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Гледайте важната документална поредица на BBT, "Тайните на соцелита"!

Док. поредица на BBT, "Тайните на соцелита", разказва за малко известни факти от живота и политическата дейност на редица бивши комунистически величия. Интриги, тайни заговори, окултни занимания, незаконни финансови машинации и облагодетелстване в особено големи размери, иманярство и незаконна търговия с национални богатства, тайни любовни връзки и афери, поръчкови убийства и мн. др. - всичко това ще научите от интригуващите разкрития на BBT и водещата Св. Тадаръкова. 

Док. поредица започва с тайната страна от живота на Людмила Живкова, играеща ролята на първа дама на българския соцелит. Нейните окултни занимания и увлечението й по индийските богове и учения (теософия, медитация, йога) оформят до такава степен нейното съзнание, че в крайна сметка Людмила стига до самоубийство. Не е учудващо, тъй като всички езически източни религии проповядват измамното окултно учение за безсмъртието на душата, кармата, прераждането и живота в отвъдното. Колко лесно е тогава, когато животът на човека стане тежък и непоносим на тази земя, да бъде взето фаталното решение да се прекрачи границата между живота и смъртта с вярата в едно по-добро битие в отвъдния свят на духовете! Изглежда, че точно такъв е случаят и с дъщерята на лидера на БКП, Тодор Живков. 

Изключително важни свидетелства за тайните окултни занимания на Людмила Живкова, дава бившият посланик на НРБ в Мексико, Богомил Герасимов. Според него, бившата първа дама е вземала вид наркотик, за да изпада в състояние на транс и да осъществява връзка с невидимите духове-учители на човечеството. Неговият основен разказ се фокусира върху посещението на Людмила в Мексико за честването на 1300 години от основаването на България. Годината е 1981-а. Людмила пристига с правителствения самолет в Мексико, но в абсолютно неадекватно състояние. В това състояние е отнесена в нейната хотелска стая, където престоява 2 дни без да вижда и приема когото и да било. Все пак, желаейки да осъществи контакт с нея, посланикът Богомил Герасимов открехва вратата на стаята й в момент, когато нейният телохранител Мурджев не е наблизо. Това, което вижда, го поразява. По неговите думи, Людмила е седнала на пода върху един бял чаршаф в позиция "лотос", чисто гола, а около нея са наредени всякакви камъчета, цветчета и др. предмети. В тази поза Людмила медитира и осъществява връзка с невидимите сили на духовния свят. В крайна сметка, тази връзка ще я погуби.

Но кой въвежда първата дама на соцелита в света на окултизма и мистицизма? Лицето е небезизвестният писател и масон Богомил Райнов, син на масона Николай Райнов. Филмът на BBT не дава отговор дали Людмила е била посветена в масонството, но се оказва, че най-близките й приятели и "учители" са били масони. Съпругът й, Иван Славков, също бе масон, а някои медии дори оповестиха, че е погребан достойно от братята:

Последните думи на Батето: Обичам те!
http://www.blitz.bg/news/article/107310

Хиляди ще отдадат последна почит на Иван Славков на поклонението утре. Церемонията ще е от 11 часа във фоайето на националния стадион "Васил Левски".

Масони от цялата страна също ще почетат Батето в последния му път. Приживе той членува в ложата „Захари Стоянов”. „Масонската традиция ще бъде спазена за Батето”, категоричен бе Великият майстор Володя Лозанов.

Масонската традиция повелява покойниците да бъдат изпращани при Великия архитект на вселената с ритуала "Братска верига". По време на него всички членове на ложата се хващат за ръце, застават на едното си коляно и отдават почит на починалия си побратим. Масонът се нуждае от бели ръкавици и чук, за да продължи дейността си във Великата ложа на Великия архитект на вселената. Затова и те се оставят в ковчега на покойника.

Ето един непълен списък с лицата, гравитиращи около Людмила Живкова, които са я съветвали в окултните учения и занимания и с които тя е участвала в изпълнението на окултни ритуали:

Александър Фол - масон, син на масона Николай Фол;
Богомил Райнов - масон, син на масона Николай Райнов - главен радетел на теософските лъжеучения в България;
Светлин Русев - масон (художник);
Любомир Левчев - масон (писател); синът му Владимир Левчев също е масон;
Евгени Немиров - масон, син на писателя-масон Добри Немиров;

Висшият масон от 33-а степен, Димитър Недков, посвещава цяла глава на Людмила Живкова в своя роман "Знакът на българина" (2010) и образно описва нейното самоубийство. Ето какво четем в гл. 7, "Паметта на водата":

"21 юли 1981 г., София, правителствена резиденция "Бояна"... Донесоха й лекарствата. Най-после. Нареди никой да не я безпокои. Каза им, че вечерта ще се връща в планината. Съблече халата и се изправи срещу огледалото. Присви очи и сякаш видя отражението на разпадащата се вече аура около стопяващото се тяло. Посегна към чашата. Впери поглед в безцветната течност... Отвори шишенцето и изсипа всичките таблетки върху потната си длан. Погледна още веднъж водата и погълна хапчетата на три пъти. Беше чувала, че така се прави. Влезе в банята. Парата беше изпотила первазите на ваната, приличаща на малък басейн... Отпусна се и притвори очи... Сънува Рьорих. Не Светослав, а Николай Константинович, когото нямаше как да познава. Но познаваше учението му. Знаеше за онзи паметен ден 15 април 1935 г., когато в Овалния кабинет на американския президент Франклин Рузвелт, се бе подписал пактът Рьорих. Той повеляваше светът да се научи да опазва културните си ценности, да се стреми към единството, творчеството и красотата... Първите глътки вода я задавиха. Стресна се. Отново бе поела към дъното на ваната. Закашля се и усети началните спазми в стомаха. Прималя й. Вече дишаше трудно. Знаеше, че това е началото на края... След това заспа. Не се събуди повече. В камината в спалнята й догаряха магнетофонните ленти от записите на разговорите й с Ванга" (стр. 65-75).

Но не само писателят-масон Богомил Райнов дава съвети на Людмила относно света на окултизма. Художникът-масон Светлин Русев също е нейн близък приятел, с когото тя се съветва и с когото участва в спиритически сеанси за установяване на контакт с невидимите духове-учители. Но кои са тези учители? Сам Светлин Русев показва пред обектива на камерата снимки на тези учители. Това са духовете на починали религиозни водачи, измежду които е дори... Христос! Но дали вдействителност Людмила и нейните близки приятели са контактували с преродените духове на своите невидими учители? Дали близката на Людмила пророчица от Рупите, Ванга, е общувала действително с духовете на мъртвите и с извънземни жители на други космически цивилизации? Божието Слово заявява категорично, че "мъртвите нищо не знаят... нито ще имат вече някога дял в нещо що става под слънцето" (Екл. 9:5-6). Заявява също, че както праведни, така и неправедни, "спят" в гробовете в очакаване на Възкресението чрез гласа на Божия Син Исус Христос:

И-н 5:28 Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,
И-н 5:29 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Ако мъртвите не могат да имат общение с живите (Йов 7:9-10), с кои духове (духовни учители) тогава са общували бившата първа дама Людмила Живкова и нейните близки приятели? С кои извънземни е общувала и "пророчицата" Ванга? Отговора намираме отново на страниците на Свещеното Писание:  

2Кор. 11:14 И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;

Затова как Сатана и подчинените му паднали ангели (духове-демони) приемат образа на мъртви хора и починали известни личности и религиозни водачи, как се представят за извънземни и пратеници на далечни космически галактики, как се представят дори за ангели, идващи от Божия трон, как мамят хората, особено християните с фаталната измама за безсмъртието на душата, прераждането и живота в отвъдното, как вършат днес голям брой фалшиви знамения и чудеса, прочетете важната тема:

ФАКТИ ЗА ДУХОВЕ-ВОДАЧИ 

Още важни материали:

Пътешествие в свръхестественото - Роджър Морно - 1 част:
http://www.youtube.com/watch?v=WKDgrcWusrs

Боговете на Новата Епоха 1 of 2 (БГ субтитри):
http://www.youtube.com/watch?v=__rrMtO6fzM

Боговете на Новата Епоха 2 of 2 (БГ субтитри):
http://www.youtube.com/watch?v=8dNld0WTWyU

Още една интересна подробност прави впечатление в разказа на бившия посланик на НРБ в Мексико, Богомил Герасимов. По неговите думи, Людмила Живкова е посетила гр. Пуебла в Мексико не толкова заради откриването на ул. "София" там и тържествата по случай 1300-годишнината от основаването на България, колкото заради камбаните на катедралата в Пуебла. Тук е необходимо да подчертая важността на камбаните и различните звуци в окултизма. И до ден-днешен в окултните среди и особено сред магьосниците-заклинатели (вещиците) се използват звънци и камбани, като част от ритуала на призоваване и общуване с невидимите духове от света на отвъдното. В древни времена, например, мнозина жрици са имали около и в своите домове или жречески места (пещери) звънци и камбанки (чанове). Когато вятърът е духал, той е разклащал тези звънци, създавайки по този начин една особена мистична атмосфера, необходима на жрицата за изпадане в транс-състояние, в което тя би била способна да чува гласовете и да вижда образите на невидимите духове. Случайно ли е тогава, че през 1979 г. под диктовката на Людмила Живкова се създава първата Международна асамблея "Знаме на мира", която се сдобива с мемориален комплекс край София, известен като "Камбаните"?!

29.04.2010/ Двойственият живот на Людмила Живкова:
http://bolgari.net/Двойственият_живот_на_Людмила_Живкова-el-865.html
 
Не малка част от разказа си Богомил Герасимов посвещава и на една от лидерките на Теософското общество, основано от Елена Блаватска (1831-1891), чиято ревностна полседователка е била и Людмила Живкова. Става дума за Ани Бесънт (1847-1933), която "открива" новия Месия на човечеството в лицето на един млад индиец на име Джиду Кришнамурти (1895-1986). Целия си живот Ани Бесънт посвещава на окултизма и масонството и налагането на нова световна религия с нов Месия, наречен Майтрея или всемирния учител (космическия Христос). Част от тази измамна религия става и движението, основано в България от българския лъжепророк и масон, Петър Дънов. За разлика обаче от Джиду Кришнамурти, който публично се отрича от ролята си на Месия и заявява, че е бил въвлечен в една голяма измама, лъжепророкът Петър Дънов дръзко заявява, че в него се е вселил космическият Христос. Хиляди българи хващат вяра на измамника, проповядващ една странна смесица от библейски изопачени тълкувания, древно-езически религиозни философии и окултни мистични учения. Основаното от него окултно общество, наречено "Бяло братство", се ползва днес с големи привилегии от управляващите масони в България, работещи активно за налагането на Нов световен ред и нова световна религия, обединяваща всички религии на земята - икуменизма.

На долната снимка ще видите Ани Бесънт в облеклото и отличията на масон от 33 степен. 

Annie Besant (1847 - 1933):
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Annie_Besant_Freemason.JPG&filetimestamp=20081107194705 

През 1902 г. Ани Бесънт става в Англия първи майстор на първата ложа от смесената масонска организация, наречена "Интернационален орден на масонството - Човешко право" (International Order of Freemasonry Le Droit Humain). По-късно се издига до най-висшата 33 степен и става върховен командир на британската федерация. Орденът е основан от масоните Жорж Мартин (Georges Martin, 1844-1916) и Мария Дерем (Maria Deraismes) през 1893 г. в Париж, където се намира също и Върховният съвет от 33 степен.

Le Droit Hvmain lodge, Paris:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Droit-humain-Paris.JPG

Горната снимка представя главната квартира на смесения масонски орден "Човешко право", намираща се в Париж, на ул. "Жюли Бретон" 5, окръг 13. Прави впечатление масонският девиз ORDO AB CHAO (Ред, извлечен от хаоса), изписан над главния портал на храма, както и редица окултни и древно-езически символи. Веднага се набива на око египетският кръст на мъртвите, наречен "анкх", вплетен като архитектурен детайл и декор в парапета на втория етаж. Обърнете също внимание и на решетката на прозорците, която има 8 кръстосани лъча и представя символа на слънчевото поклонение, по чийто образец е изграден и площад "Свети Петър" във Ватикана. 

Изключително интересно е и разкритието на BBT за посещението на Людмила Живкова в пещерата на индийския гуру Саи Баба. По думите на нейния телохранител Мурджев, който е я чакал пред пещерата, Людмила е изпълнява странни ритуали заедно с гуруто, придружени от мистично пеене. Всичко това показва, че бившата първа дама на соцелита е допуснала да бъде дълбоко въвлечена в окултизма, без да разбира и осъзнава какви ще бъдат крайните последици. Не много време след посещението си при индийския гуру, който й подарява дори специален пръстен, Людмила се самоубива, изпадайки в състояние на депресия и бидейки целенасочено изолирана от баща си Тодор Живков от активната й политическо-културна дейност. Людмила вижда амбициите си провалени и изпълнението на своите окултни идеи и мечти - несбъднати. И решава да се отправи на пътешествие в отвъдното... на 21 юли 1981 г. 

Заключение:

Със сигурност можем да кажем, че самоубийството на Людмила Живкова е било повлияно и обусловено от нейните окултни вярвания, свързани с кармата, прераждането и живота в отвъдното. Нейният случай е подобен на хилядите случаи на самоубийство на млади и възрастни хора, посещавали спиритически сеанси за контактуване с духове на мъртвите и участвали в различни окултни учения и практики, чийто фокус е безсмъртието на душата. При много от тези случаи духовете (духовните учители) са възхвалявали живота в отвъдното като по-възвишен и свободен от всякакви грижи и угнетение и директно са подтиквали хората да се присъединят към тях, прекрачвайки границата между живота и смъртта. При други случаи е липсвала директна покана, но различни състояния на депресия и психическо разстройство са провокирали самоубийствени действия. Тук водещ елемент е била винаги измамната вяра в безсмъртието на душата и преминаването в по-висше духовно състояние след смъртта.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

Всички фалшиви лъжехристиянски общества, както и всички окултни и древно-езически източни религии и секти проповядват измамата за безсмъртието на душата! Измежду тях са Римската-Православна църква, почти всички евангелски протестантски общества, включително евангелско-петдесятните църкви, мормонската църква, масонската църква (дегизирана като неправителствена организация с идеална цел), "Бялото братство" на лъжепророка Петър Дънов, и хиляди други. 

ЗАПОМНЕТЕ !!!

Единствено Божият народ на остатъка, Адвентният народ или Църквата на Адвентистите от Седмия Ден, проповядва истинската библейска доктрина за състоянието на мъртвите, ада, пъкъла и рая, Божия съд и възкресението на мъртвите!

Линкове на док. поредица "Тайните на соцелита":

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 01:
http://www.youtube.com/watch?v=xDUZZ4wExv8&feature=related

Филм 01 - Тайните на соцелита

Докато е жива тя носи бели дрехи. Мъртва ляга в бял ковчег.
Впрочем точно сега ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА щеше да празнува 70-год. юбилей. Но през фаталната 1981-ва остава завинаги на 39.
Умира на 21 юли, пет дни преди рождената си дата - 26 юли.
Карма или твърде странно съвпадение. Днес пред очите ви ще се разтопи най-строго пазената тайна от фризера на социализма. При това с уникалното участие на самия Тодор Живков.

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 02:
http://www.youtube.com/watch?v=MNTPmFU7cKk&feature=relmfu

Филм 02 - Тайните на соцелита

Иска ли ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА да седне на стола на баща си? Намерен ли е в касата й списък с таен кабинет в сянка?
Имайте предвид, че в края на 70-те България е в икономическия си апогей. Има много в кеш. Затова кой ще управлява в "златния век" е въпрос на страшни интриги. На живот и смърт, като при Медичите.

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 03:
http://www.youtube.com/watch?v=9Fg6cd1oLNw&feature=relmfu

Филм 03 - Тайните на соцелита

В този филм ще видите докъде стига увлечението на Людмила Живкова към "онзи свят". Според някои, до пълно умопомрачение на моменти. Тодор Живков е напълно наясно с диагнозата. Пред хората той сякаш се забавлява с любовта на дъщеря му към Изтока. Но остане ли сам, сам между четирите стени на кабинета си, Живков изригва от безпомощност, гняв и бяс срещу хората, които я омагьосват. На такава сцена става свидетел бившият кмет на София и дипломат Петър Междуречки.

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 04:
http://www.youtube.com/watch?v=4mGSRNNqDdU&feature=related

Филм 04 - Тайните на соцелита

Днес ще ви разкрием какво се случва в последните два фатални дни от живота на Людмила Живкова. Цялата хроника, всички подробности час по час. Пред вас проговарят единствените свидетели, дори онези, които я изваждат от ваната, в която уж се била удавила на 21 юли 1981-ва. Но има нещо друго, което на всяка цена се налага да изясним най-напред. Помните ли, че Людмила за малко не умира още веднъж, когато внезапно катастрофира. Не е ли съмнително това? Да не би срещу нея да има опит за атентат много по-рано? Защото тя е лошото дете на комунизма.

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 05:
http://www.youtube.com/watch?v=dlyBlmWO3CU&feature=relmfu

Филм 05 - Тайните на соцелита

Какво е отношението на Държавна сигурност към смъртта на Людмила Живкова? Доста рових в Комисията по досиетата, разпитвах, но в крайна сметка там не ми дадоха нищо. А е имало какво. Защото ДС следи не само сътрудниците, но и самата нея.
Пръв започва вътрешният министър Ангел Цанев още в началото на 70-те. Той има личен мотив: иска да открие компромати и заедно с други съзаклятници да свали семейство Живкови от власт. Но защо следващият ни министър Димитър Стоянов, най - верният човек на Тодор Живков, продължава да я следи? Дали той не се е уговорил с другия враг на Людмила - Милко Балев?
Днес ще чуете уникално интервю с дясната ръка на Живков - началника на неговия кабинет. Човекът, който "коли и беси" при социализма - самият Милко Балев...

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 06:
http://www.youtube.com/watch?v=Ss4fHIjW5rs&feature=relmfu

Филм 06 - Тайните на соцелита

Вярно ли е, че Леонид Брежнев, първият човек на СССР, най-могъщият лидер на 70-те години, е против Людмила Живкова? Вярно ли е, че той я отстранява от сцената? Тази версия се шири десетилетия наред. А може би някой нарочно я пуска и подклажда, за да не се знае до днес кой всъщност ликвидира Людмила.
Сега ще научите истината, че Брежнев няма нищо общо. Като близък приятел на Живков той даже страда за смъртта й. Защото, когато разбира, че е неизлечимо болен от рак, именно Людмила го свързва с Ванга за съвет. И още, едно сякаш съвпадение: Брежнев умира само година след Людмила през 1982-ра.

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 07:
http://www.youtube.com/watch?v=2J1SZ9jr9y8&feature=relmfu

Филм 07 - Тайните на соцелита

В този филм ще ви разкрия последната, може би най-тежка тайна при социализма. Вярно ли е, че висши шефове на Държавна сигурност са ликвидирани? Един от тях - Живко Попов, остава жив по чудо за да разкаже кървавата драма днес. Но каква съдба! Тъкмо той е посланик в Лондон през 1978-а, когато там се извършва най-шумното политическо убийство в новата история на България. Отровна сачма пронизва писателя Георги Марков.

СВ. ТАДАРЪКОВА - Мистерии и факти '2012 - 08:
http://www.youtube.com/watch?v=QFKzOI2BoN0&feature=relmfu

Филм 08 - Тайните на соцелита

В следващия сериал ще ви разкрия една скандално гледна точка към върховете на социализма, при това с уникални снимки. Признавам, досега все още страдах от илюзии, че тогава е имало строг ред и стриктен морал. Картината, която ще видите във филмите е потресаваща. Но защо не сме я чули и видяли досега? 
Защото по-строго и по-стриктно от морала те са спазвали "омерта"- та*. Разбира се, ние в ББТ не претендираме за пълната истина. Ако някой се чувства много много засегнат, ще получи думата тук. Но ще трябва да има чистата съвест, за да я поиска! 

*Омерта - неписан закон, който се състои само от един параграф: 

„Който проговори, умира". 

Мафията, за която писаните правила не важат, стриктно спазва омертата. Това гарантира вътрешната й неприкосновеност.



