивилизация, особено след Световните войни престана да зачита
законите на половата чистота, но последиците настъпиха независимо от нашето освободено от
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отговорност съзнание. След 1980 година, тоест по времето на второто след войните поколение
нарастването на рака и появата на СПИН имат лавиноподобен характер.
Довършвайки проблемът за енергийната намеса над плода ще добавим, че детето
запомнило изневерите на майка си един ден на подсъзнателно ниво започва да изпитва неприязън
към нея. Половата свобода от последните векове е основа за полов разгул на всички нива, при
всички поколения. Децата съзнават същността на нашата духовност и това поражда обида, бунт,
омраза, защото техният Дух не може и не иска да понесе мутирането. Принудени да се раждат с
повлияни енергии те реагират остро и категорично на битието и законите ни. Вътрешната им
борба обаче не може да протече в организирана и правилна посока, затова изразяват отношението
си като самите те потъват в освободените ни от морал форми на живот. Парадокс, който сме
заложили в себе си и ще пожънем резултатите му независимо дали ги желаем или не. Тогава за
учудване ли е твърдението на Йоан Богослов, че само 144 000 са генетически годните да бъдат
взети в Царството небесно - тези които имат високи енергийни полета и могат да преминат във
вибрационните полета на следващата Коренна Раса. А всички други ще бъдат унищожени както е
ставало в края на всяка Коренна Раса. Потопът, Содом, Гомор и още няколко града разбраха какво
е да пристъпиш законите на половата чистота, защото на всякъде в свещените книги този е
основният проблем на моралът. Същият Богослов разкодира и един от белезите на епохата, когато
ще настъпят тези процеси - времето на Черния и Бледния Кон /Откровение гл. б, стих. 5, 8/.
Символът на тези Апокалиптични конници е везната, но тя не е само знак за теглене на греховете,
а и символ за промяна на отношенията, за нарушеното равновесие, което ще бъде възстановено по
насилствен път ако човечеството не се справи само с недъзите си.
Аворът твърди, че в своите многогодишни наблюдения е виждал ужасяващо деформирани
киноварни полета. Веднъж видях поле с над 22 присъствия на мъжки енергии. Цялото енергийно
поле беше набраздено от тъмно кафяви до почти черни ивици.
В тях имаше и няколко черни змиевидни дупки, които са явни следи от аборти. А момичето
беше само на двадесет и три години. Енергийните деформации се наблюдаваха още и в цвета на
цялото й биополе. Тази бъдеща майка щеше да пренесе върху своите деца повече от 22 мъжки
страсти. Как тогава дъщеря й един ден ще издържи и няма да бъде развратница Като нея?
Излъчването по време на менструалния й цикъл беше едно от най-лошите които сме наблюдавали.
Обикновено в чистите киноварни полета гамата е от тъмно червено до тежко ръждиво червено.
Моралната деградация на това момиче носеше в себе си предопределеност за бъдещи мутации.
Когато попитах Учителя си какво означава това-отговорът беше ужасяващ: "Ако роди децата й ще
бъдат генетически увредени, внуците също. Но много зависи и от енергиите на мъжа, който ще
оживотвори плодовете на утробата й. Ако неговата енергия е чиста ще се появят отклонения едва
след две поколения, с намалена сила. "
Възможно ли е да се коригира процесът? - попитах.
Не. Може само при дълго религиозно очистване, но само до четвъртия мъж. Петият е вече
фатален за поколенията.
В киноварното поле на това момиче имаше двадесет и двама.
ГЕНЕТИЧНИ МУТАЦИИ ОТ НАРУШЕН ЕНЕРЕГИЕН ОБМЕН
Наличието на сериозни отклонения в живота на родителите в рамките на девет степенното
наслагване /девето коляно/ на информацията в Дългата памет /ДНК/ води до сериозни следствия
едно от които е корекция на наследствеността чрез вида на децата. Когато промените не са в
сферата на цялостни мутационни процеси в структурата на ДНК застрашаващи нейните качества,
а само се отнасят до качествата на определени гени или генни връзки започва Първата от трите
степени на корекция: Семейството ражда само дъщери. На езотеричен език това означава, че е
отнето правото да довежда и облича в плът космически енергийни същества - архитиповете.
Резултатите от дейността в половите отношения се наблюдават чрез излъчването на аурата
и на Етерното тяло след смъртта. Всичко се образува там и се онаследява от Духа /енергията/ за
всичките му следващи животи. Корекции не се правятв друго време освен през живота на човека.
Затова те са точни и строги. Нивото на контрол е извън човешките възможности и се ръководи от
Третият Сефирот (Елохим) на Четворката грижеща се за земното битие на хората. Той
селекционира придобитото и осъществява връзките за следващото прераждане. Третия Сефирот от
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тази Четворка е прекият наблюдател на живота на Земята и се явява като Баща на Човечеството
без да е Бог или Баща в истинския смисъл на понятията.
Процесът като физиология протича на ниво Оперони и е недоказуем по научен път. Той се
изразява в две направления:чрез корекция на ДНК / Дългата памет/ и чрез корекция на
енергийните излъчвания на гаметите регистрирани от РНК / кратката памет/. Семейство с такава
корекция не може да ражда мъже, ЯН енергии, космични души. В смисъла на казаното можем да
заключим, че раждането на детето е строго фиксиран процес. Казано още по-точно - полът е
предопределен на ниво Примордиални клетки, но се контролира и когато половите клетки са
струпани около Герминативния гребен. Именно тук, в този момент, Духът, енергията навлизаща в
материалните полета, коригира и стимулира тези гени които определят окончателно полът на
бъдещия плод. Така трансформацията на наследствеността се ръководи още на това ранно
физиологично ниво като се коригира по енергиен път полът на детето. Ще уточним и дадем
основанията си в Специалната част на ТЕО.
Ако енергиите на родителите са предопределили, а винаги е така, даден пол то те определят
и енергийното развитие на Овоцит 1ред до Овоцит II ред или началните стадии на
Сперматогенезата. Сведено до процесите на Лунното влияние отчитаме, че имаме наличието на
една предопределеност - при кой от Лунните цикли да се развиват гаметите за да станат годни за
оплождане?!Тази предварителна насоченост обаче не е единствена и стопроцентова, а е само
насоченост за да се получат пределно пригодни за дадения пол гамети. Истинският
предопределител е на ниво хромозоми, когато се извършват физиологични определености и
кодове на родителските гамети. Затова се е смятало за благоволение раждането на син в
семейството. Особено ако е първороден. Семейство, в което се раждат синове е генетически
необременено и енергийната система мъж - жена е в баланс, който вече описахме. Да се доведе
потенциал на енергията ЯН в материалните полета е не само сложен, но дори опасен в редица
отношения процес. По някога енергиите на слизащият потенциал имат вибрации към които
майката трябва да бъде пригодна и във възможност да изведе и развие до плод. Жените носят своя
окултен белег за вида на плода, който са предопределени да раждат като наследство от своите
родител и род. Той може да бъде променен само от енергиите на оплождащия мъж. Ако свободата
на кармичните следствия позволяват това.
Корекцията отнасяща се до раждането само на Дъщери показва, че в това семейство
генетичната онаследеност /Дългата памет, Овоцит 1ред/ е получила корекции според които се
разрешава развитие само на ниво възпроизводство на материалните потенциали, на носещите
земните енергии същества-жените. На тази двойка енергиите се балансират така, че гаметните
потенциали се сливат само ако удовлетворяват горното изискване.
Разгледаните два процеса дават основание да заключим, че по принцип съществуват два
независими, но във връзка , енергийни и генни коректора, които се грижат видовата еволюция на
представителите на даден род да не напуснат границите на своята предначертана еволюция.
Родовата еволюция е строга и ненакърнима. Личността е гъвкава и подлежи на корекции през
поколение. Така както РНК е част от ДНК, но по същество те са едно и също нещо, така и
андрогенът, разделил се на подобна двоичност има приоритет и дълг да се развива според
законите на космичната еволюция. Земният път на хората е само малка част от това нескончаемо
начало.
Сега можем да отговорим на въпроса защо някой от сперматозоидите достигнали до
очакващата ги гамета отказват да извършат акрозомна реакция - да направят опит да я оплодят и
изпадат в необяснима вялост и апатия, независимо, че енергийният им потенциал е в синхрон с
гаметата и по същество няма противоречия със закона на ЕО. Ако на семейството му е
предопределено да роди момиче, тогава всички сперматозоиди съответствуващи по знак, но
носещи хромозоми на пола У изпадат в състояние което ги лишава от способността да оплождат.
Получава се енергиен пад, отблъскване, което е в характеристиките на вътрешноенергийния обмен
между гаметите. Присъщите енергийни знаци на гаметите се контролират от система излъчватели
в цитоплазмата, които привличат или отблъскват личната енергийна характеристика на хромозома
в сперматозоида. Така У сигналите улавят енергията на цитоплазмения генератор и се настройват
по неговото излъчване. Ако е съвместим те се стремят към яйцеклетката, ако не е допустимо
оплождането губят мощта си. Това между другото е свързано и с двигателите на самите
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сперматозоиди. Ензимите плюс енергиите на жената запалващи този мотор сега спират действието
му под въздействието на контриращата енергия на излъчвателя в цитоплазмата на яйцеклетката.
Така можем да кажем, че „спира токът" в тях поддържащ горенето на захарта и ензимите
превръщащи я в енергия прекратяват своето действие. Сперматозоидът практически не отказва
акрозомна реакция, а просто няма сили да я извърши.
Този процес е направо драстичен когато сперматозоидът проникне в яйцеклетката - същите
енергийни коректори моментално "откачат" опашката от главичката му. Тя по принцип е готова за
това действие, но го осъществява по нечия заповед настъпваща непосредствено при проникването
в цитоплазмата на гаметата. Предопределено ли е да родят момче, тогава сперматозоидите носещи
хромозом Х изпадат в такова състояние. От казаното следва изводът: Освен основният си енергиен
заряд сперматозоидите носят и второстепенно излъчване, което уведомява яйцеклетката за
естеството на хромозомния набор. Тя реагира незабавно. Всъщност реагира сперматозоида,
защото тя излъчва по принцип своята определена честота. С казаното изведохме Основният закон
за видът на пола определящ се при зачатието. По същия въпрос ще продължим с по-големи
подробности в Специалната теория на ЕО, тъй като казаното попада в раздела към Специалните
закони на гаметогенезата.
Съществува и един нежелателен, но важен трети вид корекция -когато семейството няма
деца. То не може да ражда въпреки наличието на всички физиологични и дори химични процеси в
половите системи. Това означава, че промяната в Дългата памет е станала токова сериозна и
значителна, че се налага отнемане на правото за продължаване на този клон от родовите развития.
На жената е отнето правото на животодаряваща /Ева/, а на мъжа оживотворяващият импулс, който
неговите гамети вече не носят в себе си. Той вече не е владетелят на четирите принципа, на
четирите енергийни потенциала на планетата, не е Адам. За сведение името АДАМ е кодово съставено е от имената на четирите посоки на света четирите елемента на материята.
Понякога може да се наблюдават семейства при които след раздяла единият съпруг има
деца - това означава, че единият от съпрузите е с отнето право да продължава родовата еволюция,
а в частност носи информация и за кармичен проблем от минал живот. Най-често такъв вид
наказания се дава на родители отнемали живота на своите деца включително и чрез аборт.
Казаното до тук не означава, че абсолютно всички семейства са наказани да нямат деца по
принцип. Много често за това могат да пречат и чисто физиологични или други житейски
отклонения, които могат да имат и наследствен характер. Въпреки това ние твърдим: Родители,
Пол, физическо тяло, Съпружество, Деца, Едноутробни братя и сестри и Смърт са строгите може
би най-догматични принципи на кармичната онаследеност. Да уточним въпроса тук е практически
невъзможно, защото трябва да се обозначат конкретни причини, които да дадат частен отговор.
Така или иначе карма спира раждането само по две причини: Поради мутирала ДНК или поради
кармично наказание свързано със смъртта.
Унаследяването на половите енергии на майката от нейната дъщеря води до особен и
трудно различим в ежедневието, но в действителност остър реален факт - раздвояване на
психокомплексът у момичето по отношение на типажа мъжка енергия. Ние ще го наречем
Енергиен полов синдром /ЕПС/. Той е характерен с това, че периодът на емоционалното общуване
на майката с определен мъж се запечатва /на енергийно ниво/ и се предава, унаследява се, от
дъщерята и съответствуващият й цикъл от развитието и се проявява като емоция. Тогава момичето
изпитва остро неконтролирано влечение към същия тип мъже. Емоцията граничи с понятието
влюбване, но не е еднаква с него. Обикновено такова влечение завършва с връзка. Половото
общуване с такъв мъж дава нужната емоционална и енергийна храна, удовлетворява
напълно"гладът" за нея унаследен от майката и не рядко измества напълно отношенията със
съпруга или постоянния партньор. Ако има семейство се наблюдава раздразнимост и нервност
водеща до изкривяване на нормалните" отношения. Откриват се множество дребни
несъвършенства, които изведнъж придобиват за жената изключително значение. Те се набиват в
очи натрапчиво и дразнещо. Дълбоко в тази непоносимост стои съпротивата на мъжката енергия и
нарасналия нов критерий за любов и романтика. Процесът продължава докато се насити този глад,
докато се захрани енергийно жената с предопределената й енергии. Във времето той е почти
толкова дълготраен, колкото е бил и при майката. Чувствата на дъщерята тогава стават фатално
предопределени, а още по-страшното е. че също се запечатват от енергийното поле и се предават
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на децата на дъщерята. Веднага след насищането този мъж, любовникът става също толкова
непоносим колкото и съпругът. Ако няма съпруг или постоянен партньор момичето започва да
прескача от мъж на мъж докато усвои напълно всички заложени в него разновидности на мъжки
полови енергии. Всяка енергийна наситеност обаче води до вялост и умора. Която прави един ден
всеки партньор друг, банален, неприятен. Всъщност началото и края на тези отношения са
започнали в самата жена, която не може да отчете заблудата поради внедрения от майката фалшив
критерий и в крайна сметка дъщерята попада в омагьосаният кръг на неудачни връзки. Често пъти
закодираната от майката енергийна информация не съвпада точно със срещнатия мъж, но е
достатъчно приемлива и тогава може да последват серия от връзки с подобни мъже. Натрупването
остава за сметка на момичето. Характерен момент за психосъстоянието на момичето в този нов
момент на привличане е, че то открива подобни характеристики в новите партньори:Той говори
като другия, умен е като него. прилича с нещо външно или какъвто и да е сходен катализатор.
Когато се появи този показателен елемент трябва да се знае, че вие току-що сте се разминали с
един от вариантите на вашата любов и налитате на същия модел, но много по-слаб и на по-ниско
ниво, защото той се активира когато вече е изконсумиран основният модел. Младите момичета
трябва да помнят, че когато започнат да сравняват новия си партньор с качествата на някой от
старите - то той, образеца, станал подсъзнателно критерий, е бил Голямата им любов. Втори
подобен образец за тяхното подсъзнание няма да има.
Разбира се всеки процес има своите многообразни варианти. Те обаче винаги са двупосочни
- задоволяване на объркания критерий унаследен от майката и непрекъсната жажда за полов обмен
с нови и нови партньори. Ограничаването е свързано с много енергия и воля, които най-често
липсват и тогава... Тогава нека запомним, че развратът при жените и алкохолизмът при мъжете са
болести от които няма спасение - те не подлежат на лечение, ако са с наследствен характер и се
предават непосредствено на поколението.
По описаният начин дъщерята изпада в ЕПС, които може да я превърне в развратница и
проститутка.
Ще подадем на евентуалният изследовател един любопитен въпрос: възможно ли е ЕПС да
има ритъм свързан освен с енергийната информация унаследена от майката и носена от ДНК и с
процеса на зреене на яйцеклетките у дъщерята? Като пореден брой например съвпадащ с годините
на дъщерята и броя на узрелите гамети. Нашето категорично мнение е -ДА! Именно това имаме
предвид, когато говорим за наследственост на емоционалната енергия на киноварното поле, която
се предава от майка на дъщеря. От Дървото на Плодовете му.
Всички предетерминации на цитоплазмата, особено в периода на Профаза1 /примордиален
фоликул/ в майката, както и периодът до Астрален фоликул /Граафов/ в самото момиче са под
прякото влияние на сбора от половите енергии на майката /през бременността/ и половите енергии
на момичето през ранния пубертет, а така също и непосредствено преди зреенето на яйцеклетката.
Този енергиен процес е в тясна връзка с Трети и Четвърти закони на Мендел.
Езотеричните учения приемат този проблем за изключително важен. Ще споменем само, че
посветените или обучените в изкуството на магията не случайно питат винаги за името на майката.
Те дават изненадващо точни данни за чувствения свят на дъщерята или майката, ако едната от
двете е пред тях - на живо. Важността се определя и от предопределената наследственост, която
ясно можем да си представим каква е ако се отнася до десет - петнадесет мъже. За какво семейство
можем да говорим, тогава? И какво качество на наследствеността можем да очакваме? Дори
идеята за качествена ДНК е обречена много преди дъщерята да се е сетила за полов живот. В Края
на нашата епоха РИБИ, когато карма е крайна, очистваща родовете и причинноследствените
връзки от миналите животи, проблемът е особено важен, защото успоредно с кармичните процеси
протича още един - създаването на качествено ново поколение, което трябва да носи в себе си
еволюционния скок на Расата, полагайки основите на следващата подкоренна раса. На нея ще
еволюира ДНК на Шеста Коренна Раса. Един от нейните основни белези ще бъде преобладаващата
духовност на човечеството. Епохата на Водолея е епоха на Огъня. А всеки огън прочиства,
закалява, отделя шлаката.
Ще разгледаме в кратка форма основните практикувани от древността и днес форми на
полово общуване, които водят до конкретни генетически промени в следствие на нарушен
енергиен баланс на биополето. Когато полевата структура на енергията започва да търпи
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съществени промени. Тук също така важи законът за количественото -натрупване на информация
от начина на живот в Дългата памет, проявяваща се във физическото и психичното тяло след наймалко едно поколение - закон за наследствеността при предаването на информацията от родител
на дете. Защото законът за кармичните следствия се проявява за дадено лице непосредствено в
следващото му прераждане.
За Християните, при които е премахната от свещените им писания информацията за
прераждането /но не съвсем/ уточняваме, че главното основание на Църквата се базира на факта,
че векът е краен, по думите на самия Иисус Христос. Че влизаме в епохата на последното
прераждане за този цикьл и предстои да дойде цикълът, в който причинно-следствените връзки се
изчистват за хората достигнали високо ниво на духокно самосъзнание.
Един от бичовете на човечеството е Проституцията, която в преходния период от
преминаването на Риби във Водолей нарасна с главоломна бързина както по присъствие така и по
новите си форми на практикуване. Разделяме я на основните й форми: класическа проституция и
Държанката. Класическата проституция все повече променя своите форми на дейност, но в
основата си те остават брутално явни и публични - предлагане на жените в специални домове или
на улицата. Така наречената Дьржанка е скрита форма на проституцията предназначена да
задоволява прищевките на богатата класа. Днес все повече е известна под името компаньонка,
което е европейският модел на класическият източен модел - гейшата. Компаньонката е жена
предлагаща се срещу висока цена и задьлженията й се простират до цялостно, далеч по-широко
общуване от обикновения физически контакт. Тя е проститутка скрита под привидно,
договорирано приятелство, което не се занимава с чувствата, а с изтънчените и по-разнообразни
удоволствия от тези на класическата проститутка. Тази форма днес е особено разпространена в
западните страни, защото скрива същността на деянието под други по-прилични форми на
общуване. Разбира се това не прави нещата по-различни по същество, а само по форма.
Най-ужасното следствие освен прякото полово вмешателство в полето на жената и
неминуемата генетична деградация в поколенията е проблемът със създаването на така наречените
още в Херметизма магнетични деца. Вече говорихме, че при всеки полов акт ако няма зачатие се
създава енергийно ядро от примесените енергии на мъжа и жената, което в нивата на астралните
полета е жив организъм. Тези енергийни деца живеят и се поддържат от половата енергия на
родителите си. Известни са още като етерни деца. Те са постоянни спътници на своите създатели и
са един от основните енергийни стимулатори за непрекъснато полово общуване. При нормален
брачен обмен на полови енергии обменът между етерното дете и родителите става естествено и
при обикновени условия. Това е, може да се каже, вид симбиоза, въпреки, че херметиците, а и
някой от другите религии, го смятат за енергиен вампиризъм. Според нас е пресилено да ги
отнесем в тази категория независимо, че в буквалния смисъл на понятието те наистина крадат
енергия от родителите си. Обичащите се съпрузи взаимно се захранват с предостатъчно енергия и
затова не страдат от усвоената от етерните деца енергия.
Съвсем по друг начин стоят нещата обаче когато имаме създадени такива деца при
прелюбодейство или проституция, което в последна сметка е едно и също. Тогава на детето
постоянно се доставя енергия от единия партньор и непостоянно от другия - от любовника.
Получават се енергетични падове в неговото състояние и то страда от липсата на втората енергия.
Затова магнетичното дете започва да подтиква по е нергиен път скоя постоянен родител да общука
с другия, да търси любокнива, за да му достави нужната храна. Ако в този период постоянният
родител има отношения със съпругът, а винаги става така: то получава неговата енергия, но не
може да приеме чуждата му на съпруга и съпротивата му към нея започва да влияе на полето на
съпруга. Така любовникът става енергиен донор и енергиен дразнител в семейството.
Изневеряващият съпруг става зависим от влиянията на магнетичното дете, което въздействува над
неговите подсъзнателни чувства. Най-често дори роптаещият дух на родителят не е в състояние да
отклони разпалването на страстите, които етерното дете поддържа винаги на високо ниво. За него
моралният проблем не съществува, а контакта е жизнено важен.
Ако изневеряващият е жената и тя забременее през този период етерното дете се всажда в
енергийното тяло на бебето и започва да живее от неговата енергия. Но тъй като няма енергията на
другия скоро умира. Смъртта му е не по-малко ужасна от смъртта на обикновено дете, защото е
бавна и мъчителна. Това предизвиква неописуем ужас за плода, който изживява смъртта на своя
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енергиен събрат. Получава се ужасен парадокс: когато майката изневерява на бащата заченатото
дете изживява тежко чуждите енергии /на любовника/, но ако тя спре да изневерява щом разбере,
че е бременна, тогава магнетичното дете умира в присъствието на заченатото бебе. Живото бебе
изживява смъртта по простата причина, че неговите енергии са наполовина същите като на
етерното бебе. В случая това се енергиите на майката -физиологичният модулатор на неговото
тяло. Оформят се тежки енергетични, а след раждането и психологични сривове. Още тук, в
утробата на своята майка нероденото същество е заставено да намрази майка си, защото тя го
принуждава да изживее смъртта на дете или да изпита намесата на чуждите нему енергии.
ГРУПОВИЯТ СЕКС
Един ужас при който положението е толкова трагично и винаги с последствия за Дългата
памет на родителя и на детето. В този случай магнетичното дете е с различни количества ИН и ЯН
енергии. То по същество представлява един разбалансиран енергиен комплекс жаден за полов
баланс и равновесие. Тео изпитва постоянен глад за енергия от смесен тип - сбор от усвоените
енергии. Всичко зависи от броя на партньорите. Всички полови енергии си взаимодействуват
емоционално на разстояние над седем метра, а физиологично, с голямо влияние над енергийните
центрове, на около 25 - 30 сантиметра. За да не се получи влияние от едната двойка към другата
трябва да се намират на поне десетина метра една от друга и да не се вмесват повече от една
енергии в продължение на едно денонощие. Нещо което е практически невъзможно при този вид
полово общуване. Всеки друг вид не представлява групов секс. На половата енергия не влияят
никакви прегради, защото тя е от смесен тип - етерно-ментална. Този тип вълни е енергия, която
непосредствено прелива в космическите вибрации от родителите. Тя е по принцип безгранична,
ако ни е позволено да използваме това понятие като елементарен пример, тъй като менталната
енергия преодолява огромни пространства със скорост хиляди пъти по-голяма от тази на
светлината. Лептонните потоци на мисълта имат приблизителна скорост около три трилиона
километра в час. Можем да си представим какво означава за нашите енергийни полета намесата на
чужди вибрации при днешното панелно, бих го нарекъл килийно съжителствуване.
Ще разгледаме два случая, първият от които е с една жена и двама мъже.
Отделената полова енергия ще бъде винаги в отношение 1:2 , тоест ще се усвоят от
магнетичното дете двойно по-силни енергии от единия пол, в посочения случай те са от мъжете.
Освен това самата тази енергия ще бъде от смесен тип - на двамата партньори. Детето ще бъде със
силна космична вълна, но няма да може да балансира земните магнитни сили и ще изпитва
постоянен недостиг на геомагнитните полюси на собствените си меридиани. Припомняме на
читателя, че енергийните меридиани носещи енергия на организма са четиринадесет, като двата
Предния и Заден срединни меридиани имат способността да се преливат и да образуват система с
постоянен баланс. Казахме, че етерното дете ще има два пъти повече и по-мощна енергия ЯН,
което ще го принуди да изпитва постоянно глад за енергията ИН. От този момент то ще бъде един
ненаситен вампир към енергията на жените до които майка му се докосне. Гладът заплашващ го
със смърт ще го превърне в енергиен стимулатор за нови срещи между тримата партньори, защото
то при всички случаи ще се стреми да получи именно тези видове енергия. Ако жената зачене в
този период, преди да е умряло етерното бебе, двойната /мъжка енергия се всажда в заченатия
плод и когато се роди то ще бъде предразположено да понесе ненаситно влечение към тези два
типажа. Освен това преди да настъпи раждането на бебето, ако майката е спряла подобни
контакти, плодът ще изпита и двойната смърт на етерното дете. Към този двоен коктейл ще трябва
да прибавим и енергиите на съпругът. А ако той не е първият мъж на майката, както най-често е
днес, трябва да отчетем и наличието на една основна формираща киноварното поле енергия - тази
на първият й мъж. Не двойственост, а коктейл от преплетени и агонизиращи енергии. Какъв ще
бъде комплексът от психонаследства и прояви в бъдещото дете можем само да гадаем. И да видим,
когато се роди детето, а след това да се питаме от къде и защо постъпва така?
При вторият случай - акт с един мъж и две жени, етерното бебе ще бъде активен ненаситен
стимулатор на мъжа към полово общуване с двете му партньорки. Зачене ли някоя от тях, то тя ще
роди дете с много по-сносни енергии от тези на бебето от първия случай, защото еднополюсните
енергии на земните елементи не могат да се наслагват с такава сила както е при експлозивния ЯН.
Но така или иначе в нейното бебе ще настъпят критични процеси поне в борбата с енергиите на
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съпруга, а смъртта му ще бъде същият ужас за заченатото дете, както е при всички други случаи.
И в двата случая хромозомите ще изживеят шок от чуждата енергия, която винаги и
неотменно се придава на цитоплазмата на всички клетки в организма, а от там и на ДНК. Така
става предразположеност, наследство, а по-късно и основа за бъдеща мутация.
Разгледахме две примерни позиции, но не отчетохме най-жестокия резултат за участниците
в тези актове -винаги при подобно общуване Духът, енергията ЯН, напуща участниците в подобно
извращение. Определено можем да кажем, че всеки участник в групов секс се е лишил по
собствена воля от своя дух, от направляващата го космична субстанция грижеща се за неговата
еволюция, защото тя и само тя, може да постави клетъчните структури в положение на подходящи
вибрации при които се осъществяват еволюционните скокове. Няма енергия /дух/ която може да
издържи на подобна гавра с нея, защото няма енергия която може да осъществи хармонична
вибрация щом са на лице примеси конкуриращи нейния баланс и чистота. В природата още не е
известен триполюсен магнит. Духьт, енергийният потенциал на всеки човек, независимо от това
мъж или жена, участвувал в такъв секс пропада в ниските животински полета. Започва ново
прераждане преминаващо през цялото животинско царство. Жената винаги повлича след себе си и
своите деца особено ако ги е родила след това. Мъжът може да повлече и жена си и децата си,
защото неговата формираща енергия е основа за женската система, която не може да усвоява
космичните енергии по друг начин освен по полов път. Тогава такъв член на семейството става
чист енергиен вампир изсмукващ енергията на съпруга довеждайки го до психически и болестни
състояния. Не е никак случаен факта, че всички религии смятат такова общуване за сатанинско и
го анатемосват, а участниците винаги са били убивани.
При системен групов секс карма разгражда напълно духовните достижения и връща духа в
начална позиция. Еволюцията за тези хора започва от началото на етапите на царството към което
принадлежи човекът - животинския свят и ако там се развият правилно отново попадат в
човешките прераждания. За този път на развитие обаче трябва да се изживеят пак хиляди и хиляди
прераждания докато се достигне нивото на индивидуалната, а не на колективната еволюция.
ХОМОСЕКСУАЛИЗМЪТ
Подобна участ очаква и привържениците на аналния секс типичен за хомосексуалистите.
Те също така задължително се връщат в животинския свят. При съпружески двойки, освен ако е
чрез насилие, не води до цялостно пропадане в животинското царство, но задължително
преминава през едно или няколко животински превъплъщения с частично запазване на
подсъзнателните информационни структури. За разлика от хомосексуалистите такава съпружеска
двойка не е принудена да премине през основните нива на животинското царство -влечуги, птици,
земноводни и т. н.
Когато духът напусне по такава причина човека, той не умира, а става еволюционен зомб
човек без дух и без полза от придобития опит. На мястото на духа веднага се всажда демонична
енергия, тоест енергия на ниско вибрационно ниво, която търси подобни излъчвания намиращи се
в диапазона на животинските страсти. Тази демонична, тежка енергия, заема мястото на духа и
превръща човека в роб на страстите си. Изводът е, че всички, дори веднъж извършили групов секс
или хомосексуален акт носят след това нисък по енергия демоничен дух в себе си е съвсем
уместен. Да си спомним за бесовете, които Христос гони от хората. Според евангелистите те са
седем у една от жените-Мария Магдалена. Ние ще припомним само твърдението на езотеричните
науки, че човека има седем тела, от които само първото, физическото, е зримо. Пак според същите
науки демоничен дух в жена може да бъде изгонен само от мъж чиято любов е толкова голяма, че
може да й предаде чрез полето си, липсващата й енергия принуждавайки скитащата демонична
енергия да напусне тялото на жената. Процесът обаче е много сложен и дълъг. Необходима е
минимум едногодишна подготовка. Освобождаването обезателно преминава през колапс
приличащ, много на епилептичен припадък. Получава се тогава, когато енергията на мъжа е в
състояние да надделее над демоничната и го принуди да напусне пределите на животворния
център намиращ се в седемте жлези с вътрешна секреция, но с главен център в епифизата.
Вибрацията при изтласкването довежда епифизата и целия мозък до критична ситуация която само
високо посветен последовател може да овладее и контролира. Опасен и много труден процес не
веднъж завършил със смърт при неопитни последователи. Нека родителите знаят, че при
демонични родители, особено ако детето е момиче, винаги се унаследява и предава от поколение
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на поколение тази ниска вибрация. Това е една от многото причини днес епилептичните
припадъци да са с нарастваща честота дори в ранна детска възраст. Голям процент от тях са
псевдоепилептични, но медицината все още няма критерий за оценка и ги причислява към
епилепсията. Но подчертаваме - тази не е единствената причина за псевдоепилептичните кризи.
Съществен белег за демонични наличия е припадъкът нощем. В древността посветените в това
тайнство жреци са знаели кога ще настъпи този момент и са вземали страдащите при себе си, в
храмовете, където ги лекуват. В Християнството тези условия на живот при които духът
обезателно напуща тялото и карма е принудена да върне човека в ниските царства на еволюцията
са известни като Седемте смъртни гряха. Те се отнасят към седемте демона на седемте ниски
материални полета можещи да обсебят човека. Една от най-древните техники за очистване и
хармония на половите енергии е техниката ДАО. Разбира се не точно в този вид, който днес
псевдо посветени ц повърхностно навлезли в тайнствата хора предават и популяризират.
Жена, от която е изгонен демоничният потенциал живее вече с енергиите на мъжа, който е
надделял над него. Тя е абсолютно зависима от неговите енергии, от неговата полева структура.
До толкова, че ако се разделят при угасване на неговите чувства към нея, тя обезателно изживява
нов колапс и отново пропада в първоначалната си позиция. Такава жена трябва да знае, че е вече
напълно обречена. Мъжът трябва да помни, че около две години жената е в позицията на енергиен
вампир към неговата енергия докато се балансират така двамата, че захранването им да стане
единно и цялостно. В аспекта на Лунните цикли такава жена не може да живее без неговата
енергия повече от един Пълен Лунен цикъл на живота. След това обикновено умира изтощена от
демоничното същество. Децата родени в този период са предопределени, обречени.
Всички жени в такъв период са ненаситни енергийни вампири. Те безпощадно теглят
енергия от мъжете. които имат чувства към тях и рано или късно пораждат духовен и енергиен
срив между себе си и тях. Този вид вампиризъм е особено разпространен днес. От тях може да се
опази само човек владеещ херметичните защити, основен момент от които е спазването на Десетте
закона.
Мария Магдалена получи своето спасение от Христос, но получавайки Дух от Него, не по
полов път. Му се подчини безпрекословно и го следваше вярно до края на дните си. Тя не беше
раждала и не й се позволи да ражда. При нея демоничните енергии са привнесени, но при зачеване
тя щеше неминуемо да ги пренесе в децата си, щяха да станат наследствени. Затова много преди
Христос посветеният Мойсей ги убиваше веднага, преди да предадат наследството си на
поколенията. Ще пресилим ли ако напомним, че през епохата на Рибите, преди да дойде Водолеят,
една трета от човечеството е според нас с демонични енергии? Може и да сме преувеличили,
защото никой не знае точният брой, но не сме и много далеч от фактите.
Демонично обсебване на мъж води винаги до тежки следствия. Жената все пак има шансът
да бъде спасена от мъж, който е готов да преодолее тази сила и да жертва енергия от себе си, но
мъжът е буквално казано неспасяем, защото енергията Ян когато е в отрицателна позиция е също
така агресивна и мощна. Тя не може никога да бъде овладяна от ИН потенциалите и следователно
жена никога не може да извади мъжа от такъв проблем! Очистването, както казва и самият
Христос, е чрез дълъг пост и молитва. Постът е привеждане на Етерното тяло в особено ниво на
вибрация и във физическа пригодност да понесе промяната, а молитвата е вибрационен ритуал на
принудително, доброволно влизане в енергиите на космичните вълни. Това става главно в
енергийните центрове на църквите, храмовете, манастирите.
Демоничната същност на хората, независимо от пола им, се изразява в непокорство,
сексуална свобода, пренебрегване на традициите, които са основата на Дългата памет на рода,
алкохолизъм, жажда за физически удоволствия, групови организирани оргии типични за
животинското стадно ниво, насилие и т. н.
В заключение ще прибавим и извършването на полови контакти с животни, което е
абсолютна гаранция за директно влизане в животинското царство.
ДНК-РНК- БЕЛТЪК
СВЕТАТА ТРОИЦА В МОЛЕКУЛНО - КЛЕТЪЧНОТО НИВО НА РАЗВИТИЕТО НА
МАТЕРИЯТА
В съгласие с молекулярната биология, ние също твърдим, че РНК е репликаторът на
определени участъци от ДНК, които пренесени в цитоплазмата програмират синтеза на нужните
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белтъци. В това съгласие с учените искаме да предложим нов и не безинтересен въпрос за
енергийната полева проява на организма. Въпросът е изключително важен за съвременната
медицина, според нас разбира се, защото е в пряка връзка с предразположеността на хората към
епидемични заболявания. В аспекта на тази неочаквана, непредвидима и често пъти тотална
промяна в организмите, водеща обикновено до смърт, можем да разгледаме и страшните ракови
заболявания, които в световен порядък имат епидемичен характер, а с още по-голямо основание и
развилнелите се напоследък ужасяващи СПИН и Ебола.
Възможността РНК да репликира част от ДНК и да внедри генетичната информация в
цитоплазмата на клетката, където се синтезират белтъчните вещества, я прави универсален
преносител на целия генетичен материал наричан от нас Дълга памет, родова наследственост,
непроменимата константа на вида. Тя все пак, както обяснихме вече, подлежи на известни
циклови промени можещи да се стимулират от начина и условията на живот. ДНК, получила
достатъчно позивни за отклонение от нормалното /закодирано/ може да предприеме промени в цял
род или поне генетичен клон от него до унищожаването му. При даден кросинговър, например,
където връзките са станали, осъществили са се в недопустим ред. Този процес настъпва
обикновено още по време на синапсисът, носещ основното създаване на ДНК, нейният догматичен
модул, ако така можем да наречем сливането на непроменените от родителите дадености.
Натрупаната информация на родителите едва сега, на това ниво, може да се прояви върху
абсолютно непроменимият догмат на родовата информация. Когато дадена личност изроди в себе
си законите на висшата Йерархия /хармония/ следяща за чистотата на ДНК то тогава нейното
влияние става проблем при наслагването й в бъдещия плод /в момента на синапсисът/. Казано
точно - родителските характеристики в синапсисът се предават на бъдещото дете. При
репликацията ако РНК внесе такава информация в цитоплазмата то синтезът на белтъчните
вещества, въобще цялата производствена дейност на клетката, се оказват предопределени да
започнат промяна която в крайна сметка ще формира новия организъм със заловените отклонения.
Процесът става на енергийно ниво, но той се оказва задължителен за цитоплазмата, защото тя е
йерархически енергийно и физиологично подчинена на заповедите на РНК. РНК дирижира този
процес, но на базата на собствената си програма извлечена от ДНК. От казаното следва, че
белтъчните продукти в нас са плод на една строга програма на ДНК, Дългата памет и на
даденостите на неин участък пренесен от посредника РНК. Участък, в който кроосинговърът може
да се окаже фатален за изграждащия се организъм. Време е да определим, че от езотерична
позиция РНК е кратката памет, но е главният преносител на информацията съдържаща се в
скачените в нова ДНК хромозоми. Тя в прекия смисъл на думата е сегашното битие вложено в
белтъчините като ново стъпало на развитие.
Казаното изяснява, че родителите са истинското реализирано ниво на развитието на
индивида, който се превръща в същото когато стане родител. РНК е майката на организма
възпроизвеждаща бащините/ДНК/ енергии в едно трето единство -белтъчините. Може би сега ще
бъдем разбрани на чисто човешко ниво какво е кодирано от дребните в толкова символичният и
яростно отричан като измислица символ на СВЕТАТА ТРОИЦА, където БОГЪТ - Баща /ДНК/ се
реализира чрез енергията си /РНК, Майката, Светият дух/ като раждат Синът /белтъчините,
организмът и т. н. /. Разбира се този код е многопластов и има още много значения иначе нямаше
да бъде толкова универсален и нямаше да се почита от всички религии макар и под различни
имена. Нека не пропущаме идеята, че самата идея за бащинство, майчинство и синовност родена
от взаимодействието на двете е в дълбокото си съдържание фалически символ, тоест полова.
На нивото на физическия живот, в енергийните полета на живия организъм, това е половата
енергия която е стриктно зависим процес. Всяка клетка от организма е плод на единството на
информационното отношение създадено от веригата ДНК - РНК - БЕЛТЪК. И обратното по
отношение на опита - твърдим ние. Защото белтъчините и нуклеидите формират всичко. Те са
новата гъвкава, променяща се памет. Те са формата на приетото в синапсиса генно съдържание,
носа и матрицата, която на родителско ниво един ден ще пренесе всичко усвоено и придобито в
детето.
Подчертаваме факта, че РНК е част. ограничена структура и никога не може да бъде повече
от половината ДНК. Образно казано РНК е само една половина от двойната стълбичка на ДНК, на
двойната спирала. Припомняйки си символът на творящия Бог, но преди да започне творчеството
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си - Кетер, който беше знакът на безкрайността /Ьо/, сега можем да кажем: РНК е част от негосамо едното кръгче-реализираната индивидуалност наречена Ева. Ева, която е реброто
/половината/от Адам Кадмон, двуполовият. РНК е репликация на един от двата полюса на
магнита, но кой?Това зависи само от полевата енергия на целия организъм и от осъщественото
единство между полетата на двамата родители, както надяваме се вече е разбрал уважаемият
читател.
На лице е една стройна, строга и абсолютна в своето развитие система. Но развиваща се,
търпяща известни промени.
В това развитие и в отклоненията от него се крие причината за всички смъртоносни, а и на
другите, заболявания. Наследствени и ненаследствени. За нас определено почти няма
ненаследствена болест, но в смисъла не на общоприетото медицинско значение, а на кармичните
връзки. От казаното по-горе кармичните следствия би трябвало да придобият един по-строг
физиологичен и научен принцип на живия организъм, а не само на ткКа наречените богове, сили и
възмездия.
Променената полева същност на клетъчните енергии достигнала критичната си фаза ражда
процесът мутация. Тази е базата за Рак, СПИН, Ебола и т. н. Процесът не е плод само на съдбата
на едно поколение, а още по-малко на социалните условия в които живее човекът. Той е сумата от
дългите натрупвания водещи до генетични промени. Разбира се ние не отричаме условията
водещи до патологии, каквито са радиацията, нитратите и прочие стресово въздействуващи
влияния. Те се вписват в рамките на нашето твърдение и даже подчертават неговата вярност,
защото са опитен модел за казаното в екстремални условия можещи да бъдат научно обследвани.
Процесът обаче за нас е еволюционен. Всичко друго е стимулатор, катализатор, допълнително
условие. Самата генетика утвърди извода, че само десет процента от генетическите заболявания са
плод на социалните условия. Всички други са с наследствен характер според нея. Това мнение
твърдо поддържаме и ние.
Кросинсовърът трябва да бъде много обстойно изследван и да се проверят всички
възникнали хипотези включително и тази, която ние можем да предложим:кросинговърът е ключ
към мутационните процеси в организма. Той се ръководи от полевата енергия на родителите и е
пряко следствие от техния начин на живот. Вьзникването на кросинговите отклонения според нас
започва /детерминира се/ от определена нуклеотидна последователност настъпила като вътрешна
хромозомна мутация. Тази мутация е следствие от невъзможността Опероните/генът-оператор/ да
се справи с огромните натоварвания на които е бил подложен. Както и на възможността генът оператор да спре собственото си действие. Или на вложената в гена-регулатор Прагова граница
когато генът-оператор оперира мутационен процес. Влиянието конкретно може да бъде над
дейността на асинаптичните гени - потискащи кросинговърът. За нас този процес е също енергиен
и е плод на енергийно натрупване водещ до блокаж на охраняващите генната чистота на гаметите
-тоест влизането в противоречие с Четвърти закон на Мендел.
Ракови процеси извън наследствеността могат да възникнат само при един пораждащ
непосредствено критични ситуации процес -изживяването на силен страх. Страхът е енергиен
колапс на всички клетъчни процеси и е възпламенител на огнища в полевата структура на
биоенергийните потоци на меридианите осигуряващи енергията на отделните системи и органи в
тялото. С надежда за пораждане на нови хипотези от учените ще посочим накратко езотеричните
разбирания за следствията от промените в енергийните нива на хората проявяващи се най-често в
наше време.
РАК
Ракът е болест на тялото причинена от наслагваща се информация за отклонения от
нормите на баланс и развитие на физическото тяло като цяло. Без предизвиканият от страх, който
е нов и тотален за организма дисбаланс.
Гените, които предизвикват тази дълга родова корекция се намират в структурите на ДНК
отговарящи за соматичните клетки. Те влияят само на двойки от хромозомите. Съществуват
няколко вида клетки, които изграждат съответните органи в организма. Те се отнасят като
обобщена характеристика до Четирите субстанции, които са формата на Четирите принципа температурният, газообразният, водният и твърдият. Наричат се още тела. Всяка от тези клетки
изгражда определен вид органи въпреки, че и другите три принципа се съдържат във всеки орган.
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Така например, твърдият принцип е формулата, модулът по който се създават костната и
хрущялната тъкани. В него е включен само в различни количества водният принцип. Твърдият
плюс водният създават мускулната тъкан. Водният плюс газообразният създават вътрешните
органи и жлезите. Преобладаването на водния принцип е в течностите като лимфа и кръв.
Температурният принцип се съдържа във всички системи и видове, но в различни отношения.
Впрочем в различни отношения се намира всеки спрямо основния и другите. Температурният е
най-финият балансьор в дадената система и между системите. В основата е на най-тънките
състояния и вибрации на биоенергийното поле на човека. Високата температура опасна за живота
-годността на сперматозоидите е ярък пример за неговото изключително значение за клетките. Той
е основен физиологичен информатор за процесите в организма на човека. Подчинен е изцяло на
етерното тяло и на баланса между него и физическото тяло. Когато този баланс е системно
нарушаван, поколения наред е деградирал и в последна сметка е довел до съществена полева
деформация, тогава в най-засегнатите части на ДНК се включват гени-оператори, които при
репликацията на РНК образуват белтъчни продукти предразположени към мутации, към
кардинални промени в клетъчната структура. Тогава тази клетка става агресор, враг на организма.
Защитните сили на тялото се включват, но информацията от РНК се подава тотално за целия орган
и система. Едновременно с това се включват процеси задържащи съпротивата на организма, на
клетката. Изродените клетки стават хищници за себеподобните все още здрави клетки, които не се
съпротивяват, защото клетката става внезапно техен враг. Така системата ДНК чрез РНК става
коректор за качеството на собствения организъм. Системата по нейна заповед се самоизяжда самоунищожава понеже се е изродила и става опасна за вида и еволюцията на рода, като такава
драстична, смъртоносна защита се включи в която и да от системите на организма се развива
болестта Рак.
Ракът е болест на генната нечистота, провокирана от мутации на физическите системи и е
ръководена от четирите описани по-горе принципа. Най-чувствителни са клетките и органите
подчинени на водно-газообразните принципи тъй като те изграждат органите, в които се
осъществяват най-сложните химикоенергийни процеси на организма. Най-общо казано това са
вътрешните органи на тялото. Говорим всъщност за четирите бази на ДНК, при комбинацията на
които на материално ниво се формират тези четири клетъчни структури. Знаем, че РНК е ½ от
ДНК следователно кодът, че всеки вид клетъчна тькан е сбор от два от четирите посочени
принципа е ясен тъй като в структурите на РНК винаги се репликират две главни от четирите
азотни бази. Те са: - аденин-тимин и гуанин - цитозин по двойки. Общо са пет :- аденин, гуанин и
цитозин се намират в ДНК и в РНК. Тимин в ДНК, а Урацил в РНК. От своя страна всяка от тях
има всъщност четири базови двойки /ДНК: А = Т и Г = Ц; РНК: А = У и Г=Ц.
Тези четири принципа имат своите органи в човека които акумулират съответствуваща на
принципа енергия -ИН или ЯН. Съвсем погрешно е според нас да се приема, че даден орган или
част от него, каквито са например черния дроб и жлъчката, осъществяват Взаимоотношенията си
на принципа акумулатор на енергия - консуматор на енергия, както твърди в своя труд
„Биоенергетика на човека" д-р Донцов. Той определя черния дроб като акумулатор на ИН енергия,
а Ян /жлъчката/ като орган използващ ЯН енергията. Истината е близка, но не е точно тази.
Всъщност когато един орган от човешкото тяло има способността да акумулира той трябва да има
и способността да изразходва същия тип енергия иначе е необяснимо за какво тя се акумулира и
къде, и кой я употребява? Вярно е, че в работата на черния дроб преобладават ИН енергиите,
които преобразуват храната в енергия за тялото. ИН е земният, енергиен източник на силата,
енергията преобразуваща веществото в гориво за клетките, но все пак трябва да се има предвид и
факта, че балансът ИН-ЯН е абсолютно необходим за всяка система. Посочената система има този
баланс в пълнота. Добавяме, че жлъчката, като носител на Ян енергиите не е консуматор, а творец
на ЯН принципът абсолютно зависим от космичните енергии. Така както ИН органът преработва
веществата от земен вид, така Ян органът дава преработената космическа енергия за човека. За да
се прояви обаче тя са необходими ред условия едно от които е средата. Нашето желание е да
дадем до колкото е възможно знание можещо да послужи за база или поне начална позиция в
изследванията на учените, затова ще обясним от наша позиция един от нерешените Въпроси на
генетиката. Защо се създават тук - в жлъчката - първичните полови клетки и след това се
придвижват до Герминитивния гребен, където изчакват моментът на своето полово
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определение?Една от основните системи в организма, създаваща се в ранен етап от развитието на
плода е чернодробната, в която е вградена жлъчката. На езика на древните кодове даващи
информация за ДНК, много преди организма да се определи като пол, се изграждат безполовите
примордиални клетки, а ние ще уточним -двуполовите, андрогинните клетки, носещи цялостната
еволюционна информация. Следователно ЯН принципът енергийно задействува тези части от
ДНК, които обезпечават видовите кодове като цяло, като комплекс, който по-Късно ще бъде
принуден да стане половината в самостоятелно съществуване - момче или момиче. Този процес се
ръководи и развива тогава, когато четирите принципа са изградили чрез четирите азотни бази на
ДНК програмата за бъдещия организъм. Вижте Основен принцип на ЕО, следствие четвърто.
Половата система, полът на детето, е последната система, която се диференцира от цялото,
но нейната база, примордиалните клетки, са едни от първите, които се създават след синапсисът.
Следователно роля във формирането на пола на бъдещото дете играе необходимостта дирижирана
от карма, то да се роди момче или момиче. Тоест да се унаследи от майката енергийния комплекс
на бащата /момиче/ или да се доведе чрез потенциалът на бащата нов ЯН в полетата на
материалното-момче. Ето необходимостта да се създадат половите клетки в този ранен период от
развитието на плода.
Ян енергията на жлъчката дава чрез своя епител това начало. В по-широкия смисъл на
понятието жлъчката, ЯН, Космосът, въвежда Духа в човека, но като андрогинен, двуполов.
Надяваме се, че с казаното, колкото и пестеливо да е то, отговорихме на труден за
съвременната генетика въпрос - Защо в жлъчката и защо на този ранен етап се създават
примордиалните клетки?
И за да не звучим неубедително или поне преднамерено ползващи се от примера ще
поясним, че връзката Бъбрек - Пикочен мехур е същата. Обясненият принцип е аналогичен, но
разбира се не се отнася до половата система, а до нейните вторични функции. Бъбреците според
знанията на древните магове на бог Танг-Ра са мястото където се намират в организма енергиите
на Светия Дух. Тогава съвсем определено техният енергиен знак трябва да бъде ИН, защото
Светият Дух е от женски род и е матерната проява на безполовият Бог/Кетер/. Ако ИН системата
носи енергиите на майчинството, то тогава тя трябва да ги съедини с ЯН принципът за да стане
творчеството явно. Пикочно-половата система е нейният баланс. Половите органи са ЯН
енергиите на човека. В енергийното разпределение на човека /мъж-жена/ фалосът е ЯН, а
влагалището ИН, но В балансът им като взаимодействие клиторът носи Ян принципът, а
главичката на фалоса ИН принципът, по-точно влакното свързващо пикочният канал с тялото на
фалоса. Обрязването на евреите /и мохамеданите/ е ритуал при който центърът ИН се унищожава
нарочно за да се подсили центъра ЯН. Подобен ритуал извършват и някой племена, които изрязват
клитора за да не се проявяват ЯН енергиите у жената. Това, разбира се, е жестоко невежество и
необяснимо пристрастие, защото тези два малки центъра балансират големите системи.
Ще бъдем доволни ако посочените примери освен, че могат да станат предмет на дискусия,
се окажат основа за добрия и непреднамерен изследовател.
Нека припомним на месоядците, че именно вътрешните органи Мойсей забрани да се ядат
дори от свещениците и нареди да се пренасят на Бога като жертва. Днес тази забрана е
пренебрегната тотално. Парадоксално е, че вьв всички дребни писания намираме щедра възхвала
за качествата на най-едрите мръвки от животните, но никъде те не се предлагат на боговете.
Въпреки че всяко жертвоприношение е в тяхна чест. Забележете - жертвите не трябва да имат
никакъв недостатък, дори не могат да бъдат шарени и в същото време тяхното най-добро месо не
се дава на боговете. Защо?!
Науката днес дели генните мутации на две основни групи - соматични и герминални. С
известна уговорка сме склонни да приемем този принцип доколкото в нашия аспект на
разсъждение соматичните мутации могат да бъдат получени и в късния период - след
осъществяването на синапсисът и по-точно при репликацията от страна на РНК в дейността й за
създаването на соматичните клетки на организма и още: в мутации получени от начина на живот,
тоест от споменатите вече 10%. Тези непосредствени следи от живота са както сегашна "повреда"
в реда и хармонията, така са и база задължително пренесена в поколенията. Така, че всички
соматични мутации са така или иначе герминални, доколкото те са част от базата, информацията,
на хромозомите в гаметите. Тези мутации се съдържат в следващото поколение задължително.
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Това показва, че Терминалните мутации могат да бъдат за нас наследствени и база за Рак, Спин,
Ебола и т. н., защото Герминитивните. тоест примордиалните клетки са носители на сумарната
информация.
Ракът разгледан в аспекта на еволюционните процеси и промени на расата и родовата памет
е вид чистач на деградирали физиологични структури на организма. Той е наследствен, защото е
резултата, следствието от дълъг мутационен процес предаващ се от поколение на поколение. Кога
и къде ще се прояви никой не може да каже, защото зависи в кое поколение и при какви условия
ще се даде ход на действие на гена-оператор. Като въздействуващ върху клетъчните структури
подчинени на посочения принцип той се влияе най-много от външните условия, от средата в която
живеят поколенията. Казаното определя раковите мутации като пряко зависими от социалния
живот, но не на личността, а на поколенията. Най-жестоки ускорители на тези аномални прояви са
радиацията, нитратите, цигарите /никотина/, алкохола, всички стимулатори, много химически
вещества, някой от които дори лекарства и т. н. - всичко което води до фатални натрупвания с
които организма не може да се справи в даден момент от своето развитие. Ракът е болест на
начина на живот - от храната до психосъстоянието. Той убива дадена система или орган, но
запазва всички други. В случаите когато имаме прехвърляне на метастазите в друг орган, то той
винаги, задължително е от групата на същата съставяща двойка от четирите принципа. Целта на
този „чистач" на тялото е Етерното тяло/финото физическо тяло на човека/на починалия да се
отдели и по енергиен път да отстрани от себе си енергията на поразения орган. Етерното тяло е
основният носител на наследствената информация придобита през живота и затова трябва да се
отдели без енергията на изродената система. Целият опит придобит във всичките животи е
пренесен и съхранен именно от това тяло. Етерното тяло е приносител и архитект на новото
физическо тяло в следващото прераждане, в следващия живот. Следователно когато се разболеем
от рак нас ни убива собственото ни Етерно тяло, което контролира дейността на физическото,
Материалното. За него мутацията е станала недопустима и то по енергиен път задава заповед за
основна мутация унищожаваща органа напълно. Да си припомним, че Етерното тяло е придобито
през второто царство - Растителното. Неговата чувствителност към екологичната среда и
чистотата на условията за живот е много висока и е от хилядолетия с утвърдена генетическа
памет. Този код се съдържа ясно в Библията. Съобщаваме само, че това е прословутото
братоубийство между Каин и Авел, тяхното съперничество при което едното тяло убива другото.
СПИН
Разглеждайки конструкцията на човека ние установихме, че половата система има особена
структура и функция. Тя по принцип е енергиен физиологичен модул на две жлези чиято секреция
е пряко свързана с най-важната функция на вида - продължението на рода. Половата система е
преносителят на Дългата памет/ДНК/. Тук е елексирът, есенцията на опита придобит от всеки
представител на рода. Тук е Светая Светих на битието на човека подчинена изцяло на енергията на
двете биологични системи. Тя е най-догматичната и едновременно с това най-чувствителната към
промените на цялостната биосистема на полевата структура. Логично е да заключим, че тя е
подчинена на водно-газообразния принцип и се ръководи от температурният принцип, намиращ се
под контрола на полевата енергия на човека - на цялото биополе. Напоследък тази система от
нашето тяло започна да боледува от една смъртоносна болест - СПИН. Тя стресна много от
привържениците на свободната любов. И с право, защото генът-оператор, коректор на половия
живот следи именно това - коктейлът от енергии, какъвто е днес половият център на
болшинството от хората.
Нека уточним - Човекът навлезе в космоса, стъпи на Луната и иска да отиде до всяка друга
планета от Слънчевата система. И ще тръгне към звездите ако има с какво. И ще пренесе там своя
технически гений... И своя развратен критерий за морал и духовност. В своята самонадеяна
гордост и себелюбие дори няма да се замисли какво ще стане ако всади принципите си в космоса'
Болестите - също. Допущате ли, че космическата и земна Йерархия ще допуснат такова
безобразие?! Човечеството и неговия духовен елит - може би. Посветените - Никога!
Космическата Йерархия още по-малко! Затова в ДНК е заложена програма за самоконтрол
задействуваща се при определени условия на развитие. Процесът за развитието на СПИН е
аналогичен на описаният за Рака.
СПИН унищожава цялата имунна система на човека. Той лишава Етерното тяло от
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възможността морално деградиралото тяло /ДНК/ да бъде пренесено в енергийните структури на
космоса. СПИН е чистач на деградиралата ни полова система, чрез имунната система. Като
физическа структура обаче половата система е от групата на принципа водно-въздушен, затова ще
дава и мутации от раков тип. Унищожената от СПИН имунна система спира преражданията на
човека и обезателно го връща в Третото царство. Еволюцията му започва от начало. Поразено е
виталното тяло, което е връзката между Етерното и Физическото. Разгулен полов живот и няколко
хиляди години деградация. В еволюционен план това е ужас за Менталното тяло на човека, защото
неговата умствена същност помни всичко. Съзнанието не умира никога. То е най-висшата от
полевите енергии на материалните тела и е първата степен на космическата енергия носеща
безсмъртните кодове на енергиите. Такъв човек хилядолетия ще се преражда в растения или
животни без да губи напълно съзнанието си за придобития в миналото опит и знания. Затова
Християнството забранява дори след ритуално очистване повече от четири полови вмешателства петият брак е забранен, недопустим. Затова е и изискването между всеки от разрешените бракове
да има три години очистване на киноварното поле за жените и една година за мъжете. СПИН
спасява Менталното тяло като разрушава цялостната защита на Физическото тяло - на всички
негови защитни системи. СПИН жертвува виталното тяло за да спаси Менталното и другите
висши тела. За яснота ще разясним, че това тяло има своята съответна енергия, която е седмична има седем вътрешни степени. Първата и последната от които контактуват със съседните две тела.
Ако, примерно, бъде унищожено Третото тяло, Виталното, връзката между Етерното и
Менталното се прекъсва. Това е недопустимо за енергийната цялост на тези фини вибрации.
Колкото енергиите на дадено тяло са по-висши толкова неговата вибрация е по-фина, почувствителна. Това прави невъзможно по-ниската вибрация на енергията на Етерното тяло да се
свърже с далеч по-високата на Менталното тяло ако между тях не се намира Виталното, което е
посредникът. Затова СПИН прочиства нисшите тела и спасява Висшето като лишава цялото тяло
от имунна зашита, което го прави абсолютно неспособно да оцелее. Образно казано в нотната
стълбичка ако пропуснем или премахнем тонът „ми" връзката между „ре" и ..фа" е невъзможна.
Цялата Библия повтаря постоянно един единствен критерий за тоталното унищожаване на
човечеството, за неговата несъвместимост със съществуващите енергии с висока вибрация моралът. Кодът е пределно ясен и не е нужно никакво езотерично тълкуване. Кога ли човечеството
ще прозре вредата нанесена му от псевдо философи и лидери на уж духовното като Байрон, които
по-скоро заслужават анатема отколкото възхвала заради необузданите си нагони?! Такива кумири
на измислените социални и духовни критерии получиха предупреждение чрез втората заповед, но
малцина я прозряха и осъществиха.
ЕБОЛА
Ебола е следващата болест както по история на проявата си така и по ниво на прочистване
на тялото. Тя разрушава всички вътрешни системи до пълна клетъчна разруха. След нея от човека
не остава нищо. В прекия смисъл на думата. Разрушават се всички системи на Четирите принципа,
без чисто твърдият, който обаче губи връзката си с другите и най-съществената му съставка костният мозък - е поразена необратимо. Ебола убива за няколко дни. Разгражда клетъчните
структури, но все още не може да унищожи всичко. Тя както и изброените по-горе болести е
чистач на определени структури. на деградиралите системи, докато идващата и все още недобре
позната, непроявена болест на истинските качествени показатели на ДНК ще убива за едно
денонощие. Няма да говорим дълго за болестта Ебола, защото тя е ясна - всичко, което РАК и
СПИН го извършват по отделно тя го прави едновременно унищожавайки клетъчните структури
на всички вътрешни органи. Просто нямаме истинско Физическо тяло след нейната проява. Писа
се достатъчно вече за тази болест. Медицината трябва да разбере, че унищожаването на комплекса
от вътрешни структури - не е плод на заболяване, а е израз на тотално енергийно разграждане.
Ебола ще се появи навсякъде и не, като зараза, въпреки че е заразна, акКато вирусна проява на
задействувай ген преценил , че организмът е тотално изроден. Не е възможно да й се
противодействува по никакъв начин. По нейните прояви езотериците определят районите където
енергиите на Водолея са в пълно прочистващо действие. Такива са силите на това съзвездие,
такива са само неговите авангардни сили. Които прочистват полетата на планетите за епохата на
Водолея/Сатия юга/.
Използувайки възможността ще обърнем внимание повече на предстоящото, което е далеч
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по-обезпокояващо отколкото вече наличното. В следващата част ще разгледаме как ще се проявят
болестите, които ще унищожават организмите за много кратко време.
БОЛЕСТИТЕ „Х" и „У"
Болестта Хикс ще унищожава нарушените ДНК структури за най-малкият от циклите денонощието. Циклите на една Луна и едно Слънце. Това е болест на бащата на човечеството в
Слънчевата система и на майката на живота на Земята - Луната.
Вирусът на Хикс се стимулира от енергиите на Луната и Слънцето и се намира в ДНК.
Активиран започва да изчита едната верига от структурата на ДНК и оценя качеството й, след
което изчита и другата и отчита и този резултат. Всяка верига на ДНК е образ на единият родител,
на едната част от цялото. Ако е премината границата на допустимите отклонения в цялостната
структура на тази двойна верига, ако ДНК е мутирала цялостно този вирус унищожава
физическата система напълно. Разрушава се генетичната информация на молекулно ниво. За
интересуващите се ще обясним, че всяка от двете вериги на ДНК се ръководи от единия
планетарен източник на цикличната енергия на Слънцето или Луната. Вирусът се задействува на
две фази - от енергиите на Луната и от енергиите на Слънцето. Въпросът е много интересен, но на
този етап не можем да дадем повече подробности. Освен това разширена информация ще бъде
дадена в следващия труд третиращ Въпросите на Специалната теория на енергийния обмен. Той
по сегашния си замисъл ще бъде далеч по-строго и по-обстойно навлизане в генетиката.
В посочената по-горе информация се съдържа тайната на великата битка. която
пълководецът Арджуна води под ръководството на бог Кришна. Родът Каурави . Лунното начало
се бие срещу родът Пандави, Слънчевото начало. Нека не пропущаме идеята, че богът е слязъл да
води колесницата на бъдещият победител, да направлява движението му сред насочените срещу
него врагове, което ще го постави в позицията на недосегаем. Ако достойнството на някой
непреднамерен учен не му попречи да прочете търпеливо книгата „Бхагават гита" от Шри Шримад
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прапхупада, може би неговият образован ум ще открие много от
тайните на индийските посветени, преки наследници на тайните на Четвърта Коренна Раса и
родоначалници на смесеният народ на Пета Коренна Раса.
На наша територия, тук в планината Родопа, божественият Орфей извърши съшия подвиг
жертвайки се в битката с жените - друиди, жриците на Лунното тайнство. Умирайки Той успя да
приведе енергиите на Балканския полуостров в синхрон с новите вибрации на епохата оказващи
мощно влияние върху еволюцията на ДНК. Не е ли загадъчно, че неговата музика опиянява и
умиротворява всички зверове и хора? Какъв по-ясен символ за енергийно вибрационно
въздействие от трептящата струна на лирата? А тя имаше седем струни, нали?
Тук Крали Марко разкъса "трите синджира с робини", разбирай трите принципа описани
по-горе и трите канала на освободената енергия Кундалини, тук Йоан Кукузел, тракиецът, запя
единадесет степенната вибрация на Космоса за да промени и подготви народа за епохата на
идващия Водолей. Отново навлязохме в други теми, затова спираме до тук. Ще прибавим само, че
споменатите Четири принципа се смесват и въвеждат в хармония в зоната на Перинеума. От
хилядолетия в Индия наричат това място Първа чакра - енергиен център на развитието на
Физическото тяло и началото на енергията кундалини. За медицината и дребната и днешната, от
това място започва началото на Задния среден енергиен меридиан на главния от четиринадесетте
потока - Управителят. Мястото между половия орган и ануса. В точката N1 се намира в
митологията на древните български колобри и магове основата на съзвездието Южен кръст. В
езотериката на Християнството това е мястото на кръста, където са стъпили нозете на прикования
Господ Иисус Христос. Те бележат енергийния кръст на човешкото тяло. В този център се вливат
енергиите на посочения четворен принцип идващи от земните магнитни полета.
Отново ще използваме символ, защото в съвременната медицина все още няма название, а
и липсва проява, която да събуди вниманието на учените за болестта. Тази болест ще бъде много
близка до проявите на СПИН, Рак и Ебола. Тя ще се "проявява като вирус, който проверява
наситеността на тялото към наркотици. Когато наличието се окаже фатално за мозъка и организма
като цяло ще настъпва бърза, за няколко дни смърт. Прояви все още няма, но Периодът на цикъла
започващ през 1996 година, след Лятното Слънцестоене, ще донесе първите вести за нея.
Предстоящият цикъл е описан в Откровението на Йоан Богослов.
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ОБОБЩЕНИЕ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН
В заключение можем да изкажем твърдението, че ние приемаме всички научни достижения
в областта на микробиологията и генетиката включително и хипотетичните изводи, защото са
основателно базирани на реални изследвания. Допълваме само, че за нас те продължават да бъдат
видимото физиологично следствие, което не е предхождащата причина, въпреки, че е тясно
свързана с нея. Невидимото, недоказаното все още от съвременната наука е скритият процес на
мощно и фино влияние между всичко живо в този свят. Влиянието е на особено високо ниво при
хората, които могат целенасочено и с посредничеството на своя УМ и ВОЛЯ да контролират
енергийното си поле. Трагичните последици, особено в областта на морала, хаосът от високи и
ниско честотни полета в ефира около нас, дадоха и продължават да дават своите отрицателни
резултати. С необяснимо спокойствие, затиснати и унижени от безгръбначната, античовешка
дейност на политици, учени, военни и псевдо творци, хората днес все по-рядко и все побезотговорно подминават, а не рядко умишлено отказват да чуят крещящият въпрос: КАКВО
СТАВА С НАС, С ДЕЦАТА НИ, С РАСАТА НИ? !
Егоизмът и жаждата за удоволствия са потопили съзнанието в мътния мираж на
мимолетното удоволствие. В опасност не е само нашето жилище, нашата кола, нашето тяло,
нашият живот, в опасност е еволюцията на цялата Пета Коренна Раса. На Хомо сапиенс. ДНК
регресира. Основен модулатор в този регрес е нейната вибрация, излъчването й , динамична и
дисхармонична - водеща до вече широк спектър от мутационни процеси. Затова ще си позволим
отново да припомним за нашата ТЕОРИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН, даваща ни ключовете за
спирането или поне сериозното научно контролиране на този прогресиращ регрес.
Ние определено си даваме сметка, че предложената тук теория на този етап е все още извън
търсенията и целите на съвременната наука, но категорично настояваме да се спре отдавнашното
игнориране на проблеми и процеси приемани от учените като нещо извън човека, а в същото
време от хилядолетия съществуващо като негова проява. За да стане ТЕО обоснована научна
теория, по принципите на съвременната методология трябва да премине през експеримента и
лабораторните доказателства - настояваме и за подобни изследвания, които само ще потвърдят
нашата теория и ще доставят на науката достатъчно нейни доказателства за истинността и
значимостта на предложените тук твърдения.
Припомняме основния принцип на ЕО отнасящ се до материята независимо от нейния вид:
ВСЯКО ТЯЛО ИЗЛЪЧВА СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЯ С
ОПРЕДЕЛЕНИ КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЕНЕРГИЯТА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ
ДАДЕНО ТЯЛО, УСВОЯВА НЕГОВАТА ЕНЕРГИЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, КАТО ПРЕДАВА
НА ТЯЛОТО ЧАСТ ОТ СВОЯТА.
Основен принцип на ТЕО в животинския свят произхождащ от основния принцип на
Енергийния Обмен:
ЕНЕРГИЙНИЯТ ОБМЕН МЕЖДУ ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА Е В ОСНОВАТА НА
ЦЯЛОСТНОТО ФОРМИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИЯ ОРГАНИЗЪМ. ЕНЕРГИИТЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН ХАРАКТЕР В ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН МЕЖДУ ОРГАНИЗМИТЕ СА ДВЕ:
КОСМИЧНАТА ЕНЕРГИЯ ЯН И ПЛАНЕТАРНАТА ЕНЕРГИЯ ИН. ТЕ СА В ПОСТОЯННО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СТЕПЕНТА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЯН И ИН
ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ЕВОЛЮЦИОННОТО НИВО В РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗМИТЕ.
От основния принцип на ТЕО произхождат:
ПЪРВИ ЗАКОН НА ТЕО:
ЕНЕРГИЯТА ЯН Е УПРАВИТЕЛ, КОЙТО ФОРМУВА МАТЕРИЯТА ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА
ИН. ТЕ СА РАВНИ, НО НЕ СА РАВНОПОСТАВЕНИ. ЯН Е МЕТОДЪТ, А ИН МАТРИЦАТА.
ЗАЕДНО СЪСТАВЯТ ПРОГРАМАТА НА РАЗВИТИЕТО!
Този закон има четири степени на реализация:
Първа степен:
Енергията на космоса ЯН е Методът, чрез който се реализира структурирането на
материята в материалните полета. Енергията ЯН е Управителят, който ръководи процесите и чрез
сътрудничеството на енергията ИН изгражда новата форма.
Втората степен:
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Енергиите ЯН и ИН са равни, но не са равнопоставени при своето взаимодействие в
материалните структури. ЯН управлява процесите ИН създавайки подходящата сред за развитие
на енергията ИН.
Трета степен:
Енергията ИН формува материята, структурира я, чрез Метода ЯН, но я матрицира според
собствените си потенциали и качества.
Четвърта степен:
Двете енергии сьставят Новата Програма /ДНК/ за новото стъпало на развитието, каквото е
всяко зачатие.
ВТОРИ ЗАКОН НА ТЕО или ЗАКОН НА ГАМЕТОГЕНЕЗАТА:
ПОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ПРИТЕЖАВАТ СОБСТВЕН ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩ
ОПЛОЖДАНЕТО. ЕНЕРГИЙНИЯТ ЗАРЯД СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ МЯСТОТО НА ГОНАДАТАМАЙКА В ОРГАНИЗМА.
От Закона за Гаметогенезата произтичат законите за Овогенезата и Сперматогенезата.
Закон на СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА:
ВСЕКИ СПЕРМАТОГОНИЙ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧЕТИРИ СПЕРМАТОЗОИДА С ДВА ПО
ДВА ЕДНАКВИ ХРОМОЗОМНИ И ЕНЕРГИЙНИ ЗАРЯДИ НОСЕЩИ ЕНЕРГИЙНИЯ ЗНАК НА
ТЕСТИСА-МАЙКА. ВСИЧКИ ТЕ СА ГОДНИ ЗА ОПЛОЖДАНЕ.
Закон на ОВОГЕНЕЗАТА:
ВСИЧКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ИМАТ ЕДНАКЪВ ХРОМОЗОМЕН НАБОР И СОБСТВЕН
ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЯЙЧНИКА-МАЙКА. ПРИ ДЕЛЕНЕТО КЛЕТКИТЕ
ОБОСОБЯВАЩИ СЕ С ПРОТИВОПОЛОЖЕН НА ЯЙЧНИКА ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ИМАТ
ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЯЙЦЕКЛЕТКА ГОДНА ЗА
ОПЛОЖДАНЕ.
Ще прибавим към тези два закона на Гаметогенезата информацията, че съществуват още
закони, които регламентират механизма на определяне на годността на тази гамета, която ще даде
плод предопределен да носи строго фиксиран символ съответствуващ на вече разяснените в общи
линии ЧЕТИРИ принципа на съставните части на клетъчната структура на организма.
ЗАКОНЪТ ЗА КЛЕТЪЧНИТЕ СТРУКТУРИ и пренасянето на техните принципи в
половите клетки гласи:
ХОМОЛОЖНИТЕ КЛЕТКИ, ПОДЧИНЕНИ
НА ЕНЕРГИЙНИЯ ЗАКОН НА
ГАМЕТОГЕНЕЗАТА. СТАВАТ ЧЕТИРИ СПЕРМАТОЗОИДИ СЪДЪРЖАЩИ ВСЕКИ ПО ЕДИН
ОТ ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПА НА КЛЕТЪЧНИТЕ СТРУКТУРИ. ОВОГЕНЕЗАТА ДАВА ВИНАГИ
САМО ПО ЕДНА ЯЙЦЕКЛЕТКА ПРИТЕЖАВАЩА ЕДИН ОТ ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПА.
Този принцип носен от яйцеклетката се съединява само със съответствуващият му
сперматозоид за да се образува такава нова структура, която да бъде подчинена на един от
четирите принципа или на един от четирите елемента употребявани винаги в зодиакалната
символика като основен знак на зодията.Не липсата на символи е наложила да се повтарят тройно
тези символи /вода, огън, въздух и земя/, а информацията за строга енергийна подчиненост на
зодиакалния йонен поток и на организмите раждащи се под неговото въздействие.
Раждането на близнаци в този случай наистина става природна аномалия, защото удвоеният
знак /принцип/ дава строго еднакви форми на матрициращата енергия ИН, а това е в противоречие
с принципа за неповторяемост при еволюцията на РНК, която подава на ДНК нужната й
информация за развитието на индивида. Но за това вече говорихме.
Да уточним обаче, че отделянето на три полярни телца е въпрос на енергиен обмен и строго
предопределен енергиен процес в организма на жената имащ за цел да въведе един единствен
принцип за развитието на детето като основен и водещ, е наш дълг. Освен това мислим, че това е
интересна за науката хипотеза, дори с присъствуващата тук недоизказаност.
С разгледаните В съчинението постулати на Общата теория на енергийния обмен, ние се
постарахме да представим пред читателя и интересуващият се учен съдържанието на дребните
науки знаещи отдавна много от тайните на този сложен и чувствителен процес, който за наша
радост все повече започва да занимава интересът и мисленето на научните среди. Според нас да се
мълчи повече по този въпрос е недопустимо и би представлявало грешка равностойна на
жестокост към живота и битието на човечеството. Генетиката е обект на човешкото мислене и
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форма на неговото бъдеще. С преизпълнено с грижа сърце и разум се надяваме даденото знание да
не доведе нечие пристрастие до ужасите на Четвърта Коренна Раса. Дано примерът и заветите на
най-великият от посветените на нашата планета Иисус Христос възпрат ръката на такъв ум.
Ще си позволим в това обобщение да конкретизираме тези въпроси за които изразихме погоре претенцията за отговор.
1. Какво представляват в структурно и енергийно отношение физическите тела на хората?
2. Защо е такава формата на половите апарати на мъжа и жената и тяхната енергийна
функция при оплождането?
3. Предопределен ли е менструалният цимъл на жената от фазите на Луната?
4. Защо половият апарат на мъжа е извън тялото, а на жената дълбоко вътре в таза?
5. Какво е значението на химена и какво получава жената от своя първи полов акт, както и
от всички други?
6. Как половият живот влияе на наследствеността?
7. Защо Примордиалните клетки се сьздават в жлъчния мехур и кое налага отделянето на
половата клетка още в този ранен стадий от развитието на ембриона?
8. Защо Примордиалната клетка е полова, но всъщност е соматична по хромозомен набор?
9. Не са ли Примордиалните клетки андрогенни, двуполюсни в този период на изчакване на
Герминативния гребен и защо?
10. Защо Герминативните клетки са недоразвити? Кое налага да се развие бъдещата полова
клетка до Овоцит I ред и след това да изчаква 14 години до узряването си до Овоцит II ред?
11. Как става така, че същите тези Примордиални клетки в единия случай са полови клетки
само с хромозом на пола Х, ако е момиче, а в друг с Х и У, ако е момче? Защо същите те проявяват
стойност към двуполови прояви - хермафродити, трабестити и т.н.?
12. Защо е необходимо Овоцит II ред за толкова кратък период от време да узрее до
яйцеклетка?
13. Защо при Овогенезата се налага аналогично както при Сперматогенезата делене, а се
получава само една яйцеклетка годна за оплождане?
14. Защо трите полярни телца са негодни /недоразвити/ за оплождане?
15. Какво още пренасят в себе си гаметите освен хромозоми и енергиен заряд? Как се
предопределя основният принцип на структурното изграждане на клетките в организма?
16. Защо при Сперматогенезата имаме четири годни за оплождане сперматозоида и как те
се разделят на Х и У хромозомоносители?
17. Как става енергийното определение на гаметите при мъжа и жената?
18. Защо сперматозоидите с различен хромозомен набор не контактуват помежду си?
19. Защо е необходимо сперматозоидите да зреят и се съхраняват в зоната на тестисите и
защо секрецията на Простатата е толкова обилна? Защо се влива непосредствено преди
еякулацията?
20. Защо в спермата имаме наличието не само на двоен хромозомен, но а на-двоен полярен
по заряд набор от същите?
21. Защо и двата тестиса произвеждат едновременно гамети, а не се редуват както е при
яйчниците?
22. Защо сперматозоидите се насочват едновременно към двете фалопиеви тръби,
независимо че в едната няма готова за оплождане гамета?
23. Кой "примамва", "привлича" сперматозоидите и кои от тях към яйцеклетката?
24. Какво предопределя предпочитанието на яйцеклетката при избора й кой сперматозоид
да я оплоди? Защото ние твърдим, че тя ги избира?
25. Защо част от сперматозоидите достигнали до яйцеклетката отказват да избършат
акрозомна реакция?
26. Кой кара зиготата да "танцува" и защо танцът й е в посока обратна на часовниковата
стрелка?
27. Защо е необходимо яйцеклетката да бъде оплодена във Фалопиевата тръба, а не в
матката, където тя така или иначе слиза и би могла да изчака там оплождането си?
28. Защо в една зигота може да бъдат заченати повече от един ембрион и защо те винаги са
еднополови?
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29. Защо еднояйчните близнаци са пълни копия един на друг и как принципите за
структуриране на клетките в организма предопределят тази еднаквост?
30. Защо в една зигота не е възможно да се разбият разнополови близнаци?
31. Кога се зачева момче и кога момиче? Кое предопределя този избор?
32. Защо собствените защитни механизми на жената приемат хомоложните клетки на мъжа
като врагове? Защо защитните сили на организма на жената не приемат яйцеклетката за враг,
въпреки, че тя също е хомоложна?
33. Защо всички хромозомни набори са четни? Защо въпреки всичко и при
Сперматогенезата и при Овогенезата се образуват по еднакъв четен брой - четири - полови клетки,
но всъщност оцеляват само пет общо? Ако разгледаме обобщено този проблем то какви изводи
можем да си направим при отчитане на четирите азотни бази, които всъщност са винаги четири
плюс една?
34. Все още остава открит въпросът ако Примордиалните клетки са еднакви и ако само по
чисто генен път се определят те в бъдещият полов апарат, то тогава кой и как разпределя Х и У
хромозомите? И още; кои от дермалните клетки на жлъчката носят в себе си Х Х и кои ХУ
хромозоми? Разбираме, че става въпрос за един неоспорим, но все още недоказан факт:
Дермалните /примордиални/ клетки ли определят пола като хромозомен набор? Тогава още на
това ниво имаме полово предопределение! И ако е така - защо от жлъчката зависи бъдещият пол
на детето? Герминативния гребен тогава има вече полово предопределени клетки, които само
изчакват гените формиращи половите органи да се включат в сьздаването им. Тогава какво става с
теорията за Х и У хромозомите определящи полът? Ако все пак тази теория е вярна, а то е така,
тогава функцията на жлъчката е далеч по-друга при сътворяването на бъдещият организъм. Какво
носи тя и как тя обособява половите, но все още в соматична форма клетки? Разглеждането на
този въпрос е достоен за отделно научно изследване. Може би в Специалната част на ТЕО ще ни
бъде позволено да кажем повече от поднесеното тук.
35. Коя е системата, било то мускулна или друга, която извежда с такава скорост и сила
спермата от тестисите? От къде се доставя тази енергия и кой я насочва?
Кой сигнализира Простатата да влее своя секрет и то точно в този момент, когато
сперматозоидите достигнат до нейните канали? Защото всяка несинхронизираност ще обрече
всяка къзможност за оплождане.
36. До някъде отговорихме и на въпросът за основата на много генетични мутации
известни като смъртоносни болести, както и други неподдаващи се на терапевтично въздействие.
Може ли днес науката да предложи по-основателна хипотеза за хромозомните болести?
37. Кои са генетичните механизми активизиращи "дремещите" клетъчни онкогени?
38. Цитирайки световноизвестният учен С. Лурия, нобелист за 1969 г., който казва, че ще
дойде време за "ремонт на място" на отделни болни органи ще разширим неговата идея за
"присадена" нормална ДНК на място на дефектната с Въпроса: А ако това може да стане по
енергиен път? Ако вместо присаждане осъществим спиране на активираните онкогени?
И още много други, чието конкретизиране за сега е невъзможно поради риска да навлезем в
Специалната част на ТЕО. В нея ние ще разгледаме и въпросът защо яйцеклетката е годна толкова
кратко време за оплождане, но основното ни внимание ще бъде насочено към тайните на
генетичните структури на ДНК и РНК. Разбира се в светлината на ТЕО. И в границите на
ГЛАВНИЯ въпрос на генетиката: ДО КЪДЕ И КАК МОЖЕМ ДА СЕ НАМЕСВАМЕ В
ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА?!
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