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Отк. 13:8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.

Отк. 13:13 И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Отк. 13:14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.

В много свои материали съм разкрил как духовете-демони даряват своите служители-окултисти с различни окултни дарби. Една от тях е дарбата на титанизма, която представлява способността да се упражнява свръхчовешка физическа сила и да се издържат свръхчовешки физически натоварвания. Тази окултна дарба се практикува в голяма степен в съвременното цирково изкуство и в източните бойни изкуства. Често пъти можем да видим по време на циркови представления и шоу-програми как някои магове се подлагат на свръхнатоварване без изобщо да се наранят. Лягат върху натрошени стъкла или плоскости с остри пирони по тях, а след това върху им се качва автомобил или се слага някаква голяма тежест. Зрителите са страшно впечатлени, но не знаят, че този резултат се постига благодарение на енергията и силата на духовете-демони. Понякога самите магове и акробати нямат разбиране за силите, които действат чрез тях. Други обаче, които са навлезли навътре в света на окултизма, са съвсем наясно за естеството на тези сили.

Едно друго проявление на дарбата на титанизма, което придобива все по-голям мащаб, е умението да се издържа на глад или жажда в продължение на дни, месеци и дори години. Отново подчертавам, че тази окултна дарба и свръхчовешка издръжливост се придава от енергията на духовете-демони, които се представят за ангели, извънземни или духовете на починали приятели или религиозни учители, живели някога на земята. Вършейки знамения и чудеса от най-различен характер, падналите ангели, наричани в Библията демони, мамят успешно милиони хора по земята, като подготвят по този начин пътя за идването на Антихриста, сиреч Сатана в образа на Христос. Съгласно библейското пророчество, всички земни жители ще се поклонят на фалшивия Месия, когото религиозните лидери очакват да дойде като космическия Христос Спасител или Майтрея.

Нека да припомня, че един от главните елементи на движението "Нова Епоха" (New Age) е източният мистицизъм от езическите религии на Индия, Тибет и Китай. В будизма и хиндуизма медитацията е основна практика в различните йога-школи и в комбинация с различни техники има за цел да освободи душата от "оковите" на тялото, сиреч плътското и материалното, и да я свърже с космическата енергия и невидимия свят на духовете. Милиони хора по света, които практикуват медитация, измамени от красиво звучащата софистика на източния мистицизъм, не осъзнават, че по този начин доброволно отварят ума и съзнанието си за влиянието и енергията на духовете-демони. Следствието е, че в състояние на медитация, хиляди хора получават свръхестествени откровения и преживявания, изпитвайки най-приповдигнати и красиви чувства. Чести са разказите за пътешествия на душата извън тялото в различни части на земята или до други космически цивилизации и планети, както и завръщане в миналото, известно още като регресия. Напоследък все по-голяма популярност добива т.нар. регресионна терапия. Предлагана под формата на алтернативно лечение, тази псевдотерапия използва внушението и самовнушението (форми на хипнозата и медитацията), за да въведе пациентите в състояние, при което тяхната душа уж напуска тялото и се завръща в някой от неговите минали животи. Върховна измама и заблуда, майсторски прилагана от духовете-демони!

В следващите редове ще прочетете за австралийската писателка Джасмухин, която от 12 години не яде нищо! Тя самата твърди, че  по време на своите медитации (медитативни сеанси) е получила "просветление" от "ангели" и "духовни наставници", вече приключили своя жизнен път на Земята (разбирайте духове-демони). 

Джасмухин:
http://www.med-i-center.com/blogini/entry/1865-джасмухин
http://www.med-i-center.com/

Джасмухин е уникална жена, която вече 12 години не яде нищо. Хора като нея наричат слънцееди. Оказва се, че такива има доста по Земята, но данните за техния брой са различни. Според някои на Земята живеят между 8000 и 10 000 слънцееди. Според други техният брой е около 20 000, като при това става въпрос само за тези, които не скриват начина си на живот от околните.

Австралийската писателка Джасмухин (в превод името означава "аромат") е основателка на движението “бретарианизъм” – начин на живот, при който цялата храна се получава от праната във въздуха – храненето е като дишането или божествената светлина.

Джасмухин не се храни в общоприетия смисъл от 1993 г. Преди да получи „просветление", в продължение на 20 години била вегетарианка. Посветила е много години на развитието на своята духовност и интуиция. По време на дълбоки медитации твърди, че вижда ангели и духовни наставници, вече приключили своя жизнен път на Земята.

Джасмухин твърди, че нейната философия е основана на практиката на поста, практикуван от тибетските монаси. По нейните думи, „с помощта на този вид хранене ние се освобождаваме от основния си първобитен страх, че ако не ядем, ще умрем".

Джасмухин е начело на международното “Движение на пробудилото се общество на доброто”. Тя постоянно пътува по света, изнася лекции и води семинари. Като своя особена задача е приела борбата с глада. Като алтернатива тя предлага храненето с "прана" или хранене със слънчева светлина. Написала е няколко книги на духовна тематика, от които най-известни са „Духовен Резонанс (Уроци по афирмации, визуализации и вътрешна енергия)“, “Храната на Боговете”, “Праническо хранене”, “Законът на любовта”, “Хармоничното изцеление”. 


Тревожно е, че явлението "слънцеядство" започна да става популярно и у нас. Долната статия разказва за посещението на индийския гуру Хира Ратан Манек в Пловдив през 2009 г. За съжаление, все повече българи попадат в капаните на окултните учения на движението "Нова Епоха" - медитация, визуализация, йога, хипноза, регресия, рейки, а сега и слънцеядство: 
 
13.07.2009/ 72-годишен кара на фотосинтеза:
http://www.plovdivmedia.com/13264.html

Световноизвестният слънцеед Хира Манек гостува в Пловдив. Индийският феномен се прочу с това, че от 1995 г. се храни само със... слънчеви лъчи.
 
Той е разработил своя система за приемане на слънчевата енергия през очите. Всяка вечер гледа залязващото слънце по един час. Това е единствената му храна. Много рядко поема вода, чай или кафе. 

Хира Манек вече има около 200 последователи по целия свят, които също са зарязали яденето и разчитат единствено на светлината. Днес от 18.30 часа той ще се срещне с пловдивчани в залата на Военния клуб. 

Утре индиецът-чудо кани всички желаещи да го придружат на сутрешна „закуска”. Сборният пункт е в 5.30 до паметника на Васил Левски на Бунарджика. От там групата ще се качи на тепето, а при появата на първите слънчеви лъчи индиецът ще демонстрира своята уникална практика. По-късно от 10 часа ще изнесе още една лекция в Дома на учените в Стария град.


09.08.2010/ Хира Ратан Манек, слънцеед от 1995 год. (Индия):
http://taidzi.blog.bg/lichni-dnevnici/2010/08/09/hira-ratan-manek-slynceed-ot-1995-god-indiia.588919


12.08.2011/ Българин яде 2 години слънце коментари:
http://www.blitz.bg/news/article/115636

Таксиметровият шофьор Иван Стойчев не е ял храна от 15 юли 2009 г. Той получава енергията си за живот директно от Слънцето. Мъжът е от т.нар. соларни хора, чиято идеология навлиза у нас. 
Според нея, организмът може да съществува нормално дори само след "приема" на инфрачервени лъчи, разказва в. “Република”. 

Начинът човек да се научи на тази уникална способност е да се вглежда в Слънцето в два определени часови диапазона - един час след изгрев и един час преди залез. Първо за пет секунди на ден, като всеки ден "дозата" се качва с още пет до максимума от един час.

Българинът Иван Стойчев, който кара такси, не е слагал и залък в устата си от 15 юли 2009 г. , или повече от 2 години. Той казва, че се чувства чудесно. 50-годишният мъж е от т.нар. соларни хора, които получават енергия за живот директно от Слънцето. Мрази храната и казва, че тя е най-голямата зависимост, но още не я разбираме. Това знание е достъпно само за хора, чието "трето око" е отворено". 

“Всички датчици, които имат животните, ние хората ме ги изгубили. Най-качествената енергия, която е необходима за живота са инфрачервените лъчи. Времето, в което тя се получава без да повреди очите , е един час преди изгрев и един час преди залез на слънцето”, разяснява Стойчев. Усвояването на “соларната храна обаче не е лесна работа. Изисква тренировки и базово ниво на медитация. /БЛИЦ


Макар че духовете-демони действат мощно чрез своите избрани инструменти като Джасмухин, гуруто Хира Манек и хиляди други, някои слънцееди нямат тяхната "щастлива" съдба. Долната статия разказва за смъртта на швейцарка, залитнала в измамното окултно учение за слънцеядството. За съжаление, нейният случай не е единствен:  

26.04.2012/ Жена умря от глад, "яла" слънце:
http://www.blitz.bg/news/article/137530

Волфханден, Швейцария

Швейцарка е починала от глад, след като предприела духовно "пътешествие", включващо отказ от храна и вода, което на практика представлява опит да се живее само от слънчевата светлина, съобщава “Дейли Мейл”. 

Жената, чието име не се съобщава, вероятно се е запалила от идеята, след като е гледала документален филм за индийски проповедник, който твърди, че в продължение на 70 дни не е ял абсолютно нищо.

Прокуратурата в швейцарския кантон Ааргау потвърди, че жената е починала през 2011 г. в град Волфханден, но не е предприето разследване за смъртта й.

В случая става дума за култа, наречен слънцеядство. Неговите последователи вярват, че храната и в по-малка степен водата не са необходими, а човешкото тяло може да се поддържа единствено от енергията в слънчевите лъчи.

Според течението енергията, която хората изразходват за храносмилане може да бъде трансформирана във физическа, емоционална и духовна сила. И макар движението да има последователи, не са малко случаите, когато опитите за слънцеядство завършват фатално.

През 1999 г. 49-годишна австралийка бе открита мъртва в планински район в Шотландия, след опит да се придържа към радикалното течение в продължение на 21 дни.

Впоследствие извадки от дневника й показаха, че тя е отказвала да приема храна и течности, вярвайки, че това ще "пречисти духовно" тялото й и ще я "зареди" физически и душевно.

При друг случай жена почина в Австралийска болница, след като “яла” слънце в продължение също на 21 дни.


Връщайки се на темата за регресионната терапия, предлагам на вниманието на читателя следния важен материал, който разкрива как духовете-демони успешно манипулират чрез своите избрани инструменти (медиуми) ума и съзнанието на наивни пациенти, вярващи в окултно-езическото учение за кармата, прераждането и живота в отвъдното. За да въведе своята пациентка в състояние на регресия, психотерапевтът използва техниките на внушение, самовнушение, медитация и визуализация. И точно това е моментът, който духовете-демони очакват с огромно нетърпение, за да започнат да вършат своите чудеса.

Продължение за Регресионната Терапия (от 39-та минута на предаването):
http://play.novatv.bg/play/258263/?autostart=true

За съжаление, масовите медии играят днес основна роля за популяризирането и налагането на новите окултни практики и методи на движението "Нова Епоха". На горното видео виждаме как контролираната от Черните Илюминати масова телевизия "НОВА" пропагандира придобиващото все по-голяма популярност измамно окултно учение, наречено "регресия" (завръщане в миналите животи на човека). Маскирана също като терапия, тази окултна измама завладява все повече съзнанието на българите, непознаващи истините на Божието Слово и невидимите реалности.

Репортажът на "Нова" (започва от 39.00 мин.), заснет за предаването "Ники Кънчев под наем", показва как 22-годишната Емилия Стойчева се подлага на регресионна терапия при окултиста (вероятно също и масон) Алексей Шадрин. Студентката по психология в Софийския университет желаела да провери метода, според който "ако човек мисли само положително (приятни и хубави неща), щял да промени живота си". Младата дама имала страх от тъмнината и затова на помощ се отзовал Ники Кънчев, който я свързал с "психолога" Алексей Шадрин. Същият предлага на студентката да се подложи на т. нар. "регресионна терапия".

Ето какво споделя Емилия:

"Идеята да си спомня какво ми се е случило в предния живот първоначално ми се стори доста странна, бих казала дори откачена... Но впоследствие вече като започнахме да го правим, за мен беше нещо супер нормално, изобщо картина, която дойде сама... все едно се превръщам в точица, във феерия от цветове, как да го кажа...".

Окултистът "психотерапевт" Шадрин добавя:

"Сега ти си просто извън физическото тяло, ПРЕДИ МОМЕНТА НА РАЖДАНЕ...".

"Регресионната терапия е напълно безопасна (?), защото за разлика от други методи не изключваме съзнанието; съзнанието носи защитна функция за човешката психика...".

Емилия Стойчева:

"Когато видях смъртта си в миналия живот, бях едновременно потресена, но и не изпитах болка и някакво друго такова състояние; в смисъл бях по-скоро като страничен наблюдател, който вижда, че се случва нещо на картинката на екрана...".

Окултистът Шадрин:

"Нейната смърт (в предишния й живот - бел.) била свързана с нападане на тигър отзад и точно над тези участъци, където има физически усещания, неприятни при този страх, защото това е елемент на клетъчна памет (?) и много е лесно да проверим истинността (?)"...

Слушайте по-нататък какво споделя младата студентка Емилия Стойчева и научете истината за измамата, наречена "регресия", от важните поредици "Факти за духове-водачи" и "Факти за окултизма".

Прочетете също важната тема:

ЧУДЕСАТА НА МАГЬОСНИКА ДИНАМО !!!












