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О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

КЪМ ТЪРСЕЩИТЕ ИСТИНСКАТА ПРОМЯНА 

 

ПРЕД КРАЯ НА ДОСЕГАШИТЕ ВРЕМЕНА – КАКВО НИ ЧАКА И КАК ЗАВИСИ ОТ 

НАС? 

 

I. Идват две глобални катастрофи – виждаме ли ги? 

1. В началото на ХХІ век стана съвсем ясно, че към човечеството идва една земно 

космическа катастрофа, а то самото си подготвя друга катастрофа – егоистично-

бездуховен глобален военен конфликт. Във всяка от двете катастрофи, по 

прогнозите на учени и ясновидци, ще загинат стотици милиони души – ако не и 

няколко милиарда! – и ще има огромни разрушения и страдания. Въпреки че 

дълбоките и многобройни признаци на идващите катастрофи са отдавна 

очевидни за всеки, повечето хора са заслепени от житейските си проблеми и от 

замръзналите си и вече неверни възгледи, от лъжите на управляващите чрез 

продажните и слугински медии – и не се намесват активно в събитията, а чакат 

други хора и сили да ги коригират! 

       Освен това будните хора виждат и усещат, че двете катастрофи са пряко и 

дълбоко свързани и за това зависят от хората, които обаче се държат като безумци и все 

по ускорено вървят към тях, усилвайки с мисленето и поведението си. Ако хората не се 

събудят и намесят правилно в събитията, краят на досегашните егоистични и 

бездуховни времена ще бъде и краят на земната цивилизация. 

2. Първата катастрофа е земно-космическа. Причината за нея е едновременното 

начало-изгрев на четири космически периода на 21.12.2012 г. Първият е поредният 

нов ден на Земята, който е и началото на земната година – тя е вторият от споменатите 

четири периода. Третият е поредната прецесионна година на Слънцето – то обикаля 

центъра на нашата галактика за 25 920 г. Четвъртият период е вселенската година от 

около 200 млн.г. на нашата галактика около центъра на вселената ни. С това общо 

начало – изгрев енергиите на тези тела стават синхронни – кохерентни, събират се 

изцяло и придобиват огромна обща сила. Освен това телата се нареждат на една линия 

през екватора на Галактиката и енергията им става още по разрушителна! Тя ще 

доведе до изключително активизиране на земетресения и вулкани – земни и подводни, 

на торнада, циклони, свличания, потъвания и издигания на суши и дъна на морета и 

океани, смяна на земни полюси и т.н. Земното магнитно поле ще нарасне 

многократно, ще предизвика много ракови и други заболявания и ще унищожи всяка 

техника, работеща с електричество: електроснабдяването, включително компютри, 

интернет, телевизиите, медицинска електроника, комуникациите, автоматизацията в 

производствата и т.н, и т.н. Това ще бъде почти пълен разпад на обществените връзки 

и механизми в държавите и целия свят. Накрая тази катастрофа ще предизвика за 

много кратко време начало на поредната нова ледникова епоха – както е и ставало в 

геологическите периоди в милионите години назад, доказано със съвременни 
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сондажни проучвания. Тогава полюсните области ще се покрият с лед доста към 

екватора, земеделските земи ще намалеят в огромна степен, съответните народи ще 

емигрират към екваториалните райони за прехрана и ще предизвикат сблъсъци и 

войни с местното население. 

II. Светът днес. 

Ред интелектуалци в целия свят направиха анализ на съвременната цивилизация за да 

оценят състоянието й, да намерят причината за тоталната световна криза и да 

систематизират нейните прояви – следствия. 1. Всички стигат до един извод: кризата се 

изразява в системи от остри противоречия във всички области на обществения и личния 

живот и се дължи на безумния егоизъм и без духовност на хората и главно на силните 

на деня. Те се изразяват в алчност, потребителство, егоизъм, властолюбие, гордост, 

простотия, манипулирани и манипулиращи медии, неграмотност поне по главните 

проблеми, незнание на показателните факти и открития, примирение с 

несправедливостта, овчедушие, страх да се намесват, премълчаване на неправдите – с 

това ставаме съучастници и т.н., и т.н. Обобщено световния финансов ред е обсебен от 

шепа маниакални типове, от глобална и локална политическа подлост, жажда за 

световно господство и лукс. Като цяло съдебната система – прокурори, следователи, 

съдии, полиция, адвокати… - защитава престъпниците и себе си, когато редовно 

нарушават законите. Показателни са безкрайните манипулации с досиетата, 

помилванията на убийците, наркотрафиканти, обирджий и пр. от президента и т.н. В 

резултат на това безумие на властите и хората, годишно от глад умират над 50-60 млн. 

души и 10-15 млн. деца! 2. Същият анализ разкрива много важния извод, че при новите 

технологии и комуникации егоизмът вече не е полезен никому, вкл. на силните на деня 

– значи по-големи печалби са възможни не с конкуренция и премахване на 

съперниците, а чрез сътрудничество и взаимопомощ. Защо по този извод не се говори в 

общественото пространство и медиите?! Защо управляващите мълчат?! 3. Анализът 

напомня за многобройните несправедливи договори наложени от Великите сили срещу 

различни държави в миналото и днес, особено срещу България. Това напомняне се 

отнася и за колониалния период в човешката история, когато същите „велики” сили 

ограбиха многобройни държави и народи, обричайки ги до ден днешен на мизерия и 

изоставяне, но самите тези сили се радват на богатство и сила днес. Днес този 

колониализъм е „заменен” с манипулативния неоколониализъм – финансов, 

насилнически, икономически. Не е случайно, че на ден по финансовите пазари в света 

се обменят 1200 млрд фиктивен капитал – без покритие от стоки и услуги – и само 40 

млрд реален капитал, зад който има стоки и услуги – 3.3 % реален капитал срещу 96.7% 

фиктивен! Едно от най-силните средства на неоколониализма са погрешните ценности 

и най-вече потребителството, консуматорството. Тук влиза и огромната лъжа и 

манипулации с великите ценности: - „свобода, братство, равенство” – никъде ги няма, 

смениха ги с „комунизъм” – отново измама, после с „демокрация” – отново лъжа, после 

с „неолиберализъм” – пак манипулация, сега обещават „постбизнес”, но се очертава, че 

той е само „свръх бизнес”…Световната мафия – финансово – банкерска – никога не е 

имала намерение да реализира тези ценности, а само манипулира чрез тях! По същият 

начин се използват и религиозните ценности – Църквата като човешка организация е 

манипулативен слуга на Злото – при покръстванията са избити над 100 млн. души, княз 
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Борис I изби българския, боилски и жречески елит почти целия… Американски 

криминолози изследваха Библията с методите на криминологията и установиха, че на 

написаното в нея може да се вярва най много до 18%! Случайно ли е, че от повече от 30 

евангелия в Библията са подбрани само 4? И че църквата не подобри управниците – 

носителите на Злото – за повече от 2000 г. християнство, а те ставаха все по-алчни, 

бедните все по-вече и по-гладни? Случайно ли е също, че за това време в мисленето и 

поведението на хората нахлува варварството – така казват световни интелектуалци? 

Наистина идва кармичното наказание за тези огромни престъпления на силните на 

деня, но и на мълчаливите им съучастници, които   търпят и не се намесват! 4. Особено 

показателно е разкриването на измамата „Холокост” и на юридическата нелегитимност 

„Нюрнбергстки трибунал”. Всички „факти” , привеждани за доказване на Холокоста са 

отхвърлени от учени и експерти – не от политици – като научно невъзможни и като 

подкрепяни от лъжесвидетели, а костите на уж избитите милиони евреи изобщо не бяха 

открити! Концентрационните лагери са били за военно производство с принудителен 

труд – имало е десетки заводи, а не за избиване на евреите – такъв план изобщо не е 

имало! Просто немците са смятали евреите за опасни за Германия, понеже са овладяли 

ръководните места навсякъде и са планирали изследването им. След няколко преоценки 

на броя на избитите евреи, този брой слезе от 40 млн.д. – първите лъжи на евреите още 

преди и през войната – на 380-400 х., а се очертава и още по-малко! Още по 

показателен е факта, че Израел – създаден след войната в 1948 г. – е взел от Германия 

репарации за уж избитите евреи в размер на над 85 млрд. немски марки! Случаен ли е 

също фактът, че в Германия и няколко съседни страни съществува Закон забраняващ 

опровергаването на Холокоста? И това е след като излязоха научните му 

опровержения! Само този закон е самопризнание на евреите, че  Холокост не е имало – 

просто няма един доказан факт за него! 5.  Разкрити и систематизирани са огромен 

брой методи – около 400, използвани от силните на деня за манипулиране и зомбиране 

на хората, за промиване на мозъците им, за източване на конструктивната им енергия. 

Водеща роля в това манипулиране имат претендентите за световно господство САЩ, 

Англия, Израел и множество купени от тях правителства, като всички са управлявани 

от ционистите – върхушката на еврейския народ, не народа! И тези претенденти 

действат от хилядолетия – още от времето на Мойсей, който е бил египетски фараон.  

6. Категорично се доказва, ме най разбойническата държава днес е САЩ /вж. Уилям 

Блум, Ноам Чомски и мн.др./, управлявани от ционистките фамилии на Рокфелер, 

Ротшийлд, Морган и други – около 300 фамилии. Оказа се, че за своята малко над 200 

г. история САЩ имат над 150 агресии, войни, преврати, терористични акции, убийства 

на неугодни политически лидери в над 100 държави, вкл.самите САЩ! Изключително 

показателно е, че федералният резерв на САЩ, разполагащ с правото да печели долари 

– хартийки без покритие от стоки и услуги, е частен – на Рокфелер, Морган и другите 

цшонисти, а конгресмени, които на няколко пъти са искали Конгресът да го направят 

държавен, са загинали в различни странни катастрофи. За това беше убит и Кенеди! 

Освен това САЩ са единствената страна в света налагаща редовно вето над различни 

десетки разумни резолюции на Общото събрание и на Съвета за сигурност на ООН – 

доста често подкрепяни от Англия, Израел, Франция и други. Показателна е 

подготовката чрез медиите и нахлуването на САЩ в Ирак – бивш техен съюзник и 
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слуга, защото там имало ОМУ ( Оръжия за масово унищожаване). Не ги откриха, но 

вече нефтът на Ирак е собственост на американски фирми, а жертвите на Ирак станаха 

над 100 х. , като има твърдения и за над 1-2 млн.убити! Също широко и отдавна е 

известно, че в стратегията на САЩ за постигане на целите им, те редовно използват 

провокации с много жертви - на чужди държави, но и на свои войници и граждани. 

Например за да убедят американския народ да влезе във ВСВ, те допуснаха флотата да 

нападне флотата им в Пърл Харбър макар, че знаеха за подготовката за това нападение! 

По същия начин осигуриха оправданието си за започване на Виетнамската война, чрез 

провокацията в Тонксинския залив, където на свои катер поставиха знамето на Северен 

Виетнам и този катер нападна техен самолетоносач в залива! А върху Виетнам, Лаос и 

Камбоджа употребиха напалм и химически оръжия, с което унищожиха огромни 

територии на джунглите им и отровиха земята – там до днес се раждат уроди! Техен е и 

терористичния 11.09.2001 г. по специалисти това е т.н „контролирано разрушаване”, 

чрез предварително заложени взривове, поставени там от отряди на ФБР и ЦРУ 1-2 

месеца преди употребата им – тези отряди търсели заложени от чужди терористи 

взривове! Нещо повече – туристи и граждани са правили снимки на кулите-близнаци и 

ясно са видели как секунди преди самолетите да се блъснат в тях, вътре са избухнали 

мощни взривове! И кулите са сринати до прах – всичко е стопено, а конструкциите им 

издържат до 2000-3000 градуса по целзий, докато горивото на самолетите може да 

вдигне най-много до 700-800 градуса по целзий. А, за сграда 7 на близо се мълчи – без 

самолет е рухнала по същия начин. И дали са случайни твърденията, че в този ден там 

не е имало нито един от многото стотици евреи, работещи там? А, за завършек на 

картината ще напомня, че в САЩ от десетилетия има готови концентрационни лагери 

за предвижданите народни вълнения – с капацитет стотици хиляди и даже няколко 

милиона души! И тези масови протести срещу финансово – банкерската олигархия – 

основа на властта – започнаха: „Окупирай Уол Стрийт!” и „Вие сте 1%, а ние сме 99%!” 

Вече протестите се разширяват по целия свят – човечеството се събужда!!! 7. 

Обективният анализ доказва още, че ЕС /Европейския Съюз/ е общност на егоистични, 

лицемерни и с двойни стандарти цени, с изключително раздута и високо платена 

бюрокрация! Ярък пример е Белгия – там в условията на криза депутатите си гласуваха 

по-високи заплати! Също лъсна и лъжата за средната класа, като основа на 

демокрацията – доказа се, че тя ускорено се разпада, като огромната част отиват към 

бедните слоеве, а нищожна част - към свръх богатите! Така, че втората-човешката – 

катастрофа се дължи наистина на безумния егоизъм и бездуховност на хората и главно 

на силните на деня, начело със Световната мафия в лицето на посочените по горе 

държави, на купените от тях многобройни правителства и на организациите им МВФ, 

СБ, СТО, СЗО, транснационалните компании и обикновените мафии от всякакъв род – 

всичко подкрепяно, организирано и охранявано от специалните служби и армиите на 

тези всички страни, отново ръководни от криещите се ционисти. Поради безумието на 

тази Световна мафия, която редовно е отлагала икономическия си фалит чрез разпадане 

на поредна война по света, ще се пуснат в действие споменатите ОМУ: термоядрени, 

биологични, химични, тектонични, климатични, космически, електромагнитни, 

психотронни и т.н. С това Световната мафия ще реализира ще реализира и плана си за 

т.н „златен милиард” – на Земята имало добри условия за живот само за 800 млн. до 1 
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млрд. души! Само дето тази мафия не знае или не приема извода на учените, че Злото в 

екстремните си прояви е и самоубийствено. Силните на деня не знаят и един друг 

фундаментален научен резултат на качествено новата научна революция, която тече 

вече няколко десетилетия: Вселената в крайна сметка е морална – съгласно закона за 

равенството на действието и противодействието, познат повече като закона за Кармата. 

Както се казва, Бог отлага наказанието и наградата, но не ги забравя – отлага, за да 

разберем грешките и глупостта си и да не ги повтарят повече, плащайки си обаче за 

допуснатите! Злото не знае още, че сегашното му щастие е нищо пред онова, което 

носи моралното поведение на Сътрудничество и Взаимопомощ! Към безумието спадат 

и признаването – узаконяването на педофилията, гейовете, еднополовите бракове и пр., 

а те са болести и трябва да се лекуват! 

III. Качествено новата научна революция 

Тя тече вече няколко десетилетия. Основата й са синтезът на древното – с доказан 

космически произход – и съвременното знание с неговите фундаментални открития. 

1.Очертава се ясно, че лидерът на познанието на 21 в. ще бъде психотрониката 

/парапсихологията/, защото тя изучава най-фундаменталните качества, закони и сили в 

тоталната реалност. С това се доказва, че мисловната енергия и материя е в основата на 

физическата реалност и следователно тя е и духовната енергия в нейната основа са 

мощен енергиен фактор не само в обществото, но и в земните и космически процеси.  

2. Много категоричен и сериозен резултат на научната революция е, че 

Федерацията на ИЗЦ /Извънземни цивилизации/ е създала Земята, живота и 

човека. Извънземните са били известно време сред хората, дали са им част от 

космическото знание и техника и после са ги оставили да трупат опит, но ни 

наблюдават и при критични опасности ще ни помагат, ако не поумнеем сами да 

се оправим. Главни източници на ИЗЦ са съзвездията Орион и Плеядите, 

наближаваща ни такава планета е Нибиру, а наследници на знанията и отчасти 

на генетиката им са малобройни племена в различни райони на Земята: Африка 

/догония/, Бразилия /каяпо/, Япония /статуетките догу/, Китай и др. 

3. Много неочакван резултат от изследванията в ускорителя на елементарните 

частици в ЦЕРН и другаде – нещастните физици стигнаха до извода, че трябва 

да има Космически разум – синоним на Бога или Абсолютното! 

4. Изключително фундаментален резултат е доказания с безброй факти извод, че в 

основата на всички движения, процеси, взаимодействия и структури са 

колебанията /вибрациите, трептенията – периодичните процеси и структури/ с 

техните главни характеристики резонансите и екстремалностите. Последните се 

оказват неделими и ги обединих в едно ново понятие – резомалност. На базата 

на всеобщността на колебанията е ясно, че между два произволни обекта има 

множество прилики, подобия, сходства, аналогии, общности – изобщо 

изоморфизми. Всичко това е обединено в „Резомално – изоморфният принцип” и 

на негова база създадох обща теория на силите, от която следва и получаването 

на антигравитацията. Тук влиза и кохерентността – пълната синхронност на две 

и повече колебания, при което енергиите им се събират изцяло и общата им 

енергия е много по-голяма от тази без кохерентност. Кохерентната енергия може 

да върши много по-голяма работа – разрушителна или конструктивна. 
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Пример за това е лазерът – неговият лъч има огромна енергия именно поради 

кохерентността на фотоните в него. 5/ Друг важен резултат е откриването на 

холографията – фотографиране с кохерентна светлина. Тя се оказва механизъм на 

работата на мозъка, паметта, зрението, психиката и Вселената. Според холографията 

всяка частица на цялото носи информация за цялото! Открита е и тайната на огромната 

мощ на психическото състояние „вяра” – тя се дължи именно на кохерентната работа на 

невроните в мозъка и активизира максимално всички сили и енергии в човека, 

включително екстрасензорните му качества – телепатия, ясновидство, телекинез, 

материализация, дематриализация, левитация и пр. 6/ Един от най-важните резултати е, 

че при потъването на Атлантида жителите й са се разселили по цялата земя и са 

оставили своите знания и техника навсякъде – знания от и за космическите създатели 

на човека. При това са подчертавали, че потъването на континента им се дължи на 

неморалното поведение на атлантите, като това поведение на хората ще води до все 

нови и нови катастрофи, както вече ясно се очерта днес! 7/ В същия дух е и друг 

резултат на научната революция – че Земята е жив организъм, който вече оказва все по-

силна съпротива срещу отровната плесен на повърхността й, в атмосферата и в недрата 

й – екологичната криза, сондажите, извличането на нефта, газа и т.н. Вече има много 

факти, които се обясняват само като защитна реакция на Земята. Усилваща се! 

4.Държавата на бъдещето 

Ясно е, че тоталната криза се дължи на простия факт, че хората се управляват от 

погрешна йерархия на ценностите и поради това са доведени до безумен егоизъм и 

бездуховност. 1/ В държавата на бъдещето в йерархията на ценностите ще се въведе 

правилния ред: на върха ще бъдат висшите ценности – моралното, духовното, 

хуманното, справедливостта, истината, взаимопомощта и др., под тях са социалните 

дейности и ценности – осигуряват нормалното функциониране на обществения 

организъм, най-долу са материалното, парите, властта, силата, лъжата, измамата, 

секса, манипулирането, наркотиците и т.н. Значи решението на кризата и 

намирането на правилния път в бъдещето е създаването и приемането на Харта на 

човешките ценности / с правилна йерархия/, Харта на човешките задължения 

/необходимият баланс на правата/ и на тази база Световна конституция /с модел на 

разумната държава/. Тези три неща съм създал и изпратил през декември 2008 г. на 

49 посолства и на представителствата на ООН и Ватикана – без нито един отговор! 

При това не бива да се забравя, че една от най-важните функции на ценностната 

система е, че е основа на ежесекундната оценъчна дейност на всеки човек. Ако 

приложим правилната ценностна система към обществените личности – политици, 

чиновници, бизнесмени, артисти, певици, шоумени, юристи, прокурори, съдии, 

също към темите в медиите и т.н. – всички ще слязат на дъното и ще се даде път на 

истински ценните личности, теми, проблеми и решения! Например всички водещи 

ТВ рубрики във всички ТВ не засягат най-важните теми и не задават на гостите си 

истинските въпроси! Пълно зомбиране на зрители и читатели! 2/ Новата държава 

просветена и мъдра, освободена от лъжите, манипулациите и илюзиите, а истината е 

една от най-важните ценности. В образованието се овладява творческо мислене – то 

е силата на човека и с него той преодолява пречките пред себе си; овладява се и 

златното правило №1 в решаването на проблемите – „решаване на главния проблем 
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преди неговите последици” /общото преди частното/; изучаване на предмети по 

здравословен живот на тялото, душата и духа; развитие за будност към границите 

на своята компетентност и към дребните сигнали, които всъщност предупреждават 

за големи идващи събития … 3/ Овладяване на ред важни понятия и умения: 

Разбирането – то ни учи как да управляваме нещата по пътя към нашите цели; 

Различаването – Разграничаването между наглед близки понятия – между религия 

/вяра/ и църква, между комунизъм и комунистически партии – те манипулират с 

него, между демокрация и демократични партии – също; овладяване на раждащите 

се нови науки – напр.интегрално човекознание, психотроника /парапсихология/, 

теория и технология на дискусията…4/ Още в новата конституция: президентска 

република, към Президента – СМП /Съвет на мъдрите професионалисти/, СКС 

/Самосезиран конституционен съд/, СЧД /Съд на честта и достойнството/ , без 

имунитети за никого, Парламентът – с две камари /горна – почти женска, долна – 

почти мъжка/, изборите в два тура /първи – анонимни, с общи програми, втори – 

личностни, с конкретни програми по спечелилите първия тур програми/, 

наказанията растат с мястото на виновните в обществената йерархия, стойнастта на 

човека зависи само от неговите резултати – от нищо друго, образователен цена при 

гласуване – или различна тежест според образованието, медиите са средството за 

информиране + намиране на проблемите + решаването им + кои са виновните за тях 

+ кои са отговорни за решението им, „ дъно на бедността” и таван на богатството” – 

парите над тавана отиват в Национален иновационен и резервен фонд, овладяване 

на дискусията още в образованието и редовни обществени дискусии по важните 

проблеми и въпроси, корупцията – безпощадно разобличавана и наказвана, за 

държавна измяна се считат внасянето на разкол и разцепление, влошаване на 

жизненото равнище на народа или части от него, периодична критична преоценка 

на проблемите, решенията, фактите, целите, средствата за постигането им и пр., 

държавна собственост да бъдат основните отрасли и дейности – поне 30-40% от 

собствеността в държавата извън личната, безпощаден граждански контрол над 

държавните органи и служители, без съдебни такси за бедните, които търсят 

справедливост…5/ Що е Конституция: /1/ основният закон в живота на човека, 

обществото и държавата, /2/ принципът на устройството на цивилизацията, /3/ 

същностно описание на историята на обществото – поуките от нея, /4/ ядро на 

програмите за действие на всеки човек, администрацията, правителството, /5/ 

основа на образованието във всичките му форми и степени, /6/ първият учебник по 

сътворяване на граждани, /7/ центърът на възможността за правилно разбиране на 

всичко. 6/ Главните стъпки в изграждането на новата държава са: Просвещение – 

освобождаване от лъжите, фалшификациите, самоилюзиите и пр., Поемане на лична 

отговорност – никой друг няма да подобри живота ни, Самоорганизация. Да се 

изгради Международен град на новата култура – в Рила – сградите и пътищата са 

във въздуха, пълна зеленина долу и горе. 7/ Всички хора да знаят и реалния смисъл 

на Битието и живота: Себепознание чрез Творчество равно на Екстаз. В разумната 

държава няма да има действия както в днешната: съюз между властта и мафиите, 

президентски помилвания за тежки престъпления, влачене на дела от магистрати, 

спиране на опрделени дела от прокурори и съдии, множество папки с дела изчезват, 
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хора с очевидно престъпни милиони не се разследват, огромна автоцензура в 

медиите, пълна автохипноза от проблемите на оцеляването, жените няма да се 

самопредлагат на богатите – последните ще изчезнат, а жените ще събудят духа 

си… 

5. Забравеният свят на атлантите 

 

Според новата научна революция, в Атлантида и Лемурия /Му/ са правели масови 

сеанси по телепатия, извършвали са астрални пътувания, владеели са телекинезата и 

левитацията…качества и на бъдещата човешка раса, но ако сегашната цивилизация 

оцелее. Координираните психически усилия на хиляди хора синхронизират мисловната 

и духовната им енергия, тя става кохерентна и може да унищожи една цивилизация за 

една нощ – колективните медитации днес по света потвърждават тази възможност! 

Според спящия пророк Едгар Кейси такава духовна причина е унищожила Атлантида – 

злоупотребата с властта! Той казва още, че в Хеобсовата пирамида има формули, които 

доказват, че Земята ще приключи своя сегашен цикъл на развитие в началото на 2013 г. 

– тогава ще има смяна на полюсите и ще се яви месията. Там има и обръщение на 

атлантите към нас – техните потомци: „Ние ви предаваме концепцията за Единството, 

но вашият мозък се стреми към обособяване. Това ще доведе до самоунищожаване след 

глобална катастрофа в началото на 2013 г. ционистите, управляващи САЩ, са 

получили това предупреждение, но не са направили правилните изводи. Все пак те вече 

търсят начин да завладеят Сибир, където ще бъде устойчиво и безопасно! 

6. Към правилното бъдеще – чрез Самоорганизацията 

Избягването на катастрофата поради едновременния изгрев на четирите периода и 

човешкото безумие е възможно само ако хората станат морални в мисленето и 

поведението си и ако приемат Хартата на ценностите и на задълженията, както и 

съответната Световна конституция. Едновременно с това трябва да се проведе 

Просвещение и поемане на Лична отговорност. Тогава идва практическия път – 

Самоорганизацията. А именно: 

Отговорните хора трябва да се обединят в групи по 10-15 д. – Граждански Спонтанни 

Общности /ГСО/ - и да стимулират повече други хора за същото. Тези ГСО ще са 

базовите структури на качествено новите политическа партия и гражданска 

неправителствена организация – всяка избира политическия или граждански полюс. За 

България първият е Партия на Единението на Българите /ПЕБ/ БРОД /Българско 

Радикално Обновително Движение/, а вторият е Български Граждански парламент 

/БГП/ ИЗХОД /Истински и Завинаги Хората да Обикнат Доброто/. Те ще се обединят в 

„Обединение на Загрижените за България и Света /ОЗБС/. Териториално близките ГСО 

трябва да се обединят и просветят чрез запознаване с вече публикуваните от нашето 

Движение за Нова Култура /ДНК/ анализи и програми за спасяване на цивилизацията 

ни. С това запознаване хората ще знаят какво, как и защо да правят и ще могат да 

привличат убедително други хора. Всяка ГСО трябва да се обади с СМС на 0898 

465 010 и да даде броя си, адреса и телефон, как да получат книгите с анализите и 

програмите и в кой полюс се включват. След набирането на забележим брой ГСО ще се 

определи Национален конгрес на ОЗБС и ще се приеме необходимата практическа 

програма. 
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