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Преди да започнем, ще кажа няколко думи за себе 

си, като това трябва единствено да послужи на тези, 

които не ме познават, и до пръв се докосват до Мисията 

която ми е отредена.  

Започнах да чувам Бог от 2019 год. От тогава 

преминах през множество Изпитания, водени от Бог и 

Светлите Сили. Преминах по път, подобен на Св. Иван 

Рилски, едва на по късен етап разбрах, че всъщност съм 

бил Самия Иван Рилски, а на по късен Етап усетих, че 

Единствено Бог ме Води, Вселен в Мен. Това се е 

случвало много кратно, много от Светците са били 

Водени директно от Бог, съжителствали са заедно с Бог в 

едно тяло, което е само Аватар, а в него могат да 

съжителстват и да работят заедно няколко Светли Сили. 

АЗ, Св. Иван Рилски и Бог сме в един Аватар, който ще 

бъде запомнен с името Учител Дуно Пора Парира, това е 

Волята на Бог, Той ще ни Води, и ще ни Помогне да 

извършим Промените, или поне да ги започнем, Аватара 

не е вечен, в следващото ми Прераждане ще продължа 

работата си, а сега ще поставим Основите и началото, в 

борбата и покоряване на нашето ЕГО. 

Ще бъдат написани поредици от книги, които ще са 

в полза на всички, ще помагат в Израстването на Всички. 

Рано или късно, всички ще усетите Бог в себе си, и ще 

отимате стремежа да се Изчистите, доближавайки се 

максимално до Бог, доближавайки се до Истинската ни 
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Същност, като деца на Бог. Стремеж който ще завладее 

над 58% от населението на Земята, Промисли които ще 

се Сбъднат, започвайки от Мен, Св. Иван Рилски, 

продължавайки в Цяла България, Русия, а от там и по 

Цялата ни Майка Земя, няма да остане човек, който да не 

бъде докоснат директно от Бог, усещайки Неговата 

необятна Любов, усещайки че винаги е жадувал тази 

Любов, винаги е копнял за Истински Чисти 

Взаимоотношения. 

 

--- 

 

Брошурата цели да накара всеки от нас да се 

замисли, какво истинско има в Религиите и какви 

заблуди са вложени в тях. Много от Религиите са 

използвани от крале и владетели, а сега и от 

правителства, за да могат  да покоряват Хората, да може 

чрез Бог, да ни накарат да сме смирени, но не по начина 

който ни я Дарил Бог, изпълнена със Свобода и Любов, а 

чрез страха да сме покорни. Брошурата е най вече за 

това, защо Храмовете се отдалечават от Бог, защо е така? 

Именно на този въпрос ще отговоря, като се възползвам 

от информацията във Вселенската Библиотека, и Заедно 

с Бог ще Изложим факти които са Истини! 
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Какво са Каноните, защо са създадени?  

На този въпрос ще отговоря по следния начин: 

Каноните са вид Закони, които целят да накарат Хората 

да спазват определени нормативи и поведения. 

Каноните не са дадени от Бог, Исус никога не е давал 

каквито и да са закони или канони, Той е Слязъл на 

Земята, Показал ни е как да Работим по нас, като Сам Той 

е Дал Примера, как да се освободим от ЕГОТО, или 

нашия вътрешен демон, отишъл е в пустинята и се е 

Изчистил. Бог на Небето няма ЕГО, Той е Само Любов и 

нищо друго, но МУ е било нужно, както да има опитност 

за нашето ЕГО, като Негови деца, така и да ни Покаже 

пътя в който трябва да се разпънем вътрешно, за да се 

освободим от вредното влияние на ЕГОТО. Бог ни е 

Споделил, освен начина, така и Вселенски Принципи, 

които ние наричаме закони, в това няма нищо лошо, но 

те важат за Цялата Вселена и са безпрекословни, ние сме 

започнали да допълваме неговите Принципи, със наши 

земни закони, от десет Вселенски Закона, Религиите са 

добавили още хиляди. Как се случва това?  

Ще взема за пример Причастието в Християнството, то е 

Чистене на натрупани Грехове, Чистене на наши мисли и 

Организъм, т.е. ние периодично трябва да постим, да си 

признаем пред Бог, чрез Молитви, всичките си 

Прегрешения и вътрешни дерзания, чрез което се 
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Чистим, както вътрешно, така и външно. Защо се е 

наложило Бог да ни Дари този Ритуал, ние трупаме много 

токсини, както физични, така и Емоционални. 

Физическите токсини са най вече, поне в миналото 

когато не е имало ГМО и безбройните Химии които сега 

слагат и заместват естествените храни с химикали, в 

миналото основно сме трупали Токсини от Животните. 

Когато убием някое животно, самото мъчение на 

животното докато умира, остава в трупа Енергийно, това 

е негативна Енергия, с която е умряло, поглъщайки 

месото, ние поглъщаме и неговите страдания, във вид на 

Енергии, т.е. това са токсините които поемаме чрез 

храна, докато Емоционалните Токсини са много по 

фатални, тях сами си ги създаваме, чрез непрекъснатите 

негативи които излъчваме, Гневим се, страхуваме се, 

алчност, завист, въобще всички познати ни негативи. 

Когато се гневим, ние убиваме в нас клетки които са били 

с високи Вибрации, убитите клетки са токсини, една част 

излизат от нас, чрез урина, изхождане, пот и хрема, но 

Енергиите им, също както при Животните, остава вътре в 

нас като токсин, ние трупаме два вида токсини, и заради 

това Бог ни е Дарил Ритуала Причастие. Сега Ритуала го 

смятат за илюзия, и е така, защото Църковните 

настоятели, под влиянието, примерно на Кралете, са 

наложили и типични Земни изисквания в Ритуалите, 

примерно Изповедта, защо му е нужно на Свещеника да 

знае греховете на някой? Бог е Казал, че Единствено Той 
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Дава Причастие и никой друг, Бог е Казал, че дори и 

Светците не могат да дадат Причастие, единствено Той 

има това Право и никой друг. Изхождайки от Неговите 

думи, защо е нужно на Свещениците да знаят греховете 

на хората, те не могат да дадат Причастие, те само 

изпълняват Ритуала, който не трябва, по Божия Воля, да 

бъде отказван на никой който го е пожелал, но на 

Кралете им е било нужно да знаят, какво си мислят 

Хората, какви Прегрешения са имали и как да успеят да 

ги покорят. Постигнали са го чрез въвеждането на канони 

и правила които стават задължителни за напред! Хората 

са се страхували от Бог, и това е било използвано, за да 

ги накарат да разкриват и най-съкровените си тайни, така 

от Ритуал на Бог, се превръща в ритуал на Хората, ние 

отземаме Правото на Бог за даване на Причастие! Сега, 

докато не се изповядаме пред Свещеник, и то трябва да 

е този който ще извърши Ритуала, не ти дават Причастие! 

Може да се сметне, че ние имаме нужда от това, да 

споделим с някой, ще припомня поговорката, че на сила, 

нищо хубаво не се ражда, това което виждам във 

Вселенската Библиотека, че над 98% от Хората, им е 

изключително неприятно да споделят  тайните си с друг 

непознат, ако е приятел, то тогава процента отива на към 

10%, но фактите са, че това е неприятен Ритуал, който Бог 

не е Давал, Той не Иска един да разполага с тази 

Информация, именно заради това е Казал, че Единствено 

Той Дава Причастие, и единствено пред Него и 
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Богородица се споделят Грехове и всички притеснения. 

Свещениците са длъжни да изпълнят Ритуала, така както 

ни е Дарен! Сегашните Свещеници, дори не го правят по 

начина който ни е Дарен, в миналото Ритуал се е 

извършвал от Дякони, Свещениците, по подобие на Бог, 

са наблюдавали и са следели дали се спазва, в миналото 

имам предвид, преди 1300 години, не знаем как се е 

случвало в този период, защото няма жив свидетел, но 

Бог ми е Дарил възможността да виждам миналото, и 

мога да го споделя, както да видя, какво и как се е 

променяло, виждам много по назад, от времето на 

Атлантите, там също е имало подобен Ритуал, в него не е 

участвал никой друг, сами са го извършвали и се е 

смятало, че ако два пъти в годината не го направят, то ще 

ги изгонят от Земята, това може да се допусне, то не 

вреди, а само Помага! Атлантите сами са се Молели и 

Извършвали Ритуала, който е бил по-различен, вместо 

вино, са използвали Мечо Грозде, а вместо Хляб, са 

слагали вътре сусамено семе което е било счукано. 

Имало е Ритуал, за да се приготви сместа, трябвало е да 

престои на нощна и дневна светлина, покрито със 

специална изрисувана със символи кърпа, когато са се 

Изповядвали пред Бог и Богородица, тогава са ги 

наричали с други имена, те са коленичели час време и са 

се Молели всеки ден в продължение на тридесет дни, 

такава е била Повелята от Небесата. Имайки в предвид, 

че те са имали по-различна структура от нас, техните тела 
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са били много по-издръжливи от нашите и подобно 

коленичене за тях, не е било тежест, за нас ще бъде 

изпитание, ако останем повече от петнадесет минути на 

колене. Когато са изпълнили всички Ритуали, свързани с 

Молитви и приготвяне на сместа, Атлантите сядали, 

вечеряли тържествено със сместа, преди да си легнат се 

къпели в реките, и едва тогава си лягали Чисти и 

Осветени. Ритуала е същия, но е Даден малко по-

различно. При нас също  всеки може да си приготви 

сместа за нашия Ритуал, достатъчно е да знае основните 

принципи които ни е Дарил Бог, а тях ги има, може 

спокойно всеки да се научи, за да изпълни Ритуала с Вяра 

и Любов, без да имаме Вяра, то Ритуала е безсмислен, 

без Вярата сместа не служи за нищо, именно Вярата я 

Чисти и Съживява, имено Любовта е това което се 

съдържа в сместа, наричана още Евхаристия, това е 

Гръцка дума и буквално означава Благодарност, но тъй 

като съм Българин, ще я казвам просто Благодарствена 

Смес от Тяло и Кръв Господна, но за кратко смес. Чистия 

Хляб, наречен Причастен хляб, или Агнец, се приготвя 

много лесно, не е проблем да бъде и обикновен хляб, 

защото Бог е Този Който Чисти самата смес, но е хубаво 

всичко да е Чисто. В Църквата го наричат с Гръцко 

наименование, което ми е чудно, та нима Бог е бил Грък, 

та трябва да наричаме различните термини на Гръцки, 

така че тук ще използвам единствено Български изрази. 

Всички сме деца на Бог, при Него няма народи, няма 
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черни, няма и бели, няма Католици и Християни, Будисти 

или Ислямисти, всички сме деца на Бог, разделенията 

идват отново от нас, и желанието ни да завладяваме, за 

да бъде наше, така че, и това няма да е така, след тази 

Брошура, която цели да отвори очите ни, за да може да 

видим чрез Сърцето където е Бог, да Отвори и ушите ни, 

за да може и да чуем, не да сме безмозъчни овце които 

изпълняват определени човешки норми, които служат 

само на определени хора и ни отдалечават от Бог.  

За Бог не е важно как точно ще се извършва Причастието, 

или както го наричаме, Тайнствено Причастие, заради 

това че ни е Дарено от Бог на тайната вечеря с 

Апостолите, това е без значение, тук говорим за внасяне 

на суета и умишлени канони, които нямат нищо общо с 

това, което ни е Дарено от Бог. Дали ще го наричаме хляб 

или „Агнец“, това няма никакво значение, дали ще го 

наричаме Просъществуване, или ще кажем 

Трансформиране на сместа, това също е без значение, 

правилата които са въведени целят, единствено да ни 

разделят на многото видове Религии. Дали ще приготвим 

сместа която е приета в Християнството, или ще 

приемаме хляба и виното отделно, както в Католицизма, 

това също не е от голямо значения, принципа е един и 

същ, само хората са приели различни методи за 

приемане на Христовото Тяло и Кръв в себе си, с което са 

внесли разделението в Религиите. Навсякъде по Света 
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има Ритуали, които се припокриват, които ни карат, не да 

се Обединяваме, защото Ритуала е един и същ, а да ни 

разделят на различни Религии, дали ще се кръстим от 

ляво на дясно или обратно, е без никакво, ама 

абсолютно никакво значение, Кръста Господен е един, 

той е цял когато бъде начертан, има известна разлика, но 

тя не би трябвало да ни разделя на различни Религии. 

Разликата в посоката на чертаене на Кръста е това, че 

когато започнем от ляво на дясно, значи, че се 

Освобождаваме от всичко старо, ако е от дясно на ляво, 

то значи, че сме приели Бог и Неговия Промисъл във нас, 

но практически, значението е едно и също, всяко 

различно тълкувание може да доведе до разединение, 

по важно е, какви са мислите ни когато начертаваме 

Разпятието, това е от съществена важност, не толкова, че 

ще започнем от ляво или от дясно! Дали ще прочетем 

Молитва от Св. Франциск, Който е Католик или на Св. 

Иван Рилски, Който е Вселенски Лечител, но се смята за 

Християнин, това е без значение, Молитвите нямат 

принадлежност, те са Разговор с Бог, Бог не е наложил 

разделения когато е Слязъл на Земята, разделенията са 

създадени заради Грешните схващания и тълкувания на 

Христовото Учение, Грешни Схващания, по скоро бих 

казал ЕГОТО на някой, са ни разделили! Представяте ли 

си, как примерно Папата е имал определи Заблуди, 

тълкувал е грешно Писанията от Бог, и това е вкарано 

като Заблуда чрез канон, представяте ли си, как 
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любопитния владетел е принудил Патриарха да вкара 

канони, с които да ни кара да си кажем всичко, без 

никакви изтезания, използвайки само страха от Бог. 

Съревнованието между различните Религии ни 

отдалечава и разделя, съревнованието се наблюдава с 

просто око, ако и това не е ЕГО, и то очевадно, то не зная 

как да Ви го обясня. Тези неща са реалност при нас, те не 

са ни дадени от Бог, Бог не е карал нито един от 

Апостолите да споделя своите съкровени тайни, или пък 

да се съревновава с другия Апостол, Сам Христос им е 

Казал, кой в какво греши, и с какво ще Прегреши! Това се 

случва докато четем Молитвите за Причастие, Бог Внася в 

мен картини и мисли с които ме насочва да видя, с какво 

съм Прегрешил и какво ще Прегреша, Бог Иска от нас да 

се усамотим, да се Помолим Истински, със силна Вяра, за 

една седмица да Отворим сърцата си, за да излезе от нас 

всичко което сме натрупали, да се Освободим от всяка 

една Тежест, която се явява токсин и ни разболява - на 

саме, единствено ние и Бог, Освобождаваме се, а Бог ни 

Дарява Свобода и Лекота, като ни Опрощава Греховете.  

Причастните Молитви са променени с времето, това не 

пречи на Бог да ни Помага, търсейки Неговото 

Опрощение, с което Внася, не само Лекотата, но и 

Любовта. Без Божествената Любов, която Бог Внася, 

както в Хляба и Виното, така и по време на Молитвите, 

ние няма да можем да се Освободим от токсините. 
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Когато по време на Молитвите Осъзная някоя моя 

Заблуда, или Прегрешение, започвам да плача, това е 

Радостта на Бог, заедно с Неговата Божествена Енергия 

която Влива в нас, от което започвам да треперя, мога да 

кажа, че се издигам нагоре, треперейки като лист, с което 

Бог ми Показва, че ме Обича и се Радва за моето 

Изцеление, от поредното ми Прегрешение или Заблуда. 

Тогава разбираме, че Бог е до нас и ни Помага да живеем 

по-истински и Освободени от множеството Токсини 

които приемаме в рамките на шест месеца. Периода е 

много голям, знам от личен опит, че трябва поне веднъж 

в месеца да се Причестяваме, и това трябва да се вкара, 

не като закон, а като Препоръка, прекалено се 

замърсяваме, както чрез храната, така и  с много 

страхове които напоследък ни вкарват, само по този 

начин ще можем да се опазим. Ако всеки месец се 

Чистим, посредством Причастието, лекотата ще ни 

съпътства, но докато Църквата не премахне излишните 

Тежести, които са вкарали, те са Тежест за голяма част от 

Хората, не че тук не участва ЕГОТО, все пак трябва да има 

Лекота в това, да се Освобождаваме!  

Църквата отблъсква Хората от Божите Домове, Църквата 

трябва да разбере, че Храмовете, не са частни домове, а 

Божи Домове, Църквата трябва да разбере, и да си 

припомни, че всички Храмове са построени от хората с 

техни лични средства, Църквата няма право да си 
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присвоява Храмове и да ги нарежда, както хола във 

вкъщи, отдалечавайки ни от Иконите, забранявайки да 

палим свещ, за да не изцапаме храма. Та това е Божи 

Дом, Бог е Този Който се Грижи за тях, има Храмове в 

които е палено Свещи, и то Восъчни, не както сега 

парафинови или както при католиците палят крушки, 

вместо свещ, самата Восъчна Свещ Чисти, своеволията 

подтикнати от ЕГОТО и материята, не трябва да се 

допускат, това не са частни имоти, а Божи Домове, те 

трябва да приютяват бездомни, те трябва да ги хранят, и 

да се стремят да внесат Бог в тях, не да ги гонят като 

прокажени, не да ги хулят и обиждат, както съм виждал, 

а да ги накарат да повярват в Бог, да върнат тяхната Вяра 

за Живот, за да може тези Хора да се съвземат с Божия 

Помощ. Ако Свещеника накара просяка да се Моли, то 

тогава Бог се Слива със Свещеника и започва да Води и 

двамата, за да може да се Помогне по най-добрия начин. 

Църквите са забравили каква е тяхната задача, те са 

възприели Служенето за работа, те Служат на Църквата, 

не на Бог, виждал съм, че дори и при Светите Литургии, 

те си позволяват да ги прекъсват, за да направят 

забележка на Хора, който е започнал по-рано с една 

секунда, това е служене на самата Църква, на Каноните, 

на ЕГОТО, но не и на Бог. При Света Литургия, 

единственото което трябва да се случи, е да изкажем 

нашата Благодарност и Любов към Бог, а не да следим 

дали Хора се е справил, не да излезе Свещеника, за да 
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каже, че телефона който звъни е попречил да се проведе 

Света Литургия, че няма да продължи Литургията , хората 

да си разотидат, защото Свещеника се е разсърдил на 

старите Хора, които не знаят как да изключат звука на 

телефона, и заради това прекъсна и спря напълно 

Литургията. Това са случки на които съм бил лично аз 

свидетел, и не мога да проумея, на кого служат тези 

Хора, на собственото си ЕГО, или на Бог, на Църквата, или 

на Хората и Бог, Който е до нас и ни Помага във всяка 

една секунда! Свещениците са възприели служенето като 

работа, като възможност да имат много добри доходи, 

който отново са въведени чрез Канони, знае се за какво и 

колко трябва да се даде, ама дали Хората имат пари да 

дадат, примерно 50 лева за Освет, това не ги интересува, 

Хората, особено по-старите, нямат подобни 

възможности, какво излиза, че само Хора които имат 

възможност могат да получат Благословията на Бог. Те 

забравят, че тяхната Молитва е всъщност, Измолване на 

Бог да Освети дома, те самите не могат да го сторят, 

защото, те самите не Вярват, че всичко се случва чрез 

Бог, ако вярваха в това, то щеше да ги е срам да поискат 

пари от възрастната жена, те нямат, ни срам, ни почитат 

Волята на Бог - на никой да не се отказва, ни Молитва, ни 

Благословия, ни Причастие, тя е за всички, не само за 

тези които имат пари, ако бе така, то щяхме да си 

купуваме Божията Благословия само с пари, без 

Свещеник, ако бе така, то и Бог щеше да ни го Каже, но 
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на Църквата са и нужни пари, в това няма  нищо лошо, но 

да се злоупотребява с Божието Служене, за да може да 

се печели, е Грях който не знам как ще Изплатят. За това 

не са помислили, нищо че четат в Църквата, как Бог е 

разрушил сергиите, че Храмовете не трябва да се 

превръщат в пазари, това и до днес не се спазва от 

Църквата, отново се продават какви ли не неща, нищо че 

са Църковни, важно е че се извършва вид търговия, 

продава се Светена Вода, продават се Осветени Икони 

със завишена цена, всички тези неща целят да се печели 

от Храмовете, продават се парафинови свещи на цената 

на восъчни, продават се Молитви!  

Дали Бог би Одобрил отново да се извършва, каквато и 

да е търговия във Храмовете?  

Бог ни е Дари всичко, без да иска каквото и да е, Хората 

са се тълпели по улиците, за да го обсипят с Дарове, така 

е било до преди 400 години, но постепенно отново се е 

върнало ЕГОТО в Храмовете, и отново се извършва 

търговия, както със вещи, така и с Молитви, а те са най-

големия Грях на сегашните Религии, че продават нещо, 

което е Дарено, присвояват Божи Храмове които не са 

техни, започват да се разпореждат като собственици, но 

не, за да Служат на Бог, а да Служат на Църквата, това 

също е голям Грях, те служат на самата Църква! Когато ги 

назначат за Настоятели на Храм,  започват да се 
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разпореждат като собственици, не като Дом на Бог, а 

тяхна лична собственост! 

 Живея близо до Храма Св, Димитри в Кюстендил, там 

имаше двама Свещеници които починаха (Светъл им 

Път), тези двама Свещеници се смятаха за собственици 

на Храма, завиждаха си един на друг, всеки целеше да се 

покаже, че е по-истински Свещеник, правеха си номера, 

не присъстваха на Литургиите, появяваха се само когато 

трябва и двамата да участват едновременно, но понякога 

и това не се случваше. Така тези двама Свещеници 

непрекъснато се опитваха да надделеят един над друг, 

да се показват пред хората, да се хулят един друг, 

показвайки колко са по-добри от другия Свещеник, 

двама Свещеници се разболяха и умряха в един и същ 

ден, привидно от епидемията, но всъщност и двамата не 

можаха да Приемат новия Настоятел на Църквата, който 

бе изпратен от София „за да въдвори ред във Храма“, не 

че го стори, превърна Прекрасния Храм в частен дом, но 

тези двама Свещеници, за шест месеца се отровиха от 

техните разочарования, Бог се наложи да ги Прибере! Бе 

ми интересно, как така и двамата починаха в един и същ 

ден , във Вселенската Библиотека стои като Истина 

именно това, техното разочароване е било толкова 

силно, че се е наложило Бог да ги Прибере 

принудително, защото отровата от Разочарованието им е 

тровела и техните близки, те са започнали да пият 
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повече, с което сами са си предизвикали участта която са 

получили, те не са успели да превъзмогнат ЕГОТО, което 

е Истинския причинител на тяхната смърт. Новия 

Свещеник е именно този, за който ви разказах, че си 

позволяваше системно да прекъсва Света Литургия, той 

изцяло е ЕГО и служеше единствено на собственото си 

ЕГО, Храма и Каноните на Църквата, той се интересува 

единствено храма да изглежда като музей, нищо че 

пренебрегва много от Каноните, той си мисли, че като 

оправи Църквата, ще накара хората да го приемат, за да 

заживее с тях, но това не се случи. При мен реакцията бе 

много остра, спрях да ходя в този Храм, но тъй като не 

искам да имам никакви бариери поставени ми от ЕГОТО, 

заедно с Бог Отработихме това мое вътрешно 

отблъскване и огорчение, че това бе поредния Храм 

който бе унищожен, чрез вкарването на някакви 

разпоредби, които целят единствено да запазят храма да 

бъде чист и приветлив, но не и да служи на Хората и Бог. 

Бог е в нас, но там, заради Енергиите които текат и Чистят 

Храма, Бог ни Помага много повече! Енергиите са 

Причината, поради която се строят Храмовете на 

определените им места, но когато Енергията се замърси, 

или затапи, посредством нечиста Енергия, което се 

забелязва в 20% от Храмове и Манастири в Българя, то те 

не служат по начина по който трябва да ни въздействат. 

Самия Храм си има собствен Егрегор, заради многото 

произнесени Молитви в него, по този начин ни се 
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Помага, когато го превърнем в Хол от наш дом, тогава 

замърсяването е повече от очевадно, не може една 

восъчна свещ запалена пред олтара, да изчисти 

Енергиите които се концентрират в Храма от многото 

Хора влезли вътре, един жали, друг се Моли за здраве, 

трети Благодари, всички Енергии се попиват от мебелите, 

вещи и самата сграда, всяка тухла поема част от 

Енергиите, когато спрем да Чистим тези Енергии, чрез 

свещи и Молитви, които също са замърсени от многото 

притурки вътре в тях, при което Кода който е вложен в 

Молитвите се изкривява, Храмовете започват постепенно 

да се замърсяват, от Чисто и Светло място, се превръща в 

обикновен дом. Както Храма Св. Мина, отново в 

Кюстендил, който е построен до стария храм, той въобще 

не се Чисти от Енергиите които са при старя Храм, който е 

превърнат във склад, макар сега да са поели инициатива 

да го запазят, всичко вътре е унищожено, Светената 

Вода, Аязмо която Извира отдолу, е заключено и никой 

няма достъп до него, пазят го за собствени лични цели, 

само приятели на Свещениците и на жените които се 

грижат за Храма, само те и техни приятели могат да си 

вземат от Лековитата Вода, която е помогнала по днешни 

данни, от Вселенската Библиотека, точно на 30 456 251 

човека, това са много Хора, те са пили системно от 

Аязмото, и са се излекували от неизличими Болести, сега 

Аязмото си тече, без да може някой да се възползва от 

него, именно заради Аязмото е построен стария Храм, 
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защото Водата е изключително Лековита и Помага, тя е 

Светена, минава както през златна жилка, така и през 

сребърна, но си стои заключена под земята и само 

привилегировани хора имат достъп до нея, пък Храма 

построен заради тази Вода, се разрушава и унищожава, и 

то умишлено, отново според Вселенската Библиотека, 

там мислят да построят училище за невръстни, където да 

проповядват каноните които са сложили Хората, но не и 

Бог. Това ще бъде много голям Грях, не само към Бог, но 

и към Хората които са го построили, това са били всички 

Жители на тогавашния Кюстендил, тогава се е казвал 

Пауталия. Храма е много стар, първо е било Параклис, 

впоследствие Хората с позволението на тогавашното 

Църковно настоятелство в Кюстендил, са построили 

тогавашната Църква, Иконите са много ценни, те са 

рисувани от Човек, който не мога да видя, но се славел с 

Чудодейните Икони, те са позлатени и носят собствена 

Енергия, но това остава скрито от хората, постепенно 

информациите изчезват, не се изследват Иконите, 

защото не мислят да ремонтират Храма, а да го 

разрушат, а това предполагам ще се случи с новия 

настоятел, който ще дойде догодина, така го виждам, той 

ще извърши много тежък Грях, за който, така както Бог 

ми Каза, ще трябва да го Отработва поне десет 

Прераждания, но не на Земята, а на една много по-

негостоприемна Планета, където живота не струва ни 

пукната пара, така че, нека всеки да си прави сметката, и 
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то с Кръчмар, по какъв начин да Служи на Бог, дали по 

начина по който ни е Даден, или чрез ЕГОТО, и това да се 

печелят повече пари, на гърба на Страха и Вярата в Бог! 

 Уважавам Всички Свещеници, но не и управата им, 

защото те са тези които не искат Хората да са в Църквите, 

те са тези които разпространяват ЕГОТО, като прилагат 

някакви Норми които го провокират, те са тези които 

трябва да се замислят, какво е Истина и какво не. Слушал 

съм, че отричат тези които Предсказват, и ако някой им 

каже, че е Свързан с Бог, го Анатемосват, че хули и е 

самозванец. Заради това Църквите никога не се 

променят за добро, все се въвеждат някакви промени 

които повече оприличават Храмовете на частни имоти, 

отколкото на обществени Божи Домове. Управата, или 

Българската Църква са Хора, които са повече политици, 

от колкото да са Свързани с Бог, те като чели са приели 

Бог за митология, не Вярват, че Той е сред нас, макар да 

ги чувам да говорят по тази тема, но самите им действа, 

не говорят за Вяра, а за сигурност, че това е тяхна 

територия и Бог ги е Поставил там. Ще трябва да Ви 

разоравам скъпи Управници, АЗ съм Слят с Бог и Той не 

одобрява нищо от това което правите, Вие не Почитате 

Бог, а служите на собствени интереси, Вие сте загубили 

Вярата, не само в Бог, но и в самата институция, може да 

превърнете Храмовете в Хотели, това няма да Ви 

приближи до Бог, може да увеличите таксите на 100 лв, 
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за да се влезе в Манастир, това също няма да Ви 

приближи до Бог, може да направите свещите както при 

Католиците с крушки, това също няма да Ви доближи до 

Бог, може да изнудвате Хората с оправдание, че се 

грижите за храмовете, но да си купувате лични коли, това 

също няма да Ви Приближи до Бог, според Вселенската 

Библиотека, едва 30% от събраните средства отиват за 

Храмове и Манастири, по-голямата част от средствата 

отиват за висшите служители и управници, техните 

заплати са като на депутати, но на свещениците не дават 

достатъчно, те се грижат за техни резиденции, където 

лукса е толкова голям, че ме е срам да пиша, те не са 

Божи Служители, те са Хора с много голямо ЕГО, които 

напълно са се отдалечили от Бог, те заразяват с тази 

отрова и Хора които са отишли при тях с Чистата Мисъл, 

да отдадат Животите си на Бог, но заразата която се 

шири в Църквите, е меко казано епидемия, тя е толкова 

Прокажена, че Бог отдавна не се Грижи за Църквите, 

Оставил ги е на вас, за да може един ден да се 

Осъзнаете, за да прогледнете, не с ЕГОТО, а с Вяра в Бог. 

Отдавна Бог Помага само на тези Свещеници които имат 

Истинска Вяра, а те си личат, Хората са ги разпознали и ги 

търсят, а такива както този който описах, те са само ЕГО, 

не Служители на Бог, тях Бог третира като обикновен 

Човек, когато започнат да четат Молитвите със Сърцата 

си и Истинската Вяра в Бог, тогава Бог ще ги Поеме, за да 

Помагат и на Хората, но това се е случва рядко. 



22 
 

Свещеници които Служат Истински на Бог, са малко,  

може да се преброят с всичките ми пръсти по тялото, те 

си Личат, те са сред Хората, пътуват с тях, возят с личните 

си автомобили Хората до местности, за да им се 

Помогне, оставят дом, жена и деца и хукват да Помагат 

на Хората, без да търсят ни пукната пара, тези 

Свещеници Бог Носи в Своите Ръце, а другите които се 

облагодетелстват, ще си получат Изпитанията от които се 

нуждаят изключително много, защото са закърмени с 

това, да служат на Църквата, и както рибата мирише от 

главата, така и те замирисват по начина, по който са 

обучавани. Тези обучения и то толкова години, за какво 

са Ви, та нима трябва всичко да се знае на изуст, за какво 

Ви е да измъчвате кандидат Свещениците с неща, които 

никога не им служат. Служенето на Бог е призвание, не е 

нужно абсолютно никакво странично знание, Бог е 

Учителя, който превежда Служителя си през Изпитания, 

за да отима Истинските знания, Мъдростта която Бог ни 

Дарява, това е знанието което трябва да има един Божии 

Служител, лично да е преживял всяка една Мъдрост, 

чрез което опитността и Мъдростта са в Помощ на Всеки 

и Всичко. Не чрез математика или сухата материя от 

Философия, а чрез Мъдростта която ни е Дарена и 

Изживяна от нас, за да може да живеем спрямо тази 

Мъдрост, а не спрямо ЕГОТО и сухата материя която се 

учи сега. Всеки Служител е призван още от младини, то е 

вътре в него, а сега само тези които знаят много, само те 
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са Свещеници, а тези които са Слети с Бог, са отричани и 

Анатемосвани, парадокс който е видим с просто око, 

Управниците ценят само ЕГОТО в хората, и не ценят 

естествената връзка в Хората с Бог! Вдигнали сте летвата 

до височина, която може да се преодолее само от тези 

които са роднини, ако обикновено дете от улицата иска 

да бъде в Църквата, то само ще ви слугува, макар да 

имате и такива случаи. Виждам многото разочарования 

във хиляди други, а това е Божи Дом, всеки може да се 

научи на Ритуалите и да чете Молитвите, аз не съм 

свещеник, но знам много Ритуали и Молитви, това не ме 

превръща в Свещеник, но това не ми пречи да помагам 

чрез тези си знания и помощта ми си личи, Хората ме 

търсят и тачат, Хората ме Обичат и знаят, че винаги ще им 

помогна.  

В предишното си Прераждане съм Бил свещеник в една 

малка църква в село Пастух, Кюстендилско, даже ходих 

до там и пипнах собствените си кости от предишното ми 

Прераждане, които са положени в тази малка Църква с 

Аязмо над нея. Прекрасна е, видях се с моя Пламък 

Близнак, че Служим заедно там, връзката помежду ни и с 

Бог, е била изключителна, но именно тези които 

управляват Храмовете са ни разделили, защото сме се 

били много сприятелили и всичко сме вършели заедно. 

Нямало надпревара, ни завист, всичко сме правели 

задно, жените също са били до нас и се радвали на това 
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наше приятелство, тогава също съм бил Истински Божи 

Служител, имал съм много съпротива към всички които 

са се стремели да ме отдалечат от Бог, като Управници и 

Владици, те са искали там на това място да направят 

манастир, това ме е зарадвало, но когато са казали, че 

ще бъде Женски съм се разочаровал, и съм тръгнал към 

други градове. Бог ме е Подложил на Изпитания, защото 

съм напуснал кораба още преди да е потънал, там така 

или иначе, не се е построило Манастир, напротив,  

мястото постепенно обрасло, и ако не са били Хората в 

това село, то напълно е щяло да погине, единствено те 

ползват Храма, като параклис, а той е толкова стар, има 

невероятна Енергия, Водата която извира е Лековита и 

Силна срещу всякакви белодробни заболявания, така 

този Храм се е занемарил. Скоро ще занеса Икони и ще 

подема инициатива да се възроди, защото съм видял  

Ритуал който ще изпълня, който ще промени Всеки и 

Всичко. Ритуала е свързан само с Българя, от там ще 

започнат Истинските Божи Чудеса, Бог ще се Въплъти 

напълно в мен по време на Ритуала и ще Левитирам, 

това виждам като Промисъл на Бог, сега оставям това, но 

ще се върна по-нататък. 

Така Бог в тогавашното ми Прераждане в тази местност, 

ме е Подложил на Изпитания, след като съм изоставил 

Храма, скитал съм се седем години, спал съм в гори и по 

полета, спал съм в Манастири и Църкви, скитал съм и 



25 
 

отново съм Разговарял с Бог, вече четири Прераждания 

Разговарям с Бог, Той винаги е Бил Слят с мен, отдавна 

съм минал стъпалото за Светец, но трябва да изпълня 

още Заръки на Бог, които Заръки стават все по-сериозни, 

както Прехода в който се намираме. Всичко се променя, 

Бог Изисква от мен да Променя Хората, Църквата  и 

управата в Българя, виждам се застанал начело до 

Президенти и Съветници, виждам се как Левитирам пред 

тълпа, които ме смятат за Бог, но аз не съм Бог, аз съм 

Негов Служител, такъв какъвто скоро не е имало на 

Земята. От много време Бог не е Пращал Светец на 

Земята, защото е Искал да се отдалечим максимално от 

Него, и когато се слеем с Него, Вярата да бъде 

непоклатима, това е като общ замисъл. Всички 

Изпитания през които минахме като Народ, са целели да 

ни Подготвят да поведем отново целия Свят, от нас да 

тръгне Всеобща Промяна във всяка една сфера. Ние сме 

били Иноватори и ще продължим да бъдем такива, тук 

Църквата трябва да Приеме своята Роля, като Божи 

Служители, но на този Етап, те са ЕГО и не Служат на Бог, 

заради това Изпълнявам Божията Воля чрез това което 

пиша. 

Предизвиквам всички Служители да Излязат лице в лице 

с мен и Бог, ако някой успее да ме обори, то значи не е 

имало Промисъл от Бог, а съм самозванец, но ако 

започнете да се предавате, то ще спечелим , не само 
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Народа, но и вие, защото ще усетите Любовта на Бог по-

реално от когато и да е, тогава ще се сетите и ще 

Осъзнаете, че въобще не сте Служили до сега на Бог, че 

сте оставили Демона във Вас да ви Завладее, с което сте 

се отдалечили от Бог, оставили сте се, не на външен 

демон, както проповядват някой от вас, демона е вътре 

във нас, той може да ни накара да Вредим на Всеки и 

Всичко.  

Винаги се е говорело за демон ЕГО, но се е използвало и 

това, за да се внася страх от Бог, да може да ни 

покорявате с измислени същности от самите вас. Никъде 

в писанията, където и да е, не се казва, че демона е вън 

от нас, винаги се споменава, че е вътре във нас. Вие сте 

повярвали на собствените си лъжи, четете и не знаете 

какво сте прочели, именно защото при вас е само работа, 

четете и с това си мислите, че сте свършили работата, 

след като не Осъзнавате нищо друго от това, което са ви 

научили, то значи, че не мислите, след като не мислите, 

означава, че вие не Служите, а сте овцете, за които Бог се 

Бори да Изведе на Чисто, макар всеки ден да се Молите, 

Молитвите са ви машинални, четете като програмирани 

хора едно и също, без да настъпи каквато и да е промяна 

във Вас. Знам точно какво Ви казвам, знам как ми 

въздействат Молитвите, когато чета с часове на запалена 

Восъчна Свещ, не ги чета само, за да се Моля, а 

Разговарям чрез тях с Бог. Много от Осъзнаванията ми са 
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идвали, именно докато съм чел Молитви, много от 

собствените грешки съм  видял по време на Молитва, 

много често съм усещал Божията Любов, като съм 

треперел като лист, когато Бог ме Залее с Неговата 

Любов. Тези неща явно не ги усещате, при Вас не се 

забелязва промяна след прочетени толкова много 

Молитви. За три години се Промених толкова много, чрез 

Молитви и Изпитания Дарени ми от Бог, а вие за цял 

живот не мърдате ни крачка, дори обратно, влизате в 

още и още заблуди. Ще отречете всичко това, защото не 

Вярвате, че е възможно Молитва да причини подобно 

нещо, но съм Жив свидетел. Предавам тези знания и на 

Богусвидни, които са Повярвали и ги Уча, Уча ги да четат 

със силна Вяра и само чрез Сърцето, Уча ги да 

разпознават ЕГОТО и да не му позволяват да надделява 

над тях, Уча ги да го контролират, да не позволяват на 

ЕГОТО да се намесва между Бог и нас. Тези Учения 

предполагам ги няма при вас, след като не забелязвам 

Промените за които споделям, знам как ми е 

въздействала Молитвата за Смирение, четейки я две 

години по три пъти на ден, знам до какви проникновения 

съм стигал, и как Бог се е Радвал на всяко мое 

Осъзнаване, знам през какви Изпитания трябва да мине 

Човек, за да може поне малко да контролира своето ЕГО, 

бил съм в АДА толкова дълго време, че повече съм бил 

там, отколкото в този Свят, а там се Чистим най-добре, но 

Вие и него представяте като някаква местност, но ще Ви 
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разочаровам, АДА също е във нас, той се подържа отново 

от нашето ЕГО, заради това повечето Хора смятат, че 

Живеем в АДА, но той е предизвикан от самото ни ЕГО, 

което ни е завладяло с мрачни мисли които превръщат 

Животите ни в АД, това е АДА. Има и Чистилище, в това 

не се съмнявайте! защото то е Дар от Бог, не е това което 

го представят Свещениците, всичко е разтълкувано по 

начин който трябва единствено да внася Страх в Хората, 

всичко което е като Заблуда се използва, за да можем да 

се страхуваме, и по този начин да ни покоряват, който 

носи Страха в себе си, той не е живее Истински, всичко в 

него произлиза единствено то ЕГОТО, а този който е Слят 

с Бог, знае че Бог се Грижи за него, каквото и да се случи, 

ще бъде най доброто. Бог никога до сега не е наказвал, 

но обратното се шири в Църквите, че Бог ще ни накаже, 

Бог може да ни остави ние сами да си навредим, за да 

може да ни Научи, за да ни Помогне да се Осъзнаем, но 

не Бог е предизвикал страданията, а ние и нашето ЕГО, 

което ни е Завладяло, но това да се страхуваме от Бог, 

може само да ни отдалечи от Него. Когато ни е страх, не 

можем да мислим, ни да разберем  каквото и да е, 

първичния инстинкт в Човека е да се самосъхрани и 

нищо друго, може да отхвърлим Бог, можем да се 

отдалечим от Него, повлияни от заблуди и илюзии, но 

Бог не спира да се опитва да ни Събуди, за да се 

Осъзнаем. Страхувайки се, ние сме неспособни да 

направим каквото и да е, камо ли да мислим, това е 



29 
 

изучавано от Психолози и Аналитици, че страха е най 

мощното оръжие за Унищожение, това е оръжие което 

се използва в момента срещу нас, чрез тези измислени от 

нас епидемии, има ги, но ни заразяват умишлено, така 

страховете ни Завладяват, и ние мислим само как да 

оцелеем. Църквата подържа Страховете от векове, и 

дори не се замислят, истина ли е това което 

проповядват! С ръка на Сърце, Опознавайки Бог, знам че 

Бог никога не наказва, това би ГО замърсило, Той може 

единствено да Обича. Ако приемем, че Бог наказва, то 

значи че и Той има ЕГО, а повечето знаем, че Бог няма 

ЕГО, и не може да изпитва такива пагубни Емоции като 

нас на ярост, ревност или завист, които идват от ЕГОТО, 

Той никога не се сърди, заради това е Всемилостив, Той 

винаги ни Прощава, именно защото е Само Любов, ние 

сме тези които МУ придаваме Земни качества и го 

оприличаваме на нас самите, а Бог е само Любов и нищо 

друго.  

По време на Изпитанията, много пъти съм МУ казвал, че 

е много Жесток, но на днешен етап, знам защо Бог е 

Постъпвал по този начин. Нашето ЕГО никога не спи, ако 

Бог Прояви Милост по време на Лекуващи Изпитания, то 

значи да позволи нашето ЕГО да надделее над Самия 

Него, това няма да може да го разберете сега, нужни са 

много Изпитания, за да се Осъзнаят тези дълбоки 

Мъдрости, важно е да знаем, че Бог никога не наказва.  
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Има Вселенски Закони които действат безпрекословно, 

дори за Бог, Той ги е Поставил именно, за да може да 

има Баланс, да не се замърсява самата Вселена, да 

Урегулира всяко едно нещо, ако Бог е снизходителен, то 

тогава ще трябва да ни остави да правим каквото си 

искаме с което да страдаме,  ако Бог ни остави само за 10 

дни, то ние ще се погубим като Нация. Това не го 

усещаме, но го знам. Помощта от Светлите Сили и Бог е 

толкова Голяма, че ако спрат само за десет дни, ние ще 

започнем война помежду си, тази война ще се води от 

ЕГО с ЕГО, защото ЕГОТО никога не отстъпва, то иска 

винаги да сме печеливши, Единствено Бог, Всички Ангели 

и Архангели, Извисени Учители и Светци, Побратими 

Светли Планети, са тези които ни Помагат непрекъснато 

да не се самоунищожим. Може да отречете тези думи, 

това не ме интересува, но ако имате тази възможност да 

надзърнете в това което е Реалност във Вселенската 

Библиотека, от където черпя информация с Помощта на 

Бог, то тогава виждайки, точно за три часа ще 

превъртите, от това което фигурира там като Истина, 

толкова е зловеща и потресаваща, информация която 

винаги е Истина, без никакво ЕГО което да изкривява 

всяка Реалност. Информацията е такава каквато е била и 

ще Бъде, с точност до най малките размишления и 

отклонения, ние не знаем и една милионна от това което 

е Истина, ако знам цялата Истина за Вселената и 

Планетите, за това което се случва в Реалността, то 
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действително, със сегашното си ограничено мислене ще 

полудеем.  

Бог ми Сподели една от тези Истини за времето когато се 

е Въплътил в тялото Христово: Христос не е бил Негов 

Син, а Самия Бог се Преродил като Човек, така е трябвало 

да ни Научи, а това е било полезно и за Него. Бог Живее 

много Животи за които не разбираме, или е в безброй 

много Реалности и Измерения, в един и същ момент, Той 

често се Въплъщава във всякакви същества, както в Хора, 

така и като жител на други Планети, това е важно за Него. 

Периодично през около 400 земни години, Бог се 

Преражда на Земята като Човек и Изживява някакъв 

обикновен Живот, ние дори не разбираме, че е бил на 

Земята. За да се Прероди, Бог трябва да запази Своята 

Чистота, да не позволи никаква намеса на каквато и да е 

чужда Енергия, това е опасно за Него, врагове има и това 

са тъмни Сили, но ще говорим за тях по нататък. Бог 

трябва да се Запази Чист и да не Позволява на тъмните 

Сили да го разпознаят, заради това, когато Бог се 

Преражда, Той Идва с наше обикновено съзнание, ако се 

Прероди със Собственото си Съзнание, то ще ни 

Изпепели чрез Неговата Любов (по нататък ще обясня и 

защо е така). Бог, за да се Прероди, трябва да е излязъл 

от Чиста утроба, а това може да се постигне единствено, 

ако Сам Роди Себе си, ето това ще ви шокира и много от 

вас ще го отхвърлят, как така Бог ще Роди Сам Себе си, но 
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шокирането идва от ограниченото ни мислене. Бог е 

Многоизмерен, той може да се Прероди в колкото си 

иска Животи наведнъж, и ни един Прероден Бог, да не 

знае за Другия, това мога да ви го обясня по следния 

Начин. Ние не Живеем тук, ние идваме тук, за да се Учим 

на Любов и Мъдрост, Истинското ни съществуване, най-

често е на друга Планета, там сме Слети с Бог, това са 

нашите Души, ние също не идваме с Истинското си 

Съзнание и знания които имаме, идваме с определени 

заложени качества в нашето ДНК, от които ни се 

определя Съдбата. Не е случайно това което един Човек 

притежава като заложби в него, ако е ревнив, то значи 

има да Учи за Любовта, да я Осъзнава и разбира, ако се 

гневим, то има да Учим Мъдрости свързани с нашето 

поведение, ако сме свенливи, то значи, че прекалено 

много сме се затворили на другата Планета и има да 

Учим в тази насока, така всеки Прероден тук на Земята, 

всъщност е на друга Планета, това е състояние на 

телепортиране, което на другата Планета Преминава за 

три-четири дни, но при нас е много години, заради това 

се смята, че ние не Живеем Истински Животи, макар да 

не е така, Живеем и се Учим, според нашето мислене и 

усещане, но Истинския ни Живот е на друго място.  

Защо се налага това: именно за да може да се пази 

Чистота на Истинското ни място където Живеем, ако 

някой има проблеми там, то бива изпращан, или се 
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Преражда тук на тази неутрална Планета, която  все още 

е много млада. Когато се замърсяваме Енергийно тук на 

Земята, Чистилището е мястото което е между Земята и 

нашата родна Планета, където се Чистим (ще  обясня по 

нататък, как се случва Чистене в Чистилището), така 

изчистени в Чистилището се прибираме, но вече с много 

Мъдрости и Емоции, които винаги подържат Мъдростта 

Жива.  

Душите идват, или както казваме, слизат за 

Задушниците, за да се докоснат до Сродените Души 

които все още са на Земята, и чрез техните Емоции, си 

спомнят Животите, Емоциите и с тях Мъдростите които са 

Усвоили по време на това Прераждане. Заради това са 

много важни Задушниците, не само да изказваме 

Уважение, а да предизвикаме Емоции, които Помагат и 

на двете страни, както на Починалите и вече Истински 

Души, които идват при нас, само като ги споменем, това 

е толкова лесно за тях. Ние сме свързани с всички Души 

от този наш Истински Дом, те ни чуват и усещат, те са 

сред нас, но вече неутрални, Помагат ни, това са така 

наречените Ангели, винаги ни насочват и никога не ни 

вредят, каквото и да направят, то винаги е за добро, така 

и за самите нас. Докато сме били заедно, сме се 

наранявали, тези рани трябва да зараснат, така чрез тези 

Ритуали за Задушница, ние си Помагаме взаимно. За 

много Хора, те са бреме, помислете защо всъщност се 
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превръща в Тежест, защото носим Рани които не искаме 

да зараснат, не искаме да Простим, макар много Хора да 

казват, че са Простили, всъщност Раните гноясват и ще 

трябва да се Лекуват в Чистилището, за което ще разкажа 

след малко.  

С Преражданията се Учим, може да кажем, че Животите 

са ни Илюзия, и няма да сгрешим, подобни неща няма да 

се приемат от много Хора, но Бог е Решил постепенно да 

ни Споделя каква е Истината за нас, какво се случва в 

действителност, така както сънуваме и отиваме в 

различни Реалности през нощта, така и сега сме в 

Реалност в която се Учим. Това не означава, че на друга 

Планета, тоест трета, не сме се преродили в друго 

същество, така се случва всичко, можем да се 

Прераждаме на една Планета два пъти едновременно, и 

дори да не се срещнем, така са Пламък Близнаците, ако 

се срещнат, Отработват всичките си негативи, и ако Бог е 

Решил, ще създаде най Святата Любов помежду им, но 

това се случва рядко, защото много пъти Пламък 

Близнаците намразват Бог, защото ги е разделил с 

Истинската Любов която са изпитали. Това е много 

трудно Изпитание за всяка една Душа, имал съм 

Прераждане в което моя Пламък Близнак е умрял, а аз 

съм се разсърдил на Бог, че Промисъла МУ е бил жесток, 

започнал да вредя, не само на себе си разочарован от 

Бог, но и на всички останали. В сегашния ми Живот 
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Отработих неблагодарността която съм проявил тогава 

към Бог, това е Истината за Преражданията, ще се върна 

към Бог. 

Бог трябва да се Роди от чиста утроба, и това се е 

случило, като първо се е Преродил в Богородица като 

обикновена жена и е бил пазен от Йосиф, Той е бил 

Извисен Учител, заради това не са имали никакъв полов 

контакт, около него са Бдели много Архангели и Ангели, 

ако някой е понечвал да направи някакво зло на 

Богородица, те са го успокоявали и са внасяли мисълта 

да си ходи, така са успявали да предпазят Богородица, 

която всъщност е била Бог, Прероден в жена. Но как 

Богородица е била Чиста, защото ако се замислим, тя не 

е чиста, по Думите на Бог, всички сме замърсени, и е 

така, това се случва по следния начин. Единствения 

Който е най-близо до Бог е Сен Жермен, той е най-

извисения Учител който може да понесе 80% от Любовта 

на Бог. Сен Жермен се Преражда в бебето, а на 

четиридесетия ден, в това бебе Сен Жермен, се 

Въплъщава Бог, Сен Жермен си тръгва от това тяло, или 

продължава Живота в друго тяло, отново чрез 

Въплъщение. Трябва да се прави разлика, между 

Прераждане и Въплъщение, Прераждането е всъщност 

идването на Душа или Учител на Земята, чрез нормално 

Човешко раждане, докато Въплъщение е влизането в 

Човешко тяло и Живеенето в него. Телата са Аватари 
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които ни служат да се Материализираме, те могат да 

имат и други Въплъщения, често Бог си Служи с този 

метод, за да бъде на Земята за кратко, влиза в някой и 

Живее паралелно с Душата която е в този Аватар, тя не 

усеща Бог, само Бог Знае това и никой друг, с цел да се 

Предпази, но в този случай, Бог се Въплъщава за 

постоянно в Тялото на Богородица, Неговата Майка, 

както я знаем, но всъщност е бил Бог.  

Тогавашното време е било много сурово, имало е много 

безчинства, без помощта на Йосиф, на Ангелите и 

Архангелите, Бог е щял да се замърси, но Тяхната 

способност да внасят мисли в нас, и да манипулират 

нашите Емоции, е спомогнало да я Опазят, това се случва 

непрекъснато и с нас, непрекъснато ни идват мисли от 

Светлината които ни насочват към определени 

изключително важни неща, манипулират нашите Емоции 

когато трябва да ни Защитят, понякога се Намесват чрез 

директни Действия, за Тях може да прочетете, има много 

спасени Хора от Чудеса които са се случили, както една 

жена си спомням разказваше, как колата и сякаш е била 

преместена, за да се предотврати челен удар с друго 

превозно средство, това е усетила тя, но всъщност 

Архангелите, в този случай Архангел Юриел е 

дематериализирал нея и нейната кола, така че другата е 

преминала през холограмата на нейната кола и нея, така 

Успяват да ни предпазят, когато смъртта не е планирана, 
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а е стечения на обстоятелства, както лошото време по 

време на тази случка. Така че Могат да ни манипулират 

когато се налага, но отново пояснявам, че това им е 

забранено, ТЕ Държат на нашата Свобода, и това да се 

Разгръщаме по естествен начин, не Искат да бъдем овце 

които да изпълняват Техни заповеди, а сами да се 

Осъзнаваме и изпълваме с Мъдростта.  

Така са предотвратени и много войни, именно като са 

Внасяли мисли които самите Президенти или Крале са 

мислили, че са техни лични разсъждания, по този начин 

се успокоявали страстите, заради това ви казах, че ще се 

унищожим за десет дни, ако не ни се Помага. Това се 

случва, както в глобален мащаб, така и в по-личен, в 

семействата, Помага ни се непрекъснато когато 

забележат, че ще си навредим изключително много, 

успокояват някоя от страните, за да може по естествен 

начин да се стига до Мъдрост. Така са Предпазили 

Богородица да не бъде изнасилвана или да се замърси 

от други Същности, колкото и да се приема за странно и 

невероятно, ние съжителстваме с такива други Същности 

от по-тъмни Планети, тази вона се води при Бог, но я има 

и тук на Земята.  

Бог(Исус) се е Родил без Зачатие, от чистата Негова 

Утроба на Богородица, цялото и обкръжение е било от 

Ангели и Архангели, от Преродени Светци и Извисени 

Учители, така Бог се е Родил и е трябвало да бъде 
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Предпазван. В началото Бог е Имал Чисто Човешко 

Съзнание, не е знаел кой е и каква е неговата Мисия, 

постепенно получавал информация, както от 

Богородица, тоест от самия Него, така и от Бог Който 

Следял всичко от Горе. Малко е сложно, Бог винаги 

когато е трябвало да слезе, тоест да се Прероди на 

Земята, е Създавал мрежа от Реалности  със самия Него, 

с цел Той да си Помага сам, това не означава, че не се е 

доверявал, било е нужно да не се допусне никакво 

изкривяване на Пътя който си е Определил да мине, в 

тогавашния случай преди 2022 години, Той е трябвало да 

ни Покаже какво е нужно, за да се преборим с ЕГОТО, 

това е била основната му задача, едва след като показал 

методите, и ни е Дарил Неговите Ученици, които да 

разпространяват тези методи, той си е тръгнал 

предизвиквайки най-големите страдания за себе си, за 

да може да МУ Поваряват, само тези които са умирали за 

Каузи, остават в паметта на Хората, така Бог е Изстрадал, 

за да може да бъде запомнен.  

Когато Бог се Прероди на Земята, или където и да е във 

Вселената,  винаги има едно Чисто Съзнание на Бог, 

което контролира Цялата Вселена, То се намира на една 

много далечна Планета в нашата Вселена, казвам 

нашата, защото както обясних в предишната ми книга, 

има още Вселени, там има друг Бог, друг Бог се грижи за 

тази Вселена, те контактуват телепатично един със друг и 
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си Помагат, никога не са имали директни контакти, 

имено заради това - винаги да са Чисти, да няма никаква 

чужда намеса на каквато и да е Енергия, а това е много 

трудно постижимо. Заради това, Бог е Сам на Планетата, 

около него има само дръвчето и то специални, нещо 

подобно като във филма Аватар, те са Живи и имат 

Енергията на Бог, има и пеперуди и още няколко по 

малки създания, но те всички носят Енергията на Бог, и 

Бог е само там защитен, на всякъде където се Преражда, 

трябва да се пази много, за да не се замърси. 

 Преродения Бог в тялото Христово е имал другар, това е 

бил Сен Жермен, Той винаги го е съпътствал при всяко 

Негово Прераждане, и Единственият Светец който може 

да понесе Любовта на Бог до 80%, както казах, всички 

останали понасят по-малко от Божествената Истинска 

Любов. Светците и Извисените Учители могат да понесат 

до 48% от Любовта на Бог, Архангелите могат до 43%, 

Ангелите до 20%, Извисени учители от други Планети са 

до 15%, както Учители и Пазители на Кармата или пък 

Лечители във Вселенската Лечебница, тези неща са 

напълно Реални, както Съвета на Старейшините, те могат 

да понесат до 60% от Любовта на Бог, никой не може да 

понесе цялата Сила на Божествената Истинска Любов, 

това е невъзможно, и Бог няма да го допусне. Неговата 

Любо, в буквалния смисъл, е Изпепеляваща, както 

отровата на Змията в малки дози е лековита, но в големи 
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те убива, така и Любовта на Бог е толкова Силна, че е 

невъзможно да я понесем. Аз съм изпитвал до 2% от 

Любовта на Бог и ми бе трудно да се държа, Бог ме 

Повдигна, треперех като лист, това са само физически 

усещания, но Емоционално е неописуемо. Усещайки 

Любовта на Бог, имаш усещането, че цялото щастието е в 

теб, Божията Любов до сега не е описвана, или по 

някакъв начин обяснена,  думите които се използват се 

докосват до Истината, но не можем да я опишем като 

усещане, повече бих казал, че Цялото Щастие на Земята 

се Влива в мен наведнъж, Цялата Радост на Земята се 

Влива в мен на Веднъж, Цялото Удовлетворение на 

Земята се Влива в мен, летя и не знам какво се случва, 

плача и не мога да спра. Това усещане е неописуемо, 

както това да Опознаем напълно Бог, това го Знае 

единствено Сен Жермен, и именно заради това, Той 

винаги се Ражда с Божественото си Съзнание, има 

толкова много Прераждания, че се носят легенди за 

Него, знаем го под много имена, Раждал се под всякаква 

Форма, бил е и до Вас, но не сте го разбрали. Той е 

непрекъснато около нас, с поне стотина Прераждания на 

веднъж, винаги едно от тях е значимо, за да напомня за 

Бог, другите са само, за да ни Помага в директния 

Физически Промисъл, Той може да ви Помогне да си 

напомпате гумата ако ви се е спукала, може да ви 

Помогне като ви Дари пари, за да не загубите къщата, 

Той е винаги сред нас и Бог Получава много Знания от 
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Него. Знанията не са мисли, а Емоции, те са Истинското 

мерило за това до колко си Извисен, Бог и Сен Жермен са 

с постоянна връзка Помежду СИ, то не е връзка, все едно 

две съзнания Слети в Едно, Бог не може без Сен Жермен 

и Сен Жермен, не може без Бог, заради това винаги ГО 

Съпътства във всяко едно Прераждане. През онова време 

е бил жената която се смята за съпруга на Бог, това не е 

лъжа, точно такива са им били Взаимоотношенията, но 

без никакви физически контакти, Той е бил  до Бог и му 

Помагал, докато Бог напълно Възстанови Божественото 

Съзнание. Това което знаем за Мария Магдалена, е Сен 

Жермен, Той е Бил съпруга на Христос, но всъщност, го е 

Пазел. Мария Магдалена е била Учителя, докато Бог не 

започнал да възвръща Истината за Самия Него, когато 

Бог се Свързал със Самия Него си, тоест Христос и Бог на 

Небето са се Слеели, вече е поел всичко във Собствените 

си Ръце.  

Историята за съпругата на Христос е вярна, но Църквите 

Заклеймяват тези твърдения, нищо че има ръкописи за 

това, но ги крият, Истината е болезнена за Църквите, но 

това не означава, че трябва да бъде крита, именно 

заради многото Заблуди които са вложени в Религиите е 

трудно да Приемем подобни Истини, трудно ни е да 

повярваме, че някой може да Живее няколко Живота на 

веднъж, трудно ни е да повярваме, че всичките 

Митологии, за такива ги приемаме, са Истина, че има 
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Ангели и Архангели, че има Вселенска Библиотека 

където се събира цялото Знание за Вселената, на всяка 

една Планета, ако Бог ми Позволи по нататък, ще Ви 

разкажа и други „пикантни истории“, но всъщност 

Истини. Пикантни ще бъдат за тези които отрекат 

съществуването на Бог и Цялата Светла Сила, а за тези 

които имат и един процент Вяра, моите думи ще им 

въздействат и ако се замислим, ще усетим , че това е 

възможно, и е Истина, че Реалността която описвам има 

своята логика, защо Бог трябва да е Чист. По Осъзнатите, 

ще могат да Преоткрият Бог от друга страна, такава 

каквато до сега не е описвана, но Времената налагат леко 

по леко, Истините да излизат на повърхността, налага се 

леко по леко да Премахваме всяка една Илюзия и 

Заблуда която е вкарана в нас от векове. Някога са 

Вярвали и заради това са Усещали Реално Бог, сега не 

вярваме и Бог не може да ни Помогне, без Вярата в Него, 

Бог може само да ни Предаде Мъдростта която трябва да 

си научим, чрез Изпитания в Живота, която Мъдрост да 

Помогне на Душата да бъде Истински Божи Войн.  

Война има, тя е истинска и се води на Небето, ние не 

знаем нищо за тази война, постепенно и аз разбирах за 

нея, а сега знам, че се води непрекъсната война между 

добро и зло, между Светлина и тъмнина. Ние сме тук 

като в курорт, Пазят ни от всякъде, Пазят ни от тези 

войни които се водят на Небето, както казваме. Приемам 
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този израз „на Небето“, защото до някъде е верен,  но 

всъщност, тази война е пренесена за в момента, вътре 

във нас, чрез ЕГОТО, ние сме тези които трябва да го 

преборим, за да не ни Завладее, ЕГОТО е изключително 

полезно, но само когато започнем да го контролираме, 

сега то контролира нас, и трябва да се справим с тази 

вътрешна война, никой друг не може да я води, освен 

ние сами със себе си, тя е много жестока, заради това Ви 

казах, че сами си създаваме АДА. Усещал съм 

Жестокостта на ЕГОТО, карайки ме да си мисля лошо, 

кара ни да убиваме, кара ни да се самоунищожаваме, 

кара ни да нараним и собствените си родители, кара ни 

да убием за десет лева възрастна жена, може да си 

намерим какви ли не оправдания, то те отново идват от 

ЕГОТО, имено заради това трябва да го опознаем, за да 

започнем да го контролираме. На този Етап е 

невъзможно да го премахнем, нямате ни най малка 

представа колко жестока е войната с ЕГОТО, за в 

момента съм единствения който е успял в голяма степен 

да покори ЕГОТО, след около десет години, ще се появят 

още двама, но за сега, и за мое учудване, защото Бог ми 

бе Казал преди една година, че сме трима, оказва се, че 

съм единствения за в момента, а другите двама за 

копито ми е Говорел, до пръв ще Започне Работа с тях. 

Чистилището, както го знаем, всъщност не е място, това е 

Енергийна сфера в  която Душите попадат след като 
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напуснат Аватарите и поемат Път на Изчистване, за да не 

пренесат никакви замърсяващи Енергии на родните 

Планети, това е от съществена важност. Тази буферна 

зона за Изчистване ни Помага да Осъзнаем какво сме 

Прегрешили, колко много сме наранявали близките. 

Осъзнаванията са неизбежни и задължителни, ако някоя 

Душа не успее да Осъзнае абсолютно всичките си 

Грешки, то тя не бива допускана до родната си Планета, 

защото с пагубното си поведение, би могла да замърси 

останалите Чисти Души. В този паралелен Свят, защото 

той е точно това, паралелен Свят в който Душите, 

едновременно имат Силите които са ни Дарени от Бог, да 

виждат минало и бъдеще, едновременно могат да 

пътуват във времето, но само в нашата Реалност, и 

заедно с това могат да се намесват в нашите Животи, 

както и физически, но единствено с Позволението на Бог, 

така и Емоционално. Имат пълното право да 

предизвикват всякакви сънища, с ясната цел да 

предизвикват Осъзнавания с което ни Помагат, с което да 

си Помогнат и те самите, да видят ясно Грешките. Всяко 

тяхно действие се контролира стриктно, не могат да 

направят абсолютно нищо извън това, да предизвикат 

някакъв вид Помощ за близките към които са се отнесли 

грубо, с което са си Предизвикали Карми и Грехове. 

Всяко тяхно действие цели да Помогне на тези наранени 

близки или приятели, с което да изкупят и Осъзнаят 

Греховете. Много често това са невъзможни мисии, 
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поради простата причина, че повечето от нас са 

неосъзнати, не сме запознати с този Паралелен Свят, за 

който си мислим, че е наказание от страна на Бог, но то е 

като барокамера за Изчистване и Осъзнаване, 

недопускане на лошото да се прехвърли в истинските ни 

домове. Пребиваването там зависи от това, колко 

Грехове сме натрупали и как се справяме с Помощта към 

нашите наранени близки. Ако вземем някой политик 

който е наранил цели Държави, или цялата майка Земя, 

то това става невъзможно, то тогава тези Души въобще 

не се допускат до родните им Планети. Бог 

Трансформира тези Души, така че отново да се Преродят, 

или на нашата Планета, но като много ниши Създания, 

дори и в Крава, за да започнат развитието си отначало и 

постепенно да изкупят Греховете си, или отиват като 

Хора на други много по-сурови и жестоки Планети. Както 

писах, голяма част от нас ще се Преродят на такава 

сурова Планета, където и въздуха е лукс, така че всеки 

сам да си направи нужните размисли, дали са важни, 

както Божествените Закони, така и Вселенските, колкото 

повече Грешим, толкова по-трудни Прераждания ни 

очакват, колкото повече спазваме Вселенските и 

Божествени Закони, които се препокриват, толкова 

повече се Сливаме с Бог.  

Душите които се справят виждат ярката Светлина на Бог и 

с помощта на АА Азраел поемат Пътя първо при Бог, като 
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Той се явява като Златна Светлина, но всъщност е един 

вид холограма, отражение на Истинския Бог, това е 

предпазна мярка, не за Бог, а за самата Душа, заради 

Силната Божествена Любов. Виждайки се с тази Божия 

Холограма, те разговарят с Бог лице в лице. Бог винаги се 

явява като Сфера, там няма лица или някакви човешки 

Форми, те са ни нужни само тук на Земята, там се знае, че 

всичко е Енергия и подобни илюзии са излишни. Иконите 

са само средство да Материализираме Светлите Сили и 

Бог, за да ни е по-лесно да ги възприемем, заради това, 

един и същ Светец може да се види от всеки по различен 

начин, в зависимост от това, какви са нашите представи 

за този Светец. Иконописците които са Изографисвали 

Икони са влагали любими лица на техни приятели, 

приятелки и близки, които са се затвърдили като лице на 

някой Светец, но това е без значение, важна е Вярата, не 

това пред каква Икона се Молим, може да е малка 

колкото една стотинка, вложим ли Истинската Вяра в 

тази Икона, ще ни помогне колкото и най-голямата Икона 

на Света или статуя. Големината е също илюзия 

предоставена ни от ЕГОТО, това да се използва злато и 

скъпоценности, също е илюзия от ЕГОТО, това да 

използваме пари в Църквите, е също Илюзия на ЕГОТО, 

подобни неща не са от значение, единственото истинско 

е Сърцето, важно е то какво излъчва и дали разговаряме 

със Светлите Сили от Сърце, или чрез ЕГОТО и желанието 

ни за още и още. Желанието ни да си купим Здраве и 
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късмет, подобни пазарлъци не съществуват, ако ще да 

оставим и милиарди лева, това няма да Помогне с 

абсолютно нищо, заради користта в намеренията ни, но 

ако са изпълнение с Чистота и Разкаяние, то тогава е 

важно единствено желанието, не големината на парите, 

а колко ни е голямо Желанието. Никога не се допуска в 

разкаянието да има и корист, то винаги е провокирано от 

ЕГОТО, а Бог не Разговаря с ЕГО, само с нашите Сърца. 

Бог така е Устроен, че Молитви които идват от ЕГОТО, 

остават нечути, това е излишен тормоз да се занимава с 

подобни молитви, заради това винаги съм повтарял, да 

се Молим от Сърце и с Вяра, да оставим всичките си 

желания, пориви или какви ли не наши си представи за 

Помощ от страна на Бог, да се Помолим Истински от 

Сърце, да бъдем откровени, както пред себе си, така и 

пред Бог и Близки, защото ако не можем да си признаем 

Греховете пред самите си нас, то значи, не се 

разкайваме, а всичко е роля която ЕГОТО ни е 

предложило, като начин да се справим и залъжем. 

Гледайки примери на Хора които са постигнали нещо, то 

е един вид завист, но не Осъзната, гледаме как някой се 

Моли на колене и си мислим, че ако и ние постъпим по 

този начин, ще бъдем по-истински, не разбирайки, че 

всичко правим без участието на Сърцето, а от корист, с 

единствения стремеж да постигнем целите си. Трудно ще 

е на повечето да усетят разликата, между Истинско 

коленичене и разговор с Бог, и това да Играем тази Роля. 
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Възприемаме всичко буквално, като физическо деяние, 

без да се замислим, поради каква причина ни се 

приискало да коленичим, или да си носим Молитвеника 

в Църквата, за да се състезаваме, кой знае повече 

Молитви, да се перчим с това, че сме големи Християни - 

виждате ли, аз ходя всяка Неделя, нося Молитвеник, зная 

всички песнопения и Молитви, зная всички ритуали и 

мога спокойно да покажа и на останалите какво зная - 

това е възгордяване, това е Роля от страна на ЕГОТО, 

показност с която се възгордяваме. Това забелязвам най-

вече в столицата, там се състезават, кой знае повече за 

религията и ритуалите, имитират смирение, но ако им 

застанеш на мястото на което са свикнали да бъдат в 

Храма, настава война, всякакво Смирение изчезва за миг, 

те се чувстват добре, единствено ако са сигурни, че 

останалите ще забележат колко са набожни и знаещи, 

Илюзии и само Илюзии, Роля до Роля, тук Сърцето не 

участва, ЕГОТО е това което ни води. Истинския Смирен 

Човек, не се нуждае от показност и това да парадира с 

Религия, той застава на колене, ридае и се Моли, не 

може да спре, Моли се и усеща как Бог го е Поел в Ръце, 

поне така е при мен, най-често плача от Радостта на Бог, 

че Сърцето ми говори с Него и излива цялата 

Благодарност и Любов към Всичко Светло. Ако успете да 

сторите това, то няма начин да не усетите Божествената 

Чиста Любов, сълзите са сладки, не солени, това е Чиста 

радост и Любов която извира от всякъде. Когато сме 
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истински Слети с Бог, а това се постига единствено ако 

сме Преодолели до някаква степен ЕГОТО, което винаги 

ни вкарва в някакви илюзии и нищо друго, ако Бог ни е 

Прекарал през Изпитания, за да ни Помогне в тази 

насока, то задължително ще усетите всичко това което ви 

описвам, то е неизбежно, така както е неизбежно да се 

Слеете с Бог, стига да го пожелаете. 

Католици: 

 Можем много да говорим за тях и ще започна с 

това, че съм живял една година в Германия, град Кронах, 

в близост до Нюрнберг, и почти всяка Неделя ходех на 

Църква. Бе ми интересно самото организиране на 

Литургиите, бях свикнал със строгите Канони на 

Християнството, а свободата която видях там, с малките 

дечица които бяха най-активни, ме впечатли и завладя. 

Имаше песнопойки на всяко място за сядане, пеех 

песните заедно с тях, там  Хората участваха активно, не 

както при нас да бъдем слушатели, Църковните 

песнопения се пеят от Хор, но не и от хората, там 

Свещеника единствено говори за наболели проблеми, 

или напомня за важни завети. Тамошните литургии ми 

харесваха, но ми липсваха Иконите по стените, Църквите 

им бяха чисти и бели, без някакви големи Изображения 

на Светци, имаше по скоро снимки на Светци, но не и 

Икони, това ме учудваше, но го приех.  
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Смята се, че Апостол Петър е основал Римската Църква и 

тя е положила основите на Католицизма, или се е 

погрижил Словото Христово да се засади там. Всъщност 

това което се разпространява от Римо Католиците, не 

отговаря на Истината: Апостол Петър и бил в Рим и само 

е Проповядвал заръките на Христос, той е останал в Рим 

точно една година и три месеца, и е продължил да 

изпълнява Заръката на Христос да обиколят целия Свят, 

за да разпространява Истината за Бог и Делата на 

Христос, така че тази информация е изкривена спрямо 

интересите на Папата, за да могат да се представят като 

Истинските наследници на Христос. Имало е Свещеник 

който е бил много уважаван, Истински Наследник на 

Новото Учение на Христос, през цялото време докато Ап. 

Петър е бил в Рим, е бил с него и е попил жадно 

знанието за  Христос, именно той е започнал пръв да 

проповядва Новото Учение на Христос, започнали да го 

наричат Баща или Папа, така се е започнало с 

Католицизма. Той всъщност е основоположник на 

Католиците, Хората го обичали много, напълно е приел 

заръките на Христос, живял е спрямо Него и Апостолите, 

в случая Ап. Петър, Който му предал цялото Ново Учение, 

и заради това е бил толкова много тачен, Хората усещали 

Истинността в неговите проповеди. Той е имал много 

проблеми със старите Свещеници, които много пъти са се 

опитвали да го убият, но Бог го е Пазел, защото е имал 

Чисти и Святи намерения. След Смъртта му, го е 
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наследил негов ученик Свещеник Лин, той е продължил 

неговото дело, постепенно старите разбирания 

започнали да отстъпват пред примера който са давали, 

както Свещеника Петър, така и неговия Ученик Лин, те 

всъщност са поставили Основите на Католицизма, но те 

не са искали да се създава каквато и да е Религия, те 

единствено проповядвали Новото Учение Дарено ни от 

Бог. С течение на времето, Вярата нараствала и сред 

Хората, Промяната протекла за период от 600 години, 

всички Свещеници са приели Христос за Син на Бог, 

Разпятието на Христос се налага като главен Символ, то е 

в основата на техните разбирания, и единствено него 

тачат най-много, всичко останало са загърбили. Преди 

това е имало Икони със Светци които са почитали, 

повечето от тях са отречени, оставени са само новите 

такива, заедно с Апостолите които тачат най-много. 

Какво се случва в действителност: както навсякъде, 

Алчността е в основата на всяко опорочаване, спокойно 

ще го наричам Човешко ЕГО. Постепенно започнали да се 

смятат, че са единствените наследници на Христос, и че 

тяхното учение е най-истинско, пропагандирали са това 

непрекъснат,. Започнали да си Гласуват Вселенски 

Епископи или Папа, който е трябвало да се грижи за 

всички Религии и Хора, те се смятали за единствените 

истински наследници, и заради това и името Католици, 

означава Вселенски, което само по себе си говори за ЕГО 

и за нищо друго. Ако някой се провъзгласи за Вселенски 
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Епископ, то това означава, че е Бог, а това противоречи 

на каквото и да е Учение на Христос. Ясно се вижда в 

историята на Католицизма, че властта е на първо място, 

борбата за главен Епископ е носела много Смърт през 

цялата история на Католицизма, те са тези които са се 

оправдавали с Христос, и са водели Войни, те са убили 

толкова много хора, че спокойно могат да се нарекат 

Диктатори, наложили са Вярата на Сила, и това също не е 

Казвано, нито от Христос, нито от Апостолите. 

Пропагандират, че те са наследници на Апостолите и на 

Христос, но всъщност, те са се превърнали с по-простия 

термин за нас - Мафиотска организация, която прикрива 

и оправдава своите злодеяния и намерения с Христос, 

това те използват като основен израз, да се оправдаят 

чрез Христос, по този начин са убили и заклали, обесили 

толкова много Хора, че според Вселенската Библиотека, 

са колкото Жертвите от Втората световна Война. По техни 

нареждания на Папата, Епископи, Кардинали, са избити 

тези хора, те са се смятали за Президенти на Държавата, 

участвали са пряко в Управлението, а къде се вижда 

Делото на Христос в тези техни действия? те не се 

занимавали с Духовност, а са били Алчни за Власт. 

Постепенно Католицизма се е опорочил напълно, сега се 

опитват да възстановят Вярата в тях, но много малко Хора 

Вярват Истински в Папата, като наследник на Апостолите. 

Безчинствата се носят на длъж и на шир, така както при 

нас има много клюки, привидно истински, така и при тях, 
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дори и във Ватикана се знае какви ги вършат. Има дори 

филми в които, и 10% да са истина, означава че те не са 

Духовни Хора. Католицизма в днешно време се носи 

единствено от хората и някой Свещеници, Управата им е 

толкова покварена, че е безсмислено да пиша за тях, 

защото това би ме сринало, да споделям всичките им 

зверства които са вършели, оправдавайки се с Религия и 

Христос, това е най-масовата неблагодарност, както към 

Бог, така и към Населението което им е Вярвало.  

Знаем прекалено много за тази Мафиотска Организация, 

че не искам повече да ви доказвам каквото и да е, те се 

държат като чели, всичко е нормално, че няма нищо 

лошо да си имат собствена армия, че е нормално да си 

имат собствено разузнаване, та къде всъщност се говори 

за Религия в цялата тази управа, колко Религии по Света 

имат такава организация - нито една, това е истина, 

единствено Католиците се държат повече като Държава, 

отколкото като наследници на Христос. Единствено техни 

Свещеници Служат Истински, и са давали животите си за 

Хората, приемайки Учението на Христос, единствено те 

заслужават Уважение и Любов, но самата Организация 

Католицизъм е срамна дума за мен. Децата Божи, говоря 

за обикновените Свещеници, които са сред Хората, те са 

Истинските Наследници на Църквата която е била в 

началото, по времето на Свещеник Петър и Свещеник 

Лин, след тях всичко се е опорочило, единствено те са 
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проповядвали Истината за Исус Христос и Вярата в Него и 

Бог, всичко след тях се е заразило с Алчност, или като 

Цяло ЕГО.  

Апостол Петър е продължил своя Път и е стигнал до Азия, 

там е умрял в един малък град, вече стар и изнемощял, 

легнал и повече не се е събудил. Гроба му е неизвестен, 

погребан е като обикновен Човек, виждам колко често са 

търсели неговия Гроб, но всъщност той отдавна е 

изчезнал и няма да бъде намерен. Може да казваме за 

всеки гроб, че е на Апостол Петър, но това няма да е 

истина, гроба му е неизвестен и това е по Божи 

Промисъл, за да не се злоупотребява с Неговите Останки. 

Така е с повечето Светци, малко са тези които са 

намирани, а за тези които знаем, техните Останки са на 

показ, а това само по себе си е Грях, разкъсват ги на 

много парчета и ги излагат във всяка църква на показ, 

това не Помага, колкото и да ви е странно, тези неща са 

безчинства и трябва да ни е срам. Духа е това което ни 

Помага, не останките. За Смъртта на Св. Иван Рилски ще 

ви разкажа по нататък, когато започна да говоря за 

Християнството. 

 Многото видове Католици, говори за многото 

вътрешни войни които са се водили за влас, ако 

погледнем колко вида Католици има, то само по себе си 

трябва да ни изведе до извода, че властта при тях е на 

първо място, грабели за да имат влас, безчинствали са 
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над гробове, за да вземат златото положено в тези 

гробове, но това злато е прокълнато, заради това 

повечето управници на Католиците се прераждат на 

другата Планета, те трябва да изкупят Гряха. Освен че са 

убивали Хора, за да вземат имането, те са убивали, 

защото не са вярвали в тях, не в Бог, а в някакъв си 

орден, те са тези които не са тачели Бог, а самия Папа, 

смятали са го за Бог, че той е единствено свързан с Бог и 

никой друг, така че тези техни зверства и вярвания са ги 

отдалечили от каквато и да е Религия, но заради властта 

която са получили, са се наложили на повечето места, не 

че хората са Вярвали толкова силно, били са 

принуждавани, и постепенно с поколения това е 

останало в тях, забравяйки по какъв начин са карани да 

бъдат Католици(този пример го имаме и в нашата 

История при потурчването ни). Това не е истинска Вяра и 

Бог никога не е Бил с тях, Бил е в обикновени Свещеници, 

като Св. Франциск, но никога не се е явявал на Папа, 

макар те да пропагандират обратното и си имат 

традиции в това да манипулират Населението, че 

решенията са им дошли от Висше, това не отговаря на 

Истината, те са самозванци жадни за имане и власт, и 

нищо друго, повече са убивали, отколкото да са 

помагали, било им е нужно повече показност, отколкото 

да правят нещата по Истинския им начин.  
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В днешно време Католиците са по-спокойни, отново има 

злодеяния от тяхна страна, но вече всичко е много тайно, 

няма я тази показност на власт, опитват се да поправят 

разрухата която са, но това няма да се случи, както казах, 

Истинските Служители са в обикновените Храмове и 

никъде другаде, много Католически Свещеници са 

Свързани с Бог и Помагат на Хората, те са в далечни 

райони, далеч от проказата на управата, Служат на Бог и 

Помагат на Хората. Макар да има много поквара, все пак, 

както навсякъде има и Истински Служители на Бог. 

 Най големи Заблуди в Католицизма: 

 Първата и най съществена е, техните оправдания с 

Бог! Те могат да оправдаят всяко свое действие с Бог, и го 

казват съвсем явно, макар да проповядват Десетте Божи 

Заповеди, с лекота ги пренебрегват, а пред Народа се 

оправдават, че им е казано от Бог. Това противоречи на 

каквото и да е разбиране за Религията която ни е Дарена, 

но сме били много глупави в тогавашното време. Хората 

са били изцяло в ниските Вибрации, не са могли да 

разсъждават трезво, винаги са имали нужда да бъдат 

водени, и заради това са манипулирани без никакви 

усиля, достатъчно е било да се каже Бог, и те се 

смирявали покорно, смятайки че тези убийства са 

поискани от Бог. Трудно ми е да проумея, как толкова 

лесно са били манипулирани, но е факт който е видим 
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без никакви усилия, но за сегашното ни мислене и 

разбиране? 

За тогавашното време е било важно всичко да се 

оправдава с Бог и заради това повечето Заблуди са 

залегнали от тогавашния период, те са се превърнали 

като Божи Заповеди, макар никъде да не фигурират като 

такива. Има ритуали за жертво-приношения, някой от тях 

се спазват и до днес. Ритуали за мъчения, като се 

оправдават, че ги свързват с Бог; Ритуали за безчинства, 

които целят да изкарат нещо което е в самите Хора и са 

техни Дарби, като при Вещери и Гадатели. Католиците 

отричат гадаенето, макар да тачат Пророци, отричат 

Магии, макар самите те да правят такива, отричат самото 

съществуване на Бог, чрез всичките тези Ритуали, което е 

повече от видимо, че са напълно Човешки, нито Исус, 

нито някой от Апостолите е Предавал подобни Ритуали. 

Виното се поема само от Главните Свещеници, а на 

народа, не се полага, това е явно разграничаване между 

Висши и обикновени Хора, на тях се дава само неквасен 

хляб, това също е противоречие на каквито и да е 

писания от времето на Христос, те отричат много неща 

които Христос е оставил като наследство. Лъжата при тях 

се дели на много видове, те приемат благородната лъжа 

за нещо нормално, но забравят, че съдържа думата 

лъжа. За Бог няма значение дали е подтикната от 

„благородство“, ако вреди, то значи си е чиста лъжа, това 
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го има и при нас, ако излъжем подтикнати от 

оправдания, че предотвратяваме или помагаме чрез 

лъжата, това отново си е лъжа. Бог Работи с мен за това, 

показа ми много Истини и Илюзии които сме приели. 

Католиците много често се оправдават за Лъжите и 

Заблудите, защото смятат, че помагат, така крият и много 

Реликви и Писма които съдържат много Истини, както 

това, как да се Освободим от Вредното Влияние на 

ЕГОТО.  

Имало е много Служители на Бог които са Отдали 

Животите си в изучаване на ЕГОТО, и са имали знанието 

чрез което можем да го покорим, за да се Свържем 

напълно с Бог. Цялото това знание е събирано от 

Католици и други Религии, но най-вече при Католиците, 

или е унищожавано, или покрито в дън земя, така че 

никога да не види бял Свят. Били са Канализирани много 

Метода за преодоляване на ЕГОТО, непрекъснато ни се е 

Помагало в тази насока, но всички тези Дарове, както и 

хората които са ги писали, са били заличавани, за да 

може масата да е покорна и да не знае, че е Подобие на 

Бог. Тайни които са крити, не се е позволявало на Хората 

да си мислят други неща, освен че са роби, и ако не 

слушат Бог, Бог ще ги погуби,“ я чрез мълния, я като им 

отнеме живота на тях и цялото семейство“ - такива 

заблуди са се ширили през цялата История на 

Католиците, при тях има най-много Заблуди в това 
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отношение, че Бог отнема Животи когато се разсърди, 

когато сме се провинили спрямо техните закони, не 

спрямо Божите Заповеди, а спрямо техните закони които 

са наложили, включително даването на данък или 

събирането пари за Църкви и Храмове, което е било 

въведено чрез Закон, ако не се спазва, ако не дават пари, 

били затваряни и измъчвани. Картината е много 

зловеща, но е част от Историята на Католиците, те са най-

бруталната Религия, от тях са произлезли почти всички 

тайни Организации, мислите ли че е случайно?  

Наскоро пуснах статия за тях и описах това което е и при 

Католиците и тайните им организации, винаги Властта и 

Парите са били Водещи, както при Католиците, така и 

при тези тайни Организации, като Масони, които са най-

безобидни, Илюминати и Тамплиери, Ку-Клукс-Клан, 

Алхимици и по неизвестните за нас, те всички са 

основани на това, да имат власт и пари, нито една от тях 

не е основана върху Религия. Те използват отделни 

фрагменти от Религията, но основната им е цел е властта, 

и да завладяват Светове, не друго, да се внедряват в 

Държавите за собствени лични цели и интереси. Имало е 

една единствена тайна организация която бързо е била 

унищожена, всичките им членове са били избити 

зверски, не мога да видя името и, защото в момента 

научавам за нея, не могат да ми го предадат, но явно и в 

това има Промисъл, важно е че е имало едно единствено 
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тайно общество с Истински Намерения за Хората и 

Вярата в Бог, но не били по плана на Католиците, и са 

били зверски избити.  

Някой от картините на Католиците показват убийства на 

Хора, мислите ли, че това е случайно, погледнете колко 

много картини има с нарисувани зверства, за тези неща 

не разсъждаваме, но е време Истините да излизат на яве, 

да си казваме нещата, такива каквито са, а не да не 

мислим и да приемаме техните „благородни лъжи“ за 

истина, това не трябва да се позволява, трябва всеки от 

нас да започне да Мисли и разсъждава върху всяка 

заблуда която ни е вложена чрез користните цели на 

Папи, Епископи и Кардинали, чрез користни цели от 

страна на Владетели и Крале, на Цезаровци и 

Наполеоновци и какви ли не владетели и покорители на 

Държави и Светове, само защото са се смятали за най 

Истински, и че трябва да управляват целия Свят, в това 

число и Хитлер, но за него имам специална информация 

която ще Ви предоставя. Това са били целите и на 

Католиците по онова време, да завладеят Света, 

оправдавайки се чрез Бог, това са чисти човешки пориви 

които най често наричаме лудост, и не е далеч от 

истината, двама Папи са заставали начело с Шизофрения, 

но кои, не ми Дават да кажа. 

Хитлер - много интересна фигура от Историята на Земята, 

тя също е свързана с Религията, заради това я 
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разглеждаме, защото разглеждайки я, няма да можем да 

намерим разлики, между Католицизъм и Фашизъм, те са 

поразяващо сходни, действията и на двата вида говорят 

единствено за Зверства и завладяване на Света, неговото 

управление и подчинение на останалите, които не са в 

техния кръг.  

Хитлер също е бил Болен Човек, неговото Психическо 

състояние е известно, има не малко доказателства за 

шизофрения при Хитлер, един Луд е успял да завладее 

почти целия Свят, така се е случвало и при Католиците, с 

техните кръстоносни походи и поробване на Държави 

които са имали различни Религии. Приликата е повече от 

очевадна. Хитлер е мислел, че единствено тяхната 

арийска раса е достойна, всички останали, макар 

действията да са били насочени главно към Евреите, 

защото е имало пророчества които предвещавали края 

на тяхната Раса, за което се обвиняват Евреите, те не 

признавали никой друг, освен тях самите. Ще кажа 

няколко реда за тези пророчества, те не са дошли от 

Светлината, Хитлер се е занимавал с Езотерика, 

извършвал е много ритуали за превземане на човешкото 

съзнание, той е бил обладан от тъмна Същност, от тъмна 

Планета, това е най-сериозното превземане на Човешко 

съзнание от страна на Същност, не може да се докаже, 

но го виждам във Вселенската Библиотека. Бог е 

Позволил това, защото сме имали нужда от страдания, да 
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се стреснем от това което сме били. Жестокостта която е 

била по това време, ни е помогнала да не се избием на 

по-късен етап, когато Оръжията са станали много по 

сериозни. Урока от Втората Световна Война ни е 

помогнал да няма трета, четвърта и пета Световна Война, 

това също не може да се докаже, но е имало такава 

Реалност, заради това Бог е Допуснал да водим тази 

война, с един единствен Човек и Същността която се е 

вселила в него. Той до толкова е бил обсебен, че в 

последните си дни се е Молил на Бог за Помощ, защото 

самия Хитлер е разбрал, и се е Осъзнал, че е бил воден 

от зла Същност, това са тайни които не може да се 

докажат, но който има достъп до Вселенската 

Библиотека, може да попита, за да се убеди в тези 

твърдения. По същия начин са били водени трима от 

Папите при Католиците, трима от тях са с шизофрения, и 

са били обсебени от Същности, това е достатъчно като 

информация, за да се разбере, че в тях Чистота няма, те 

са обладавани и са водени от злото, както от страна на 

ЕГОТО, така и от други зли сили.  

Ислям: 

Исляма е много трудна тема, тя е изпълнена с много 

Илюзии и Заблуди, Исляма може да накара Човек да 

отнеме Живот, както своя, така и на останалите, 

оправдавайки се с Бог, какво всъщност кара Хората които 

Вярват в Бог или Аллах и Неговия Пророк Мохамед, в 
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случая Исус, да извършват злодеяния, разбира се това е 

ЕГОТО, в тях е вкарано изключително много ЕГО, 

оправдавайки се, че Бог Иска това, до толкова е 

залегнало да подхранват своето ЕГО, че те буквално не 

мислят. Захранват ЕГОТО си още от малки и то повече не 

може да бъде спряно, това стои в основата на проблема 

Ислям. Да, наричам го проблем, защото те са се напълно 

отдалечили от Бог, повече са се свързали със сатаната, 

ако имаше сатана, но все пак не всички са такива. Много 

малко от тях са приели старите разбирания, от тяхната 

Религия, за съжаление, и те се повлияват от останалите, 

то е като зараза, виждат масата, че действа по този 

неприемлив начин и го възприемат постепенно за 

нормално.  

Какво нормално има в това да отнемеш Живот?, та нима 

Бог го прави, нима Бог е Казал, че трябва да се взривяват 

бомби, че жените трябва да се крият, тук както 

забелязвате наблягам повече на радикализма в Исляма, 

това е така, защото той е започнал да бъде масов, 

колкото и да си противоречат тези които все още носят 

във себе си старите разбирания, които са малко по 

Човечни, единственото което е важно, че като цяло 

Исляма е изключително вреден. Ще подходя единствено 

от страна на това, какво причинява Исляма на 

израстващите деца, на какво ги учи, и как техните деца 

израстват самоубийци? Да говоря за техните Заблуди, то 
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това ще бъде тема в която повече ще виня, а не искам да 

го правя, искам единствено да посоча причините за 

тяхното невежество и това, че са се отдалечили от 

каквато и да е Духовна Мисия, те използват Религията за 

собствени цели, не да Служат на Аллах, служат 

единствено на тяхното ЕГО. 

Повечето знаем на какво е способно ЕГОТО  и ще 

разгледаме проблема от страна на него, без да виня 

който и да е. При тях е невъзможно да се повлиява 

външно по какъвто и да е начин, но след като го имаме 

за пример, то значи, че трябва да се Поучим от вредата 

която носи Исляма, в самите Хора, това че не служат на 

какъвто и да е Бог, ще остане на заден план.  

Бог може да ни Помогне единствено ако сме с Чисти 

помисли, а техните мисли са изпълнени с много злоба, 

отмъщение, приемат потискането на Хората за нещо 

нормално, не се борят да се Освобождават от Тежести и 

Заблуди, а си създават нови и нови, до толкова им се е 

изкривило съзнанието, че са се помислили за 

единствените „Истински Служители на Бог“. Да се 

мислиш за най-истински, води единствено до тотална 

загуба на всякаква Божествена Искрица, но противно на 

това което пиша, Бог е сред тях и им Помага 

изключително много, независимо че убиват и 

отмъщението е част от тяхната Националност, Бог им 

Помага и в това, а обяснението е много просто - Бог 
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никога не губи Вяра в децата си, всички ние сме Негови 

деца, и колкото и да сме се провинили, Бог никога не се 

отказва от нас, колкото и да ни е завладяло ЕГОТО и да 

ни кара да убиваме, Бог никога не губи Вяра, че ще Успее 

да ни Помогне. Не се и надявам, че ще успея да променя 

каквото и да е в тяхната Религия, това е Мисия 

единствено на Бог, ние ще разгледаме единствено 

ЕГОТО, как самата им Религия е базирана на това да 

подхранват собствените си ЕГА. Всичко в тяхната Религия 

е базирано имено на това, подхранване на ЕГОТО и 

оставянето им на неговата воля, това да подхранваш 

ЕГОТО на децата си го правим и ние, но несъзнателно, 

докато при тях е целенасочено, макар и те да не го 

Осъзнават, е така. Всичките им текстове в Корана са 

насочени по този начин, да ги карат да се възгордяват от 

всяко нещо, това да потиснеш съпругата си е знак, че 

спазваш каноните на Исляма, това да се Молиш само 

коленичил, е гордост която не могат да преодолеят, по 

този начин в тях се подхранва мисълта, че те единствено 

са „Богоизбрани“, защото виждате ли „ние колко много 

се Молим, всички сме в Храмовете и викаме , кланяме се 

и не допускаме никой да ни пречи, каквото и да правим, 

ние си вадим килимчето и започваме да се Молим на 

Аллах“, не желая да ги осмивам, макар да изглежда така, 

но защо му е на някой подобни деяния? Исляма 

обяснява това с желанието  на Аллах да му се 

подчиняват, ако сме деца Божи? макар и този пример за 
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тяхната Религия да е неправилен, Бог е искал децата му 

да се кланят, и по този начин да му покажат, че са Негови 

роби, че са отдали Животите си единствено на Него и 

никой не може да ги отклони от Аллах, никой не може да 

им отнеме правото да приложат Волята на Аллах, макар 

да не чуват Аллах. 

Те имат много силна Интуиция, това се дължи на  

Фанатизма, възприели са това което идва от ЕГОТО, за 

гласа на Аллах. Има много Молитви за Заклинания в 

Корана които действат с пълна сила, това е свързано с 

далечните им корени от преди Христа, когато са били 

племе, завладяващи другите чрез Проклятия, Магии и 

Заклинания. Тогава Исляма е бил още по-лоша Религия, 

тяхната единствена цел е била да завладяват тези които 

не вярват или се кланят на друг Бог. Това го има и при 

нас, но при тях е преминало във Фанатизъм. Възприели 

са, че тяхната Мисия е да вкарат всички в „правия път“, 

това да служат на Аллах и Неговия Пророк Мохамед, но 

до къде са стигнали с тези си убеждения, всеки може сам 

да разбере, целта не ми е това, целта е да покажа, как 

още от малки захранват своето ЕГО с безсмислени неща, 

които се превръщат във Вяра която наричат „Истинската 

Вяра в Аллах“. Всяко убийство се оправдава с Аллах, и 

многоженството се оправдава с Аллах, Заклинания и 

Магии, за тях Аллах е много строг човек, който въдворява 

чрез тях реда на Земята - за какъв ред говорим, за какви 
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наказания от страна на Бог, можем сами да усетим 

Заблудите в вярванията им, заради това спирам с 

Исляма. Не ми е целта да провокирам никой от тях, 

единствено ако успея да накарам някой да се замисли, 

но то ще бъде за кратко.  

Промяната при тях ще настъпи след 500 години, тогава 

Бог им е Приготвил Изпитание от 300 години, където 

Исляма ще бъде отхвърлен, дори и от самите тях. 

Грозното на сегашни етап в който се намират е, че 

тяхната Религия се използва от други, за постигане на 

собствените им цели, които се оправдават с Аллах, така и 

тъмната организация ги използва, за да ни заливат с 

бежанци, с което да внесат допълнителни Страхове. 

Нормално ли е да изоставяш родното си място, те са 

свикнали с техните традиции и това да Живеят под 

непрекъснат стрес, не че искам да се изолират, това е 

техния нрав, тоест ЕГО, и те са свикнали да Живеят по 

този начин, до толкова са свикнали с убийства, кланета и 

отмъщения, че не изпитват ни най-малко състрадание 

към този който е умрял, те убиват, а наричат всичко „че 

Аллах е пожелал така, че Аллах е решил да вземе този 

Живот, защото е недостоен, те са само оръжието на 

Аллах“, колко заблуден трябва да си, за да оправдаваш 

всяко свое безчинство с Бог, колко заблуден трябва да 

си, за да се помислиш, че единствено ти си оръжието на 

Бог, че всички останали са безверници, колко заблуден 
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трябва да си, да си мислиш, че жените са нисши създания 

и са на Земята, за да се грижат за мъжете, че на мъжете 

им е позволено всичко, те са „силните истински 

служители на Бог“, а жените са пратени само да раждат 

деца и да служат на мъжете си, колкото и заблуди да 

изброявам, винаги ще останат още много които не съм 

засегнал. Да учиш детето си да убива още от десет 

годишна възраст, не е мъжество, ние не живеем в Ерата 

когато са се водили само войни, те изкарват Живота си в 

мисли за това, че трябва да победят в тази Война, да 

накарат всички останали да ги почитат, да им се кланят, 

като най-истинските деца на Бог, а всички останали са 

неверници. Тяхното ЕГО е изключително силно, дори и 

да пожелаят да се променят, което няма да се случи 

скоро, ЕГОТО няма да им позволи. Захранването на 

ЕГОТО е още от люлка, всичко е пропито в тяхното ДНК, 

те могат и да усещат Енергиите, да боравят с тях, чрез 

Магии и Заклинания, но всеки може да се научи на това, 

всеки може да хване Корана, който е преизпълнен с 

заклинания и Програмирания, за да започне да върши 

злодеяния, това не е способност, а кодиране на Енергии. 

Лошото в Заклинанията е, че Същностите които създават 

са много силни, заради голямата „Вяра която имат в 

Аллах“, те са много по-силни от подобните които се 

създават в Християнството и Католицизма, заради това 

ни е страх от тях, не от самите Хора, а това, че могат да ни 

навредят, а ние да не можем да направим каквото и да е.  
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Бог има Промисъл и за това, след известно време ще 

пусна специална брошура с Молитви за премахване на 

техните Заклинания, както ги наричаме „Турска Магия“, 

Молитвите ще ни бъдат Дарени от Бог, за да може да 

премахнем страхове от тази Нация, и това да имат 

толкова силни Магии и Заклинания, Дари ли ни Бог 

начина да се Изчистим и Предпазим от техните 

заклинания, то те се превръщат в обикновена заблудена 

Нация, която е водена от ЕГОТО, а не от Бог. Колко 

заблуден трябва да си, за да си мислиш, че ще убиеш, и 

това ще остава не наказано от Вселената, колко заблуден 

трябва да си, за да се мислиш за единствен, и че всички 

останали са заблудени, че ние сме неверници които не 

знаят какво правят, че единствено те са свързани с Аллах, 

и той води тяхната Нация, но всъщност ги води тяхното 

ЕГО, и това да се мислят за единствени. 

Наложи ми се да пребивавам в Лозенград, град на 

трийсетина километра от границата с България, искахме 

с моята приятелка да посетим няколко Енергийни места в 

този район на България, като гроба на Бастет, но се оказа, 

че няма никакви свободни места за преспиване в 

Българските хотелите и къщи за гости, защото всичко бе 

заето от Българска гранична полиция, които пазеха 

границите от бежанци и трафиканти. Наложи се да 

запазим място за спане в Турция, като единствена 

алтернатива, пък ни излезе и по-евтино. Речено сторено. 
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Вечерта когато се разхождахме в Лозенград, реших да си 

купя печени кестени, бяхме тръгнали напълно 

неподготвени, не бяхме обменил пари, не знаех какъв е 

курса, бяхме като в мъгла. Обменихме пари в града, но 

не запомних курса, когато ни казаха колко струват 

кестените, на приятелката ми и се стори, че е много 

скъпо, но аз съм такъв, доверявам се на Хората, реших и 

платихме цената която поиска човека, уличен търговец, 

застанал пред една количка на която печеше кестените. 

По късно, когато пресметнахме и вече се ориентирах в 

тамошните цени си направих сметка, че ни е взел десет 

пъти от горе, с тези пари които купихме кестените, щяхме 

да купим цяла тава еклери, сравнението е достатъчно, за 

да разберете, колко много са ни излъгали, и на това 

исках да наблегна.  

Подобни Негативни деяния, като кражба, убийство, 

лъжа, корист, мога да изброя всичките ни познати до сега 

негативи, се приемат за нещо нормално, за част от 

техния манталитет, той е предаден и на нас, това че сме 

били 500 години под Турско Робство ни е повлияло, 

виждам го ясно в Историята, ние сме възприели техните 

негативи и те също са част от нашия манталитет, но по-

важното са те и тяхната „вяра“.  

Коя Религия учи да се лъже, във всички заляга Любовта и 

добродетели, но в манталитета и възпитанието им, 

подобни негативни деяния се възприемат за нормални, 
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не се страхуват когато постъпват грешно, нямат страх, че 

Вселената ще им вземе това което са отнели с лъжа, 

всичко възприемат като част от живота им. Подобно 

възпитание говори за липса на каквото и да е такова, 

вече не говоря за Религия, а за обикновено възпитание, 

каквото трябва да се изгражда в децата ни. От малки 

имат примера на родителите си за това, „как да 

оцеляват“, точно по този начин оправдават негативните 

си поведения, но на Истински Вярващия, това е 

неприемливо, макар повечето на които споделих тази 

случка, да ги оправдаха, и да ни виняха нас, че не сме се 

били подготвили предварително, все пак, брошурата е за 

това, да ви покажа разликите между Вяра и Заблуди. 

Приели сме техните заблуди за нещо нормално, с което и 

ние ги подхранваме, и дори им подражаваме! 

Другото което ми направи впечатление, защото до сега 

не бях ходил в Турция е, високоговорителите които ечат 

от всеки край на града, чувал съм ги в София, но там ми 

бе прекалено, пее се нещо от Корана, и то трябва да ечи 

на всякъде, това ме дразнеше, но обърнах внимание и на 

хората, те не обръщаха внимание, всеки продължаваше 

да си върви по улицата, да си работи, никой не спираше 

работа. Какво всъщност постигат с това парадиране, 

опитвах се да намеря причината за този изключително 

силен шум, трябваше да има нещо с което да им помага, 

за съжаление, колкото и да се опитвах да оправдая 
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шума, единствените заключения до които стигнах е ЕГО и 

парадиране, ЕГО и налагане насилствено на вяра, 

въобще не говорим за Вяра от Сърце, а за насилствено 

програмиране на Хората да „вярват в Аллах“, но дали 

подобна вяра е качествена, това никой не го интересува. 

Програмирането ни е процес който се наблюдава при 

всички ни, на този Етап е част от третата Световна Война 

която ни очаква. Програмират ни по най-различни 

начини, но в Турция, и въобще в Исляма, то е залегнало 

като основен начин за налагане на религията им. 

Програмирането на Хора не идва от Бог, той не е налагал 

Вярата си на никой, а чрез собствените ни Действия и 

Учения, ни е Показал, че това е Истина и всеки трябва да 

се замисли за това, което е проповядвал, не е карал ни 

един да прави каквото и да е насила. Вижда ми се 

безсмислено да ви убеждавам, че насила, нищо хубаво 

не може да се случи, така и от тяхната религия, не би 

трябвало да очакваме някакво качествено възпитание, 

напълно разбираемо е, защо имат подобен манталитет, и 

защо Вярата им е повърхностна, защото ЕГОТО е 

навсякъде - то ги ръководи, а то може да измисли 

единствено пагубни за нас деяния, то не вижда вредата 

която нанася на околните и Света, мисли само за единия, 

но не и за Цялото, поради това, те  са единаци, които са 

програмирани да се държат като Цяло, само това ги 

сплотява, програмите които са създадени, чрез 

Заблудите и Манипулации на техните свещеници, които 
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са залегнали като „Божии желания и закони“ - властта се 

определя от един Човек, и е насочена за лични цели, не 

за Хората, а за да служат на един човек, тук няма да 

намерим нищо Светло, камо ли Бог, а единствено 

Заблуди и Прегрешения.  

Имаме много примери за Хора които са се мислили за 

единствени и истински, за такива които са придавали на 

своята Нация уникалност и са тероризирали останалите с 

това, Исляма не е по-различен от Фашизма, той е копие 

на този строй, но възприет в Религия, възприет като 

единствен начин на Живот, който е най-близък до Бог. 

Фашистите са убивали, Ислямистите убиват, намерете 

разликите, ако са две, то значи сте се замислили много 

надълбоко, но ако не откриете, не се чудете, защото е 

така, Фанатизма ни е съпътствал непрекъснато, както 

Американците които са завладели цялата Земя, те също 

са Фанатици, те също проповядват подобна Религия, но в 

икономиката. Дали ще е Религия или икономика, и това 

да се печелят пари, разлика няма, принципа на заблуда е 

един и същ, и той винаги е свързан с ЕГОТО.  

Фанатизма е крайна проява на ЕГО, ако се оставим 

напълно ЕГОТО да ни води, винаги ще стигнем до 

някаква форма на фанатизъм, макар това де се отхвърли 

от някой читатели, това е правилното обяснение, ако 

някой има друго обяснение в което може да изключи 

влиянието на ЕГОТО, то значи, че и той е Завладян от 
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ЕГОТО, макар да критикувам, и да настоявам за моята 

гледна точка, не виждам друга - ЕГОТО е способно да ни 

накара да се отречем от самите нас, да ни накара да 

убиваме, да не обичаме, да сме терористи, диктатори и 

фашисти, всеки може да усети общото във всички тези 

Заблуди, и то е ЕГОТО и желанието му, да сме 

единствени, да сме най-добрите, само ние да можем и 

да сме уникални, само ние да сме добре, за другите да 

не ни интересува, да забравим всякакви Човешки 

качества, като визирам в това човеколюбие, милост, 

желание да носиш само добро, да се стремиш да 

облекчаваш Живота и на останалите, а не да се стремиш 

да тероризираш и подчиняваш всички останали, само за 

да може, ти да си най-великия.  

Този Урок все още не сме го взели, нищо че сме 

преживяли Войни и сме страдали много в миналото, 

Урока остана не взет. Подобен краен радикализъм се 

наблюдава и в микро план, да вземем семейството, тук в 

по малки мащаби, член от семейството се опитва 

непрекъснато да надделява над другия, ако не е съпруг 

или съпруга, то ще са деца, то ще са роднини, то ще е в 

работата, да виним другите, без да погледнем, че същото 

го има и при нас, нищо че не убиваме, убийството го има, 

но на психическа основа. Ако потискаш някой, примерно 

мъжа тероризира и бие съпругата, защото е ревнив, 

постепенно той я пречупва, пречупва желанието и за 
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Живот. Ако потиснатия отнеме сам Живота си, това не 

означава, че ти не си го убил, твоите действия са лишили 

потиснатия от възможността да се съвземе, за да види, 

че Живота извън семейството е хубав. Крайните 

радикални действия могат да се видят на всякъде, ние не 

сме си научили Уроците от миналото, заради това както 

знаем, докато не си научим този Урок, все ще идват 

моменти когато някой Фашист, Ислямист или Тъмна 

Организация, ще се опитват да завладее целия Свят, за 

да покажат, че те са най-силни, те са единствени, а 

всички останали са глупаци, дали ще е материя, дали 

Религия, това е без абсолютно никакво значение, Урока 

ще бъде научен по един или друг начин, дали Бог е 

оставил Исляма, за да може да си вземем Урока, това ще 

покаже бъдещето, ние сме тези които имаме глави на 

раменете, имаме Бог и начините за Осъзнаване и работа 

по нас, ако се оставим, ако продължим да разчитаме на 

Заблудите от страна на ЕГОТО, както е до сега, не от 2000 

години, а от много време на зад, от времето на 

Атлантите, които също са били Завладени от ЕГОТО и са 

се самоунищожили, от времето Арктурианците, които 

също са се самоунищожили, но Бог ги е спасил на друга 

Планета - ВРЕМЕ е този Урок да бъде научен, че ЕГОТО не 

е Бог, то е част от нас, върху която част трябва да се 

работи съзнателно, още от най-рана възраст, още докато 

нашите деца сучат от майката, още от тогава трябва да 

започнем работата по ЕГОТО на нашите деца, само по 
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този начин ще се Променим. Това всеки да се бори с 

своето ЕГО, след като вече сме завладени от него е Война 

със самите нас, от която страдаме, от която се губим, и е 

трудно без Помощта на Бог да се преодолее каквото и да 

е.  

Водя Вътрешна Война със самия себе си и това което съм, 

от четири години, не съм излизал от ада на войната, не 

виждам и изход, не виждам и лекота, войната не спира, 

заради това Ви Казвам, че начина е като се захванем на 

работа и съзнателно възпитаваме нашите деца, 

съзнателно да премахваме тяхното ЕГО, още докато са 

много малки, плаче за играчка - по добре да се 

нашамари, отколкото да се угажда, всяко угаждане 

подхранва неговото ЕГО, иска нов телефон, намираме му 

работа и го оставяме само да си спечели парите за този 

телефон, иска да бъде до късно навън, винаги трябва да 

има реципрочна работа, на другия ден му създаваме три 

пъти повече работа свързана със семейството и дома, за 

да разбере, че няма нищо даром, че за всяко нещо 

трябва да се работи, за да се заслужи. Сега получават и 

не уважават, искат и не могат да спрат да искат, но не се 

трудят за това, всеки може сам да си намери 

оправдания, че не е такъв, но те не служат за нищо, 

оправданията отново идват от ЕГОТО и това, че ние сме 

по-различни от Исляма, че сме по-добрата Религия, че те 

са глупави и тем подобни мисли, те всички ще са дошли 
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от ЕГОТО, но в един момент може да се окажем на 

тяхното място, и нас да хулят и винят, докато не се 

завърти колелото, и тези които са ни хулили, не застанат 

на нашето място, така докато не си научим Урока, че 

трябва да контролираме нашите ЕГА, че те са в основата 

на абсолютно всичките ни страдания и нещастия, че 

докато не започнем съзнателно да се променяме, първо 

ние колкото можем, защото е невъзможно завладян от 

ЕГОТО, да се освободи от него, казвам го от личен опит, 

толкова много Изпитания съм преживял, плачех и се 

Молех на Бог да спре да ме Подлага на Изпитания, а то се 

случва защото ЕГОТО все ме завладява. Бог Иска да 

постигна някаква минимална Чистота, но все не успявам 

да я постигна, ЕГОТО все намира начин да ме отклони от 

моя Житейски Път, оправдавайки се с това, че съм 

преживял изключително много и е време да поживея. 

 

Християнство 

Тук вече навлизаме в още по-дълбоки води, които няма 

да се харесат, не само на Църквата, като институция, но и 

на много други Хора, защото Християнството използва 

също много долни манипулации, служейки на самата 

институция. Ще започна с пример от самия мен, това 

което съм видял и съм отчел, като пагубно действие от 

страна на институциите на Българската Православна 



78 
 

Църква. Още с името може да се усети намесата на 

ЕГОТО, „Православна“, какво означава това, че 

единствено нашата Църква е „права“ за всичко, само тя 

има истинска връзка с Бог, а всички останали са 

грешници, по този начин, нещата не са много добре, та 

другите Хора не са деца на Бог, и Той не се грижи за тях, 

няма Румънци, няма Унгарци или Католици и 

Мюсюлмани, само ние имаме Истинска Връзка с Бог, и 

само ние разбираме най-истински, как трябва да 

Живеем, спрямо Божите Заповеди. Това разделение 

отново не е дошло от Бог, а от Желанието за влас и това 

да бъдем Първи, не само това, но сме се разделили на 

два фронта, едно и също Вярване, но разделени вече по 

дати, едните честват с 15 дни разлика Празниците, що за 

разделение е това, няма го в ни една друга религия, ние 

сме показност за това, че ЕГОТО е дълбоко навлязло в 

Религията. Тези два фронта не отстъпват от твърденията 

си с единствената мисъл, че ще загубят властта която 

имат, а къде в това е Бог, та нали служат на Бог, защо не 

са попитали Бог за това, кое е по-правилно, те не са 

действия от Името на Бог, а от името на ЕГОТО и нищо 

друго, не че едните са по-прави от другите, в случая 

всички са Грешни, защото решенията не са Дадени от 

Бог, а от ЕГОТО и желанието за власт, желанието да се 

наречем най-истинската Вяра, с което да бъдем на върха, 

отричайки всяка друга Вяра, отричайки събратята, а сме 
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едно, приели сме една и съща Религия, едни и същи 

Вярвания, само сме сменили датите. Защо е нужно това?  

Бог няма нужда да разделя едно и също нещо на две, 

или повече части, да има два центъра, две различни 

Вярвания в едно и също нещо, това звучи толкова 

абсурдно, че чак се чудя, как остава все прикрито, за да 

се проследи колко много е навлязло ЕГОТО в 

Християнството. Еднаквото между Католици, 

Мюсюлмани и нас е, именно дълбоко навлязлото ЕГО в 

Религията, почита се самата институция, но не и Вярата в 

Бог. Бог няма нужда, нито от главни, нито от институция, 

нито от нашите земни Канони, Той ни е Дал всичко 

необходимо, за да стигнем до Него, за да заживеем 

Щастливо, ние и нашите ЕГА се нуждаем от това 

разделение, колкото сме по-разединени, толкова сме по-

слаби, това го знаем всички, разделението води до 

слабост, заради това и Вярата ни е толкова слаба. 

Разделението което се е получило в глобален мащаб, 

като тук изключвам Източните страни, те са си добре, те 

изграждат добродетелност в децата си, не говоря за 

Африка, където ние умишлено сме забавили тяхното 

развитие, а единствено за Западния Свят, всички ние 

които сме се разделили на различни Религии, привидно 

еднакви, но с различни вярвания. Всички ние имаме 

една основа, това е Исус Христос, което говори, че всички 

ние трябва да стигнем на едно и също място, като си 
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представяме в центъра Бог, което говори, че всичките 

Религии трябва да стигнат до Бог и всички да се слеем в 

ЕДНО с Бог. Но това все още не се е случило, което не 

означа, че няма да се случи, този процес вече е на ход, и 

всичко което ни се случва в сегашен етап, цели именно 

това, всички да се слеем в ЕДНО заедно с Бог. Това е 

чиста Идеология, но без намесата на ЕГОТО, то досега ни 

пречи да се Обединим и да се Слеем с Бог, което ни 

подсказва, че истинския демон е то, но то е Дар, Дарен 

ни от Бог, трудно ще е да разберете Замисъла на Бог, ако 

не сме си научили досегашните Уроци, всичките войни 

които сме водили, са целели да ни научат, че само когато 

сме Единни, само тогава сме силни, а ЕГОТО ни е Дарено, 

за да водим Вътрешна Война, която има за цел да 

различим ясно добро от зло, с което по естествен начин 

да пожелаем да се Обединим в Едно. ЕГОТО ни Помага 

да се разгръщаме, да преодоляваме всевъзможните му 

заблуди, които са Дар, те са в основата на това, да се 

изпълним с Божествената Мъдрост. Ако Бог ни бе лишил 

от ЕГОТО, което е Истинския демон, за който се говори в  

Библията и Корана, то нямаше да можем да се 

Разгръщаме и да внасяме Мъдрост в нас, щяхме да 

изпаднем в една единствена заблуда и нямаше да имаме 

никакъв пример за това, да различим добро от зло. Все 

едно да затворим две деца в една стая, без те да имат 

примера за нещо по различно от това, което се случва 

във стаята, всяко тяхно действие щеше да приеме 
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формата за нормално деяние, именно защото нямаше да 

имат примера, какво всъщност е лошо, ЕГОТО изпълнява 

тази функция, непрекъснато ни вкарва в заблуди, с които 

трябва да се усетим, или както казваме, да се Осъзнаем, 

да се преборим с ЕГОТО, променяйки поведение и 

мисли, с което приемаме Мъдростта която Бог ни е 

Дарил, с единствената цел, да ни Научи да се Обичаме, 

за да бъдем щастливи един с друг, не разделени, а 

Обединени. За да може една Мъдрост да влезе на 

дълбоко в нас, и да живеем спрямо Мъдростта, то трябва 

да се изстрада, казвам го по този начин, защото 

единствено когато изпатим от нещо, единствено тогава 

започваме да го следим, за да не ни се случи отново, така 

и с Мъдростта, трябва да сме я преживяли, за да 

заживеем спрямо нея, в противен случай, ако само сме я 

прочели, ще знаем, но няма да бъде част от живота ни, а 

само ще парадираме с нея. Всичко е заложено в нашето 

ДНК, ние се нуждаем един от друг, заради това Казвам, 

че ЕГОТО ни разделя, което трябва да ни Помогне да си 

научим Урока, за да започнем да се Обединяваме, да 

премахваме всички бариери които сме си поставили, 

постепенно да има една единствена Религия, макар да 

не е правилен този израз, защото единственото което 

трябва да остане е Бог. Не са ни нужни Религии и 

институции, всеки сам възпитава своето дете, и е негово 

задължение да предаде Мъдростта на своето дете, а тя е 

една, когато всички сме ЕДНО Слети с Бог, то само тогава 
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ще сме Щастливи, и ще усетим какво е да си Истински 

Божии наследник, Живеещ с традиции и Вселенски 

Закони, което обезсмисля и земните ни закони. Ако 

всеки предаде Мъдростта на своите деца, така че те да 

живеят спрямо Мъдростите, то няма да има нужда, ни от 

съдилища, ни от полиция, Идеология, която ще се 

постигне, защото каквото е Горе, това ще бъде и тук при 

нас, Речено, но е в процес на Сбъдване. 

Поотклоних се малко от Християнството, но е за добро, 

защото съм се сблъсквал с позорни действия в нашите 

Църкви. Настоятелства, Свещеници и уредници, всички те 

излъчват единствено ЕГО, и само ЕГО. На една от 

Златоустите Литургии в Неделя, Свещеник си 

позволяваше системно да я прекъсва, за да отправя 

забележка на църковния хор, че са почвали по-рано с 

една секунда, до толкова му стигна наглостта, че си 

позволи, ЕГОТО да надделее над Бог, спря Литургията 

защото е звъннал телефон, а старата жена не знаеше как 

да спре звука, макар да не искаше да го спира, защото 

дъщеря и се притесняваше за нея, но това бе причина да 

бъде спряна напълно. Макар да са два различни случая, 

става въпрос за Свещеници които трябва да дават 

пример за отдаденост към Бог, не към разпоредбите 

които са наложили, те не изнасят представления, а 

Молят и Благодарят на Бог, като негови Служители. На 

Бог не му пречи, ни нашите безобразия, ни телефони, ни 
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това, че са изнесли всички свещи извън Храмовете, или 

някъде настрани, и по този начин са позволили Църквите 

да се замърсяват. Свещи не се палят за красота, има 

причини да бъдат вътре в Храма, но за църковните 

настоятели е важно да превърнат Храмовете повече в 

музеи, отколкото в място наречен Божи Дом, място в 

което винаги трябва да се пази Чистота, не толкова 

физическа, а Духовна, свещите спомагат за това, да може 

всеки да Излее и се Освободи от всяка една Тежест, не да 

отидеш в Храма и да се прибереш Енергийно замърсен, 

смазан от многото Негативи които са започнали да се 

трупат в Храмовете. Всеки Ритуал и простите методи, 

като свещта която изгаря всичко негативно, се премахват 

и опорочават от настоятелите, превръщайки Храмовете 

на Бог и на Народа, в частни имоти, в които нямаш право 

на абсолютно нищо, освен да даваш пари и за най-

дребните неща, като Благословията от най-обикновен 

Човек като Свещеника, дори да го помолиш да те 

Благослови, той очаква за това пари. Това не е Служене 

на Бог, а на институция за печелене на пари, на гърба на 

вярата на Хората в Бог, пари и само пари.  

Свещениците и институцията не помагат, това време 

приключи, някога бяха утеха и скривалище за 

обикновените Хора, сега не можеш да си оставиш и 

тегобата там, защото не ти позволяват да се доближиш 

до Иконите, нито да застанеш пред Олтара, защото 
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всичко е оградено, нямаш достъп до нито едно Свято 

място, няколко квадрата пред входовете, и това е всичко, 

дали е редно и какво целят - само те си знаят? За какво са 

им тези преграждания, от какво се пазят - от тези от 

които се Хранят и  на които разчитат за Пари, 

едновременно се пазят от нас, и искат повече и повече. 

Замениха Восъчните свещи с парафинови, но и увеличиха 

цената, само и само да има повече и повече печалба. 

Восъчните свещи които продават по 5 стотинки на 

гробища и пазари, да не би да ги Даряват, и от тях Хората 

се прехранват, вашите парафинови свещи в Църквата, не 

са по-Святи, това че сте поставили  модерни печати, не ги 

прави по-силни или по-Святи, напротив, отново прозира 

Желанието ви за все повече и повече, не давайки нищо 

от вас, дори Опрощението е свързано с Тежест! За какво 

е нужно Свещеник да Опрощава Грехове, та нима някой 

да им е дал заповед за това, нима Бог да е Казал, че 

единствено те могат да опрощават Грехове. Който посочи 

текст от което и да е писание относно това което ни е 

завещал Бог, ще трябва да го извади дълбоко от своето 

ЕГО, защото такова писание не съществува - Бог е Казал, 

че единствено Той Дава Причастие, и Има Право да 

опрощава Греховете ни, не Свещеник, не някакъв си 

измислен канон, защо е нужно това - защото винаги 

имаме нужда да се възгордяваме и да искаме да сме 

повече от останалите! Така както като институция която 

се е нарекла „Православна“, така и със Причастието, 
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искат да вземат Единственото Право на Бог, те да взимат 

решението, кой ще получи Причастие и кой не, дори и 

изповедта се извършва без никакъв свидетел, 

единствено пред Бог и никой друг, Бог е Този Който 

Прощава и ние се отчитаме единствено пред Бог, не пред 

институция, не пред Свещеник, те са само изпълнители 

на Божията Воля, както те самите са написали, те са само 

свидетели на Божието Причастие, извършители на 

Ритуала и нищо друго, а техните Грехове кой ще 

Опрощава, та те са изпълнени с Грехове, кой от кой по-

тежък.  

Не съдя никой, Виждам и отчитам. Някога най-грешните 

Бяха само Политици и лихвари, сега към тях се 

присъединиха и Църквите като Цяло, защото отново 

допуснаха пазара да навлезе в самите Храмове, не пред 

тях, а вътре в тях, който го отрече, то значи, че е сляп, 

защото всичко се прави с единствената Цел да се печелят 

пари, няма Благословия за каквото и да е, без да си 

платим и надплатим, вече не става само с почерпка или 

Дар, а единствено само, и само с пари, който има пари, 

той ще получи Изчистване и Освещаване на дома, който 

има пари ще получи погребение, който има пари ще 

получи и венчило, който няма мълчи и се гуши, защото от 

Църквите не можеш да вземеш нищо. За Молитва, която 

бе три минути, ми взеха 10 лева и то регламентирано, но 

за разлика от повечето,  знаех колко Молитви са и какво 
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трябваше да се Прочете от Свещеника в Рилската Обител, 

той каза една единствена Молитва, взе парите и си 

тръгна, ама дали е помогнал, дали е Чист пред Бог, това 

не го интересуваше, единственото бе да вземе парите и 

да си тръгне възможно по-скоро, така и се случи. Макар 

този Свещеник да си получи Болестта (това ми го 

споделят точно в момента докато пиша), не е важно кой 

какво Наказание си е предизвикал, макар Бог да не 

наказва, а да ни оставя да си навлечем Изпитанията, за 

да се научим, все пак е важен факта, че Свещениците са 

приели Служенето на Бог за работа, отиват, прочитат 

нещо без да вложат каквато и да е Емоция, взимат 

парите и си тръгват безцеремонно, без да има и следа от 

неудовлетвореност, че не са свършили абсолютно 

никаква работа за тези пари които са взели, а ние 

плащаме, за да може някой по-истински и Свързан с Бог 

да ни Изчисти, да Помоли Бог за Помощ и това бе 

нормално, но преди време. Сега хората които ходят при 

Свещениците, някой от тях са по-чисти, от самите 

Свещеници, и това е очевадно, толкова често забелязвам 

това, че чак се учудвам! Не че не знам какво се случва, че 

всичко е Път към Бог, дори това, че все повече се 

разочароват от институцията в която се е превърнала 

нашата Църква, всичко е Път, но този Път ще трябва да се 

Трансформира в по-голямо добро, за да може да 

просъществува, не Вярата в Бог ще бъде ощетена, а 

самата институция.  
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Това което виждам като Промисъл на Бог не е никак 

добро, тези Хора ще ни завлекат чрез Вярата, България 

ще бъде разцепена, и то териториално, чрез Вярата и 

това, че трябва да слушаме тези които са напълно 

завладени от ЕГОТО. Та ние самите, вътре в България, 

сме се разделили на няколко Патриаршии, това 

нормално ли е, всеки е жаден за власт, да печели повече 

и повече, но Вие се наричате Божи Служители, ако е така, 

то единствено трябва да мислите за Бог и нищо друго, 

единствено трябва да целите да Помагате, така както Бог 

го Прави и го Изисква от нас! На кого Помагате като 

създавате тези разделения, на Хората, или на самите вас, 

колкото повече разделения има, толкова повече си 

поделяте и печалбите от вашата Работа, не Служене на 

Бог, а работа, институция която печели от слабостта на 

Хората и Вярата им, че само Бог може да им Помогне, 

тъй като не са успели сами да се справят, тъй като са 

болни и търсят Упование в Бог за своето Изцеление. Вие 

взимате мъката на Хората и изкарвате пари от това! 

Представено по този начин, не Ви ли се струва Грях, 

мъката на Хората не трябва никога да бъде повод за 

печелене на каквото и да е, та камоли да се прави от 

Хора които се наричат „Православни Божи Служители“, 

къде е правотата Ви в тези ваши действия?  

На Земята има много примери за обратното, Отдаване 

Живота в Служба на Бог, Помагайки на Божите деца, 
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имено на всички нас, обикновените и 

непривилегировани деца на Бог, но и Вашата Илюзия 

скоро ще бъде поправена. Тези които си мислят, че могат 

да подкупят Бог, като оставят повече пари и дарове в 

Храмовете, са истинските повлияни и заблудени Божи 

Чеда от Църквата, търсейки Спасение са способни да 

оставят всичките си Пари, за да подкупят Бог, за да им 

Помогне, не разбирайки, че при Бог няма пари, няма 

материя, Бог е Дух, Той е във Сърцата ни, от там трябва 

да идва всяка Молитва и Желание за Помощ, не чрез 

тези хартийки, а чрез Сърцето, Бог е в него, и от там идва 

всяка една Помощ и Истина, ако някой ви е изрицитирал 

безчувствено няколко реда от някоя Молитва, това няма 

да помогне, можем сами да си помогнем, като застанете 

Честно пред Бог, може да е и пред дървото на двора, Бог 

е и там, и там също ни чува, и ще ни Изслуша, но всичко 

трябва да идва от Сърцето, без да се притесняваме, че 

сме станали алчни, че сме обидили или убили някой, че 

сме навредили - заставаме с Чистото намерение да 

Изповядаме лошото в нас, с намерението Бог да ни 

Помилва и Помогне.  

Няма Молитва на Света която да бъде прочетена 

напълно безчувствено, и тя да Помогне, тези които не 

разбират Енергиите, може да не разберат това, а такива 

на които им е Дарено да Боравят с Енергиите, защото 

това е Дар от Бог, да можеш да Боравиш с всяка една 
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дума, думата излъчва, както кодове, така и нужната 

Енергия, ако бъде казана безчувствено, тя не излъчва 

абсолютно нищо, също като Символите в Рейки, ако не 

бъдат изрисувани с Чувство и Вяра, ако не бъде казан и 

нужният Ключ, те не действат, не излъчват никаква 

Енергия, просто са символи изрисувани без никаква 

Вяра, а Вярата идва от Сърцето, там където е и Бог, няма 

да спра да Ви го повтарям. Бог е във нашите Сърца, не в 

Иконите, те са само средство, за да можем поне малко 

да Материализираме Бог, по този начин да придадем 

Сила на Молитвите, Иконите служат единствен за това. 

Бог няма лице, нито Светците, Ангелите и Архангелите, ТЕ 

са Енергия, ние сме ги потърсили, като сме искали да ги 

видим за доказателство, ТЕ са ни дарили това от което 

сме имали Нужда, не е било от значение какъв вид ще 

придадем на всеки един Светец, Важно е било да ни 

Помогнат да Повярваме повече, да вложим Вяра в 

самата Икона, по този начин и тя самата става Жива, и 

започва да Помага, не това че оприличаваме Иконата на 

Богородица, а това че изключително много Енергия, Вяра 

е влято в нея, и ние самите, чрез Вярата си я съживяваме. 

Енергиите може да се замерят, но те не идват от Бог или 

от самия Светец, а от нас самите, защото сме се Молили 

Истински, чрез Сърцето пред Иконата, и тя е усвоила тази 

Енергия, а всяко нещо което носи определена Енергия е 

Живо, и  върху камък да се Молим,  и него ще можем да 

съживим, това е Истината относно Иконите.  
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По същия начин стоят нещата и при Храмовете, с тази 

особеност, че те са построени на стратегически места, 

така наречените Енергийни точки, по този начин 

Енергиите се движат. Такива центрове има много, ако 

трябва ще си построим нови Храмове, за да  ни Помагат 

за напред, това че Свещениците и управата са ги 

присвоили, независимо че са построени от самите Хора, 

няма да ни спре. Всеки Храм е построен от Хората, това е 

писано и може да се види нагледно, без капка съмнение 

в това твърдение, Хората са тези които са изградили 

Божите Домове, които наричаме Храмове или Църкви, 

Манастири или Параклиси, Църковната институция ги е 

превърнала в предприятия за печелене на пари!!! 

Не бих искал само да хуля, макар негативите да са повече 

от положителното, все пак Църквите приобщават Хората, 

все още имат функцията на отдушник, но вече този 

отдушник е загубил силата си на такъв. Храмовете след 

като бъдат привидно обновени, носят корено различна 

Енергия, това го усетих съвсем скоро. Отчитам намесата 

на моето ЕГО, че е недоволно от тези Промени, но се 

усеща различната по-замърсена Енергия. Какво всъщност 

се променя в един Храм, след като го променят по новия 

начин? Енергиите се обръщат, вече Храмовете се 

нуждаят да бъдат Чистени, задавам си въпроса, та нали 

те са построени на тези Енергийни точки, би трябвало те 

да способстват да се Чистят непрекъснато? Оказва се, че 
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не е точно така, ако Хората които са вътре бълват повече 

негативи, от това да носят Божията Светлина, Енергиите 

които са постоянно там започват да избледняват. Според 

Вселенската Библиотека, след тридесет години, тези 

Енергии които са били в Храмовете ще спрат и ще 

започнат да извират на други места, защото никога 

Добро и лошо не стоят на едно място, винаги трябва да 

има Баланс. Ако Храма започне да излъчва лошо чрез 

Хората и Промените които се правят, ако Хората 

престанат да ги посещават, а Свещениците служат 

лицемерно на Бог, то Енергиите които по естествен начин 

са намерили път точно на това място, ще спрат. То е 

както при Изворите, когато се затапят, те спират да текат 

там, измествайки се на друго място, поради това много 

от Храмовете са се превърнали в частни холове на нечий 

Свещеници, те ги ограждат, не позволяват на Хората да 

се докоснат до самите реликви, не позволяват да се 

влиза навътре, и всичко това с единственото оправдание, 

да се запази самия Храм, забравяйки че може да се 

превърне в обикновена сграда, която ще е единствено 

красива, без да изпълнява функцията за която е 

построена. Именно заради това казах, че ще се строят 

нови Храмове, на новите Енергийни центрове. Този 

процес ще бъде неизбежен, няма как да се върнат тези 

Енергии на същите им места, малко са Свещениците и 

Служителите на Църквата които биха могли да усетят 

това, да усетят, че всъщност са се превърнали единствено 
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в служители на Предприятието Духовно използване на 

Хората и печеленето на пари от тях, това е основната 

функция на сегашните Храмове. Почти не остана Храм 

който да е наистина Истински, дори Манастирите се 

превърнаха в предприятия, влезеш в някой и изискват 

вход, и това го има, да не говорим за нещо друго. Водят 

Божи Домове, те би трябвало да бъдат от най-чистите 

които да помагат и подслонят всеки един Човек, но се 

строят специални стаи за гости, с цел печелене на пари, 

строят се какви ли не офиси на Служителите, карат 

модерни джипове и това въобще не ги притеснява, за 

тяхно съжаление и Бог не се Притеснява от това!  

Бог Подготвя Новите Негови Служители, процеса тече 

вече от три десетилетия, те ще възвърнат Вярата във 

всички. 

------------------------- 

Контактувам с много Хора и забелязвам, че тенденцията 

да нямаме желание да се посещават Църквите все 

повече се затвърждава, тя ще продължи да нараства, 

много Хора усещат повече натоварване когато ходят на 

Църква, отколкото някакво облекчение, предпочитат в 

някой стари Църкви които все още не са замърсени, но те 

са все по-малко. Това да отидеш някъде, в някой Храм, 

да поседнеш, и да усетиш спокойствието там, ще изчезне 

напълно, та те даже премахват пейките на които можеше 
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да се седне, сега изискват да влезеш, да оставиш някакви 

си пари и да си излезеш, за да не цапаш излишно. 

Неразбирането, че не Материята цапа, а Енергиите които 

се излъчват, подържат Храмовете Живи, е много 

сериозна, някога можеше и цяло село да се побере в 

един Божи Дом, сега не можем и двадесет Човека да сме 

вътре, защото са го преградили. Правят изключение 

големите Храмове в София, където все още може да 

поседиш в тях и да се отъжиш на спокойствие. В малките 

градове се наблюдава гонене на Хората от Храмовете, 

гонене и то целенасочено, много са примерите за това, 

не бих искал да превърна тази книжка в заклеймяваща, 

но явно ще ми е трудно, защото колкото и да се опитвам 

да казвам цялата тази нередност по-меко, без да бъда 

обвиняващ, Осъзнавам, че наистина негативите са повече 

от положителните които знаем от едно време, тях вече 

може да видим само по филмите, не останаха Храмове 

които да свидетелстват за това.  

Тук ще вмъкна няколко реда Дарени ни от СВ. Иван 

Рилски относно Рилския Манастир: 

 

Скъпи Мой деца и сънародници, това Послание е 

провокирано от Служителите на Манастира който ви 

Дарих, той вече не е същия, напълно са го опорочили, не 

останаха Стари Свещеници които да Предават Духа на 
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Манастира на младите Свещеници, всичко се пое от 

София, от където дойде и замърсяването на това 

Свещено Място, то ни бе Дарено от Бог, но ние се 

отнесохме неблагодарно към този Дар. Рилския 

Манастир загубва своята сила и това се усеща, Хората 

които го посещават, не са глупави, виждат и усещат. 

Последно, когато Учителя Дуно ходи до него заедно с 

Мен и Бог, за да го Подлагаме на Изпитанията през които 

преминах Самия АЗ, той видя, че там не се допускат Хора 

през нощта, гледаха го като извънземен. Изпитанието бе 

да остане напълно сам в Гората, стигна до Храма късно 

вечерта, имаше пазачи които му направиха забележка, 

че бе клекнал пред Храма който бе напълно заключен, и 

с това ще започна. Недопустимо е Храма в Манастира да 

се заключва, това е един вид Сърцето на Бог, а то е 

винаги Отворено, Учител Дуно не можа да влезе, за да се 

Помоли вътре в Храма, но му бе направена забележка, че 

го прави и от вън, застанаха до него, и не го оставиха на 

саме. Изпитанието на Учител Дуно бе изключително 

важно, както за него, така и за самия Храм, тамошните 

Служители не разбират, и не Осъзнават, в какво са се 

превърнали, Манастира е побирал и подслонявал, 

Хранел и Помагал, винаги е било така, а сега не може 

дори да се Помолиш в късни доби, както бе в този 

случай, помоли се набързо и напусна двора на 

Манастира, за да не притеснява пазачите. Тръгна сам 

Слят с Нас да се прибира, колата му бе на тринадесет 
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километра от Манастира, само той си знае колко много 

Вяра е нужно да останеш сам в Гората с всички Животни 

там, без телефон, без никаква връзка с цивилизацията, 

ходеше и бе щастлив, страха настъпваше от време на 

време, но Вярата му в Нас, бе по-силна от страха. Тогава 

Бог го Призова и му Дари Дара да МЕ Замести напълно 

на Земята, да Продължи Моето Дело, от там от където го 

оставих, но всъщност съм АЗ, Прероден отново на Земята 

и Отново ще ви Обединя. Това е повече предупреждение 

за всички Служители на Църквата, може да сте и 

Патриаршии или какви ли не там службички, вие 

забравихте, че сте Служители на Бог, и никой друг, 

служите на държавниците и им помагате да манипулират 

Хората, вместо да застанете на страната на Хората, тези 

от които зависи и вашата Прехрана. Вие избрахте да сте 

Държавници, вместо Служители на Бог, заради това 

между вас вече няма някой който да е Свързан с Бог и да 

Разговаря с Бог, а трябваше да е обратно, не 

обикновените Хора да имат по-силна Връзка с Бог, а вие 

да имахте постоянна Връзка с Бог. Учител Дуно Разговаря 

с Бог, така както някога АЗ Разговарях с Бог, той има 

постоянна връзка с Бог и Всяка Светла Сила, това само 

трябва да ви плаши, защото няма Промисъл на Бог, който 

да не се е Сбъднал, а имали и Жив Свидетел, то 

Промяната ще настъпи и при вас, така както Бог е Рекъл и 

Зарекъл. Гответе се за много раздори и войни, гответе се 

да се разделяте с раса и тези скъпи одежди които носите, 
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всичко е на Бог. Много от вас ще се разболеят, защото не 

се уповават на Бог, само тези които имат Чистата Вяра в 

Бог ще Оцеляват за напред, само тези които се Уповават 

на Бог, ще бъдат и Божи Служители, а вие които се 

уповавате на материята и се страхувате да не загубите 

нещо материално, без да се притеснявате, че сте 

загубили Връзката си с Бог, ще боледувате и ще се 

Чистите в Чистилището на Бог, там ще разберете с какво 

сте Прегрешили, и колко много Грехове сте натрупали, от 

неблагодарността ви към Бог, вие сами ще трябва да 

разбирате, защото сте повече ЕГО, отколкото Чистота, до 

толкова сте заслепени, че не виждате по далече от 

собствените си портмонета, не давате нищо даром, камо 

ли да четете нещо от Сърце, всичко при вас е лицемерие 

и само лицемерие, не остана нищо Истинско в никой от 

вас, заразявате и млади Попове и Служители с вашата 

поквара, но всичко това ще Бъде Спряно от Самия Бог и 

Проявилия се чрез Мен и Бог Негов Служител Учител 

Дуно, новия ви Водач, и това ще се затвърди все повече 

във вас, но всичко с времето и мястото, а те са известни, 

но вие все още нямате Вяра, дори в самите вас. 

Св. Иван Рилски 

10.01.2022 г 

Посланието само говори за това което Бог не одобрява, 

няма смисъл да бъде коментирано. Усещах много пъти, 
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че ме Подготвят за нещо много велико, но не 

предполагах, че ще навляза толкова надълбоко, Вярата 

която Бог Изгради в мен, ми Дава Силите, че всичко се 

Подрежда от Бог и Всички Светли Сили. Брошурата 

относно Религиите ще завърши с Послание и от Бог, но 

ще добавя още няколко реда от мен, и това което се 

случва на този Етап в целия Свят, имам предвид 

масираната Атака срещу Хората, срещу самата Планета 

Земя. Майката Земя няма да търпи тези безчинства и 

това масово унищожаване. Теориите за конспирации тук 

не важат, всяка дума която ще напиша е Истина, която 

стои като такава във Вселенската Библиотека: 

Корона вируса не съществува, това е мутирал стар вирус, 

който е разработен от „хора“ и разпространяван от тях, те 

имат ресурсите, защото са завладели цялата Планета, 

притежават всички Медии, имат собствена армия и 

превземат Държава след Държава! Всички предприятия 

за „лекарства“ са купени от тях или поставени техни 

„хора“! Центъра е САЩ, от там е започнала и заразата 

която се разпространява, тя е тествана първоначално 

там. Лекарството за заразата е едно, Силна Вяра в Бог, 

само това може да попречи на заразата която се пръска 

ежедневно от самолети и се разпространява 

целенасочено. Медиите спомагат за намаляване на 

нашата Имунна Система да противодейства на тази 

зараза, всявайки страх, те понижават нашите Вибрации, 
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от там Имунната ни Система намалява, Хората се 

разболяват. Всеки който не го е страх, може и да се 

разболее, но всичко преминава за три дни и то с 

изградена естествена защита срещу всякакъв вид вирус и 

щамове, какъвто и да е, каквато и модификация да 

измислят, Бог е Проверил това с мен, умишлено ме прати 

на морето когато вируса върлуваше там, за да се 

разболея, лекарството ми бе единствено чай от 

Джинджифил, за три дни всичко премина, Организъма си 

изгради сам защита срещу Вируса, и сега е невъзможно 

да се разболея. Не съм си правил никога тест и не 

смятам, че е необходимо, знам, че Вярвайки в Бог, 

имайки пълната Вяра, което автоматично премахва 

Страха, който е основното Оръжие за понижаване на 

нашата естествена защита. Спокоен съм, не ме е страх, 

колкото и да пръскат, знам и съм сигурен, че мен няма да 

ме хване, ако се случи, отново ще се излекувам 

единствено с Природни Средства, за да позволя на моя 

Организъм да си създаде естествена защита срещу 

новите щамове, това е нещото което не се коментира. 

Войната която се води към нас е чисто Психологическа, 

това е Оръжие което бе предсказано, като „Трета 

Световна Война“, тази война е в своя си апогей на 

заразяване и психическо сриване на Хората, те се 

страхуват, а страха е най-големия ни враг, страхувайки се, 

не можем да се защитим, страхувайки се да не умрем, се 

обричаме именно на смърт. Войната е безмилостна, 
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заразяват се здрави Хора, заразяват се малки деца, 

всичко това цели да ни отслаби, да ни накара да се 

разцепим като Нация, като Жители на Земята, по този 

начин, разединявайки ни, те печелят Войната. Принципа 

е видим, разделяй и владей, но нашата глупост е 

безкрайна, учудваме слепотата с която сме заразени, 

всяка Истина се пропагандира като конспирация, по този 

начин самата конспирация остава прикрита, придават се 

какви ли не ценности, които въобще не могат да се 

нарекат такива, Хората сме напълно слепи на този Етап, 

не виждаме по-далеч от собствения си нос. Слепотата ни 

е поради центрираната информация която ни 

пропагандират от купените Медии и Държави, всичко се 

командва от едно място и всяка лъжа повтаряне 

ежечасно, се е превърнала в „истина“, която 

допълнително ни трови. Умишлено ни насъскват един 

срещу друг, умишлено насаждат омраза между нас. 

Последните раздори които наблюдаваме между Русия и 

Украйна, между нас, Русия Македония, всичко цели да 

ни разединят, да не бъдем Единни, а да се мразим, за да 

не можем да противодействаме по никакъв начин, а да 

се избием помежду си. Няма нищо по лошо от това, да 

създадеш вътрешно разединение, действащо като тумор, 

който да ни разяде, насъсквайки ни един срещу друг. 

Всички Славяни сме от едно тесто, заради това повечето 

негативи са насочени към Славяните, за да не можем 

никога да се Обедним, това стрували ви се познато. 
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Тъмните Сили имат опитността от студената война, 

поради това действат по този пагубен за нас начин, те не 

искат да допуснат същата грешка, не искат повече никога 

да се Обединяваме, това е основната причина, поради 

която всички действия на тъмната организация да са 

концентрирани в нашия Регион. Някога бяхме Силни, 

защото сме били Едно, може да сме имали различия, но 

те се Лекуват, а сега всеки е сам за себе си, но ни 

разделят на все по малки парчета, разделят ни от вътре, 

разделят ни на цигани, българи и турци, така и в другите 

Държави, сходни войни се водят във всички Славянски 

Държави, та никога да не се погледнем в очи, и никога да 

не се Обединим. Плановете на Бог са други, Ние все пак 

ще се Обединим, стоманата се калява в Изпитанията, 

така Бог ще използва нашите страдания, за да бъдем 

Силни, за да можем да устоим на тъмната организация, 

която в момента командва цялата Земя. 

Страхуваме се за Живота, Страхуваме се за прехраната, 

Страхуваме се за близките, Страховете които се създават, 

както здравословни, така и чисто икономически, са 

толкова явни и целенасочени, но Хората не мислим, не 

можем да съберем 2+2, а резултата е повече от 

очеваден, сбора е унищожение на Населението на 

Земята, това би трябвало да насочи вниманието на 

всички ни, че тези които дирижират това унищожение, не 

живеят на Земята, те са на Луната, от там се дирижира 
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абсолютно всичко, от там идват заповедите, и от там ни 

облъчват и с още много други неща. Мрежата ХАРП се 

използва за тези цели, тя е трансформатор и катализатор 

за пренасяне и разпространяване на вредни Енергии за 

нас, тя по естествен начин разпространява Психоза във 

самите Хора, 5G мрежата спомага този процес. Всички 

конспирации в един момент ще се окажат Истина, и само 

Истина! За тях се говори от изключително дълго време, 

но тъй като всички медии, заводи за „лекарства“, Армии 

са техни, манипулацията и затъмнението е налице, 

всичко минава в графа конспирация, защото ние самите 

сме искали това, не Вярваме на самите нас, винаги 

търсим някой да ни води, все искаме някоя силна 

Държава да ни подкрепя и води, все искаме това което 

имат другите. ЕГОТО е използвано от тези Същностни 

Риптили които са на Луната, те забраниха да се правят 

полети до Луната за нейното изследване, защо мислите, 

че никой нищо не е планирал като полет до Луната, това 

са 20 години в които никой нищо не говори за Луната, а 

се извършват полети до по-далечни Планети, нима е 

случайно, собствения ни спътник да бъде изоставен, а 

ходим до много по-далечни Планети! За съжаление 

нищо не е случайно, ако и това не ви говори нищо, то 

може спокойно да се разболеете, за да си тръгвате от 

Земята, само Силните Хора които имат Вярата и 

Смелостта, ще се изправят срещу тези Създания, и ще се 

борят да спрат тази тиха Война, маскирана под 
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пандемия, а такава няма, има масирано внасяне на тази 

мисъл по цялата Земя, говорене единствено за това, 

непрекъсната статистика колко са умрели, открито 

споделяне какъв вирус ни очаква и всички тези неща, не 

правят никакво впечатление на повечето Жители на 

Земята, и това не е случайно. На 80% от управниците се 

дирижират, чрез силата на парите, те са както средство 

за препитание, така и средство за закупуване на Хора, 

така цели правителства се дирижират от тези Същности, 

а парите са само виртуални средства, те дори не са 

истински, нямат ни грам покритие от злато. Златото на 

България се използва за мрежата на ХАРП, каква ирония, 

колко жалко, Държава с толкова много Злато е почти 

най-бедна, колко жалко, че нашите ресурси се използват 

за унищожаване на Населението на Земята. 

Войната която Русия поде, но всъщност е предизвикана 

от тъмната организация, подкупвайки управата на 

Украйна, потиквайки ги по същия долен начин, 

насаждайки омраза между братя, Бог Благослови Путин в 

начинанието да спре заразата която обхвана всички ни. 

Така че ще оставим всичко в Ръцете на Бог, накрая ще си 

проличи, кой е прав, и кой е живял в заблуди, такива 

каквито се ширят в момента по цялата Земя, насаждайки 

омраза към Народ, който винаги е спасявал Света, а дали 

и сега не е така? Преди врага бе с лице, а сега се крие зад 

управата на купените Държави и Управници, като 
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Президента Зеленски, който повече бих го оприличил на 

Талибанин, макар да ми е неприятно да използват тази 

дума, защото и там всичко бе манипулация, за да могат 

да оправдаят безсрамните действия на Американците, 

които вече 100 десетилетия  тровят Земята. 

Толкова за това, който иска да Вярва, който не, 

нека Живее в тези Страхове които му предлагат. 

Животите са нещо временно, раждаш се и умираш, 

Прераждаш се и отново умираш, те са като колите, 

колкото и грубо да звучи това. Този Живот ще го отдам 

да спомогна Спасението на Земята от тези Същности, пък 

следващия може и да го ползвам за забавления,  Днес е 

време да се Обединим, и да Противодействаме на тези 

Същности. Много въпроси ще изникнат от тези мой думи 

относно това, защо се допуска от Бог подобно 

Унищожение, на всичко е отговорено, който се 

интересува, ще намери всичко необходимо, за да си 

отговори, целта на тази Брошура е да изпълня Волята на 

Бог, и да Променя Институцията Религия, тя трябваше да 

е най-силната ни защита, тя трябваше да ни Обединява и 

Сплотява чрез Вярата в Бог, но и тя е завладяна от парите 

и не може да свърши това, така че Промяната ще се 

осъществи с тях или без тях, те сами ще трябва да решат, 

дали ще бъдат част от Война която унищожава 

Населението, ще застанат ли с твърди позиции, 

защитавайки Хората от които са зависими, и на които 
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дължат своето съществуване, или ще продължат да 

създават музеите пропагандирайки, че трябва да пазим  

Храмовете. Без населението, те няма да са необходими, 

Ние самите сме Храмове, не Сградите, Ние сме Важните, 

ако един дом е необитаван, той се саморазрушава, така 

ще се случи и със всеки Храм, ако Хората бъдат изгонени 

от тях, превръщайки ги в Музеи, Хората ще се Молят по 

Поляни и Планини, така ще се чувстват много по-

истински, и много по-близо до Бог. Вие изгонихте Хората 

от Храмовете, превръщайки ги в частна собственост, 

нещо което никога не е било ваше, винаги са били 

собственост на самите Хора, които са ги построили със 

собствени средства и труд. Много Животи са оставени в 

Храмовете за тяхното опазване, но от Хората! Поповете 

винаги са бягали при проблем, изоставяли са Храмовете, 

за да опазят Животите си, но сега отнехте Вярата на 

Хората с вашия пример, Хората виждат ваши служители 

които Живеят охолно, не виждат Сродна Душа, а нагъл 

Поп който си мисли, че сме зависими от него, а всъщност, 

той е зависим от нас, той трябва да угажда на Хората, 

защото без нашата Вяра в него, като Божи Служител, той 

е нищо, обикновен Служител на институцията 

Българската Православна Църква.  

Бог непрекъснато ни Дава нови и нови Методи за Обичаи 

и Изчиствания, старите научени Формули ще бъдат 

променени, няма да остане Човек който да ги използва, 
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колко щете ги повтаряйте всеки ден, ако те не служат, 

защото няма Истински Служители между вас, то те не са 

необходими, а който търси, намира, така Хората търсят 

начин да се Спасят, да внесат Мира в себе си, и Бог 

Откликна на тези Молби, почти всеки ден ни Дарява 

нови Начини и Методи да се Чистим, и да внасяме Вярата 

в нас, не чрез заучени Ритуали, а като Разговор с Бог, това 

е новото Учение на Бог, да няма научени формули, а да 

Разговаряме с Бог, Уважавайки всяко Негово Действие, 

така ставаме все по Слети с Бог и Всички Светли Сили. 

Хората са свидетели на моите думи, между тях има 

много по-свързани с Бог, от Вас, които Помагат Истински 

и Истински са Божи Служители, дават и надават, само с 

единствената цел, да Помагат и Служат единствено на 

Бог, а не на институция. Вие се самозабравихте, 

забравихте за какво сте станали Божи Служители, че не 

парите, а Вярата в Бог трябва да е онова което да ви 

Води, лицемерието е повече от очевадно, до толкова ви 

е завладяло, заедно с това да печелите пари, че внесохте 

сергиите, във самите Храмове, не както е било по време 

на Исус - пред Храма, сега са във самите Храмове, 

строите хотели, не сгради да приобщавате Хората, трябва 

да си платиш, за да преспиш в някой Манастир, 

гостоприемството ви като Служители на Бог липсва 

напълно, от вас не може да се измъкне и филия хляб, 

камо ли нещо повече, вие се самозабравихте, 

присвоявайки нещо което не е ваше, всичко това е на 
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Хората и Бог, Вие нямате никакви права над ни един 

Храм, това е построено от Хората - ще го повтарям, за да 

може да бъде внесено във вас, за да разберете, колко 

много сте Прегрешили служейки на парите и на 

институцията, по скоро предприятието Българска 

Православна Църква. 

 

Послание от Бог, нашия Баща: 

Скъпи Мой деца, това Послание ще бъде насочено, както 

към управата на Църквите, Свещеници и Хората, които 

служат на институцията Българска Православна Църква, 

така и към всички Хора в чиито Сърца се Намирам. 

Много време не се Бях Явявал по този начин, да се 

Проявя в конкретен ваш сънародник, но вече е факт, 

който няма как да бъде прикрит. Изминаха цели 2022 

години от Моето Слизане на Земята, от тогава изтече 

много вода, и много Хляб се изяде, но Хляба ви е 

замърсен, водата е почти негодна за пиене, което само 

по себе си говори, колко много сте си навредили, че не 

сте успели да схванете и половината от това което ви 

Оставих като Наследство. Оставихме ви, за да може да се 

Учите, за съжаление нямате повече време да се 

разтакавате, защото сами се притиснахте до стената на 

плача и започнахте да МЕ търсите, но отново за 

съжаление, търсенето идва повече от обикновените 
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Хора. Църквите действат изключително користно, 

мислейки си, че по този начин ще запазят Духовността, за 

съжаление една заблуда води до милиарди други, така 

постепенно забравихте за какво е всичко, за какво сте 

станали Свещеници и каква е крайната ви цел. В 

миналото всеки Свещеник се стремеше да се Слее с Мен, 

да започне да ме Чува, за да Проявява Моята Воля и 

Любов, сега такива пориви имат единствено 

обикновените Хора, тези на които проповядвате за Мен, 

те сами стигат до Истини и примера е Учителя Дуно, 

който успя да Изчисти почти всичко в себе си и да се Слее 

с Мен, Промисъла е Сбъднат и Св. Иван Рилски е отново 

сред вас. Разбира се, това е Чист Мой Промисъл, той не е 

случаен, то е начало от Учители които ще пометат всичко 

старо! Чакат ви много сътресения и метежи, те са 

неизбежни, не може да искате неща които са се случвали 

преди хилядолетия, да са пример за настоящето, време в 

което все повече чужди Същности целят да ви унищожат, 

Ние ви Пазим, но ако вие сами нямате съзнанието да се 

пазите, то и Ние няма да можем да ви опазим, заради 

това и Промисъла ми е да ви Разтърся, да ви блъсна от 

височината на която си въобразявате че сте, за да ви 

заболи повече, само когато се падне от високо, се 

разбира, колко много заблуди сте имали.  

Волята МИ ще Бъде Изпълнена!  
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За сега Учител Дуно е сам, но с Войни от Мой Истински 

Служители, те ще му дадат Силата от която се нуждае, 

Всичко което ви Дарява, ще остане за вас, новото Учение 

което прокара, ще Помогне на поколения напред. От вас 

зависи колко болезнено ще се случи Прехода, той ще 

трае три десетилетия, Учител Дуно ще е Началото, а до 

него ще застанат Свещеници, Богомили и Чисти Мой 

Служители и Лечители. Армията е много сериозна, 

Подкрепа ще се получи и от Руската Църква, тя ще 

Подкрепи изцяло тази Промяна, защото при тях има Мой 

Служители с които Работим, те чакат да се прояви 

Истинския Мой Застъпник, който да отвори очите на 

всички. Отговорите ще идват един след друг, но 

въпросите ще са ви глупави, защото не Вярвате в Мен, а 

на самата Институция, не тя е бог, а АЗ Съм Бог, не тя 

знае какво е най-добро за Народа, а АЗ Знам и Помагам. 

Вие се увлякохте в това да печелите пари, да променяте 

неща които си бяха наред, забравяйки от къде идват тези 

пари, забравяйки, че нищо на този Свят не ви 

принадлежи. Трупате пари и имане, не отстъпвате нищо, 

а Уроците ги четете всеки ден, но си остават не осъзнати, 

какво като ги четете, при условие, че вие самите сте 

неспособни да ги Осъзнаете и спазите. Както каза 

Учителя Дуно, в момента сергиите са вътре в самите 

Храмове, търгува се с всичко, включително с 

Благословия, обикновената вода която извира на Светите 

места се продава. Тя не е ваша и нямате право да 
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търгувате с нищо което съм ви Дарил, така ще пресъхнат 

Извори и Аязма, ще пресъхват и Храмове, вие самите 

гоните Хората, вие сте тези които отричате Мен, за да 

защитите институцията на която служите. Вие забравихте 

на кого служите, сега служите единствено на демона във 

вас, на никой друг, факта че няма ни един от вас който да 

Разговаря с Мен, е предостатъчен, за да ви стресне, 

четете за Хора които Канализират информация, и не си 

задавате въпросите, защо вие сте неспособни на това, по 

лесно ви е да ги заклеймите като демони, не съзнавайки, 

че вие самите служите на демона във вас. Отричате 

Гадатели и Пророци, а почитате такива, толкова много 

противоречия сте създали, че Промяната е неизбежна. 

Ако искате можете да се включите, но виждам колко 

яростно ще нападате и ще защитавате вашата 

собственост, отново забравяйки, че нищо не е ваше, че 

рано или късно всички ще се приберете при Мен, и 

тогава оправданията няма да ви служат - както се каза, 

някога политиците и адвокатите бяха най-грешни, вие 

самодоволни и себелюбиви застанахте в тези мрачни 

редици, на най-грешни между Хората деца. Опитахте се 

да отровите Чистия Мой Служител - Баба Ванга, опитахте 

се да спрете Храма който бе ви Дарен от Мен Самия, вие 

се показахте отново като истински подлеци, защото не 

видяхте Промисъла МИ в това, не Вярвате на никой, 

освен на вашето ЕГО, заради това и всичките ви дела са 

подли, изпълнени с много поквара, вижте редиците си, 
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колко много поквара и лицемерие има между вас, 

измисляте някакви ритуали, като този - под редица да 

целувате Иконите, та това е Показност, не е Връзка с 

Мен. Никой Мой Служител не се нуждае от показност, 

единствено делата са тези които говорят, не това колко 

ниско ще клекнете, и колко показност ще покажете, а 

това което е вътре във вас трябва да ви води. Млади 

Хора ви Вярват, че ги Водите към Истината за Мен, но 

заблудени успявате и тях да покварите, вманиачвайки ги 

в правила, които идват единствено от ЕГОТО, и това, да 

се покажете колко сте важни.  

Мислите си, че Хората са зависими от вас, не разбирате, 

че вие сте зависими от тях, затваряте Храмовете и ги 

заключвате, с оправдание, че ги пазите, но от кого, от 

Хората които ви Даряват средствата за вашите 

препитания. Вие живеете охолно, не ви липсва 

абсолютно нищо, разбира се винаги има изключения 

между вас, но те предпочитат да отидат някъде по-

далече от тази поквара, за да могат да намерят Мен. Вие 

самите не успявате да видите по-далече от вашето ЕГО, 

то е вашия бог и нищо друго, вие служите изцяло на него. 

АЗ нямам място между вас, защото само Чистите по 

Сърце, ще МЕ опознаят, само тези които са отдали 

Животите си на Цялото, ще видят Светлината и това 

Което Съм АЗ, а вие които служите на ЕГОТО, то е 

истинския демон, не Същности, не някакви там 
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измислени от вас същества, а ЕГОТО е демона за който се 

говори навсякъде в Молитвите които четете. Вие 

заклеймявате този демон, но му служите с задоволство, 

радвате се на преходните земни неща, не почитайки 

нищо което води до Мен. Когато ваш Служител се 

опълчи, вие често го гоните от вашата общност, 

наричайки го недостоен, то е същото когато крадеца 

казва, дръжте крадеца, недостойния обвинява 

достойния, че е недостоен, това е при вас, заради това и 

Хората все повече не посещават Храмовете, няма на 

какво да ги научите, лицемерието ви е толкова явно, че 

ги отблъсква. Учителя Дуно обожаваше да седи в 

Храмове и Църкви, да съзерцава Иконите и да Разговаря 

с Мен, сега няма къде да седне, не усеща Енергията 

която бе там, с вашите ремонти, вие променихте и 

замърсихте Храмовете, сега те ще бъдат пусти, това ще 

ви измъчва изключително много, само на празници ще 

бъдете посещавани от Хора, които са повече овце, които 

ги е страх, че ако не отидат до Църквата, ще бъдат 

наказани, те  са заблудените Овце, деца които са 

напълно насочени към Материята, посещават Храмовете, 

защото усещат, че има нещо, но и те сами не знаят какво. 

Тези които ми Служат Истински, предпочитат да отидат в 

Гората, да прегърнат дърво и да разговарят с Мен, а вие 

си повтаряйте едно и също, научени фрази в които 

Мъдростта е избледняла, четете за примери, а вие 

самите не давате такива, няма как някой да ви следва, 
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ако вие самите сте недостойни, не давайки собствения 

пример за Чиста Вяра и Любов. Това да вземеш 

последните три лева от човек, за да му прочетеш 

Молитва, е по долно и от най-долните ви деяние, не 

давате нищо даром, ако не ви дадат, дори се сърдите, 

това са примери само от Живота на Учител Дуно, за 

другите не искам да Говоря, те са ежедневие, всеки ден 

оставяте огорчени Хора, виждайки колко много 

лицемерие и подлост има във вас, но това вас не ви 

притеснява, притесняват ви само парите, ако няма пари, 

то увеличавате свещите, които дори изнесохте извън 

Храмовете, заменихте ги с парафинови, лъжете, като ги 

оцветявате, къде е традицията в това, знаете ли за какво 

всъщност служи тази свещ, гледате само и единствено от 

гледна точка на печалба и да не се налага да давате 

никакви средства за Храмовете, заради това ги 

замърсихте, гонейки Хората, изнасяйки свещите, 

поставяйки някакви измислени от вас прегради, Хората 

да нямат достъп дори до самите вас, не допускате никой 

да застане до вас, що за Хора сте, вие сте се 

самозабравили, мислите си че сте Богове в собствените 

Храмове за които отговаряте, позволявате си да 

прекъсвате Златоуста Литургия, да не давате Причастия, 

да спирате Хората, огорчавайки ги с вашето ЕГО, вие 

търсите единствено подчинение, не това да сте в Едно, 

дори със самите ви съграждани, винаги целите да се 

показвате и да налагате, не мислейки, че трябва да се 
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Учите от всички, че Уроците никога не спират. Вие си 

мислите, че като сте наизустили Молитви и Ритуали, това 

е достатъчно, за да бъдете Чисти, това въобще няма 

нищо общо с Чистота, повече е служене на институция, 

която си има собствени канони, различни от Моите и вие 

спазвате тях. Никой от вас не се пита, дали не е време за 

промяна, дали всички тези неща които очевадно вече не 

ви служат, си заслужават да се спазват толкова строго, а 

всъщност, те дори не се спазват от самите вас, само 

чакате да минат празниците и пиршествата започват, 

това не е духовност, а сте приели всичко за работа, това е 

Служене единствено на институцията, и на вашите ЕГА, 

не на Мен, не на Светци, Ангели или Архангели. 

Истинските Служители са далеч от вас, за да не ги 

покварите с вашата отрова, да не ги подведете към това, 

и тяхното ЕГО да ги завладее, така както е при вас. 

Заради това Учителя Дуно или Св. Иван Рилски е 

Натоварен с най-тежката задача, да започне Промяната и 

при вас. Този път няма да допуснем да се гаврите, както 

се гаврехте с Паметта на Баба Ванга, с Паметта на Св. 

Иван Рилски, Чието Тяло разнасяте като циркова 

атракция. Трябва да ви е срам, знаейки, че мъртвите се 

оставят в Покой, без да се накърняват техните Гробове, 

чупите парченца, разчленявайки Тялото, а то губи 

Дарената ви Сила, това се нарича Оскверняване, както на 

Тялото, така и на Дара. Трябваше всеки който се доближи 

до останките на Св. Иван Рилски, да получи Помощта МУ, 
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загубихте и този пореден Дар, а те са много, 

неблагодарността ви е повече от очевидна. Ако имаше 

поне мъничко някаква безкористна цел, като внасяне на 

Вяра в Хората, то можеше и да го Приемем, но да 

Осквернявате Телата с цел облагодетелстване, то това си 

е Грях, който се поема от всички ви, и всички вие ще 

отговаряте пред Мен и никой друг. Ни постене, което 

повече е гордост и показност, ще ви помогне да се 

Изчистите от Греховете, дори някой от вас не спазват 

каноните които самите вие сте си поставили, постят, но 

скришом си хапват месо. Това лицемерие не трябва 

повече да се пропагандира, вие сте лошия пример за 

Мой Служител, навредихте изключително много на 

Хората, превзехте Храмовете които са техни, те са и Мой, 

но са дадени, за да ви Помагат, не да се печелят пари от 

тях, не да ги превръщате в музеи и обиталища на сергии, 

а Мой Дом, където вратите са винаги отворени, така 

както е Моето Сърце и всеки може да влезе там. Моето 

Сърце към вас е винаги Отворено, никога тази порта 

няма да бъде затворена, както и никога няма да ви 

Изоставя, дори и вас, тези които лъжете, че сте мой 

Служители, а всъщност служите на демона във вас, дори 

и за вас Съм отредил по-лека Участ, но само за тези, 

които са готови да Приемат, да разбират и да излязат от 

капаните на ЕГОТО. Тези които продължат да защитават 

ЕГОТО, оправдавайки се с институцията, те ще страдат, 

болестите ще идват една след друга, защото само този 
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който Вярва, ще получи изцелението, само този който 

Вярва, ще може да МЕ чуе. Такива ще има и между вас, 

те тайно ще започнат работа по себе си, четейки 

Посланията от Мен, четейки това което Учителя Дуно ви 

завещава, защото ще видят Мен в него и ще Повярват, и 

само тези които Повярват ще започнат да МЕ усещат, ще 

започнат да МЕ чуват, защото Промисъла е такъв, все 

повече Хора да започнат да МЕ Чуват, за да може да ви 

Спасим от Гибелта която самите вие сте си сътворили. Не 

са само Същностите които искат да ви погубят, и вие 

самите сте си навредили, и си вредите непрекъснато, не 

вярвайки дори и на самите вас, не вярвайки, че сте Мой 

деца, че за всеки Имам Промисъл. До сега ви оставяхме 

да трупате Грехове, но на Земята ще останат само тези 

които успеят да Отработят своите Грехове, тези които не 

успят, ще се Прераждат на много мрачна Планета, за да 

продължат да търсят Истината за Мен и това какви са. 

Вие сте мой деца, това си личи и по Майката ви Земя, 

толкова много Дарове са ви Предоставени, неща които 

няма да намерите на други Планети, Майката Земя е Рая 

на Планетите, но това ще разбирате до пръв, ще ви се 

даде възможността да видите това, но от Чистилището в 

което ще попаднете. Заблудите ви са прекалено много, 

за да съзрете Истината, дори в това Послание от Мен, ще 

отричате и ще анатемосвате, но нямате силата да спрете 

каквото и да е, защото всичко е Мое, вие нямате власт 

дори над собствените си Животи които съм ви Дарил, 
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всичко е Мое и всеки който е Чист по Сърце, ще 

разполага с тези Дарове, а тези които предпочетат 

парите и ЕГОТО, ще се разболяват и ще търсят Помощта 

от Учителя Дуно Пора Парира. 

Трябва да разберете, че Промяната е неизбежна, така 

както въздуха който приемате, всичко ще се случи. С това 

Послание Целя да Внеса Съмненията във вас, тези 

съмнения ще ви Помогнат да стигнете до Истината за 

Света и за Мен Самия. Истината винаги ще излиза, вече 

няма да може да прикривате ни една ваша подла 

постъпка и поквара която разпространявате. АЗ и Св. 

Иван Рилски, в Лицето на Учител Дуно Пора Парира, ще 

имаме Грижата за това, на всяка ваша подлост, ще излиза 

Послание от Мен, което ще ви разобличава. Войната не е 

с Мен, а със самите вас и Същностите които целят, чрез 

тези болести, да ви унищожат, но вие не успявате да 

видите по-далеч от вашите портмонета, както Казахме 

вече, това ще ви погуби, не цените нищо Истинско, само 

преходни за вас неща, Материята която ще се обърне 

нагоре с краката, и всеки ваш джоб ще бъде изтръскан 

изцяло, за да може да започнете да цените само 

Истинските за вас неща, като Мъдрост, Любов, Вяра и 

Взаимоотношения, това е Истинско Богатство, с което не 

можете да се похвалите, повече сте деца които са се 

загубили, отколкото да има Мъдрост във вас, така както 

малко дете плаче за поредната кукла, така и вие ще 
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плачете за поредния загубен Храм, и поредното 

намаляване на вашите приходи. Парите не са ценност, те 

са поквара без която не можете, но тази поквара може да 

носи и Хубави Дела, но от вас се очаква единствено да 

искате повече и повече, така както се случва в момента, 

имате предостатъчно за каквото и да е, но не давате на 

обикновения Свещеник, купувате си скъпи автомобили, 

те са нужда, но не трябва да бъдат средство за 

възгордяване, и средство чрез което губите Вярата в 

Хората. Казвате, че и вие сте Хора, но и човека застанал 

пред вас с последните десет лева, давайки ви ги с 

Надеждата да му бъде Помогнато, също е Човек, той е 

при вас търсейки помощта ви, вие взимате парите и 

нехаете за него, нито го питате дали е успял, дали му е 

Помогнато, не давате дори и Емоции от вас, гледате 

напълно безчувствено, понякога с лицемерие имитирате 

съжаление, но търсейки единствено колко пари ще може 

да изкарате от поредната страдаща Душа. Колко повече, 

толкова по-добре, това е вечната Молитва която е във 

вас, тя се вижда от всяко ваше действие, промените 

които извършвате целият единствено това, не да 

Обединявате Хората, а да ги изцеждате по всевъзможни 

начини, за най-малкото търсите реципрочна стойност, 

имате си ценоразпис, сякаш си купуват сирене от 

магазина, не давате нищо от Сърце, дори когато си 

купуват вашата Благословия, и тя не става за нищо, 

защото не сте Свързани с Мен. Нищо не излиза от 
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Сърцата ви, всичко приемате за работа която трябва да 

се свърши. Четете Молитвата и си тръгвате, така както 

Свещеника в Рилската Обител, толкова безцеремонно 

взе парите, които не е заслужил, претупвайки 

безсърдечно Молитвите които трябваше да прочете, това 

бе Изпитание, както за Учителя Дуно, да прояви Любовта 

към тези неправди, така и към този Свещеник, който 

след шест месеца се разболя, и все още е на легло, така 

че методите за наказание, както ги наричате, са много, 

но те не идват от Мен, Вселената е Тази която Внася 

Баланс, всичко идва от вас самите, както доброто, така и 

наказанието и злото, вие сами се самонаказвате, 

служейки на демона във вас, служейки на парите, 

продавайки се на правителства, служейки и на тях, но на 

тези за които трябва да давате мило и драго, само 

гледате да изцеждате пари от тях, а те са Истината, не 

някой себелюбец застанал на власт, а народа е този 

които може да ви издигне, но може и да ви отрече. Всеки 

от вас да си помисли добре, да си даде сметка, за всичко 

това което се случва, както в самата институция, така и 

вътре във вас, търсейки, ще МЕ намерите, ако не търсите, 

то значи, че е невъзможно да ви Помогнем по никакъв 

начин, само този който търси, ще намери, а Владици и 

Патриарха трябва много сериозно да се замислят, 

Обръщам се към тях. 
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Всичките тези титли които сте си поставили, за какво 

говорят, за желание за власт, и нищо друго, желание 

другите да ви се подчиняват. Няма във Вселената Светла 

Същност която да цели другите да му се подчиняват, това 

го изисква единствено ЕГОТО, вие копнеете за тази власт, 

копнеете да седнете на троновете поставени редом до 

Мен, накичени като коледни елхи, и с един куп прислуги, 

това е нещо което отдавна е отминало, времето на крале 

и велможи отмина, но вие все още поддържате тази 

Илюзия. Тези които са Истински Свързани с Мен, ще ги 

видите в Планините, ще ги видите да Помагат на някое 

животно в беда, ще ги видите да носят хляб на възрастна 

жена, да дават цялото си имане, за да помогнат за 

Цялото, няма да ги видите седнали на трон. Те се обличат 

най-обикновено, и живеят най-обикновено, това де са 

качат, за да застанат редом до мен е нещо, което би ги 

убило, разбирайки колко ЕГО има в това, разбирайки 

колко са недостойни да направят това, дори само в 

мисълта си, ще се разкайват и ще търсят Прошката от 

Мен, защото са си позволили такова деяние. А ти 

патриарше, нито МЕ Чуваш, нито имаш каквито и да са 

Дарби Дарени ти от Мен, се перчиш с тези одежди, 

жезли и какви ли не там аксесоари, правейки се на крал, 

правейки се на най-важни за всички, но това е само 

вътре в теб, всъщност АЗ Съм Този който Дава и Взима, 

това ще го разбираш все повече, ти продължавай да 

експлоатираш подчинените ти, за твоя угода, 
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продължавай да търсиш слава, пък АЗ ще ти Дам това, 

което си заслужил, то няма нищо общо с кралство, или 

каквато и да е титла. Ти се смяташ за достоен да 

застанеш до Мен, но ще те разочаровам, в теб няма 

Ценности които да бъдат ценени, ти си нищо повече от 

самозванец, избран от другите жадни за власт, застанал 

накичен на трон, раздавайки лицемерните ти 

благословии, няма Сърце което да иска това, има ЕГО 

което си ти и всички около теб, робуват ти млади Хора, 

които си завладял с Илюзии и лъжи, робуват и си мислят, 

че това е много важно, но не за Мен, а за самия теб.  

Вие владици, за какво се борите, за кой всъщност 

работите, за Мен, или за вас самите и институцията 

Църква, за кого? Задайте си тези въпроси, и ще си 

отговорите много скоро, с идващите нови събития, сами 

ще трябва да стигнете до отговори и изводи, те са повече 

от видими, но заслепяването ви е толкова голямо, че 

конете с капаци виждат повече от вас самите, те са по-

добри Християни от вас, те са повече Свързани с Мен, 

отколкото вие. Водите Греховния живот, изпълнен 

единствено с илюзии и лъжи, изпълнен с поквара и 

печалбарство, самозабравихте се, заразихте и 

обикновените ваши служители с тези поквари, заразата 

се е разпростряла много на дълбоко, достигна и вашите 

Души, които не спират да ми се Молят, Тук Горе при Мен, 

да Намеря начин, да облекча страданията им, когато ви 
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Приберем обратно при Мен, тогава ще се разбере, кой 

прав, кой крал и кой патриарх и баща, тогава Истината е 

най Болезнена, виждайки колко много сте били 

заблудени и колко много Грехове сте натрупали. За това 

не мислите, докато измисляте поредния план за 

изцеждане на парите на Хората, поредния план за 

завладяване и използване на Даровете които Лично АЗ 

Съм ви Дал, вие ги ползвате с користни цели, които само 

ви вредят, вместо да внасят каквато и да е Светлина или 

Любов. При вас за Любов не може да се говори, вие не 

обичате никой друг, освен вас самите, за вас, Хората са 

средство за печелене на пари, за вас бедняка и просяка 

са досада, която гоните от Храмовете, но Учителя Дуно се 

е срещал с такива просяци, и е виждал Архангелите 

които слизат при вас, вие си мислите, че само вие знаете 

и разбирате, но всъщност, нищо не сте разбрали, нито 

пък виждате, трябва да се Учите от Конете, те са по 

Смирени от вас, вие не разбирате думата Смиреност, 

нито Служене на Бог, единствено което ви вълнува е, 

Илюзията Българска Православна Църква и свързаното с 

това печалбарство, но не и Служене на Мен. 

Вашият Баща-Бог. 

13.01.2022 г 
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Искам да изкажа своята изключителна 

Благодарност на Богусвидните които ми Помогнаха с 

редактиране на брошурата,. Благодарността ми е към 

Надежда Михайлова, която е мой спътник до последните 

ми дни, на Добромира Крумова, верен приятел и 

помощник и на Екатерина Мичонова, те всички ми 

помогнаха и вляха своята Енергия в тази книга! 

 

 

Бог Иска да ни Промени, Светлите Сили ни Помагат в 

Прехода който трябва да извървим, Благодарността ми е 

и към Тях, с Искрената ми Любов и Вяра във всеки 

Промисъл който Бог Сбъдва, и е частица от общия пъзел 

на Вселената, от която сме и ние. Промислите са много, 

Брошурата ще създаде хаус, който Бог и Светлите Сили 

ще Подредят, за да може да Предизвикат Промяната и 

закостенелите разбирания на институцията Българска 

Православна Църква! 
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