
11
Контролната система

Това, което имаме на днешния етап, е Контролна система, 
предназначена да регулира всеки аспект от човешкото 
съществувание, за да наблюдава всеки и му пречи да открие или 
извърши нещо, което може да я дестабилизира. Тя нанася 
сериозни удари по хора, които дават на другите знания, от които 
се нуждаят, за да прозрат измамата и да си върнат силата. В 
крайна сметка, всичко се свежда до енергийната ферма, която 
култивира невежество и страдания сред хората, за да събира 
енергия за напредналите негативни същества; без ефективна 
Контролна система не би могло да има ефективно събиране на 
реколта. Като собственик на млечна ферма: колкото по-
ефективна е неговата ферма и по-автоматизирани доилните му 
апарати, толкова по-голяма печалба може да постигне. Това, 
което следва, е кратък и опростен преглед на главните области 
на Контролната система и как те формират живота ни.

Религия
Религията дава на хората чувство за сигурност срещу 

безрезервно покорство. Положителната страна на религията е, че 
тя насърчава преданост към идеали, които са по-висши от един 
материален успех, каквито са помагане на другите и служене на 
божествена кауза. Негативната й страна е, че с нея може да се 
злоупотребява с цел да програмира хора като роботи и да ги кара 
да правят глупави неща, като например, да мразят и убиват хора 
от друга религия.

Главната роля на религията през цялата история на 
човечеството е да поддържа доброто поведение на обществото. 
Това се прави, като в съзнанието на децата се запечатва морален 
кодекс и се вселява страх от авторитет, което ги оформя като 
граждани, които се подчиняват на закона и се трудят усърдно. За 
разлика от духовността, религията цели да наложи добро 
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поведение чрез програмиране и сплашване, а не чрез истинско 
разбиране, така че цената на напредъка на обществото е 
невежество.

Днес онези, които са духовно интелигентни могат да 
извлекат и комбинират истините от която и да било религия, за 
да увеличат собствената си мъдрост; онези, които са духовно 
слаби, се присъединяват към религиите, просто за да 
принадлежат към нещо, и накрая поглъщат и повтарят 
папагалски една неизменна система на вярвания, която дори не 
разбират. За съжаление, лоши хора също използват религията, за 
да се покажат по-добри, отколкото всъщност са, като вълци в 
овчи кожи. Някои от тях дори стават известни проповедници или 
свещеници, които мамят хиляди свои наивни последователи.

Но най-лошата цел, на която служи религията, е да 
изцежда и поробва духовно човечеството. Когато някой сляпо се 
подчинява на съмнителни източници на авторитет, а не се 
вслушва в собственото си сърце, част от душата му увяхва от 
пренебрежение. Когато някой моли външен авторитет за сила и 
помощ, а не разбира, че божествената сила е в самия него, губи 
душевна енергия, която изтича към този външен авторитет и 
достъпът до вътрешната божествена сила става по-труден. 
Когато някой вярва в нещо, без самият той да го е преживял, 
обмислил или усетил, а след това отива сред хората и им го 
натрапва, то неговата способност да измисля нещо ново 
намалява и той става още по-роботизиран. Организираните 
религии насърчават всички тези неща.

Онова, което искат висшите негативни сили, е хората да 
бъдат роботи с добро поведение, които доброволно предават 
душевната си енергия, а религията помага да се осъществи това. 
Когато хората в църквата се молят към някоя статуя или икона 
извън тях, енергията им отива във въздуха, откъдето негативните 
сили я събират за своите собствени нечестиви нужди. Затова 
църквите често могат да функционират като етеричния 
еквивалент на млечните ферми. Всеки човек със здрав духовен 
смисъл би сторил добре да се съсредоточи върху култивиране на 
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любов и мъдрост чрез лично изучаване и преживяване, а не чрез 
несъзнателно предаване на своята енергия за енергийната ферма 
чрез организираната религия.

Училище
Училищата са необходими, но са далеч от съвършенството. 

Влиятелните хора, които създали съвременната ни училищна 
система, били бизнесмени, които искали децата да станат умели 
и послушни работници, за да осигуряват работна ръка за техните 
фабрики и офиси. Затова те организирали училищата така, че да 
бълват работници с малко ум, вместо независими мислители със 
свободен дух. Ученици, които запазят своя творчески дух и 
независим ум, са способни да се издържат, без да работят за 
големи компании, които са икономически части на Контролната 
система, и евентуално дори да започнат свой собствен бизнес, 
който да отнема пари и мощ от Контролната система.

И макар че училищата учат учениците на важни умения: 
смятане, четене и писане, те повече служат за бълване на 
ефективни работници, които са зависими от Контролната 
система, а не независими мислители, които могат да намерят 
своя собствен път в живота. Училището постига това чрез 
няколко манипулативни тактики*.

Първият метод се състои в това, че се използва повече 
учебно време и енергия за поведенческо обуславяне, отколкото 
преподаване. Поведенческо обуславяне означава правила, 
награди и наказания за целенасочено формиране на нечии 
мисли, чувства и поведение. Твърде много училищни правила са 
ненужни и предназначени повече за това да накарат учениците 
да чувстват безсилие и гняв, а не да подобрят условията за 
учене.

Вторият метод е втълпяване в умовете на учениците един 

*John Taylor Gatto (Джон Тейлър Гато), Prussian School System 
(пруската училищна система), Charlotte Thomson Iserbyt (Шарлот 
Томсън Айзърби)
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единствен път в живота, такъв, който включва удовлетворяване 
на авторитета, за да се изкарат оценки и получат препоръки, 
които са необходими за влизане в добър университет, да се 
получи диплома, която е необходима да се получи добра работа в 
голяма компания, да се изгради авторитет, който е необходим да 
се чувства човек добре и да си осигури ранно пенсиониране. 
Тази картина идва с предупреждението, че ако се отклоните от 
този път, ще завършите като гладуващ клошар, което е невярно, 
защото някои от най-богатите хора в света изобщо не са 
завършили университет. Не трябва да жертвате свободата и 
мечтите си, за да се грижи за вас Контролната система, а вместо 
това можете да използвате своята изобретателност и 
находчивост, за да проправите път в живота си.

Третият метод включва колкото се може по-фрагментирано 
структуриране на учебниците и предметите, така че всичко да се 
учи в несвързани помежду си фрагменти. По този начин 
учениците запомнят фактите във всеки фрагмент на даден 
предмет и могат да решат задачите за домашна работа, но в 
техните умове тези фрагменти никога не се сливат в една по-
голяма картина, която да им даде истинско интуитивно 
разбиране на предмета, необходимо да се използват идеи и 
оригинални подходи. Следователно, учениците придобиват 
умения само за извършване на неща по начина, по-който са ги 
учили, изгубвайки способността да измислят по-добри начини и 
по този начин стават като програмируеми роботи, които вършат 
своята работа, без да задават въпроси.

Четвъртият метод включва изопачаване на фактите в 
учебниците, за да се създаде невярна картина на света. Учебните 
пособия по история и естествени науки са най-зле, защото са 
прекалено опростени за среден ум и са писани от комитети с 
политически цели, така че фактическата картина, представена на 
учениците, рядко е точна, защото е предназначена да направлява 
към това да признават само онези мнения, които се поддържат от 
Контролната Система. По-точни исторически и научни книги 
могат да се намерят в обществените библиотеки, но такива, 
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които са най-опасни за Контролната система, са достъпни само 
чрез Интернет или книжни каталози, специализирани по 
неконвенционални тематики, каквито, например, са: 
конспирация, паранормално, езотерично, алтернативна история, 
извънземни и т.н. Това не значи, че всички книги в библиотеките 
и такива каталози са достоверни, а просто, че книгите, които 
наистина са добри, не се споменават в училище и често не се 
намират и в обществените библиотеки.

Разковничето за победа над училищната система е да 
вземате от нея само онова, което ви е необходимо, за да 
постигнете целите си, които се противопоставят на Контролната 
система, да учите най-много извън училище чрез жизнен опит, 
разговор, размисъл, експерименти, творческо хоби и т.н. 
Истинска свобода означава да изкарвате достатъчно пари, за да 
вършите онова, което ви доставя удоволствие, както и да имате 
достатъчно време и енергия, за да й се наслаждавате. Лека 
работа, от която изкарвате достатъчно, е по-добра от стресираща 
работа, от която да изкарвате повече. В случай, че от времето, 
прекарано в Контролната система спечелите нещо – било то 
уроци от училище, било то пари от работа, и го приложите за 
позитивни и необходими дейности, които са насочени срещу 
Контролната система, като например самообучение или 
обучение на други хора в по-висши истини, то отнемате мощ от 
нещо негативно и я използвате, за да увеличите нещо позитивно. 
Ако съзнавате по-широката картина, то можете да преминете 
през учебната система, без да ви промие мозъка и да ви накара 
да приемете целите, които използват страховете ви и са насочени 
срещу онова, което прави душата ви щастлива.

Медии
Докато училището програмира хората до определена 

възраст, медиите ги програмират през останалата част от живота 
им. Вестниците, вечерните новини, телевизията, филмите – 
всичко това са методи, чрез които могат да бъдат манипулирани 
мненията на отделните хора. Някой може да мисли, че новините 
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съществуват, за да съобщават на хората какво става по света, но 
всъщност те са просто бизнес за правене на пари и получаване 
на нареждания от правителството, така че историите от вестите 
са внимателно подбрани, за да бъде изпълнен даден план, за да 
се представят в позитивна светлина дадени действия на 
правителството в сянка или да се забавляват зрителите със 
сладникави истории, които нямат реално практическо значение.

От милиони неща, които се случват всеки ден, само 
няколко събития изобщо успяват да се появят в новините. Ако 
бъде избрана определена тема на събития, зрителят вижда една 
картина на събитията от деня. Ако бъде избран различен набор 
от събития, зрителят вижда една съвсем различна картина. 
Например, американските медии рисуват картина, 
предназначена да направи американците прекалено параноични 
и уплашени от терористи и престъпници, така че да подкрепят 
действията на правителството да бомбардира повече страни и да 
отнеме повече от нашите права и лични свободи. По този начин, 
като на хората се показва онова, което медийните компании и 
правителството желаят хората да видят, може да се манипулира 
онова, което те възприемат за случващото се. Всичко, за което те 
не трябва да знаят, не се показва. Важни истории, които могат да 
застрашат Контролната система чрез повишаване съзнанието на 
хората, се подминават, а вместо тях се съобщават по-маловажни 
новини, като например, клюки за известни личности или 
истории от рода на спасено кученце.

За късмет, има и алтернативни източници на новини, които 
се занимават с истински проблеми, като например, че 
правителството е отговорно за атаките на 11 септември, че 
Америка става полицейска държава, където гражданите са под 
постоянно наблюдение, или че глобалното затопляне ще доведе 
до ескалиране на бедствията и загуби на живот. За щастие, 
алтернативните медии* съществуват, за да отразяват тези факти, 

*alternative news (алтернативни новини), conspiracy news (новини за 
конспирация)
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обаче са принудени да действат чрез радиото, Интернет, DVD-
дискове и списания, вместо кабелна телевизия, защото те са по-
малко регулирани. Но докато алтернативните медии изваждат 
скрити истини на светло, някои източници на новини са 
излишно силно съсредоточени върху последните зверства и 
неправди в света, на които никой не може да повлияе, и това 
става, за да се служи непреднамерено на висшите негативни 
същества, които се хранят с цялото объркване и гняв, 
предизвикани от такива новини. За да избегнете това, важно е да 
запомните по-голямата картина, да запазите позитивно мислене 
за надежда и състрадание, когато научите за широко 
разпространените проблеми в този свят.

Хранителна и медицинска индустрия
Здравите хора имат повече пари, време и енергия, за да 

направят нещо различно, отколкото онези, които са болни, 
разорени и депресирани. Хранителната промишленост се 
управлява от Контролната система, за да създаде нездравословни 
и замърсени храни, които отслабват имунната система на хората 
и увеличават риска им от рак. Медицинската индустрия е 
корумпирана и предлага лечение и медикаменти, чиито цени са 
раздути, а които просто прикриват симптомите на болестта, 
вместо да се насочат към корена на причината. В резултат на 
това хората се разболяват по-често и задлъжняват от ненужни 
медицински сметки.

Лекарите служат само, за да диагностицират и лекуват 
онова, което пациентът не може, затова е важно пациентът да 
бъде обучен да различава симптомите на обичайните 
заболявания, за да избегне скъпи посещения при лекаря, само за 
да чуе: пийте много течности и вземете средство за понижаване 
на температурата, което се продава без рецепта. Много обичайни 
заболявания можете да диагностицирате сами и да се лекувате с 
природни средства. Например, корен от джинджифил помага 
против морска болест и сутрешно гадене, но медицинската 
индустрия ще предпочете да ви накара да платите за някакво 
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модерно лекарство, което върши същото, но с много странични 
ефекти и на десет пъти по-висока цена. Добавка от мелатонин 
помага при безсъние, а прах от спирулина намалява умората. 
Някои хора съобщават за успешно лечение на рак със слънце, 
чист въздух, позитивно мислене и диета, състояща се от прясна 
храна и зеленчукови сокове. Научавайки повече за 
здравословния природосъобразен начин на живот и природните 
лечебни средства, ставате още по-независими от Контролната 
система.

Общоприетото хранене прави хората по-слаби физически, 
по-дебели, по-глупави и по-болни. Флуоридът в пастите за зъби 
и водата служи повече за смущение на мозъчните функции, 
отколкото за укрепване защитата на зъбите срещу кариес. Бялото 
брашно в хляба и сладкишите отслабва имунната система, 
стимулира производството на мастни клетки в тялото и в крайна 
сметка причинява диабет. Маргаринът (хидрогенизирани 
растителни мазнини) всъщност е неусвоим от организма и стига 
до кръвоносната система, където запушва артериите и допринася 
за сърдечни удари. Неферментиралите соеви продукти съдържат 
неусвоими вещества и химикали, имитиращи хормони, които 
влияят на растежа на децата, а у възрастните нарушават 
хормоналното равновесие. Обаче правителството, медицинската 
и хранителната индустрия казват, че всички тези неща са добри 
за нас*.

Едно балансирано хранене с естествени храни, като 
например овес и кафяв ориз, бяло месо, зехтин и чисто масло, 
пресни плодове и зеленчуци е по-здравословно, по-просто и по-
евтино от храненето с хляб, мюсли с оцветители, консервирани 
меса и джънк фуд. Джънк фуд индустрията реализира част от 
приходите си, като приема и включва индустриални отпадъци в 
хранителните продукти, поради което храните за микровълнови 

*aspartame (аспартам), MSG danger (мононатриев глутамат 
опасност), margarine hydrogenated (маргарин хидрогенизиран), 
fluoride toxic (флуорид токсичен), soy myth (соя мит)
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фурни, опакованите сладкиши и чипс съдържат списък от 
непроизносими съставки – още една причина да ги заменяте с 
естествени здравословни алтернативи, когато е възможно.

Елитът
В продължение на хиляди години, отделни хора, които се 

смятат за различни и по-добри от който и да било друг, се 
обединяват в различни групи, за да координират своите умения и 
ресурси, за да придобият повече власт. Те са натрупали 
богатства и тайни знания през вековете, за да ги предадат на 
своите потомци. С течение на времето те основали влиятелни 
тайни общества и богати фамилии, които днес притежават 
толкова много власт, че могат да режисират големи световни 
събития като войни, икономически депресии и възход и падение 
на държави. Именно този могъщ елит ръководи света днес и 
действа като човешки пазач в полза на Контролната система. 
Тези кръвни връзки и групи съществуват сред всички раси на 
Земята, но някои са по-стари и по-мощни от другите. Те се 
смятат за вълци, които имат естественото право да ни вземат за 
плячка, тъй като ни смятат за маси от невежи овце, които 
заслужават такава съдба, което е невярно, защото повечето хора 
биха показали своя потенциал като осъзнати и укрепнали души, 
ако им бъде даден шанс, вместо да бъдат смазващо угнетени в 
живота от различни клонове на Контролната система.

Независимо от това, самите тези елитни групи са 
контролирани от висши негативни същества*. Техни 
контрольори са напреднали оцелели от минали катаклизми на 
Земята, които понастоящем обитават мрежа от пръснати 
навсякъде подземни градове, или групи от извънземни и демони, 
които командват или програмират този елит да изпълнява 
тяхната заповед в замяна срещу информация и окултна власт. 
Вместо висшите негативни същества сами да поробят света, те 

*David Icke, Jordan Maxwell, William Bramley и Michael Tsarion са 
написали изчерпателни книги за този аспект на конспирацията.
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манипулират една елитна част от целевото население да пороби 
останалите.
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