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vertė - zgrybla

Paskaita, kurią jūs šiandiena girdėsite vadinasi „kita pusė“, aš akcentuoju jūsų dėmesį į žodžių junginį „kita  
pusė“ seksualinės revoliucijos. Aš nepasakosiu apie seksualinę revoliuciją. Aš jums pasakosiu apie kitą jos  
pusę. Jūs jau suaugę žmonės, baigėte mokyklą, jau mokotės aukštojoje mokykloje ir todėl pas kiekvieną iš 
jūsų yra svajonė ar tikslas. Šį tikslą jūs tikriausiai norite įgyvendinti. Jūs visi svajojate apie puikią, šviesią  
ateitį. Aš tuo net neabejoju. Bet jeigu jūs norite, kad ši ateitis iš tikrųjų išauštų tai jums būtina žinoti abi 
puses bet kokio proceso, bet kokio reiškinio, bet kokios informacijos, kuri jus liečia. Kodėl? Tam, kad jūs 
turėtumėte galimybę rinktis. Kuomet žmogus žino abi medalio puses, tiek teigiamą, tiek neigiamą, jis gali 
rinktis.  Kuomet  jis  pasirenka,  jis  savarankiškai  priima  sprendimą.  Tačiau  jei  pasirinkimo  nėra,  tai  jūsų 
sąmonėje lieka vienpusiška informacija. Ir jumis pradeda manipuliuoti tie, kuriems naudinga su jumis kažką 
tai padaryti. Todėl šiandiena mes kalbėsime apie seksualinę revoliuciją. Pavyzdžiui šiandienos paskaitoje jūs 
turėsite išmokti užduoti sau klausimus ir išmokti nagrinėti abi bet kokio reiškinio, bet kokios informacijos,  
puses. Kad jūs galėtumėte pasirinkti ir būti sėkmingi šiame gyvenime.

Taigi. Kita seksualinės revoliucijos pusė.

Kas yra Telegonija? Ar jums tai žinoma?
- Ne.
Telegonijos reiškinys buvo atrastas daugiau kaip prieš 200 metų. Garsus mokslininkas... Čarlzas Darvinas  
turėjo draugą Lordą Mortoną.  Taigi  Lordas  Mortonas  taip pat  nusprendė užsiimti  tyrimais  ir  nusprendė 
išvesti naują arklių rūšį. Tuo tikslu jis sukryžmino veislinę arklių kumelę su zebro eržilu (patinu). Juk žinote, 

kad  zebras  lyg  ir  arklys,  tik  truputį  kitokios  rūšies. 
Sukryžminimo  procesas  tarp  jų  įvyko,  tačiau  rezultatas 
nesigavo. Tuomet tą pačią arklių kumelę sukryžmino su tokiu 
pačiu  arkliu,  kaip ji  pati.  T.y.  ta  pačia  veisle.  Ko pasėkoje 
gimė kumeliukas. Tačiau  kumeliukas gimė dryžuotas kaip 
zebras. Kuomet pradėjo tyrinėti šį reiškinį, reiškinį pavadino 
Telegonija. "Telegon" išvertus reiškia - "gimęs toli nuo tėvo". 
Kaip įprasta moksle, nuo gyvūnų pasaulio priėjo prie žmonių 
ir  kaip tiktai  Telegonija palietė žmogų,  ją paskelbė mokslu. 
Tačiau,  kaip  tik  ji  tapo  mokslu  ją  mūsų  teritorijose 
uždraudė.  Ir  daugiau kaip 200 metų  pas mus  niekas  nieko 
nežinojo apie Telegoniją.  Ir  tiktai  visai  neseniai  informacija 
apie Telegoniją pasirodė tiktai internete. Vadovėlių šia tema 
kol kas nėra. Tačiau jei jūs internete paieškoje nurodysite žodį 
"Telegonija"  (pvz.  google.ru  Телегония)  tai  jums  atsidarys 
daugybė saitų, ir bus tokių saitų, kurie tvirtins, kad Telegonija 
- tai pseudo mokslas. T.y. šiandiena yra žmonių, kurie bando 

paneigti  realiai  egzistuojančius  dėsnius  mūsų  žemėje.  Pasirodo  Telegonija  nėra  paskutinių  200  metų 
atradimas.  Ji  patvirtino  daugelį  tūkstantmečių  egzistavusius  šioje  teritorijoje  įstatymus,  kurie  vadinasi  
"RITA Įstatymai" arba "Kraujo ir Dvasios Įstatymai". Aš užrašysiu šiuos žodžius ant lentos.

1 Psichologė yra iš to paties mieso, kaip ir ši nuostabi indigo mergaitė Diana, www.youtube.com/watch?v=Cs-Yk36loTI
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Pav. 1 Telegonija??? Paranoikų 
nesamonės, netikėk savo akimis, tikėk 
žiniasklaida

http://www.youtube.com/watch?v=Cs-Yk36loTI


"RITA Įstatymai" (законы РИТА, palygin RITA ir RŪTA)

RITA - tai senovinės rusų runos, kurios buvo rastos. Šiose runose parašyta apie tai, kokie turi būti santykiai 
tarp moters ir vyro, kad jie galėtų nešti į šį pasaulį MEILĘ, džiaugsmą ir grožį, ir gimdytų gražius ir 
sveikus vaikus. Kad galėtumėme toliau kalbėti Telegonijos tema aš norėjau jūsų paklausti,  kas yra aura 
arba žmogaus biolaukas? Ar jums žinoma? Aura arba žmogaus biolaukas? Tuomet susipažinkime. Štai čia 

fotografijose pavaizduotas Kirilijanas, būsimas profesorius kartu su 
savo žmona. 1939 metais Krasnodaro mieste, tai Šiaurės Kaukazas, 
užsiimdamas  medicinos  aparatūros  remontu  jis  aptiko,  kad  visi 
materialūs dalykai, kurie mus supa, vis be išimties, aplink save turi 
švytėjimą. Šį švytėjimą pradėjo fotografuoti ir pavadino jį aura 
arba biolauku. Kirilijano metodo pagalba fotografuojami įvairiausi 
dalykai.  Pažiūrėkite,  šioje  pusėje  taip  pat  yra  fotografijos.  Labai 
įdomi  štai  ši  fotografija  apačioje.  Kirilijano  metodo  pagalba 
fotografuojama  tiktai  žmogaus  ranka,  o  diagnostika  atliekama  tik 
pagal pirštų galiukus. Viršuje nufotografuotas pirštas žmogui esant 
agresijos  būsenoje,  apačioje  pirštas  -  harmonijos  būsenoje.  Jūs 
matote,  kad  žmogaus  biolaukas  keičiasi  priklausomai  nuo  jo 

būsenos.  Tai  fotografavimo būdas Kirilijano fotoaparato pagalba.  Šiandienai  tai  pakankamai  pasenusios 
nuotraukos. Štai šiuolaikinės žmogaus biolauko nuotraukos. Čia nufotografuotas vienas ir tas pats vyras. Štai 
čia pirmoji jo fotografija. Jis ką tik atėjo fotografuotis. Jį nufotografavo. Jūs matote jo lauke juodą plėmą.  
Auros nuotraukoje juodas plėmas atsiranda pas žmogų tuomet, kai jis pilnas negatyvios energijos. Negatyvi 
energija - tai agresija, pavydas¹, pavydas², neapykanta, nuoskauda, įvairiausios rietenos.

[nors  į  Lietuvių  kalbą  „Ревность“ ir  „Зависть“ verčiami  tuo  pačiu  žodžiu  -  „pavydas“,  šie  žodžiai  
apibūdina skirtingus pavydus, priklausomai nuo jausmų.

Ревность  -  pavydas¹  -  negatyvus  jausmas,  susijęs  su  dėmesio,  meilės,  pagarbos  trūkumu  ar  tiesiog  
simpatijos trūkumas iš labai vertinamo žmogaus, kai tuo pačiu metu tariamai ar tikrai tai gauna kas nors  
kitas. Toks pavydas visada kyla išskirtinai norint "turėti" kitą žmogų, su kuriuo yra emocinis ryšys.

Зависть – pavydas², kuomet kyla nepasitenkinimas svetima laime arba pasitenkinimas svetime nelaime]

Tai  kompleksas  negatyvių  energijų,  kurios  fotografijoje  atsiranda 
kaip juodas dėmė, o realiame gyvenime tai tokia pat skylė žmogaus 
biolauke.  Pažiūrėkite  į  antrąją  fotografiją.  Žmogaus  biolaukas 
pasikeitė.  Jis  nusiramino,  susikūrė  ramybės  ir  pusiausvyros  / 
harmonijos  būseną.  Jį  nufotografavo  -  jo  aura  pasidarė  kitokia. 
Harmonijos  būseną  kiekvienas  pasiekia  skirtingai:  kas  maldos 
pagalba nusiramina,kas išvažiuoja į gamtą - ilsisi ten, nusiramina, o 
kiti  paprasčiausiai  prigulė,  pamiegojo  ir  viskas  atsistatė.  T.y.  jūs 
matote,  kad  mūsų  biolaukas  keičiasi  priklausomai  nuo  mūsų 
vidinio  pasaulio,  supratimo,  nuo  to,  kaip  mes  priimame, 
suvokiame  aplinką.  Nei  jūs,  nei  aš  šiandiena  savo  biolaukų 
praktiškai  nematome.  Tačiau  šioje  teritorijoje,  kur  jūs  gimėte  ir 
gyvenate  taip  buvo  ne  visada.  Jeigu  jūs  matytumėte  savo  biolaukus  čia  sėdėtumėte  visi  tokie  gražūs  
įvairiaspalviai  kamuoliukai.  Kiekvienas  turi  jam būdingas  spalvas,  savo biolauko diametrą.  Vidutiniškai 
žmogaus biolaukas yra nuo 2 iki 7 metrų - viskas priklauso nuo valios stiprumo ir žmogaus charakterio. Tai,  
ką jūs matote žiūrėdami į mane, tai ką aš matau žiūrėdama į jus, tai tėra tik fizinis žmogaus kūnas. Fizinis 
kūnas žmoguje tesudaro tiktai 5 %.  95 % - tai mums nematomas laukas. Tai ko mes nematome. Būtent 
tai kas lemia mūsų pagrindinį gyvenimą. Yra mūsų gyvenimo pagrindas.

O dabar grįžkime atgal prie Telegonijos. Jūs pakankamai suaugę jau žmonės todėl informacija, kurią aš jums 
perduosiu,  sudaro  vyro ir  moters  tarpusavio  santykių  pagrindą.  Pasirodo kalbėti  reikia  apie  pirmąją 
vestuvių naktį. Pasirodo, kad pirmosios vestuvių nakties metu įvyksta ne vien tik fiziologinė apykaita, kaip  
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kad priimta apie tai kalbėti  žiniasklaidoje. Taigi vyksta labai stiprus  energo-informacinis vyro ir moters 
laukų apsikeitimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viską, ką vyras iki tos dienos turi sukaupęs - santykį su 
išoriniu pasauliu,  žmonėmis,  vaikais,  moterimis,  visa  ši  informacija  užrašyta  jo  biolauke pilnai  užsirašo 
moters biolauke kuriai jis yra pirmas. Viskas, ką moteris iki tos dienos sukaupė - santykį su išoriniu pasauliu, 
žmonėmis,  vaikais,  visa  ši  informacija  užrašoma  vyro  biolauke,  kuriam  ši  moteris  yra  pirma.  Ir  šis 
antspaudas pas žmogų lieka visam gyvenimui.  Po pirmosios vestuvių nakties jaunieji tik išore išlieka 
tokie patys, kaip iki jos.
Rankos,  kojos,  galva  -  tai  niekur  nedingsta.  Tačiau  tai  tik  fizinis  žmogaus  kūnas.  95 %  jo  lauko 
charakteristikų pilnai pasikeičia - žmonės tampa kitokiais.  Kad jums būtų labiau aišku aš jums pateiksiu  
pavyzdžius iš gyvenimo.
Mano mieste, Dniepropetrovske, aš turėjau pažįstamą, jis dabar tokiu ir liko, tai buvo pakankamai seniai.  
Jam tuomet suėjo 16 metų. Tai jaunesnysis mano vyro brolis. Jis buvo paskutinis vaikas šeimoje. Mama jį 
pagimdė pakankamai vėlai. Tačiau jis nuostabiai sutarė su savo mama - miela buvo žiūrėti į tai. Ir štai vieną  
kartą šis vaikinukas priėjo prie mūsų ir sako: "visi kalba, kad seksas tai puiku"...  "ir mes su draugais 
nutarėme išbandyti, kas tai yra"... Jie išsinuomavo trijų kambarių butą, trise užsisakė tris prostitutes; 16 metų 
studentai, patys  žinote kokios jų išlaidavimo galimybės ir ką jie užsisakė. Taip jis apturėjo savo pirmąją  
"vestuvių" naktį. Jis atėjo pas mus ir sako: "aš nesuprantu, kas sakė kad tai puiku???" ... sekantį rytą.
Jis nesuprato pirmą kartą, nesuprato antrą kartą, tačiau pradėjo bandyti toliau. Tačiau niekas net neįtarė, kas  
įvyks  vėliau.  Jis  žinoma  nesusirgo  jokiomis  venerinėmis  ligomis  -  nei  sifiliu,  nei  AIDS.  Individualios  
apsaugos priemonės tuo metu jau buvo pakankamai paplitusios. Įvyko kai kas kita. Po poros mėnesių jo 
santykiai  su  motina  pradėjo  keistis.  Jie  pradėjo  blogėti.  Praeina  pora  metų  ir  ši  moteris  nebegali  
psichologiškai bendrauti su savo sūnumi. Jai nusiraminti prireikia daug valios pastangų, kad ištverti tai, kas 
prasidėjo darytis su jos sūnumi, tai, kaip jis pradėjo su ja elgtis. Jis prisigulinėjo, prisibandė, taip nieko ir 
nesuprato ir nusprendė vesti.  Surado jauną, gražią, nepaliestą mergaitę.  Susituokė. Ir  štai jie jau gyvena  
daugiau kaip 10 metų  kartu,  jau suaugę,  jau nori  prižiūrėti  vaikus -  vaikų  nėra.  Vaikšto per  daktarus, 
daktarai  sako,  kad  fizinis  kūnas  –  sveikas.  Viskas  gerai.  Jis  negali  jai  duoti  sveiko  vaisiaus,  ji  negali  
pagimdyti  vaiko.  Tai  kaip  tik  tas  efektas  -  pirmoji  naktis 
neprotingai praleista su lengvo būdo moterimi. Jam tai buvo 
jo pirmasis kartas.
Pas tą "laisvą" moterį buvo savi santykiai  su savo motina, 
vaikais - jie jai matyt iš viso buvo nereikalingi - savi santykiai su ją supančia aplinka. Ir viskas ką ji turėjo,  
visa informacija, pilnai, pirmojo lytinio kontakto metu, užsirašė šio vaikinuko biolauke. Ir jis į šį gyvenimą 
pradėjo žiūrėti  kitomis  akimis -  per  jos  matymo  prizmę,  per  jos  požiūrį  į  šį  pasaulį.  Jis  tapo  kitokiu 
žmogumi. Tai toks asmeninis pavyzdys.

Yra dar vienas Telegonijos pavyzdys. Istorinis pavyzdys. Jūs tikriausiai gerai žinote tokį garsų savo laikų  
karvedį  Čingischaną  (Чингисхан).  Šis  žmogus  buvo  ne  vien  tik  išskirtinis  karvedys,  jis  buvo  žmogus  
pasišventęs būties įstatymų paslaptims. Pas jį buvo mylima moteris, kurią jis labai mylėjo - tai jo žmona. 
Jie vienas kitam tuomet buvo vieninteliai, pirmieji. Ir jis taip stipriai ją mylėjo, kad vežiodavosi su savimi į  
mūšius. Negirdėtas tais laikais dalykas. Bet vis dėl to viename iš mūšių ją nuo jo pagrobė ir paėmė į nelaisvę. 
Kuomet Čingischanas nesusitaikydamas su jos praradimu susigrąžina ją pas save į stovyklą... Jis susigrąžinęs 
ją  pas  save  pastebėjo  kad  ji  nėščia.  Tai  štai,  kuomet  moteris  pagimdo  vaikutį,  o  pagimdė  ji  berniuką,  
Čingischanas pripažįsta šį berniuką pilnai kaip savo tikrą sūnų. Jis supranta, kad berniukas į jį išoriškai 
gali  būti  ir  nepanašus,  tačiau  tai  tik  fizinis  žmogaus  kūnas.  95 % šio  berniuko  informacijos  priklauso 
Čingischano giminei ir jo mylimos žmonos giminei, kurią jis labai mylėjo, šio berniuko mamai. Todėl, kai  
sūnus paaugo, jis perdavė jam visas savo žinias, visa savo palikimą, kaip kad savo tikram sūnui. Tai toks  
istorinis Telegonijos pavyzdys.

Yra dar vienas pavyzdys. Pas mus 1980 metais Sovietų Sąjungoje, vyko olimpiada. Mūsų šalis tuo metu 
buvo  už  "geležinės"  uždangos  (tuo  metu  sienos  su  vakarais  buvo  uždarytos)  t.y.  užsieniečių  pas  mus 
praktiškai nebuvo. Į šalį nebuvo galima patekti. O olimpiada jūs patys žinote, kas tai yra, tai kai į mūsų šalį  
atvažiuoja labai daug žmonių iš visų pasaulio kraštų: sirgaliai,  sportininkai.  Ir štai mūsų jaunimas nieko 
negirdėję (nei žodžiu, nei jutimais aukštesniais) nei apie Telegoniją, nei apie RITA Įstatymus  nusprendė 
"pasilinksminti". "Pasilinksmino". Dvi savaitės prabėgo labai greitai. Tačiau daug vėlesniais metais mūsų 
įprastose šeimose -  šviesus vyras  mėlynakis,  šviesi moteris,  netikėtai  gimsta vaikai  negras,  metisas arba  
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Susituokė, o vaikų nėra...



siauraakis (metisas - tarp rasinių santuokų palikuonis). 
Galite įsivaizduoti tokių šeimų tragediją, kuomet vyras 
savo žmonai  buvo ištikimas,  o  žmona  taip  pat  buvo 
ištikima savo vyrui. Jų šeimose nei pas vieną nėra nei 
negrų,  nei  metisų.  Ir  staiga  -  toks  vaikas.  Kaip  tik 
tuomet  ir  buvo  banga  tokių  nesusipratimų  siekiant 
suprasti kas gi įvyko.

Tai  kaip tik  ir  yra  Telegonijos  reiškiniai,  kuomet 
abu  tėvai  arba  vienas  iš  jų,  pirmąją  naktį 
neišmintingai  praleido  su  aiškiai  kitos  tautybės 
žmogumi.  Tačiau  kai  tai  vyksta  tarp savų tai  vaikai 
gimsta  išoriškai  panašūs  į  mūsų  tautiečius.  Tačiau, 
vaikutis toje šeimoje, kur tėvai, ar vyras turėjo ikisantuokinius santykius, ar moteris turėjo ikisantuokinius  
santykius,  arba  abu  turėjo  daugybė  nesantuokinių  ryšių,  būsimas  vaikutis  surenka  viską  -  visus  sielos 
antspaudus ir elgseną visų turėtų vyrų ir moterų, su kuriais buvo jo tėvai. Ir pats svarbiausias antspaudas 
vaikutyje bus nuo pirmojo vyro ir pirmosios moters. Tokie vaikai gimsta jau su pažeista psichika. Ar galite 
sau  įsivaizduoti  mažą  vaikutį  kuris  surenka  visų  turėtų  vyrų/moterų  elgesio  bruožus  –  antspaudus?  
Psichologininę jų pasaulėžiūrą, gyvenimo patirtį ir t.t. ir panašiai. Toks augantis vaikutis iš viso nepriima 
savo tėvų, kurie tokiais vadintis norėtų. Jis savo viduje jaučia visiškai kitą tetą ir dėdę. Tą patį mato tėvai. 
Kuomet vaikutis auga, jų paprasčiausiai neklauso. Jis jų nepriima kaip savo. Šeimoje atsiranda konfliktai.  
Tačiau  šeimoje,  kurioje tėvai  žino apie Telegoniją,  kur moteris išmintingai  įvaldžiusi  meilės meną,  
tokioje šeimoje moteris sugeba harmonizuoti bet kokią negatyvią situaciją kuri atsiranda, mūsų atveju 
dėl Telegonijos.
O dabar aš noriu kad jūs prisimintumėte visam savo gyvenimui:
seksualinė energija - tai pati stipriausia energija duota žmogui prisijaukinimui.

[обуздание - prisijaukinimas, susilaikymas]

Viskas, kas šiame pasaulyje sukurta nuostabaus - sukurta seksualinės energijos pagalba. Viskas kas šiame  
pasaulyje sukurta be spindesio, be turinio, negyva - sukurta lygiai taip pat seksualinės energijos pagalba.

[kūrybiškumo energija gimsta 1-ojo čakroje; nereikia stengtis „išleisti“ per artimiausią 2-ąją]

Seksualinė energija tėra tiktai instrumentas. Kad jums būtų kur kas aiškiau, pateiksiu jums palyginimą: 
atominė energija - tai  taip pat pakankamai stipri  energija.  Atomo energija gali  būti  panaudota atominėse 
elektrinėse - žmonėms bus šviesu, šilta - žmonėms tai gerai. Tačiau atomo sukurtą energiją galima panaudoti 
atominėms bomboms, kurias galima numesti ant žmonių. Žmonėms - tai labai blogai. Viskas priklauso nuo 
to, kas ir kokiu tikslu naudoja šią atominę energiją. Lygiai taip pat ir seksualinė energija. Viskas priklauso 
nuo to, kas ir kokiu tikslu ją savyje su-ke-lia.

Jeigu žmonės sukelia savyje seksualinę energiją būdami tyros ir tikros MEILĖS būsenoje tuomet meilė, o 
meilė - tai dieviškoji seksualinės energijos sudedamoji dalis, iškeliama aukščiau dieviškumo.
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[dieviškumas - tai kūryba. Dievais mūsų protėviai 
vadindavo žmones, pasiekusius kūrėjo lygį]

Ten  ji  prisisotina  aukštesniosiomis  energijomis,  ir 
grįžta tiems, kas ją sukūrė, daug kartų pagerindama 
juos, jų dvasinę būseną. Žmonės, kurie iš tikrųjų myli 
vienas kitą, netgi išoriškai tampa kur kas gRAžesni, nei 
prieš  susitikimą.  Tai  maloni,  graži,  harmoninga  pora. 
Tokioje  šeimoje  gimsta  gRAžūs  ir  sveiki  vaikai.  Į 
tokią  šeimą  visada  malonu  ateiti:  pas  juos  šilta, 
jauku ir ramu.
Tačiau visiškai kitokia situacija susidaro kuomet žmonės 
ininka į lytinį kontaktą bet kokiu kitu tikslu. Nesvarbu, 
ar  mergaitė  netyčia  suviliojo  berniuką,  kai  jie  buvo 

viename kambaryje, ar prisižiūrėję šiuolaikinės erotikos ir "pornuchos" ir pradėjo lytiškai santykiauti. Ar 
prisiklausė šiuolaikinio roko ansamblių ar pop muzikos videoklipų, kurią  "suka" per TV.  Tokiais atvejais, 
seksualinė energija atsiradusi tarp vyro ir moters sukurta be meilės. Meilės nėra ir ji žmogaus neužpildo.

[energetiniame lygmenyje tokiais atvejais suaktyvinta pagrindinai tik 2-a čakra. Kitos - netgi blokuotos]

O energija lieka su savo "gimdytojais" ir daugybe kartų sustiprina visus tuos jausmus ir emocijas, kurie yra 
pas žmogų tuo momentu. O tuo momentu, kaip taisyklė būna  gašlumas, palaidūniškumas, aistros, pavydai 
įvairūs,  nuoskaudos  įvairios.  Seksualinės  energijos  sustiprintas  negatyvių  jausmų  kompleksas  žmogų 
pradeda naikinti.

Seksas be meilės - naikina žmogų. Tai jūs galite taip pat aiškiai stebėti kasdieniniame gyvenime.

Visi gerai žino seniausią moters profesiją – prostitutė. Įsivaizduokite, buvo jauna, graži mergaitė 16-os metų. 
Ir staiga ji sumano užsidirbti. Ji dar daugiau užsinorėjo turėti to, ką jau turi šiandiena. Ir štai ji eina ant  
šaligatvio  ir  pradeda  dirbti  prostitute.  Visi  žino,  kas  su  ja  bus  po  penkių-šešių  metų.  Tai  bus  ligota, 
nusivylusi,  niekam nereikalinga moteris.  Aš jums dabar parodysiu 
fotografijas.  Štai  čia  būdas  fotografuoti žmogaus  biolauką 
Korotkovo metodu. Dniepropetrovske firma daro tokias nuotraukas. 
Čia  pavaizduotas  absoliučiai  sveikas  žmogus.  Jo  biolaukas 
absoliučiai  sveikas  nepažeistas  per  visą  perimetrą.  O  štai 
pažiūrėkite  į  šią  fotografiją,  o  štai  dar  labiau  akivaizdu štai  šioje 
nuotraukoje. Čia pavaizduotas visiškai ligotas žmogus. Jūs matote - 
ten kur  "skylė" biolauke - ten pas jį  problemos.  Jis  tikriausiai 
rūko  -  pas  jį  "pramuštos"  gerklos  ir  plaučiai.  Pas  jį  "pramuštas" 
kūnas ties kepenimis - jis tikriausiai geria. Ir problemos su kojomis - 
varikozė ar dar kas nors - pramuštas laukas šioje vietoje. Tas pats 
vyksta ir su prostitute - sueidama į lytinį kontaktą esant bet kuriai  
kitai priežasčiai, juk aišku, kad ji sueina be meilės, seksualinė energija sustiprina visą kompleksą tų jausmų,  
kurie yra pas vyrą ir pas ją tuo metu. O tuo metu jaučiamas gašlumas, palaidūniškumas ir t.t. ir panašiai. 
Seksualinės energijos sustiprinti tokie žmogaus jausmai ją naikina. Todėl po pažeisto biolauko pas prostitutę 
labai greitai prasideda fizinio kūno irimas. Todėl įvyksta tokia degradacija per 5-6 metus.

O dabar aš norėjau kad jūs pagalvotumėte ir pažiūrėtumėte į mūsų šiandieninį gyvenimą. Pažiūrėkite... Visos 
masinės informavimo priemonės, visos, be išimčių, jums pateikia vieną ir tą pačią informaciją: kad seksas – 
normalu, užsiiminėkite vaikučiai seksu kaip norite, kada norite, su kuo norite – nesvarbu. Svarbu, kad būtų 
individualios "apsaugos" priemonės.

[kabutės todėl, kad net mechaninė apsauga yra blefas, todėl kad AIDS viruso dydis: 0.1 µm, sifilio sukelėjo –  
1.5 µm,  spermatozoido  –  3x15 µm,  o  lateksinio  sargio,  kuris  neva  nuo  jų  turėtų  saugoti  poros  (mikro  
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skylučių)  dydis  –  5 µm  .  Daugiau  -  "mitas  apie  prezervatyvų  apsaugą".  Nesupraskite  klaidingai,  bet  
kontraceptikai  (KT)  -  nėra  sprendimas,  o  nevaisingumo ir  vėžinių  ląstelių  moters  lytiniuose  organuose  
atsiradimo  priežastis.  Daugiau  „Nėštumas,  abortai,  gydytojai  ir  $”  http://www.youtube.com/watch?
v=zWuBBL2sLW0]

Pažiūrėkime.  Juk  nei  vienas  video  klipas  su  apnuogintais  kūnais,  nei  vienas  video  filmas  su  erotikos  
elementais,  nei vienas laikraštis, nei vienas žurnalas su apnuogintais kūnais  NIEKUR (!) nepabrėžia,  kad 
seksas  be  meilės  žmogų  naikina.  Kaip  jūs  galvojate,  kodėl  jums  apie  tai  niekas  nieko  nesako? 
Seksualinė revoliucija mūsų šalyje  atsirado ne taip jau ir seniai.  Daugmaž prieš 10 metų (Lietuvoje nuo 
1991 m., sulyg „nepriklausomybės atkūrimu“). Tačiau rezultatai pas mus – katastrofiški. Pažiūrėkite, kokia 
pas mus labiausiai  aktyvi reklama per  TV vyrams?  Tai 
alaus,  degtinės  ir  tablečių  stiprinančių  vyrišką  potenciją 
reklama.  Jaunas  vyras,  35  metų  amžiaus,  reklamuoja 
priemones  potencijos  pakėlimui...  Iš  kur  tokios  problemos 
tokiame jauname amžiuje? Moteriškos ligos dabar prasideda 
ant  tiek  anksti,  kad  20-25  metų  amžiuje  mergaitės  serga 
ligomis  kurioms  ankščiau  moterys  sirgdavo  po  70-mečio. 
Susimąstykite  apie  tai  kas  vyksta.  Kuomet  pradėjo 
nagrinėti šią seksualinę revoliuciją buvo atrasti labai įdomūs 
dalykai. Pasirodo  į šią seksualinę revoliuciją reaguoja tiktai tam tikro amžiaus žmonės. Suėjus 35-40 
metų į  šią seksualinę revoliuciją suaugusieji  nereaguoja visai.  Pas juos jau yra  patirtis,  jie moka atsijoti 
informaciją.  Į ją reaguoja pagrindinai paaugliai, nuo 14 iki 21 metų, ir jauni žmonės, nuo 21 iki 28 
metų. Kuomet pradėjo tyrinėti, o kas gi tokio įdomaus šiame amžiuje, kodėl būtent šis amžius taip reaguoja į  
seksualinės revoliucijos poveikį, buvo atrasti labai įdomūs faktai. Pasirodo pas paauglius, jūs žinote, kad  
paauglystės  amžius vadinamas dar sunkiuoju,  maištavimo periodu.  Tėvai ruošiasi  šiam periodui,  kuomet 
vaikai paauga, pedagogai ruošia specialią metodiką (ruošdavo anais laikais), kad prisderinti prie paauglių.  
Tai štai,  šiame amžiuje, pirmą kartą paaugliams pabunda pirmą kartą jų gyvenime pilnas spektras 
visų jausmų ir emocijų, kurias žmogus gauna visam savo gyvenimui.  Šiuo laikotarpiu atsiranda ir geri 
jausmai, ir blogi. Paaugliai tampa nevaldomi. Jie pradeda žiūrėti į šį pasaulį per emocijų prizmę. Siaučia 
emocinės  stichijos,  jie  tampa  labai  audringi,  jie  tai  kvatoja  -  jų  neįmanoma  sustabdyti,  tai  jie  paskęsta 
liūdesyje  -  ateina  pasaulio  pabaiga.  Tačiau,  tarp  viso  šio  jausmų  spektro  seksualinė  energija  taip  pat  
atsiranda. Tačiau ji - pati stipriausia. Jeigu šiame amžiuje paauglių dėmesį bet kokiu pretekstu nukreipti 
į seksą, nesvarbu kokiu būdu: ar tai būtų AIDS prevencija, ar venerinių ligų prevencija , nesvarbu, tai 
visiškai  natūralu  pagal  jo  amžių,  kad  jis  pradės  šituo  domėtis,  tai  amžius,  kuomet  labai  smalsu.  Jie 
stengiasi šitą gyvenimą – išbandyti savo jausmais ir emocijomis. Tačiau jeigu paaugliai pradėjo domėtis kas  
yra seksas, kas nors iš jų sugalvos pabandyti - o kas gi tai yra ir pradės lytiškai santykiauti. Tačiau šiame  
amžiuje paauglių seksas vienareikšmiškai - be MEILĖS.  Meilės šiame amžiuje dar nėra, ji tik pradeda 
formuotis.  Ir  susiformuos  jinai  jau vėliau.  Suėjus  25-28 metams.  Tuomet  MEILĖ taps  daugiau mažiau 
pastovus jausmas ir taps realiai suvokiama. Po 21, nuo 21 iki 28 metų paaugliai įeina į  jaunimo amžių.  
Jaunumas charakterizuojamas tuo,  kad emocinės stichijos truputį prislopinamos tuo,  kad pradeda 
funkcionuoti mentaliniai kūnai.  Mentaliniai kūnai - tai minties kūnai.

[daugiau  informacijos  apie  mentalinius  ir  kitus  sielos  kūnus  garsiajame  filme  "Siela  gyvenimo  ir  mirties  rate",  
http://youtu.be/Knve6UExruI]

Paaugliai ar jauni žmonės tame amžiuje nurimsta,  pradeda 
užduoti  sau  klausimus,  kas  su  manimi  bus,  jeigu  aš 
padarysiu  taip,  kaip  į  mane  pažiūrės,  jeigu  aš  padarysiu 
anaip.  Tačiau,  savo  emocijų  valdymo  galimybės  dar 
pakankamai  silpnos.  Todėl  seksualine  energija  jie  gali 

naudotis ne ankščiau 28-30,  o vyrai  33 metų. Jeigu pamenate arba žinote apie šį amžių - 33 metai - tai ne 
šiaip sau. Tai štai, teritorija, kurioje jūs gimėte ir gyvenate sekso tema visuomet buvo uždara. Ši tema buvo 
tabu.  Paaugliams niekas niekada nieko nepasakojo apie seksualinius santykius  - saugojo savo augančios  
kartos  gyvenimus.  Šiame  amžiuje,  jauni  žmonės  –  paaugliai,  formavo  savo  moralę:  požiūrį  į  meilę,  
džiaugsmą, grožį, stebėdami į savo vyresnės kartos gyvenimą: tėvus, močiutę su seneliu, ir tiktai daug vėliau,  
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„nei vienas video klipas su apnuogintais 
kūnais,  nei  vienas  video  filmas  su 
erotikos elementais, nei vienas laikraštis, 
nei  vienas  žurnalas  su  apnuogintais 
kūnais  NIEKUR (!)  nepabrėžia,  kad 
seksas be meilės žmogų naikina“

Meilė  taps daugiau ar mažiau pastovus 
jausmas suėjus 25-28 metams. Tuomet ji 
taps realiai suvokiama.

http://youtu.be/Knve6UExruI
https://www.youtube.com/watch?v=zWuBBL2sLW0
https://www.youtube.com/watch?v=zWuBBL2sLW0


kuomet jie buvo pasiruošę, subrendę santuokai, jie žinojo ir suvokė, kad  seksualinė energija skirta tam, 
kad aukščiausioje MEILĖS būsenoje,  [MEILĖ visų pirma tarp vyro ir  moters mentalinių sielos kūnų,  
kuomet  įsimylime  kito  vidinį  pasaulį,  o  ne  patiną  ar  patelę] būtų  kuriamas  šiame  pasaulyje  grožis, 
MEILĖ ir džiaugsmas. Ir tiktai tam.  Bet kokioje kitoje būsenoje seksualinė energiją žmogų – naikina 
(разрушает; РАзрушать - RAzrushat – naikinti RA).

Pažiūrėkite  į  šiandieninį  gyvenimą.  Jūsų  karta,  jūsų amžius  pilnai  pašvęstas  seksualiniams  tarpusavio 
santykiams.  Kodėl? Kam tai  naudinga? Užduokite  sau šį  klausimą.  Ir  jūs  galėsite  surasti  atsakymus. 
Pasirodo,  kad  seksualinė  revoliucija  į  mūsų  teritoriją  atėjo  kartu  su  taip  vadinama  programa  "Šeimos 
planavimas"  1990-aisiais  metais.  Programa  su  pakankamai  gražiu  pavadinimu  "Šeimos  planavimas". 
Tikslai, kai pasižiūri, taip pat lyg ir visiškai neblogi. Kaip sukurti gerovę šeimoje, pagimdyti sveikus vaikus 
arba  visai  negimdyti,  jeigu  ekonomika  neleidžia.  Tačiau,  kai  pasigiliname  giliau,  pasirodo  kad  šios  
programos  kūrėja  kažkokia  Margaret  Sanger2 -  moteris  feministė.  Praėjusio  amžiaus  pradžioje,  1913 
metais, ši moteris neapkęsdama vyrų ir vaikų, nusprendė sumažinti gyventojų skaičių savo teritorijoje (iš 
pradžių – JAV). Sumažinti žmonių skaičių. Tam ji paskelbė "Moterų Tautų Sąjungą" gyventojų skaičiaus 
sumažinimui. Viskas buvo atvirai, niekas nuo nieko nieko neslėpė.

[
That same year, Sanger incorporates the American Birth Control  
League, an ambitious new organization that embraces the global  
issues  of  world  population  growth,  disarmament,  and  world  
famine.  The  two  organizations  subsequently  merge,  and  later  
become  Planned  Parenthood®  Federation  of  America,  Inc.  
(PPFA®).
http://www.plannedparenthood.org/about-us/who-we-are/history-
and-successes.htm

Kairėje - Sanger inicijuota Gimstamumo kontrolės apžvalga, ėjusi  
nuo 1917 iki 1929 metų

Tuo tarpu socialinių parazitų įsteigta organizacija mūsų šalyje šiuo metu vadinasi „Šeimos Planavimo ir  
Seksualinės Sveikatos Asociacija“. Kieno interesus ji atstovauja?

2 Baby murderer Margaret Sanger: wife of a Jew and “Mother of the American Abortion Holocaust” 
http://firstlightforum.wordpress.com/2011/04/02/jewish-baby-murderer-margaret-sanger-mother-of-the-american-abortion-holocaust/

Margaret Sanger (1879 – 1966) was an American birth control activist and the founder of the American Birth Control League (which eventually 
became Planned Parenthood). - http://www.ukapologetics.net/10/sanger.htm

„Sanger believed she was ‘working in accord with the universal law of evolution’. She maintained that the brains of Australian Aborigines were only 
one step more evolved than chimpanzees and just under blacks, Jews and Italians“ - http://creation.com/margaret-sanger-darwinian-eugenicist

Awakenings: On Margaret Sanger - http://www.thenation.com/article/166121/awakenings-margaret-sanger
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Informaciją apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio pateikiu tiktai rusų kalba, vyresniems, labiau išsilavinusiems. Nedrįstu versti ir  
kraupinti tautos: http://www.virtu-virus.ru/glavnaya/zhertvyi-vaktsinyi-protiv-raka-sheyki-matki.html

Nepamirškite, kad „gydytojai siūlo vaistus, apie kuriuos mažai žino, prieš ligas, apie kurias dar mažiau žino, žmonėms, apie kuriuos  
nieko nežino“. Iš Roberto Mendelsono knygos „Vyriškoji medicina. Kaip gydo (luošina) moteris“, 2009, Novosibirskas, psl. 77.

Kita lengvai prieinama knyga apie farmacininkų mafiją ir pasėkmes:
John Virapen, „Šalutinis poveikis – mirtis: išpažintys iš farmacijos virtuvės“.
]

Ji  pradėjo  skleisti  abortų  propagandą,  moterų  sterilizaciją,  kaip  tik  iš  ten  ir  atėjo  abortai.  Tačiau 
prasidėjo II-as pasaulinis karas. Apie šią programą pamiršo. Tačiau, kuomet pasibaigė karas, šią programą 
atnaujino, pakeitė, suteikė jai gražų pavadinimą ir paleido mūsų (ir šiandieninės Lietuvos) teritorijoje. 
"Šeimos planavimo"  atstovai  vaikšto dabar po mokyklas,  aukštąsias  mokyklas,  surenka  vyresniųjų 
klasių mokinius, paauglius, jaunus žmones ir pradeda jiems pasakoti kaip lytiniai santykiai yra blogai, 
koks  košmaras  yra  susirgti  sifiliu,  AIDS ir  t.t.  Atsineša  individualios  apsaugos  priemones,  pradeda 
pasakoti, kaip visu tuo naudotis. Tačiau niekas iš "geradarių" jums niekada nepasakys, kad seksas be meilės 
- jus ardo.  Kad,  ne duok dieve,  jei tai pradėjote arba susižavėjote,  reikia sustoti  ir  jie  turi  jums padėti 
sustabdyti save. Tačiau niekas iš planavimo atstovų niekada jums apie tai nepasakys. Kodėl? Todėl, kad 
jie turi  visiškai kitus tikslus. Pagrindinis jų tikslas - tai gyventojų skaičiaus sumažinimas mūsų teritorijoje. 
Pasirodo "Šeimos planavimo"  programa yra tik viena iš daugelio kitų (socialinių parazitų) programų, 
kurios veikia visoje planetoje.  Ši programa vadinasi – "Auksinis Milijardas". Ar ką nors girdėjote apie 
tokią  programą?  Taip.  Gerai,  jeigu  girdėjote,  o  kas  negirdėjote  aš  dabar  jums  papasakosiu.  Programa 
"Auksinis Milijardas" - programos pavadinimas kalba pats už save. Kalba eina apie gyventojus. Kai kas,  
sunku  juos  vadinti  žmonėmis,  greičiausiai  jie  net  ne  žmonės,  tokie  yra  Žemėje,  paskaičiavo,  kad 
2000-iesiams metams Žemės planetoje bus 6 milijardai žmonių. Ir pasak jų, mūsų planeta negali išmaitinti 
tokio gyventojų skaičiaus, todėl žmonių skaičių reikia sumažinti iki "Auksinio Milijardo", o 5-is milijardus 
pašalinti. Kaip jūs galvojate, aš arba jūs ar įeisime į šią programą "Auksinis Milijardas"? Ne. Vargu. Į 
šią programą įeis  tie,  kas ją sukūrė ir į  ją įtrauks  kitus savo nuožiūra. Šios programos kūrėjas - buvusi 
Britanijos  ministrė  pirmininkė  Margaret Tečer3 ir  JAV  pasaulinės  svarbos  geopolitikas 
Zbignevas Bžezinskis4 (lenkų žydas). Programą jie sukūrė 80-ųjų pabaigoje. Tačiau, ši programa suplanuota 

3 Margaret Thatcher was a staunch defender of Jewish causes and a supporter of Israel in her political career - http://www.tabletmag.com/jewish-
news-and-politics/87027/thatcher-and-the-jews

Margaret Thatcher and the Jewish community - http://www.thejc.com/galleries/news-galleries/margaret-thatcher-and-jewish-community
Jewish Telegraph says it is here today thanks to Margaret Thatcher: 'We salute the passing of a great leader' - 

http://www.pressgazette.co.uk/content/jewish-telegraph-here-today-thanks-margaret-thatcher-we-salute-passing-great-leader
4 I) „Bžezinskis: Masių pasipriešinimas kelia pavojų Naujai Pasaulio Tvarkai” - http://www.sarmatas.lt/12/bzezinskis-masiu-pasipriesinimas-kelia-
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iki 2017-ųjų metų.  Ši programa negana to, pasirodo, suplanuota pagrinde mūsų su jumis teritorijoje. 
Pagal  šią programą iki 2017-ųjų metų  Rusijos teritorijoje turi likti  20 milijonų žmonių,  Baltarusijos 
teritorijoje - 5 milijonai žmonių, Ukrainos teritorijoje - 10 milijonų žmonių  aptarnaujančio personalo. 
1987 metais, pas mus, Ukrainoje, buvo atliktas gyventojų surašymas. Surašymo duomenimis pas mus buvo  
56  milijonai  gyventojų.  2004  metais  jie mus  surašė  vėl  ir  mūsų  buvo  jau  42  milijonai  žmonių.  Per 
paskutiniuosius 5 metus situacija stipriai pablogėjo. 500 000 išnyksta kas metus be jokio karo. 46 % jaunų 
šeimų negali pagimdyti vaikų! Nori, bet negali turėti vaikų! T.y. gyventojų prieaugio faktiškai nėra. O jūs - 
busima  mūsų  šalies  karta.  Jeigu  jūs  būsite  aktyvūs  tame,  ką  jie  propaguoja  per  masines  informavimo 
priemones, tai 2017-iems metams jūs kaip tik ir tapsite tais pačiais ligotais, niekam nereikalingais žmonėmis.  
Negalintys turėti vaikų iš viso.

Tai, ką aš jums dabar paskaitysiu buvo pranešta per slaptą kongresą JAV 1945 metais. Būsimas JAV CŽV 
direktorius Alan Dalas5 (Allen Dulles) pranešė štai tokią kalbą:
"Pasibaigs karas, viskas kažkaip tai susireguliuos ir susitvarkys. Ir mes pajungsim viską ką turime - visą 
auksą,  visas  materialias  priemones,  rusų  žmonių  apkvailinimui  ir  apdurninimui.  Žmogaus  smegenys  - 
žmonių  sąmonė  gali  keistis.  Pasėję  ten  chaosą  mes 
nepastebimai pakeisime jų  vertybes į  netikras  ir 
priversime juos į  šias vertybes tikėti.  Kaip? Mes rasime 
bendraminčių, sąjungininkų ir pagalbininkų pačioje Rusijoje. 
Epizodas  po  epizodo bus  sužaista  grandiozinė savo žūties 
mąstais  tragedija  pačios  nepaklusniausios  pasaulio  tautos. 
Galutinis  negrįžtamas  jų  sąmoningumo  (savimonės)  užgesimas.  Literatūra,  teatras,  kinas  -  viskas 
vaizduos ir šlovins pačius žemiausius žmogaus instinktus. Mes visokeriopai palaikysime ir remsime taip 
vadinamus dailininkus, kurie pradės skleisti ir kaltį į žmonių samonę sekso kultą, sadizmą, prievartą, 
išdavystes, žodžiu  viską,  kas smugdo moralę.  Mes tokiu būdu pakirsim kartą iš  kartos.  Mes imsimės 
vaikų nuo pačios jaunystės, visuomet būsime nusitaikę į jaunimą,  pradėsime ją demoralizuoti, smugdyti 
morališkai, tvirkinti, mes padarysime iš jų jaunus cinikus ir blevyzgotojus. Štai taip mes tai darysime.

Galite įsivaizduoti, kuomet baigėsi II-asis pasaulinis karas, mūsų tautai buvo paskelbtas naujas karas, jis 
nebuvo oficialiai  paskelbtas  -  tai  buvo slapta,  užslėpta,  nukreipta  į  mūsų  tautą.  Ir  šis  karas  vadinasi  -  
informacinis karas. Ir jūs gimėte pačiame šio karo įkarštyje. Ir seksualinė revoliucija - paskutinis smūgis 
mūsų tautai. Mes jį faktiškai labai sėkmingai pralošiame.

2004 metais Bžezinskis atvažiavo į Kijevą patikrinti kaip mums sekasi. Jam labai patiko situacija pas mus - 
mes sėkmingai vykdome jų programą patys save naikindami. Informacinis karas kaip bet koks reiškinys, bet 
kokia informacija, turi dvi puses - teigiamą ir neigiamą. Negatyvi pusė yra dėl to, kad šis karas – neįprastas.  
Jūs  nematote priešo,  niekas pas jus nebėga, su automatu nešaudo, bombos ant galvos nekrenta , jūs 
tuojau pat  nemirštate, ne, viskas nuostabu atrodytų, ryte prabudote, nuėjote į mokyklą, pasimokėte, vakare 
pasivaikščiojote, nuėjote miegoti, ryte - vėl nauja diena prasideda, saulė pateka ir leidžiasi, viskas atrodytų  
kaip  įprastai,  tačiau  į  jūsų  sąmonę  įstatoma  paprasčiausiai  neteisinga  informacija,  priimdami  ją  į  savo 
gyvenimą  su  mūsų  rusišku  maksimalizmu  ir  pasitikėjimu,  jūs  patys  save,  savomis  rankomis,  naikinate. 

pavoju-naujai-pasaulio-tvarkai/
II) “Sam Geremek, zapytany w amerykańskiej telewizji czy w Polsce jest antysemityzm, odpowiedział według Zbigniewa Brzezińskiego tak:
Urodziłem się w getcie. Moja rodzina zginęła w getcie. Ja zostałem wybrany po wolnych wyborach, przez wolny rząd, na ministra spraw 
zagranicznych Polski. Czy to panu wystarcza?” - VERTIMAS: “Sam Geremek'ui iš JAV televizijos paklausus ar yra antisemitizmas Lenkijoje, 
Zbignevas Bžezinskis 
atsakė sekančiai: Aš gimiau gete. Mano šeima žuvo gete. Aš buvau išrinktas laisvuose rinkimuose, laisvos vyriausybės, kaip Lenkijos užsienio 
reikalų ministras. Ar to jums užtenka?“ http://www.pardon.pl/artykul/5827/ukryci_sydzi_rz_dz_polsk_jest_ich_6_milion_w/8

III) He's (Zbignevas Bžezinskis) Polish "Black Nobility" and a "Committee of 300" member (secret society) exposed by Dr John Coleman (Ex MI6 
– buvęs Britanijos žvalgybos MI6 agentas, rodytas ir filme “Zeitgeist” – “Laiko Dvasia“);
IV) Bžezinskis - lenkų žydas: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=pl&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.infoekspres.pl%2Fnews.php
%3Fitem.5322
V) Aż strach się bać..."Kto naprawdę rządzi świat - http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=auto&tl=ru&u=http://manager.money.pl/strategie/grupy/pl-soc-polityka/az-strach-
sie-bac-kto-naprawde-rzadzi-swiat-127024.html&usg=ALkJrhj9Tu5ha2SW9yzdT8hhNCRdaRmucw
5 „Alenas Dalesas, vadovavęs CŽV beveik visą „šaltojo karo“ laikotarpį, ankščiau buvo susijęs su advokatų firma „Saliven end Kromvel“, kuri 

aptarnaudavo brolius Rokfelerius.“. Aleno brolis “Fosteris Dalesas, prieš tapdamas valstybės sekretoriumi Eizenhauerio vyriausybėje, vadovavo 
Rokfelerio fondui.“.  Dvi citatos iš knygos „Piniguočių dinastijos“, D.Tomas, 1986, Vilnius.

Daugiau apie JAV CŽV (CIA) darbelius: Safe for Democracy: The Secret Wars of the CIA, John Prados, 2006; http://www.whale.to/b/prados_b.html
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Procesas nėra smarkus, nevyksta per akimirką, ne, tačiau laikotarpyje jis pakankamai ištęstas, 5-10 metų.  
Tačiau  vyksta  nuolatos  ir  pastoviai.  Jeigu žmogus  sutiko  su informacija,  priėmė  ją,  jis  pradeda  taip 
gyventi ir gyvendamas naikina savo biolauką ir savo fizinį kūną. Iš kitos pusės  informacinio karo silpna 
vieta yra ta, pasirodo, kad jis remiasi vienu vieninteliu dalyku. Ir tereikia šį dalyką išimti iš mūsų gyvenimo, 
kad karas tuojau pat pasibaigtų. Aš užrašysiu šį faktorių ant lentos.

Невежество (nevežestvo) - nemokšiškumas, žinių neturėjimas.

Ar jums aiški šio žodžio prasmė? Žodžio „невежество“? Negirdžiu. Aiški ar ne? Jeigu aš jums pasakysiu,  
kad jūs невежественны (nevežestvenny) ar jūs nusiminsite ar apsidžiaugsite?

- Nusiminsime.

T.y.  šio žodžio prasmę jūs suvokiate. Tai štai,  žodis "невежество" - senoviškas rusiškas žodis.  Senovės 
Rusijoje sudėtingi žodžiai, mūsų atveju "невежество" - nemokšiškumas, nesuvokimas - buvo sudaromi iš 
keletos  paprastesnių žodžių,  ir  žodis rezultate  nešė savyje  prasmę,  kurią  jūs,  žinoma,  ir  suvokiate.  Mes 
dabar išsiaiškinsime, ką reiškia šis žodis "невежество" (nevežestvo). Jis sudarytas iš trijų dalių:

"ne", "ve" ir "že".  Į priesagą ar pabaigą nekreipiame dėmesio.  "Ne" - reiškia neigimą.  "Ve" nuo žodžio  
"Vedat" - Ведат - suvokti tai ką žinai, "že" - nuo žodžio "žizn" - жизнь – gyvenimas, čia raidės "i/и" ir "e" 
tarpusavyje pakeičiamos raidės. Šiuolaikinė rusų kalba - tai kalba pagal susitarimą. Kaip susitarė rašyti, taip  
ir rašo ortografiją.

[ortografija, rašyba – visų pripažinta kurios nors kalbos žodžių rašymo sistema]

Tačiau teisingiau pagal prasmę čia turėtų būti raidė "i/и". Taigi "невежество" - neišmanymas reiškia "не 
ведать жизнь" (ne vedat žizn) - nesuvokti gyvenimo, nemokėti gyventi. O ką reiškia "ведать" (vedat)? 
"Ведать" reiškia žinoti, suvokti. Žmogus, kuris... O ką žinoti? Žinoti būties įstatymus. Žmogus, kuris nežino 
būties įstatymų vadinamas neišmanėliu, žmogumi neišmanančiu gyvenimo ("невежливый человек") Taigi 
Telegonija arba RITA Įstatymai tai vienas iš pagrindinių būties įstatymų. Jeigu žmogus jų nežino tai į 
jo sąmonę natūraliai gali būti įbrukta bet kokia kita informacija,  kuri naudinga tiems,  kas nori su šiuo 
žmogumi  ką  nors  padaryti.  Neišmanėliais  lengva  manipuliuoti.  Ir  jais  manipuliuoja  jau.  O  dabar  aš 
norėčiau,  kad  jūs  susimąstytumėte  ir  atsakytumėte  į  vieną  klausimą.  Prašau  pasakykite,  kodėl  šitiek 
šimtmečių mus nuolatos stengiasi užpulti, užkariauti, vienas karas po kito. Galiausiai II-asis pasaulinis karas 
- jie supranta, kad fiziškai mūsų neįveiks. Pas mus netgi yra tautos išmintis "kas pas mus su kardu ateis, 

tas  nuo kardo  ir  žus".  Jie  tą  suprato,  todėl  sugalvojo  šį 
informacinį karą. Kodėl? Pagalvokit. Kas yra pas mus tokio 
ypatingo, kad jie visą laiką bando čia patekti? Mus nugalėti, 
užkariauti...  Beveik  teisingai.  Sakykit,  ar  kas  nors  iš  jūsų 
girdėjo  tokį  žodžių  junginį  kaip  "slaviškos  širdies 
paslaptis"?  Gerai.  Ir  vakaruose  apie  tai  žino.  Aš  skaitau 
paskaitas mokyklose ir jūs galite įsivaizduoti, paauglių tarpe 
niekas nieko negirdėjo apie šį  išsireiškimą,  nekalbant apie 
tai,  kokia  yra  šių  žodžių  prasmė  ir  ką  jis  reiškia  mūsų 

žmogui. Kai jūs važiuojate į vakarus ir jūsų ten klausia "iš kur jūs"? Kaip mes paprastai atsakom? Buvusi  
Sovietų Sąjunga, Ukraina... Ir girdime tokį atsakymą:
-Aa, "slaviškos širdies paslaptis" - žinom, žinom... Pasaulyje visas mūsų paslaptis žino, tiktai mes gyvename  
su tokiais dalykais ir niekas nieko net nenutuokia, kas tai yra ir ką tai reiškia...
Gerai. Sakykit tuomet prašau ar kas nors iš jūsų žino savo tautos praeitį daugiau nei tūkstančio metų? 
Ne. Vargu. Žinoma. Tačiau, jeigu jūs nežinote savo tautos praeities, tai savaime suprantama, kad nežinote ką 
jūs  nęšate,  kas  jūs  esate,  šios  žinios  paveldėjimo  būdu  (per  DNR)  niekam  neperduodamos,  jūs  šituo 
nesidomite, netyrinėjate, jūs pamiršote savo praeitį. Sakykite, ar kas nors iš jūsų, tiksliau, kaip ši teritorija  
buvo vadinama iki kol pradėta vadinti "Украина“ (Ukraina)? Juk "Ukraina" ji vadinosi ne visą laiką? Juk, 
taip?!  Taip.  Pagal  istoriją...  Jūs  istoriją  mokėtės  gana  seniai  jau?  Pabandykite  prisiminti.  Iki  vadinama 
"Ukraina" ta teritorija vadinosi "Mažoji Rusija" (Малая Россия), iki "Mažosios Rusijos" vadinosi "Kijevo 
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Rusija"  (Киевская  Русь),  o  iki  "Kijevo  Rusijos"?  Nes  Kijevo 
Rusijai  tiktai  1000  metų.  O  kas  čia  buvo  iki  Kijevo  Rusijos? 
Oficialūs vadovėliai ką apie tai mokyklose sako vaikams? Mokyklose 
parašyta... Kad... Taip. Vadovėliuose parašyta, kad iki Kijevo Rusijos 
čia  buvo  plynas  laukas  (laukinis  kraštas).  Šiame  plyname  lauke 
bėgiojo 37 skirtingos gentys: skifai, sarmatai ir kt. Tačiau visos šios 
gentys užsiminėjo gyvulininkyste, neturėjo nuolatinės gyvenamosios 
vietos, teigiama, kad buvo nelabai išsivystę. Ir viskas. Tai viskas, apie 
ką kalba mūsų praeities istorija mūsų teritorijoje. Tačiau šiuolaikinis 
akademikas archeologas Piotras Toločka (Пётр Петрович Толочко, 
gimęs 1938 metais,  Pav. 2),  1990-aisiais kasinėdamas šalia Kijevo, 
Tripolio mieste, sako:
- Mielieji, jau prieš 2000 metų šioje teritorijoje gyvenusi civilizacija 
buvo labai išsivysčiusi.  Šios civilizacijos lygis keleta kartų viršijo 
visų šiandiena žinomų senovės civilizacijų lygį: Romos, Bizantijos 
ir  netgi  Egipto.  Mūsų  civilizacija  buvo  aukštesnė  už  Egipto. 
Šiandiena  archeologiniai  atradimai  ir  Ukrainoje,  ir  Rusijoje  tai 
patvirtina.
Tai kas mes tokie esame? Didžių protėvių menki sūnūs, mes nieko 
nežinome apie savo Didžią Praeitį. Jau prieš 3000 metų ši teritorija 
vadinosi sekančiai:  Святая Русь (Svjataja Rus') -  Šventoji  Rusija. 
Žodis  "Святая"  teisingai  rašosi  su  raide  "e"  -  "СВЕТая Русь" 

(Svetaja Rus), kas reiškia „Šviesos Rusija“ - nuo žodžio „свет“ - "šviesa". Ir būtent šviesą, dievišką protėvių 
(dievų) išmintį nešė mūsų protėviai į šią žemę, būtent mūsų protėviai sujungė šią žemę su Dievais (protėviais  
pasiekusiais kūrėjo lygmenį). Jie visada save laikė dievų vaikais. Ne vergais! Vergais mus bandė padaryti 
krikščionybė, įteigdama mums, kad dievo reikia bijoti. Ne vergai!  Mes esame dievų vaikai.  Pamąstykite, 
koks skirtumas yra tarp vergų ir vaikų. Kuomet tėvai išeina anapus, kam jie palieka visas savo žinias ir 
paveldą, vaikams ar tarnams? Žinoma, kad savo vaikams.  Kas toks yra  "богатырь"  (bogatyr')? Tai tas, 
kuris į dievą kreipiasi su "tu". Бог  (Bog) + ты (ty) - išvertus – dievas + tu.  O kas kreipiasi į dievą su 
"tu"? Į  dievą su "tu" gali  kreiptis  tiktai  dievo vaikai.  Tokie buvo mūsų protėviai,  tokie mes  ir esame 
šiandiena, tokiais bus ir mūsų vaikai ir anūkai. Žodis "богатырь" (bogatyr') yra tiktai rusų kalboje. Nėra 
verčiamas nei į  vieną pasaulio kalbą. Nėra "bogatyr'ių" nei prancūziškų, nei amerikietiškų, nei angliškų.  
Jeigu "богатырь" - tai tiktai rusų.

[Богатырь  -  senovės  slavų  pasakėčių  herojus,  
turintis neįprastą galią (Pav. 3).  Ir ne tik fizinę.  
Rusų žemių gynėjas,  išsiskiriantis ypatinga jėga,  
protu.  Богатырь  -  visuomet  jaunas,  tačiau  
pasakėčiose dažnai kalbama apie seną bogatyrių  
"Ilja Muromec'ą" (Илья Муромец),  tačiau žodis  
"senas"  čia  nereiškia  "sulaukęs  daug  metų",  o  
daugiau - patyręs kovose. Lenkai žodį "bohater"  
pasiskolino  iš  slavų,  įrodymai  -  garsas  "h"  ir  
tvirtas "r" žodžio gale. Turkai pasiskolino iš Airių  
"bagatur"  kas  reiškia  "drąsus  karys".  Kariai,  
kurie keliese įveikdavo šimtatūkstantines armijas,  
buvo vadinami витязи (vitjazi).
Dievais  mūsų  protėviai  vadino  žmones,  
pasiekusius  kūrėjo  lygmenį.  Tai  ne  ta  dievo  
sąvoka,  suvokiama  šiandiena  kaip  absoliutas,  
kūrėjas, susiliejimas su nirvana, mūsų šeimininkas  
– o  mes  jo  vergai...  Dievai  buvo  žmonės,  kurie  
išoriškai  atrodė  lygiai  taip  pat  kaip  mes.  Jie  
paliko  daugybę  savo  egzistavimo  įrodymų,  
pradedant senoviniais miestais, statiniais, baigiant žiniomis užrašytomis Slavo-Arijų vedose.

Tūkstantmečių senumo trimatis (3D) pasaulio žemėlapis: http://www.youtube.com/watch?v=phWkYwfCRbg
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Pav. 2: Petras Toločka (Пётр Петрович 
Толочко)

Pav. 3: Богатыри (bogatyri) – tie, kurie į dievą kreipiasi su “tu”
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]

Šviesos kariai, Šviesos Rusija (Святая Русь) - tai mūsų senovės tradicijų atgarsis. Mūsų slaviškos širdies 
paslaptis – [tos pačios širdies, kurią turi ir gyvenantys šiandieninėje Lietuvos teritorijoje] tiesiogiai priklauso 
nuo teritorijos, kurioje jūs gimėte ir gyvenate, kokybės. Ši žemė visą laiką turėjo ypatingą paskirtį žemės 
planetai.  Jūs turite žinoti, kas mes tokie ir ką savyje nešame. Tačiau kai kas labai inirtingai nenori, kad 
mes tai žinotume! Taigi,  mūsų planeta [vedose vadinama Мидгард – Midgard] pasirodo  toks pat gyvas 
organizmas, kaip ir mūsų kūnai. Pažiūrėkite į savo kūną: pas mus yra rankos, kojos, galva, vidaus organai. 
Kiekviena mūsų kūno dalis atlieka tam tikrą funkciją. Nėra nieko nereikalingo. Mikro pasaulis visuomet  
atsikartoja makro pasaulyje, taip pat viskas ir žemės planetoje, nes ji - gyvas organizmas, ir kiekviena jos  
dalis atlieka tam tikrą funkciją - nėra nieko nereikalinga. Štai  pavyzdžiui  jūros vanduo.  Cheminė jūros 
vandens sudėtis 100 % atitinka cheminę žmogaus kraujo sudėtį, tiktai nėra raudonųjų kraujo kūnelių. 
T.y.  jūros vanduo žemės planetoje atlieka tą pačią funkciją kaip ir kraujas žmoguje.  Vanduo - išnešioja  
maitinimo  terpę ir  informaciją  nuo kontinento kontinentui.  Amerikos  kontinentas  žemės  planetai  atlieka 
kažkokią  perdirbimo funkciją.  Žmonės,  kurie  gimsta  šiame  kontinente,  [sielos  kurios  ateina į  žemę per  
gimimą į šį kontinentą] atitinka šios žemės kokybinius parametrus.  Jūs žinote, kad amerikoje gyvenimas 
sukasi tik apie kūną. Jie susižavėję savo kūnu, labai jį rengia, maitina, visoms pasaulio šalims kurį laiką 
pavyzdys  buvo  Amerika.  Jūs  žinote,  kad  didžiausias  nutukėlių  skaičius  yra  būtent  Amerikoje. 
Zadornov'as  kartais  juokauja,[Михаил  Задорнов  -  Mihail  Zadornov  gimęs  šiandieninėje  Latvijos  
Respublikoje] kad kai susitinki amerikietišką šeimą, tai tėtis - klizma, mama - klizma, ir vaikai - išrodo kaip  
klizmutės. T.y. jie netgi išoriškai pradėjo atrodyti taip. Todėl, kad  pas juos gyvenimas sukasi tiktai aplink 
kūną. Tai jų gyvenimas pagal jų supratimą. Tačiau mes su jumis juk gimėme kitoje žemės planetos vietoje.  
Kas yra mūsų teritorija žemės planetai, kaip jūs galvojate? Mūsų teritorija žemės planetai atlieka galvos 
funkciją arba smegenų funkcijas. Pažiūrėkime į savo kūną ir pasvarstykime. Kas mums yra galva, ant kiek ji 
reikalinga mums? Pažiūrėkite, pas mus yra rankos, kojos. Dabar gydytojai išmoko prisiūti ir rankas, ir kojas, 
vidaus organus gali  persodinti,  ir  kepenis,  ir  inkstus.  Širdį  žmogui  gali  netgi  išpjauti,  įstatyti  dirbtinę - 
žmogus toliau gyvens. Be ko žmogus negali gyventi? Be galvos! Jeigu galvą nuimti - žmogaus jau nebebus. 
Viskas. Naujos neprisiųsi, senos į vietą nepadėsi. T.y.  galva mūsų organizmui - tai labiausiai reikalingas 
mums organas. Be galvos nėra žmogaus. Mikro visuomet atsikartoja makro, žemės planetoje viskas taip pat.  
Teritorija, kuri atsako už galvos funkciją planetai yra už vis svarbiausia. Jeigu samprotauti logiškai, kokie gi  
žmonės turėtų gimti pačioje svarbiausioje žemės planetos teritorijoje? Žmonės turi atitikti tos žemės savybes  
[kokybę], kurioje jie gimė. Tačiau, jeigu jūs gimėte šioje žemėje ir iki šiol esate gyvi ir sveiki, tai reiškia,  
kad  iki  šios  dienos  kol  kas  atitinkate  savo  žemės  kokybinius  parametrus.  Tačiau  kaip  tiktai  jūsų 
kokybiniai parametrai pradės blogėti pas jus iš karto prasidės problemos su sveikata, nuvils likimas . 
Mūsų  žmogaus  kokybiniai  parametrai  pablogėja  tuomet,  kuomet  nuo  dvasingo  lygmens  [mentalinių 
lygmenų] jis  nusileidžia  į  materialųjį  lygmenį  [emocijas].  Pas  mus  čia  -  dvasios  gyvenimas.  Kūniškas 
gyvenimas - visose likusiose pasaulio šalyse, žemės kūne. Mes esame žemės siela. Būtent mūsų protėviai, o  
šiandiena - mes, apjungiame šią žemę su dievais [apjungiame – t.y. atkuriame mūsų tikrąją praeitį, žinojimą,  
vertybes, gamtos,  visatos,  didžiojo kosmoso dėsnius.  Dievais mūsų protėviai  vadino žmonės, pasiekusius  
kūrėjo lygmenį]. Durys į kosmosą atidarytos tiktai čia,  nostalgiją patiria tiktai rusų žmogus,  [rusiškos  
dvasios] niekas pasaulyje netgi nežino, kas tai per jausmas [nostalgijos lydimas jausmas yra prisiminimai  
atsinešti  iš  praeitų  gyvenimų,  ateinantys  iš  sielos  mentalinių  kūnų,  šiuolaikinėje  psichologijoje  dažnai  
vadinamų vienu žodžiu - pasąmone]. Nostalgija būdinga mūsų žmogui todėl, kad čia atvertas dangus [kitaip 
sakant čia visuomet buvo ir bus žinios ir pirmapradė informacija]. Ir išvykdami iš šios teritorijos į bet kurią 
kitą  pasaulio  šalį,  laikinai  ar  visam  laikui,  ar  dėl  bet  kokių  kitų  priežasčių,  žmogus  pasijaučia  labai  
suvaržytas. Jam kažko tai trūksta. Ir to kažko jis labai pradeda ilgėtis. Šviesos kariai, Šviesos Rusija - tai  
mūsų  tradicijų  atgarsiai  iš  senovės.  Pati  stipriausia,  pati  kokybiškiausia  žemės  planetoje  turinti  stiprias 
aukštas vibracijas žemė turėjo saugotis ir gintis nuo ją supančių genčių. Turėjo saugotis nuo Tamsiųjų jėgų. 
Šią  žemę  reikėjo  saugoti  ir  ginti.  Todėl  dievai,  kuomet  jie  turėjo  palikti  mūsų  žemę,  žmonėms,  kurie  
gimdavo šioje žemėje,  mūsų protėviai  perdavė unikalias (dieviškas)  žinias6.  Kurių dėka,  mūsų protėviai 
išlaikė  harmoniją  žemės  planetoje  ir  artimajame  kosmose.  Jie  harmonizavo  biologinius  ir  energetinius 
procesus ir čia, ir aplink mūsų planetą saulės sistemoje. Šis procesas aprašytas ir biblijoje, jis vadinasi -  
одухотворения - įdvasinimas. Kuomet prie žmogaus žemiškos kilmės buvo prijungta dieviškoji dedamoji. Ir 

6 Žinios buvo perduotos per Slavo-Arijų vedas http://www.youtube.com/watch?v=phWkYwfCRbg; Veleso knygą http://www.youtube.com/watch?
v=y0F7sXfXD0o ir kt. Daugiau NVL knygose ir jo susitikimuose su knygų skaitytojais.
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mūsų žmonės tapo visapusiški - pagal protėvius - dievus mūsų – sukurti. T.y. tapome dievų vaikais [mūsų 
protėviai dievais vadino žmones, pasiekusius kūrėjo lygmenį]

[„Ir  mūsų  žmonės  tapo  visapusiški„  -  primityviai  kalbant:  sugebantys  mąstyti  labai  giliai  ir  plačiai,  sugebantys  
analizuoti informaciją keliuose lygmenyse, kelių turimų (kas turi nuo praeitų, ar jau turi, susikūrė šiame) mentalinių  
kūnų pagalba]

[nesupraskite  klaidingai pagal šiandieninį  supratimą psichologės žodžių „žmogaus žemiškos kilmės buvo prijungta  
dieviškoji  dedamoji“.  Žmogus  nėra  atsiradęs  nei  iš  Darvino  beždžionės,  nei  mus  yra  sukūręs kažkodėl  tik  mus 
baudžiantis dievuliukas, žmogus nėra atsiradęs ir susiformavęs mūsų žemės planetoje, jis čia atsirado iš karto toje  
būsenoje, kokioje mes esame šiandiena, ir tam yra daugybė įrodymų. Adomas ir Ieva yra žydų tautos, pilkosios rasės,  
protėviai, bet ne mūsų. Biblija, ypač Senasis Testamentas yra supaprastintas judėjų knygos Tora trumpinys, iš kurios  
išmesti  labiausiai  neapykanta  gojams (baltiesiems,  o  ypač  alfa  genetikos  slavams)  dvelkiantys  dalykai.  Už  Toros  
skaitymą  ne  žydai,  t.y.  mes  turime  būti  nužudyti.  Prisiminkite,  kad  vienintelė  priežastis,  dėl  ko  jie laimi  yra  
"невежество" – neišmanymas. Taigi visiškai logiškas yra bet kokių priemonių naudojimas, kurių pagalba galima  
išsaugoti  informaciją,  diskredituojančią  visą  parazitinę  sistemą,  pradedant  krikščionybe.  Šiandiena  dėl  visuotinio  
nuosmukio  ir  mentalinės  degradacijos  ši  priemonė,  siekiant  laikyti  kitus  neišmanyme,  nebėra  veiksminga.  Visur  
skatinamos įvairios pramogos kūnui, pasimėgavimai falo teikiamais malonumais (удовольствие). Socialinių parazitų  
vis  labiau  valdomos  (vakaruose  jau  seniai7,  Lietuvoje   -  beveik  jau  visos  perėjusios  į  jų  rankas)  visuomenės  
informavimo  priemonės  tą  darbą  atlieka  šiandiena  kuo  puikiausiai.  Lygiagrečiai  nuolatos  keičiama  (nuolatos  
prastinama) švietimo, mokslo sistema. Šiandiena pavojingu prabudime tampa internetas,  kurio kol  kas neįmanoma  
sukontroliuoti.  Tačiau  neaišku,  ar  ilgam.  Kontrolė  kaip  ACTA  (http://www.budruspilietis.lt/acta/)  ir ortodoksinės  
demonstracijos jau atvirai vyksta (http://video.tochka.net/news/404007-sotsialnye-parazity-panikuyut/)]

Apie šią mūsų paslaptį žino visas pasaulis. Visi žino, kad mes nešame savyje kažką neįprasto. Tačiau ką 
konkretaus - niekas konkrečiai nežino. Jūs - tuo labiau, tačiau pas jus liko mūsų protėvių atmintis. Tai tas, 
kuo mes skiriamės nuo visų likusių žemės žmonių (rasių). Tai antros atminties buvimas [kito lygmens 
atmintis  antrame  mentaliniame kūne  leidžianti  prieiti  prie  ankstesniuose  gyvenimuose  įgautos  patirties.  
Daugiau apie  tai  N. Levašov knygose8].  Bet  kuris  biologinis  kūnas turi  atmintį.  Išorinė atmintis  randasi 
galvoje [mentaliniuose sielos kūnuose]. Šia atmintimi jūs atsimenate viską kas su jumis buvo nuo gimimo iki 
šiandienos. Tačiau, pas mus yra dar viena atmintis. Ši atmintis vadinama archetipų lygmens atmintimi arba  
mūsų protėvių atmintis [dar kartais vadinama genetine atmintimi]. Ji randasi čia,  saulės rezginio vietoje. 
Žodžių junginys - солнечное сплетение - saulės rezginys (raizgynas, pyniava) neverčiamas nei į vieną 
pasaulio kalbą - pas juos nėra šios prasmės. Tačiau pats pavadinimas "saulės" [RA] rodo tiesioginį ryšį su 
mūsų protėviais - dievais, su saulės žmonėmis,  tie kurie buvo mūsų žemėje ir išėjo, palikę mums žinias 
(Slavo-Arijų vedas), kurios yra jumyse ir šiandiena. Vienintelis mūsų skirtumas nuo mūsų protėvių - kad ši  
atmintis  pas  mus  yra  miego  būsenoje.  Ir  tie  kas  žino  apie  mūsų  civilizaciją,  sako  apie  mus,  kad  mes  
"mieganti civilizacija". Kai kam labai neparanku (socialiniams parazitams), kad jūs vėl pabustumėt šiam 
gyvenimui.  Ir  prisimintumėte  savo paskirtį.  Prisimintumėte  kas  jūs  tokie  ęsate.  Nei  viena iki  šių  dienų 
išlikusi pasaulio tauta, neturi tokios paskirties,  neturi tokios praeities, kokią turi mūsų tauta. Tačiau tai 
sąmoningai nutylima daugelį šimtmečių tam, kad nugramzdinti mūsų tautą  į užmarštį,  numarinti mus 
dvasiškai, kad mes pamirštumėme savo kalbą, savo praeitį, 
savo kultūrą, savo paskirtį.

[pvz. toje pačioje  Ukrainoje vyksta dirbtinės kalbos - neva  
ukrainiečių kalbos kūrimas, nors gyventojų genetika tapati  
rusų, baltarusų, lietuvių genetikai]

Dvasingoji  rusų tauta,  dieviška tauta,  tai  karių,  atsakingų valdytojų  tauta.  Tauta,  kuri  atsinešė  žemės  ir 
dangaus paslaptis,  turinti  senąsias savo tradicijas,  ir  pasišventę dvasios reikalams,  kurie yra  aukščiau už  
kasdieninio gyvenimo reikalus. Pas mus čia dvasinis gyvenimas. Ir mes skiriamės nuo visų likusių tautų 
(rasių)  pasaulyje  [kitos  rasės  nėra  blogesnės  -  jos  kitokios].  Prisiminkime,  kada  pas  mus  prasidėjo 
[Gorbačiovo, t.y. socialinių parazitų statytinio] perestroika - “Перестройка„ mūsų teritorijoje? Už didžius 
pinigus kokią gyventojų dalį  išvežė iš  mūsų žemės? Ar žinote? Ne? Mūsų mokslininkus. Kaip tik buvo  
atidarytos sienos, kaip tiktai nukrito "geležinė uždanga" su vakarais,  iš karto mūsų mokslininkai pradėjo 

7 Kas valdo Holivudą ir žiniasklaidą? http://behind-the-matrix.blogspot.com/2010/02/matrix-is-run-by-media-which-seems-to.html
8 http://www.levashov.info  
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„plaukti“ į vakarus. Jiems pradėjo siūlyti didžiulius pinigus, butus, mašinas, namus... Kodėl? Todėl, kad 
pasaulyje visi žino, kad mūsų žmogus gali generuoti mintis, idėjas. O kas tai yra minčių (idėjų) generacija? 
Tai sugebėjimas priimti sprendimus, t.y. surasti sprendimus neįprastose situacijose ir surasti, sugalvoti tai, ko 
niekas iki šios dienos negalėjo sugalvoti. Pas mus, Sovietų Sąjungoje, 25 metus buvo leidžiamas žurnalas 
kuris  vadinosi  "Mokslas  ir Gyvenimas"  (Наука и жизнь),  apie tai  žino jūsų tėvai,  pedagogai.  Tai  štai. 
Šiame žurnale buvo spausdinami visi talentingi mūsų žmonės: visi Kulybinai, visi Kurskiai, visi Koroliovai,  
visi  talentingi šios teritorijos žmonės.  Jeigu jie gimsta kažkur vakaruose, kitose pasaulio šalyse,  tai  kaip  
taisyklė, šie talentai turi gilias šaknis susijusias su mūsų žeme [Rusija, Baltarusija, Lietuva, Ukraina]. Taigi, 
kuomet prasidėjo Gorbačiovo "perestroika", kuomet atsidarė durys ir "geležinė" uždanga nukrito,  japonai 
tiesiog išpirko šio žurnalo leidinius, visų 25 metų. Ir viską kas juose buvo publikuojama jie įdiegė į savo 
ekonomiką.  Jeigu jūs žinote,  tai  90-taisiais  metais Japonijoje buvo neįtikėtinas ekonomikos  augimas.  Ji  
pirmavo visose planetos srityse.  Kodėl? Todėl,  kad įdiegė mūsų išradimus  savo teritorijoje.  Mes turime  
sugebėjimus generuoti mintis, idėjas. Yra dar vienas mūsų žmogaus skirtumas nuo likusiųjų pasaulyje. Aš ne 
veltui parašiau čia žodį "невежество" - nemokšiškumas. Klausiau jūsų ar jūs suprantate šio žodžio prasmę? 
Sakykite, ar jūs girdėjote tokį žodžių junginį kaip "skaitymas tarp eilučių"? Taip. Žinoma, jums tai savaime 
suprantama. Tačiau pasirodo, kad skaityti tarp eilučių gali tiktai mūsų žmonės. Sakykit, jūs kuomet skaitote  
grožinę literatūrą  ar jūs matote prieš save vaizdinį? Ar atsiranda paveikslas prieš akis? Taip. Žinoma. Tai 
visiškai įprasta jums. Tačiau pasaulyje niekas daugiau paveikslo priešais akis kuomet skaito tekstą nemato! 
Tai  yra vaizdinis  mąstymo būdas (vaizdiniais  paremtas)  būdingas  tiktai  mūsų  žmogui.  Sąvybė  matyti 
vaizdinius.  Ten,  kur niekas daugiau nieko nemato.  Visi  likusieji  skaitydami  tekstą  mato  tiktai  tekstą.  Ir 
daugiau  nieko.  Pas  mus  Tekos  mieste,  Šiaurės  Kaukazas,  Krasnodarsko kraštas,  dabar  jau  akademikas,  
Michailas Ščetininas sukūrė mokyklą. Įprasta dešimtmetė, tokia pati kaip ir pas jus. Vaikai mokomi tų 
pačių dalykų kaip ir jūs mokėtės mokykloje tačiau, jie tuos dalykus mokosi vaizdinių metodu, t.y. natūraliu 
mūsų mąstymo būdu. Jie apjungė matematiką, fiziką, chemiją į vieną dalyką ir vaizdinių pagalba pateikia 
šiuos dalykus lengvesniam supratimui. Tą patį padarė su kalbomis. To pasėkoje vaikai mokykla baigia per 
5-6 metus. Būdami 14-15 metų jie gauna vidurinio išsilavinimo atestatą ir įstoja į aukštąją mokyklą. Kaip 
taisyklė baigia du aukštuosius: iš pradžių vieną, po to antrą. Tačiau tai kol kas vienintelė mokykla mūsų  
buvusioje posovietinėje teritorijoje. Kitų tokių mokyklų kol kas nėra. Ir tai,  ši mokykla kol kas patiria 
rimtą spaudimą, t.y. netgi čia mūsų oponentai (socialiniai parazitai) bando mus uždusinti. Neduoda mums 
galimybės suprasti ir sužinoti, o greičiausiai – tiesiog prisiminti tai ką mes sugebame iš tikrųjų. Todėl, kad  
jeigu mes prisiminsime kas mes tokie ęsame, gyvenimas šiame pasaulyje iš karto pasikeis. Kuomet jie, 
t.y. ne mes, priartėdavo prie mūsų teritorijos - užeiti jie čia negalėdavo - jie kalbėdavo „mes randamės prie 
rojaus krašto“ (у кРAя РAя - u kRAja RAja) ir pavadino šią teritoriją ukRAina. РAй - RAj (išvertus - rojus) 
- visada buvo šioje žemėje. Ir  РAй (rojų) protėviai kūrė nešdami į šią žemę aukščiausią dievišką šviesą 
(žinias  ir  vedas).  Taip buvo.  Taip turi  būti  ir  dabar.  Mūsų protėviai  žinojo,  kad šių didžių pasikeitimų 
epochoje, kuris neseniai baigėsi [baigėsi vadinama Svarogo naktis, Kali-Juga kaip vadinama Indų vedose,  
socialinių parazitų klestėjimo metas9] mes buvome pritemdytos sąmonės būsenoje, buvome pamiršę savo 
paskirtį,  todėl daugelį  tūkstantmečių metų atgal mūsų protėviai sukūrė vedas,  kurias perdavė iš kartos į 
kartą. Ir net šiandiena, mamos ir močiutės skaito šias vedas prieš miegą savo vaikams. Kas tai yra?

[žodinės vedos tautoje vėliau paplito kaip pasakos – įvaizdžiais, perteikiamais simbolių pagalba]

Tai mūsų, rusų, tautinės, ukrainiečių, belarusų tautinės pasakos. Pažiūrėkite, mūsų pasakos labai stipriai 
skiriasi nuo visų likusių pasaulio pasakų. Jeigu jūs skaitėte, tuomet galite palyginti. Niekur, nei vienoje 
pasaulio pasakoje  nėra to,  kas parašyta mūsų pasakose. Paskaitykite pasaką apie "gyvenimo (jauninantį) 
obuolį  ir  gyvajį  vandenį" [Сказка о молодильных яблоках и живой воде].  Kur pilkasis vilkas padeda 
Ivanui  Carevičiui  gauti  arklį,  kad  išgelbėti  Vasilisą  PrekRAsnają.  Vasilisą  PrekRAsnają  (išvertus  - 
gRAžuolė) atgaivina nužudytą  Ivaną Carevičių iš pradžių  negyvuoju vandeniu [sulyginkite su vandeniu  
chemijoje vadinamas rūgštiniu] suauginamas kūnas, o po to  gyvuoju vandeniu [palyginkite su jonizuotu-
šarminiu vandeniu10] gražinamas jam gyvenimas. Gyvenimo ir mirties būsenų įvaldymas, bendravimas su 
gyvūnų pasauliu, su dvasiomis (sielomis),  augalais - tai mūsų žmogaus galimybės. Ar jūs girdėjote tokią 
pasaką -  nueik tenai, nežinodamas kur, atnešk tai, nežinodamas ką. Įsigilinkite bent jau į šios pasakos 
pavadinimą.  Technologiškai  tai  neįmanoma  užduotis  jokiam  žmogui  pasaulyje.  Tiktai  mūsų  žmogus 

9 Последняя Ночь Сварога http://www.levashov.info/Articles/Svarog_Night.html
10 rūgštinio ir šarminio vandens atsiradimo istorija, http://waterionizer.lt/wp-content/uploads/2012/09/Aktivuoto-vandens-isradimo-istorija1.pdf
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neįprastose sąlygose nueis ir padarys tai. Žiūrėkite, "perestroika" mūsų teritorijoje jau trunka 20 metų. Nė  
viena  pasaulio  šalis  neišlaikytų  panašaus  naikinimo  daugiau  kaip  metus.  Sunaikinta  viskas  ką  galima 
sunaikinti: pramonė, žemės ūkis, jūsų mokymo sistema pažiūrėkite į ką pavirto...  Bolonsko sistema - 
gėda mūsų šaliai.

[bologna process - švietimo sistema sukurta 1999 m. soc. parazitai Rusijoje ją įvedė 2003 m.]

Bet mes vis viena, jau 20 metų, ir toliau egzistuojame. Bet kuri kita pasaulio šalis metų bėgyje jau butų 
sugriuvusi. Mes netgi "miego" būsenoje ir toliau išsaugome harmoniją ir ramybę bent jau siaurame savų rate: 
savo šeimoje, savo kolektyve, savo šalyje ir toliau gyvename. Visas pasaulis į mus žiūri - drebia ant mūsų ir  
negali užversti. O mes kaip Vanka-Stanka mus žemyn, o mes vėl į viršų.

[Ванька-Встанька -  Van'ka-Vstan'ka -  vaikiškas žaisliukas,  visuomet  atsistojantis  vertikaliai,  nepriklausomai  kaip  
padedamas]

Tačiau  įsivaizduokite,  jei  mes  staiga  pabustumėme  ir  prisimintumėme  savo 
paskirtį, į šį pasaulį vėl sugrįžtų Meilė, džiaugsmas (РАдость - RAdost') ir grožis 
(кРАсота - kRAsota). T.y. grįžtų  РАй - RAj (rojus). Tačiau kai kas (jie) labai 
stipriai  stengiasi,  kad  to  nebūtų.  Į  tai  investuojamos  milžiniškos  pastangos  ir 
pinigai...  Kad  neduok  dieve,  jūs  neprabustumėte...  [ryškiausias  jų pastangų 
pavyzdys siekiant palikti mus miege – nužudyti N. Levašov ir jo žmona Svetlana,  
gimusi  ir  augusi  Alytuje.  Apie  kandidato  į  Rusijos  prezidento  postą  mirtį  
nepranešė nei viena žiniasklaidos priemonė, įskaitant ir Rusijos]. Todėl ir vyksta 
informacinis  karas,  todėl  ir  vyksta  seksualinė  revoliucija,  jeigu  jūs  savo 
amžiuje  iniksite  į  seksualinius  santykius taip,  kaip  jie  primeta  ir  skleidžia 
propogandą,  kaip  tai  neva  nuostabu ir  gražu,  tai  jūs  ne  tik  kad  nepabusite  ir  
neprisiminsite savo paskirties, jūs paskęsite tamsoje dar giliau, nei buvote iki tol. 

Žmogaus seksualinė energija - tai  labai stipri  energija,  su ja reikia elgtis labai apdairiai ir  dėmesingai,  
reikia suprasti kam ji duota ir kokiu tikslu ją reikia naudoti. Pasakas, tarp kitko, skaito vaikams ne veltui iki  
10  metų  amžiaus.  Pasirodo  kad  šiame  vaikų  amžiuje,  šiandiena  jau  kur  kas  vyresniems,  ši  senovinė 
(genetinė)  atmintis,  archetipų  lygmens  atmintis  yra  suaktyvėjusioje  būsenoje.  Jeigu  vaikučiui  skaityti  
tikrąsias  pasakas,  [mūsų senųjų protėvių,  o  ne iš  vakarų atėjusias  pasakas] o  tikrąsias  pasakas  reikia 
šiandiena dar ir surasti, jeigu jūs užsimanytumėte jas paskaityti, tai  jums reikės ieškoti knygų iki 1960 
metų leidimo. Po 1960 metų pasakas pradėjo perrašyti, o paskutinius 10 metų, pasakas taip perrašė, kad 
šias knygas ne tik kad skaityti, bet net į rankas bjauru imti. Todėl, kad pasakų ritmas pakeistas, pažeistas. 
Pasaka - tai tam tikras ritmas. Mūsų rusiškos pasakos parašytos tokiu ritmu, kuris atitinka mūsų senovinės 
(genetinės) atminties ritmą. Ir kuomet vaikučiui skaitai tikrą pasaką, tas pasakos ritmas sutampa su atminties  
ritmu, ir vaikutis – pabunda.

[genetinės  atminties  prabudimo  atveju  jūs  jausite  "skruzdėlytes"  kylančias  stuburu  nuo  apačios  į  viršų  iki  pat  
viršugalvio. Tai pirminių materijų judėjimas stuburu. NVL informacija ir asm. patirtis]

Kitaip sakant įvyksta rezonansas - jeigu jūs mokėtės fiziką tai žinote. Kas yra rezonansas - jūs turite žinoti.  
Dažnių sutapimas (kurių metu svyravimų amplitudė labai išauga). Ir vaikutis niekada neužduoda klausimų, 

kodėl  vištytė  auksinį  kiaušinį  nunešė,  kodėl  Vasilisa  PrekRAsnaja 
atgaivino Ivaną Carevičių mirusiu ir  gyvuoju vandeniu -  jis  puikiai 
žino  savo  galimybes  ir  supranta,  suvokia  savo paskirtį.  Jeigu  tėvai 
tokio  vaikučio  vėliau  nesugadina  materializmu  tai  jis  ir  toliau 
gyvenime  veiks  pagal  savo  paskirtį.  Bet  pažiūrėkite,  kokie  tėvai 
nesugadina savo vaikų? Su didžiulėmis išimtimis tik tie, kurie nors ką 
nors  supranta.  O  dažniausiai  ką  daro  su  vaiku?  Paskandina  jį 
materializme.  Pavalgei,  pamiegojai,  atsisėdai  ant  puodo  -  ir  gerai. 
Nupirko drabužius, batus, knygas įbruko į rankas - ir skaityk. Pažiūrėk 
televizorių, pažiūrėk kompiuterį - ir viskas. Mūsų vaikus patys tėvai,  
per savo nemokšiškumą paskandina materializme, o po to skėsčioja 
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rankomis,  verkia  ir  sako  kodėl  taip?  Kodėl  aš  savo  vaiko  nesuprantu,  o  jis  nenori  manęs  klausyti?  
Susimąstykite,  jūs savo gyvenimą tiktai pradedate. Mūsų  oponentai,  dar kartą kartoju,  deda milžiniškas 
pastangas  kad  jūs  liktumėte  nemokšiškume.  Jiems  tai  labai  paranku.  Nemokšomis  labai  lengva 
manipuliuoti.  Į  jų  sąmonę  kišama  informacija,  kurią...  ...  dabar  jūs  žinote  kas  su  jumis  vyks,  jeigu  jūs 
pradėsite viską priimti nepagrįstai. Apie mūsų žmogaus sąvybes žino visas pasaulis. Aš dabar jums priminsiu 
vieną pasaką kurią išanalizavę jūs patys po truputį pradėsite suvokti/įsisąmoninti savo galimybes tai, ką jūs 
turite ir valdote. Jeigu jūs nieko prieš, žinoma.

Aš  jums  priminsiu  pasaką,  kuri  vadinasi  "Varlė  Karalienė11" 
(Царевна-лягушка, 1954). Ar visi ją gerai žino? Taip. Todėl, aš ją ir 
pateiksiu. Mes greitai prabėgsime nuo pradžios, iki vidurio. Ir ten 
pakalbėsime.

[Užsiminė  apie  pasaką  „Varlė  Karalienė“,  1954  (pav.  kairėje),  tačiau  
paskaitoje įterpti pasakos „Василиса Прекрасная“ (Vasilisa Prekrasnaja)  
- Vasilisa Gražioji12, 1977 (pav. dešinėje) kadrai]

Pamenate  pasaką,  kuomet  caraitis  Ivanas  (Ivan  Carevič)  paleido 
strėlę, ją pagavo varlė, ją parvežė namo, tėvas duoda užduotį savo 
sūnums,  kad  būsimos 
žmonos  iškeptų  karavaj 
(baltą  duoną).  Visos  kepa 

karavaj, Varlė Karalienė iškepa už visus geriausiai. Tėvas nustebęs. 
Tuomet jis duoda kitą užduotį savo sūnums, kad būsimos žmonės 
išaustų kilimą. Visos audžia kilimus, Varlė Karalienė vėl - už visus 
geriausiai. Tėvas sako:
- Sūnūs mano, noriu pažiūrėti į jūsų būsimas žmonas, atveskite jas 
pas mane į puotą.
Caraitis  Ivanas  nusiminė,  grįžo  namo,  pradėjo  verkti 
(РАрасплакался - RAsplakalsia), Varlė Karalienė klausia:
- Kodėl tu verki?
Jis sako:
- Kaipgi man neverkti? Tėvas įsakė atvesti tave į puotą. Kaipgi aš 
tave varlę žmonėms parodysiu.
Ir ką ji jam atsako?

-  Neverk  Caraiti  Ivanai,  nesisielok,  eik  miegok,  o  rytas  už  vakarą 
išmintingesnis.
Rytą, kuomet jinai jį pažadino jinai išsiuntė jį į puotą vieną ir pasakė:
- Kuomet išgirsi griaustinį dundant, pasakyk svečiams, kad jie nebijotų, ir 
pasakysi  jiems  -  tai  mano  varlytė  karietoj  atvažiuoja.  Ir  išeisi  manęs 
pasitikti.
Tai  ir  įvyko.  Kuomet  jis  prabudo,  išvyko  į  puotą,  puotoje  išgirdo 
griaudžiant, nuramino svečius ir priėjo prie durų, kad pasitiktų ją. Kuomet 
durys  atsidarė,  ką  jisai  prieš  save pamatė?  Ir  jis  pasakė:  -  tu  Vasilisa 
GRAžioji [Василиса  Прекрасная  -  Vasilisa  Prekrasnaja  -  nuostabi,  
gRAži vidumi]. Jis paėmė ją už rankos ir kas tarp jų įvyko? MEILĖ. Tarp 
jų atsirado pilnavertė Meilė, kuri apjungė juos amžiams. Jūs atsimenate, 
jis pasodino ją už stalo. Prie stalo ji į vieną rankovę lieja vyną, į kitą - 
meta  kaulus.  Ir  išeina  į  salę  šokti.  O  salėje,  pagal  pasaką,  groja  tyli,  
gRAži muzika.

11 Varlė Karalienė, lietuviškas garso takelis: http://www.youtube.com/watch?v=G0buoz9m4bs
Varlė Karalienė, originalus garso takelis su  angl. subtitrais http://www.youtube.com/watch?v=pprEzG_-Yk0
12 Vasilisa Gražioji, lietuviškas garso takelis: http://www.pasakos.lt/senoji-animacija/grazioji-vasilisa/
Vasilisa Gražioji, originalus garso takelis su  angl. subtitrais: www.youtube.com  /watch?v=ao0Pqt6frGc  
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Iliustracija iš knygutės "Русские народные сказки" (худ. Е.Рачев, 1960)
http://shaltay0boltay.livejournal.com/660206.html

Truputį  sustosime  šią  akimirką  ir  pakalbėsime  apie  muziką.  Mokslininkai  jau  įrodė,  kad  yra  dviejų 
kraštutinių rūšių muzika. Yra kuriančioji muzika, yra muzika, kuri griauna. Kuriančioji muzika yra visa 
klasikinė muzika. Japonai tai įrodė labai paprastai. Jūs žinote, kad visa Japonija yra ant uolos. Derlingos 
žemės pas juos nėra, bet ir problemų su daržovėmis jie neturi. Jie prisitaikė auginti savo daržoves dirbtinėje 
dirvoje šiltnamiuose. O šiltnamiuose įjungia klasikinę muziką. Pasirodo, kad  derlius dėl to padidėja 20-
30 %.  Ar  galite  įsivaizduoti?  T.y.  klasikinė  muzika  yra  kūriančioji  muzika,  kūrybinė.  Priešinga  jai  yra  
ardanti, griaunanti muzika. Tokia yra sunkusis rokas, metalas.

[Disonansas  (lot.  dissonans  –  nedarniai  skambąs)  –  nesusiliejančių muzikos  garsų sąskambis,  dermės  nebuvimas,  
nesutarimas – wikipedia]

Tai muzika, kuri savyje turi disonansą. Disonansas ardo žmogaus psichiką. Ne iš karto, tačiau palaipsniui. 
Tai buvo taip pat įrodyta bandymais.  Galbūt girdėjote, kad tokį bandymą atliko su ožkomis. Girdėjote, ne? 
Ne.  Patalpino dvi ožkas. Vieną į vieną kambarį, kitą - į kitą. Pastatė magnetofoną, davė avižų, ir uždarė.  
Vienai įjungė klasiką, kitai - sunkųjį metalą ir uždarė 1.5 valandos. Po pusantros valandos ateina, atidaro  
duris, ten ožka, kuri klausė klasiką, suvalgė avižas, ramiai sau stovėjo, ją pamelžė, pieno ji davė daugiau nei  
įprastai. O ta, kuri klausėsi sunkiojo roko, lakstė po kambarį, avižų nevalgė, ir kol nenusiramino, visiškai 
neprisileido melžti.  T.y.  gyvūnus sunkusis  rokas  -  griaunančioji  muzika veikia labai  greitai.  Tokios 
muzikos poveikis žmogui laike yra ištęstas tačiau pakankamai pastovus. Tačiau, tarp šių dviejų kraštutinių  
muzikos rūšių yra vidurinis spektras, taip vadinamas šiuolaikinis popsas, tai ką jūs matote TV videoklipuose,  
kuriuose "gražuolės" šoka. Per ausines klausote tokią muziką, viešajame transporte dažnai groja. Tai štai,  
pasirodo, kad visa ši muzika, visa be išimties, parašyta su vienu vieninteliu raktu, už ją moka beprotiškus 
pinigus, jūs tik pažiūrėkite, kiek kainuoja kiekvienas klipas. Pasirodo visa ši  muzika parašyta vieninteliu 
raktu/metodu, kuomet sužadinama seksualinė žmogaus energija. Negana to, pasirodo, kad į šią pop muziką 
reaguoja žmonės tik tam tikro amžiaus. Perkopę 35-40 metų suaugę žmonės į šią pop muziką visiškai 
nereguoja. Jie jau moka atsijoti informaciją. Nuo jos susijaudina pagrinde paaugliai ir jauni žmonės nuo 
14 iki  21 metų,  ir  nuo 21 iki  25 metų.  Būtent  šiame amžiuje  už vis daugiausiai  klausoma šiuolaikinės  
muzikos.  Diskotekos,  "tusovkės"  ir  t.t.  ir  panašiai.  Tačiau! 
Mokslininkai išsiaiškino, atliko statistinius tyrimus. Pasirodo, kad 
klausantis šios muzikos tris valandas, jeigu klausyti be petraukos ją 
paaugliams tai 10 % jaunų žmonių - paauglių, o tai 2 žmonės iš 20-
ies, ar tai diskotekose, ar tai kambarių baliukuose, eina ir tenkina 
savo  seksualinius  poreikius.  Tačiau  šiame  amžiuje  seksas  pas 
paauglius vienareikšmiškai be meilės. T.y. jie patys save griauna.

[Japonų  tyrėjo  Masaru  Emoto13 distiliuoto  vandens  paveikto  įvairia  
muzika  nuotraukos.  40-oji  Mocarto  simfonija  (viršuje  kairėje),  Bacho 
„Goldbergo  variacijos“ (viršuje  dešinėje),  Japonų pop daina  Chaosas  
(apačioje kairėje), sunkusis metalas (apačioje dešinėje)]

Truputi pamastykime (ПоРАссуждаем – poRAssuzhdaem).  Aš dabar užrašysiu žodį ant lentos. Žmonės 
kuomet sueina į santykius (seksą) be Meilės, jie vienareikšmiškai patiria štai tai: jie patiria наслаждение - 
naslazhdenie (malonumą). Užrašysime šį žodį ir jį išsiaiškinsime. [Užrašo lentoje žodį „Наслождение“].

13 Daugiau knygoje „Žinia, kurią mums praneša vanduo. Masaru Emoto“ http://www.mijalba.com/knygos/dvasines-zinios/zinia-kuria-mums-
pranesa-vanduo-masaru-emoto/
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Žodis  sudarytas  iš  trijų  dalių:  „нас“ (nas) -  mus  + 
„лож“ (lož) (šiandieninis  žodžio  vertimas  -  melas)  + 
„делает“ (delaet) -  daro.  Į  sufiksą  (priesagą)  ir  pabaigą 
neatsižvelgiama. Kas yra „лож“ [Наслождение]? „Лож“ - 
taip  pat  senovės  rusų  žodis,  kuris  reiškia  ломать жизнь 
(lomat' zhizn') - laužyti gyvenimą. Štai jums ir "malonumai" 
- gyvenimo laužymas.  Žmogus, kuris visą savo gyvenimą 

stengiasi iš gyvenimo gauti malonumą (наслаждение - naslazhdenie) - laužo savo gyvenimą . Ir tai jūs 
puikiai jaučiate savo vaizduotėje.

Kuomet  žmonės  sueina į  seksą be MEILĖS jie  taip pat  patiria  falo pasitenkinimą (удовольствие).  Dėl  
žodžio  "удовольствие  -   -  pasitenkinimas.  Jūs  jau  suaugę  žmonės,  todėl  aš  su  jumis  kalbėsiu  kaip  su 
suaugusiais. Paaugliams aš, žinoma, apie tai nekalbu. Tai štai, žodis „удовольствие“ (udovol'stvie) sudarytas 
iš dviejų dalių: „удо“ (udo) ir  „воля“ (volia) - valia.  „Удо“ - tai vyriškas falas.  Taigi „удоволствие“ 
(udovol'stvie) - "vyriško falo valia". T.y. vyras, kuris visą 
gyvenimą  stengiasi  patenkinti  savo  seksualinius  poreikius, 
patirdamas  удоволствие (savo falo  malonumą),  ardo  save 
[РАзрушает –  razrushaet  –  griauna,  ardo  RA].  Gaunasi 
„удавка“ (udavka) -  kilpa.  Štai  koks  gaunasi  falo 
malonumas. Tai štai, ką žmonės patiria sekse be MEILĖS. 
Tačiau ko niekada nepatiria žmonės sekse be MEILĖS? Jie 
niekada nepatiria štai šito:
[rašo ant lentos „РАДОСТЬ“]
Радость (Radost').
[šiandiena verčiama paprasčiausiai kaip „džiaugsmas“]
Kas  tai  yra  "РАдость"?  Tai  taip  pat  senovės  rusų  žodis,  kuris  susideda  iš  dviejų  dalių:  РА (RA) + 
достать (dostat') (pasiekti, įgyti).  Kas tai yra "RA"? Saulės dievas. Tai vienas iš aukščiausiųjų, [žmonių 
išėjusių į  kūrėjo lygmenį] kurį pripažino mūsų protėviai.  Taigi,  pasiekti  RA (достать РА) galima tiktai 

vienoje  būsenoje  -  pakylėtoje  aukščiausios  MEILĖS  būsenoje.  Ir 
kuomet  paskaitos  pradžioje  aš  jums  kalbėjau  apie  tai,  kad kai  žmonės 
pažadina  savyje  seksualinę  energiją  pakylėtoje  aukščiausios  MEILĖS 
būsenoje, tai MEILĖS dėka, seksualinė energija nuskraidina aukščiau 
už dieviškas sritis. Ir žmonės pasiekia  Радость (RAdost') - jie pasiekia 
RA [šiandiena tai verčiama kaip paprasčiausias "džiaugsmas"]. Tai pats 
trumpiausias  dievų  pažinimo  kelias.  Ir  apie  tai  žinojo  mūsų  protėviai.  
Todėl  į  lytinius  santykius  sueidavo  tiktai  aukščiausios  MEILĖS 
būsenoje.  Visi  kiti  likę  atvejai  veda  prie  žmogaus  naikinimo.  Žmonės 
kalba, kad РАдость - tai ypatinga išmintis (мудрость - mudrost'). Tai ne 
hi hi, ne ha ha - susidraugavo, pasilinksmino... NE! РАдость - tai labai 
gilus jausmas, tai antras jausmas po MEILĖS. Ir kiekvienam iš jūsų, 
gimusiam šioje teritorijoje, duota pasiekti šį jausmą, tačiau ne kiekvienas 
sugeba prie jo prisiartinti. Mūsų teritorijoje, pas U'Rusus (Урусы), buvo 
labai daug dievų (Urusai - Uro rusai). Tačiau už visus aukščiausiai mūsų 
protėviai  pripažino  visų  aukščiausiąjį  (всевышний  –  vsevyshnij  -  -  
visagalis,  aukščiausias)  visų  dievų  motiną,  kurios  vardas  "Mudra" 
[palyginkite su rusišku žodžiu мудрость - mudrost'  – išmintis].  Būtent 
mūsų moteris neša į šį pasaulį šviesą ir gRAžumą (кРАсота - šiandiena 
verčiamas kaip "dailumas", "grožybė", "gRAži"). MEILĘ ir dailumą.

[Василиса Прекрасная – PrekRAsnaja, dažnai vadinama taip pat  
„Василиса Премудрая“ - Išmintingoji Vasilisa – mūsų protėvių  
išmintingos moters paveikslas]
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„Žmogus,  kuris  visą  savo  gyvenimą 
stengiasi iš gyvenimo gauti malonumą - 
laužo savo gyvenimą“

Наслождение  –  išvertus  „malonumai  mūsų 
gyvenimą sulaužytą daro“

„Vyras,  kuris  visą  gyvenimą  stengiasi 
patenkinti  savo  seksualinius  poreikius, 
patirdamas  savo  falo  malonumą,  ardo 
savąjį RA ir pats save“

Pav. 6 Saulės dievas, RA dievas, 
kitaip vadinamas Даждьбог – 
Dazhdbog. Dailininkė - Nonna Kukel,  
Baltarusija

Mūsų  protėviai  į  lytinius santykius 
sueidavo  tiktai  aukščiausios  MEILĖS 
būsenoje. Jie pasiekdavo RA



O dabar gįžkime į mūsų pasaką. Vasilisa Gražioji (Василиса Прекрасная) sulyg tylia, gRAžia muzika, o 
reiškia muzika - kelianti kūrybiškumą, kurianti, ji pradeda šokti.  T.y. įeidama į tam tikrą ritmą/būseną, ji 
pradeda vykdyti  tam tikrus  veiksmus.  Mosteli  kaire  ranka -  atsiranda ežeras,  mosteli  dešine -  atsiranda  
gulbės.  Kas  įvyko?  Įvyko  stebuklas.  Tai  štai,  mūsų  jaunuoliai  ir  mergaitės,  jūs iki  šios  dienos  šiame 
pasaulyje  vis  dar galite  kurti  stebuklus,  tačiau tik vienoje būsenoje -  aukščiausios  tikros  MEILĖS 
būsenoje.  Ir tai  žino visas pasaulis.  Didysis Tėvynės karas mums primena tai.  Antrasis Pasaulinis karas  
baigėsi ganėtinai seniai. Šio karo atgarsiai iki šiolei vis dar nepamiršti mūsų teritorijoje. Iš karo lauko vyrai  
grįždavo gyvi, iš situacijų, iš kurių gryžti gyviems nebuvo galima. Tačiau jie išgyvendavo, kodėl? Todėl, kad 
kažkur  užnugaryje  laukė jo  moteris,  kuri  jį  myli.  Savo MEILE mūsų moteris  gali  saugoti  tą,  kurį  ji 
MYLI. Ir todėl būtent moteriška prigimtis, buvo vertinama šioje teritorijoje aukščiausiai už visus dievus - 
aukščiausioji Mudra. Tai aptiko Piotras Toločka (Пётр Петро́вич Толо́чко14, gimęs 1938 metais).  Atlikęs 
archeologinius kasinėjimus šalia Kijevo aptiko, kad Tripolio gyvenvietėje, kurią jis kasinėjo, buvo labai 
daug  moteriškų  dievaičių  figurų,  kurias  vertino  mūsų  protėviai.  Būtent  mūsų  moteris,  dvasingoji 
moteris, neša į šį pasaulį MEILĘ ir gRAžumą (кRAсоту - kRAsotu). Būtent jai, labiau nei vyrui,  duota 
sujungti šią žemę  su dievais. Ir Šviesos Rusija (Святая Русь) (nuo žodžio - свет - šviesa) yra dėka rusų 
moters. Pasaulis apie tai taipogi žino.

[Genomo  projektas  taip  pat  pasitarnavo  mūsų  praeities  atsatymui.  Tačiau  socialiniai  parazitai  apie  tai  tyli  ir  
nepraleidžia  šios  informacijos  į  viešumą.  Jie  nutyli,  kad dauguma  šiandieninėje  Lietuvos  teritorijoje  gyvenančių  
genetiškai  nesiskiria  nuo baltarusų,  ukrainiečių  ir rusų  iki  Uralo.  T.y.  mes  broliai  ir  seserys,  kuriuos  socialiniai  
parazitai dėl mūsų nemokšiškumo kiršina vienus su kitais.]

Ar jūs mergaitės žinote, kokios šiandiena moterys pasaulyje labiausiai 
vertinamos?  Būtent  mūsų,  slavų,  mergaitės.  O  kodėl?  [replikos  iš  
salės] Gražios, gražios... Juk gRAžumas (кРАсота - kRAsota) tiktai 
5 % žmogaus.  Tai  tik išorė,  ji  tiesiogiai  priklauso nuo 95 % (akimi  
nematomų  dalykų).  Todėl,  kad  mūsų  mergaitės..  Mūsų  mergaitės 
dvasinis  gRAžumas  ant  tiek  didis,  kad  jos  išorė  atitinka  jos 
dvasingumą. O pažiūrėkite, kur pastaruoju metu veža mūsų mergaites 
už  sienos?  Į  kokias  vietas?  Į  Turkiją...  Į  bordelius,  restoranus,  į  
vergystę  faktiškai...  Kodėl?  Todėl,  kad  tie,  kurie  jas  ten  po  to 
išnaudoja, puikiai žino, ką jie gali pabandyti patirti su mūsų moterimi 
(РАдость  -  RAdost'  -  džiugesį).  Jiems  norisi  daugiau  ir  būtent  su 
mūsų moterimi jie nori pabandyti patirti - RA - tai kas jiems niekada 
nebus  duota.  Todėl,  kad  jie  pas  mus  vagia  patį  švenčiausią,  patį 
nuostabiausią  dalyką  kas  pas  mus  yra  -  mūsų  skaisčias  (nekaltas) 
merginas  - skaistuoles.  Aš dabar jums užduosiu klausimą į kurį  jūs 
galėsite atsakyti tiktai atgaivinę savo senąją atmintį (genetinę atmintį). 
Jau  laikas,  pabuskite,  didžių  Protėvių  nuostabūs  sūnūs.  Jūsų  laikas 
atėjo,  laikas  pabusti,  ir  iš  šio  gyvenimo  darykite  РАй  –  RAj 
(verčiamas kaip "rojus") kaip kad buvo visą laiką. Ant jūsų pečių guli 
ši užduotis. Supraskite, kad jūs ir esate, tie patys, tie pačiausi didieji  
rusai,  [mūsų krašte  vėliau tapę venedais,  sarmatais15]  kurie  gyveno 
tūkstantmetį  metų  atgal.  Jūs  atėjote  į  šį  pasaulį  tam,  kad  jį  prikeltumėte.  Jūmyse  sudėtos  šios  žinios.  
Pažvelkite giliau į savo atmintį ir prisiminkite ką užnugaryje saugojo mūsų protėviai, kuomet ėjo ginti 
savo Tėvynės, kuomet ją puolė priešai. Palikdavo tai ką? Savus? [iš salės] Žmonas, žmonas... Neskubėkite. 
Moterys ėjo ginti Tėvynės lygiai kartu su savo vyrais. Neskubėkite. Vaikus. Gerai. [ iš salės] ...skaistuoles... 
Žinoma. Labiau už viską mūsų protėviai saugojo savo skaistuoles. O kodėl? Tai ką aš dabar papasakosiu 
skirta tiek vaikinukams, tiek ir mergaitėms. Skaistumas yra ir vyriškas, ir moteriškas. tačiau tai, apie ką aš 
kalbėsiu daugiausiai susiję su moterimi. Pas jas tai aiškiau išreiškta.  Pasirodo, tam tikrame amžiuje pas 
mergaites, pradedant 13-14 metų, o dabar užregistruoti atvejai dar jaunesniame amžiuje, mergaitės 
sąmonėje  gimsta  įsivaizdavimas,  įsivaizdavimas  savo  būsimojo  jai  skirto,  o  kartu  su  šiais 
įsivaizdavimais jos širdyje gimsta meilė jam. Ir ji  pradeda meile šildyti tą, kurį ji mato savo sąmonėje. 

14 Пётр Петро́вич Толо́чко http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F
%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

15 Venedai, prūsai, lietuviai, germanai, kryžiuociai, etruskai, sarmatai. http://www.youtube.com/watch?v=X8giZjFfy9g

Kita seksualinės revoliucijos pusė – paskaitos Lietuvos jaunimui transkripcija 2010 (v1.3) 19 iš 24

http://www.youtube.com/watch?v=X8giZjFfy9g
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Tačiau,  jeigu  pas  mergaitę  jau  gimė  jo  vaizdinys,  tai  tas 
vaikinukas realiai egzistuoja šiame gyvenime. Jis taip pat 
gimęs ir jis suaugęs, pasiruošęs susitikimui. Tačiau. Su šiuo 
vaikinuku niekada nieko blogo nenutiks. Jis nenusigers, jis 
nesibadys (narkotikų), jis nepapuls po mašina, jo gyvenime 
viskas  klostysis  gerai,  ir  su  mokslais,  ir  su  darbu,  kodėl? 

Todėl, kad kažkur yra skaistuolė, kuri jį MYLI. Ir savo meile jinai jį saugo. Mūsų moteris savo MEILE 
sugeba saugoti tą, kurį ji MYLI. Bet pažiūrėkime į šiandieninį gyvenimą.  Skaistumas pas mus, vyriškas ar 
moteriškas, vartojamas kaip plūstamas žodis (keiksmažodis).  Dabar vis dažniau rodomos per TV laidos 
kur mergaitėms kalba apie tai, kad nėra princo ant balto žirgo. Mergaitė, kuri pažiūrės tokią laidą 
pagalvos,  o  gal  iš  tikrųjų  nėra.  Ir  atsisako  susikurto  vaizdinio.  Tačiau  atsisakiusi  nuo  mylimojo 
vaizdinio  ji  nutraukia  energetinį  ryšį,  prarandamas  kontaktas  su  juo.  Ir  šis  vaikinukas  gyvenime 
prarandamas. Gyvenime ir ši mergaitė prarandama. Jie po to gali būti... Jis gal būt kurią nors susiras ir ves, 

jinai galbūt ką nors sau susiras ir už jo ištekės. Jie pabandys 
sukurti  šeimas  ir  pradės  gimdyti  vaikus,  ir  bandys  tiems 
vaikams  papasakoti  apie  MEILĘ,  kurią  patys  prarado. 
Tokios  šeimos  ypač  nestabilios.  Jos  labai  greitai  iširsta. 
Tačiau moteris ir vyras savo viduje ir toliau jaučia, kad yra 
tas/ta, su kuriuo iš tikrųjų jie gali būti laimingi visapusiškai. 
Tačiau mūsų šalyje nėra nieko neįmanomo. Jeigu šie žmonės 
savo MEILE sušildys tą mylimojo įvaizdį, kurį savyje girdi, 

tai  grąžinti  šį  vaikinuką,  šį  vyrą,  šią  moterį,  galima.  Žinoma,  tai  nebebus tokie  linksmi,  džiugesio pilni 
susitikimai, todėl kad žmonės apturėjo tam tikrus sunkumus 
gyvenime ir, žinoma, pas juos jau sava karti patirtis. Tačiau, 
nepaisant  to,  tai  galima  padaryti.  Mūsų šalyje...  Pas  mus, 
mūsų rusų moteris, ir ugnį, ir vandenį ir varinius vamzdžius 
(išsireiškimas reiškia "visus sunkumus") - viską gali praeitį. 
Tam  jai  duotas  aukščiausias  MEILĖS  jausmas.  Jums 
mergaitės apie tai reikia tik stipriai pagalvoti ir pažadinti savyje tai, ką jūmyse bando užgesinti. Tie, kas tai 
daro vadinami gesintojais Didžiosios Rusų Tautos. Pamastykime apie tai, kas vyksta. Mergaitė, kuri laukė 
savo išrinktojo...

Aš nepasakiau visko apie karą. Taigi, kuomet mūsų protėviai ėjo ginti Tėvynės, jie palikdavo skaistuoles  
užnugaryje. Kodėl? Todėl, kad skaistuolė buvo laikoma pati stipriausia giminės moteris. Jos skaisti MEILĖ 
neturėjo ribų, tai beribis, pats skaisčiausias, pats ryškiausias jausmas, kuris yra pas moterį. Tai štai. 
Skaistuolės užnugaryje  savo MEILE saugojo tuos,  kuriuos myli:  savo motiną,  savo tėvą, savo brolius ir  
seseris, savo išrinktuosius, ir žmonės iš fronto gryždavo gyvi - be praradimų. Niekur pasaulyje daugiau nieko 
panašaus nėra. Tiktai pas mus. Moteris iš mirties nagų gali ištraukti savo MEILE. Ir tai daro netgi šiandiena.  
Netgi miegančios mūsų gRAžuolės. O įsivaizduojate, jeigu jūs visi pabustumėte? Pas jus iš karto atsibustų  
šis  jausmas  labai  galingas  ir  stiprus,  jūs  kiekviena  sutiktumėte  savo  sužadėtinį,  ir  kiekviena  būtų 
laiminga iš tikrųjų. Ir vėl užsisės šis pasaulis naujai kaip tai buvo kažkada. Mergaites, kurios laukdavo savo 
sužadėtinių, vadino štai taip. Jas vadindavo: веста  (vesta) - 
ta kuri veda, nuo žodžio весть (vest') - žinoti, suvokti tai ką 
žinai; sinonimas  -  ведать (vedat')  –  palyginkite  su žodžiu 
„vedos“.  Kuomet  mergaitė  svajojo  apie  savo  ateitį,  apie 
laimingą ateitį, ji kurdavo savo giminės praeitį.  O skaisčių 
mergaičių  buvo daug ir  visos  jos  kartu kurdavo  ateitį, 
šviesią ateitį visos Tautos. Jos nešė savo tautai „благую весть“ (blaguju vest') - išvertus - „skleidė gėrį“ 
savo tautai [nes žodis „благовести“ - skleisti gėrį]. O pas mus kas dabar? (Kaip dabar vadinama nuotaka?) 
Невеста (nevesta).
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Mūsų  mergaičių  dvasinis  gRAžumas 
(95 %) ant  tiek  didis,  kad  jos  išorinis 
grožis  (5 %) tik  atspindi jos  vidinį 
dvasingumą

Pasirodo,  kad  mergaitės  sąmonėje  dar 
vaikystėje  gimsta  įsivaizdavimas  savo 
būsimojo  jai  skirto,  o  kartu  su  šiais 
įsivaizdavimais jos širdyje gimsta meilė 
jam.

Šiandiena  skaistumas,  nesvarbu  ar 
vyriškas, ar moteriškas vartojamas kaip 
plūstamas žodis

Jos (skaistuolės) skaisti MEILĖ neturėjo 
ribų, tai beribis, pats skaisčiausias, pats 
ryškiausias jausmas, kuris yra pas moterį



[Šiandiena  nuotakos  vadinamos  žodžiu  „невеста“,  su  neiginiu 
priekyje;  šiuolaikinis  socialinių  parazitų pakeistas  žodis 
suteikiantis neigiamą prasmę nuotakai - nenešti gėrio – не + веста 
(ne + vesta). Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip sąmoningai 
keičiami kalbos žodžiai informacinio karo lauke]

Ir pažiūrėkite kaip seniai. „Невеста“  (nevesta) - tai ta, kuri 
„не ведает“  (ne vedaet) -  kuri nesuvokia to, ką žino, kuri 
neskleidžia gėrio.
[ведать (vedat') - suvokti tai ką žinai; susiformavęs sąmoningumo  

etapas, atsiradęs individui apmąsčius kritinį sukauptos informacijos kiekį]

Tai štai mūsų mergaitės, aš noriu, kad jūs iš nevestų (nuotakų, kurios kurios neneša gėrio) pavirstumėte į 
vestas (nuotakas, kurios neša, skleidžia gėrį), taptumėte vestomis.
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Ankščiau  mergaites,  kurios  laukdavo 
savo  sužadėtinių  mūsų  protėviai 
vadindavo  веста (vesta) –  tai  ta  kuri 
veda, nuo žodžio весть  (vest') – žinoti, 
suvokti tai ką žinai. O šiandiena kaip jos 
vadinamos?  Невеста (nevesta), t. y. tos 
kurios  neveda,  nepadeda  Tautai  eiti 
teisingu keliu, nežino pačios kur veda...



Jūsų išorė, jūsų drabužiai

Mes  dabar  pakalbėsime  apie  pačią  paprasčiausią  jūsų 
gyvenimo  kasdienybę  -  tai  jūsų  išorė,  jūsų  drabužiai.  Jūs 
paprasčiausiai  net  nenutuokiate,  iš  kur  atsiranda  mados, 
kodėl būtent tokia, kokia diktuojama, jūs net nenutuokiate, 
kodėl jūs rengiatės taip, kaip rengiatės. Štai pas mus vaikinukų mažai, žinoma, bet jie vis viena nutylės. Aš 
manau jie galės atsakyti į šį klausimą, bet po jūsų, o tegu jie paklauso kol kas, nors jų ir mažai, jie vis viena 
išgirs.  Sakykit  mergaitės  prašau,  kuomet  vasara,  karšta  gatvėje,  kodėl  jūs  rengiatės  tokius  trumpus 
sijonėlius, dekoltuotas palaidinukes [rodo ties krūtine], čia viskas atvira - pilvas visas, arba žiemą stengiatės 
apsirengti kelnes taip, kad viskas matytųsi. Kokia graži figūra pas jus... Kad visas pasaulis pažiūrėtų į jūsų  
grožį. Kam jūs tai darote? Atsakykite garsiai. Kad patiktumėme priešingai lyčiai. Teisingai. Kam dar? Kad 
būti gražiomis, juk taip? Taip. Kad vasarą karšta nebūtu. Juk taip? Taip. Na berniukams tai patiks savaime,  
tai ką jūs minėjote. Bet mergaitės, ar jūs suprantate, taip jūs galvojate. Todėl, kad jums taip norisi, todėl, 
kad jūs gražios ir norite būti gražios, tačiau pas vaikinukus visiškai kitoks požiūris į pasaulį. Jie visiškai 
kitaip į tai reaguoja. Tegu vaikinukai pasako, kodėl merginos taip rengiasi... Kaip tai vadinasi, vienu žodžiu.  
Соблазнение  (soblaznenie).  Žinoma, tai vadinama vienu žodžiu – pagunda (соблазн – soblazn). Ji jums 
pasufleravo, jūs susidrovėjote, nieko baisaus. Tačiau Biblijoje... Mergaitės net neįtaria... Kad jūs gundote. O 
gundymas  -  tai  didžiulė  nuodėmė,  Biblijoje  apie  tai  parašyta.  Luko  evangelija,  17  skyrius  (Lk 17). 
„Neįmanoma ateiti į šį pasaulį be pagundos, tačiau vargas tam, per kurį ši pagunda ateina; geriau jis nebūtų  
gimęs visai, nei gundytų šituos mažutėlius“ (Lk 17:1-2). Gundymas - tai didelė nuodėmė. Bet mes su jumis... 

Tai tik žodžiai, taip... Nuodėmė ir t.t., taip negalima - jums 
seniai  apie  tai  jau  kalbėjo.  Tačiau  mes  dabar 
panagrinėsime patį  paprasčiausią pavyzdį  per kurį  jūs 
patys įsitikinsite,  kas vyksta su jumis,  kuomet  jūs taip 
rengiatės, o jūs net neįtariate kas vyksta. Įsivaizduokime, 

kad yra  tokia jauna graži,  na labai  gRAži mergaitė.  Jai 18 metų,  super modelis  gražuolė, paprasčiausiai  
geriau net nebūna, viskas pas ją yra. Ir štai mūsų modelis namuose dirbo, dirbo, šveitė, tvarkėsi ir štai ji  
pavargo ir nusprendė išeiti  pasivaikščioti.  Gatvėje paukščiukai čiulba, saulutė šviečia, vasara...  Ir kaip ji  
apsirengs? Visi žino, ar ne? Toks modelis, žinoma, pasistengs visiems parodyti, kokia ji gražuolė. Sijonėlis  
trumpiausiais, trumpiau - nėra kur, čia palaidinė vos vos dengia, šukuoseną pasipustė, akutes padažė, išėjo. 
Tačiau, įsivaizduokime, kad ji blogos nuotaikos, ji nenori nieko matyti. Ji akis į žemę nudelbė, vaikšto ir  
nieko nepastebi. Tačiau! Jūs pakankamai suaugę ir jau žinote, kad vyrai būna skirtingi. Panagrinėsime du 
kraštutinius atvejus.

Pirmas atvejis: yra aukšto dvasingumo vyras, kuriam garbė, sąžinė, vertybės, ištikimybė - tai kategorijos, 
kuriomis jis gyvena. Toks vyras daug skaito, suvokia filosofinius klausimus, jis myli savo motiną, pas jį yra  
mėgstamas darbas, galbūt ir mylima moteris pas jį jau yra. Aš laikau, kad garbė ir šlovė (честь и слава) 
moteriai išauginusiai tokį sūnų.

Tačiau yra jam visiška priešprieša, kuriam malonumas (наслаждение - naslazhdenie) ir seksualinis falo 
malonumas (удовольствие - udovolstvie), tai  didžiausios jo svajonės. Jam nuolatos reikalingi apnuoginti 
kūnai,  kurie mirga jam akyse,  kad pas jį  viskas kunkuliuotų ir virtų, viskas vyktų kaip jis nori,  ir  t.t.  ir  
panašiai.  Ir  štai mūsų gražuolė, įsivaizduokime,  eina,  vaikšto po bulvarą.  Ir ji  sutinka pirmąjį,  aukšto 
dvasingumo vyrą. Ji jo nepastebi, jis ją pamato. Vau, kokia gRAžuolė... Jos išorinis grožis įkvėpė jį. Jis 
nuėjo ir nupirko gėlių, padovanojo savo mylimai moteriai, pabučiavo savo motiną, užsiėmė savo mylimu  
darbu.  Jos  išorinis  grožis  įkvėpė  jį  aukštiems  siekiams,  kūrybai  (energija  kilusi  2-oje  čakroje  buvo  
realizuota kūryboje). Jis šią gRAžuolę seniai pamiršo. Tačiau mūsų gRAžuolė vaikšto toliau. Ir ji sutinka 
štai tą kitą (primityvų, gašlų) vyrą. Ir jis ją pamatė. Ka su juo vyksta? Visa jos išorė šaukia jam: pažiūrėk, 
kokia aš graži (patraukli), paimk mane... Jos išorinis gražumas įkvepia jį pagal jo lygį. O pas jį koks lygis?  
Seksualiniai malonumai (наслаждение) ir falo  malonumai (удовольствие)... Žinoma, pas mus vyrai nėra 
tiek agresyvūs, kad šią gražuolę už plaukų temptų už kampo ir darytų su ja ką nori. Jis to nedarys,  tačiau 
mintyse - TAIP. Jis jos nepaleis (nepamirš), jinai nuėjo, tačiau mintyse jis ją paėmė. Ir pradėjo su ja daryti  
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„Jūs  net  nenutuokiate,  kodėl  jūs 
rengiatės taip, kaip rengiatės“

„pas vaikinukus visiškai kitoks požiūris į 
pasaulį“



viską ko jam norisi.  Ir  darys  tiek,  kiek jam norisi  ir  kaip norisi.  Tarp jų atsiranda energetinis  ryšys 
(kontaktas), ji davė dingstį (pretekstą), jis tą dingstį priėmė. Ir prasidėjo. Nuo jo jai (merginai) pradeda 
sklisti visos jo negatyvios mintys sustiprintos seksualine energija. Jinai sužadino jame seksualinę energiją, 
seksualinė energija sustiprino jame gašlumą, pasileidimą (блуд), aistras, pavydus (ревность и зависть), ir  
negatyvių energijų kompleksas perpumpuojamas į mūsų gražuolę. Ir jos energetiniame lauke (auroje) 
atsiranda  pramušimas - skylė.  Jis savo negatyvu pramuša jos lauką. Kiek ji tokių dvasinių prasčiokų 
(vyrų)  sutiks  savo  kelyje?  Begalę.  Ir  grįš  ši  gražuolė  namo,  galbūt  fiziškai  ji  ir  bus  pailsėjusi,  tačiau  

morališkai  ji  bus -  pavargusi  moteris.  Iš  dvasingos  moters 
lygmens ji nusileis į materialųjį lygmenį.  Apie MEILĘ ir kalbos 
būti negali. Jai kils mintys: noriu mašinos, noriu buto, noriu turtingo 
vyro. O įsivaizduokite, jeigu ši gražuolė dar ir ištekėjusi. Štai kodėl 
jis  man  vis  dar  neatnešė  daug  pinigų,  kodėl  pas  mus  vaikai 
neaprengti, neapauti, kodėl pas mane batų naujų nėra. O kadangi ji 
ištekėjusi,  viską  ką  jinai  sukaupė  per  dieną,  visa  ši  informacija 
lytinio  akto  metu,  tarp vyro ir  žmonos,  žinoma,  pereina į  jos 
vyrą.  Jis pradeda jai pavyduliauti   (ревность), jo viduje atsiranda 
problemos, abejonės, jis pradeda nervuotis, darbe pradeda nesisekti, 
šeimoje atsiranda skandalai, vaikai pradeda sirgti, ir kas dėl to kaltas, 
mergaitės? Jūs turite suprasti, kad jums gamta davė labai daug. Jūs 

pačios stipriausios moterys pasaulyje,  jūs valdote milžinišką galią.  Bet tereikia jums pradėti  šią jėgą 
naudoti ne taip, nesuvokiant kaip, („не ведая как“ - nežinant, nesuvokiant kaip)  jūs iš karto pradedate 
naikinti  save  ir  esančius  savo  aplinkoje.  Jūs  nešate  milžinišką  atsakomybę -  jūs  turite  tai  visiškai 
įsisąmoninti (suvokti). Aš šituo baigiu. Linkiu jums ramybės, MEILĖS ir džiaugsmo (РАдость). Kad pas jus 
gyvenime viskas būtų gerai. Ačiū. Ačiū. Laidoje panaudotos baltarusės dailininkės Nonna Kukel (Нонна 
Кукель) reprodukcijos "Dievų atvaizdai".

Vertė ir jus iš miego žadinančią informaciją pateikė – zgrybla, 2013

Susiję filmai:

Kita seksualinės revoliucijos pusė [LT] (ši paskaita su lietuviškais subtitrais) http://youtu.be/xk53OZUPHbA

Vyro kodas. Kitoks pastojimas. Telegonija (2010) http://www.youtube.com/watch?v=-e7bEbXmGAM
Siela gyvenimo ir mirties rate (2012, NVL) http://www.youtube.com/watch?v=Knve6UExruI
Telegonijos, abortų pasekmių šalinimas [NVL_LT] http://www.youtube.com/watch?v=B18n5g_DDD8
Seksualinis švietimas. XXI amžiaus mokykla (2010) http://youtu.be/k0BAhoqpkSA
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Kupala ir Kostroma, Nonna Kukel, Baltarusija / Купала и Кострома, Нонна Кукель

Kupalu (liet. Kupoles, Kupolinės, Kaupolinės, Kaupolis) – mūsų 
protėvių  šventė  švenčiama  nuo  neatmenamų  laikų,  šiandiena 
Lietuvoje sąmoningai  stengiamasi  vadinti  pakeistu pavadinimu - 
„Rasomis“,  „Joninėmis“.  Švęsdavo  per  vasaros  lygiadienį,  iš 
birželio 23-ios į 24-ąją.

Nuorodos

Nonna Kukel paveikslai, Baltarusija:

http://www.liveinternet.ru/users/helene_p/post219364672/
http://my.opera.com/pa-m-xa/albums/show.dml?id=3413472
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„Jūs  pačios  stipriausios  moterys 
pasaulyje,  jūs  valdote  milžinišką  galią. 
Bet tereikia jums pradėti šią jėgą naudoti 
ne  taip,  nesuvokiant  kaip,  („не  ведая 
как“ - nežinant, nesuvokiant kaip) jūs iš 
karto pradedate naikinti save ir esančius 
savo  aplinkoje.  Jūs  nešate  milžinišką 
atsakomybę.
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