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 Да, вече сме с една крачка в новия „световен ред“. Парадигмата в 

социалния / икономическия / политическия живот, в науката, културата, 

технологиите ще бъде променена кардинално. Светът на нашето близко 

бъдеще ще бъде много по-различен от настоящия ни свят (съществуващ 

през последните няколко века). Никога няма да бъдем същите, в социален 

план ще бъдем друг вид човешки същества. 

 В  Квантовата Вълна на Еволюцията на Живота - описана от мен в 

моите книги и статии и разкрита ми от Супер Разума на Света - Бог - има 

квантови възли (максимуми и минимуми), където се извършват съществени 

промени в качеството на живота. Тези качествени промени не се случват за 

един ден или една година, те обхващат период от време сравнително 

кратък по отношение на нормалната бавна еволюция на живота в рамките 

на съществуващия контролен период на живот. На фигура 1-5 в моята статия 

„Вселената на Живота“  се вижда, че минимумът (катастрофа) на кривата на 

еволюцията се случва около 2014 г. A.D. 

Катастрофата не е силно изразена до този момент. Краткият период 

от време на катастрофа е разположен между тази минимална катастрофа и 

следващия максимум (разцвет на преходния подпериод): някъде в средата, 

като се започне от 2020 г. и след това. Сега живеем в това опасно време. 

Коронавирусът е едно от природните бедствия, което ще унищожи 

основите на стария световен ред и ще проправи пътя към нов световен ред, 

който никога не е съществувал досега в историята на човешката 

цивилизация. Няма да има повече общество на свободния пазар, 

математическата физика на Айнщайн и другите бащи на съвременната 

официална физика ще отстъпи място на нова контролираща физическа 

наука за света, старата грешна космология ще бъде изменена с нова, 

науката за живата природа ще бъде заменена с наука, която отхвърля 

догмата за абиогенното зараждане на живота, съществуващия човешки 

морал базиран на парите и алчността да ги притежаваш ще отпадне в 



манталитета на бъдещия социален тип човек. ВСИЧКО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ПО 

КАРДИНАЛЕН НАЧИН !!! Хората на утрешния ден ще бъдат различен, друг 

социален вид. 

Всички големи катастрофи в историята на живота са свързани с 

глобално затопляне или глобално застудяване, което довежда до 

драстични промени на климата на Земята. Катастрофални природни 

бедствия допринасят за унищожаването на старите доминиращи видове 

растения и животни и допринасят за създаването на условия в околната 

среда, благоприятстващи развитието и устойчивото съществуване на новите 

по-прогресивни видове живи същества или икономически / социални 

порядки. Живите същества, които са осъдени да напуснат сцената на 

Живота, претърпяват необратими биологични негативни промени в техните 

организми, които водят до масовото им изчезване. Имунната система на 

тези живи същества, които са осъдени на смърт, е разбита - те вече не могат 

успешно да се борят с болести, които са били лесни за преодоляване по 

времето на тяхното легално съществуване на Земята. И така те умират в 

голям брой. Същото се случва и със социалните форми на живот - човешките 

общества. 

 Както бе споменато в моята статия „Бог Предупреждава 

Човешкия Род“, особено важни и тежки са промените на парадигмата по 

време на „великите-велики катастрофи“! Сега живеем във времето на VІІІ-

ма велика-велика катастрофа !!! Ужасно време, време на скръб, на болка, 

на големи загуби на живот и съществуващи човешки ценности. 

 



 

По време на Втората Велика Катастрофа, станала преди около 230 

милиона години - така нареченото „пермско-триасово масово измиране на 

живота“, били елиминирани над 95% от видовете живи същества. Някои от 

изчезналите видове са трилобитите, коралите с развита нервна, 

храносмилателна и мускулна система (бриозаири) и брахиоподите. 

Оцелели били само двеста вида от приблизително 30 000. Това почистване 

на „авгиевите обори“ допринесло за последващата диверсификация на 

животинския и растителен свят. Първите влечуги се появили около Първата 

Катастрофа. 

През  IV-та велика катастрофа (преди около 1,5 милиона години) на 

сцената на живота се появяват Homo Habillis и Homo Erectus. Те са били 

преходен вид между хуманоидите и архантропите. Хомо Хабилис вече е 

имал много човешки черти. И Homo Habillis, и Homo Erectus, споделят 

съдбата на своя предшественик; по време на първата (голяма) катастрофа 

от Четвъртия Период на Живота те са „изчезнали“ в стомаха на новия ловец 

- Питекантропът. Или по-вероятно глобалното охлаждане е било основната 

причина за тяхното масово измиране. Важно явление по това време е 

появата на говорим език - мощен инструмент по пътя на прогреса. 

Питекантропът започнал да обменя информация със същества от неговия 

вид, използвайки звукови сигнали. Обменът на информация между членове 



на човешкото племе е било първият момент (повратна точка) на пътя, 

водещ до появата на цивилизования човек. 

VI-та велика катастрофа е граница разделяща Хомо Сапиенс от 

Цивилизования човек. Естествено е да се предположи, че началото на 

човешката цивилизация е свързано с някакъв качествен скок (революция) в 

областта на труда и културата. Най-вероятно моментът на култивацията на 

плодородните земи по трите големи реки в Африка и Азия (Нил, Ефрат и 

Инд) от животновъди и фермери-орачи е било началото на човешката 

цивилизация. Този качествен скок е свързан и с изграждането на 

напоителни системи, което довежда до бързо повишаване на добивите и 

производителността на труда. Всъщност производителността и съответните 

икономически отношения са в основата на качествените различия между 

различните периоди на човешката цивилизация. Първите следи от 

напоителни системи са открити още в края на петото хилядолетие пр.н.е. 

Това време съвпада с временния интервал на първата голяма катастрофа от 

Шести Период на Живота. Повишената производителност на труда  довежда 

до намаляване броя на хората занимаващи се с производството на храни и 

появата на класата на занаятчиите: тъкачи, грънчари, обущари, 

корабостроители и др. Обществото се разделя на на две основни класи: 

експлоататори и експлоатирани работещи. Качествените промени в начина 

на производство се отразили и на духовния живот на хората. Религиозните 

храмове станали центрове на духовния живот. Това са били богати 

икономики и тяхното управление изисквало система за писане. 

Клинописната писменост се появява около 3500 г. пр.н.е. в Шумерия 

(Месопотамия), а йероглифното писмо в Древен Египет по същото време. 

След VI-та велика катастрофа еволюцията на живота е продължила в 

социален план.  Съвременните човешки същества са биологично идентични 

на Кроманьонския Човек. Този квантов период от живота е последен в 

биологичната верига на еволюцията на живота. Цивилизованият Човек е 

най-напредналата форма на живот! Няма да има повече биологично по-

различна  друга форма на хората в еволюцията на живота! След него - край, 

смърт на живота, смърт на света-вселена! Продължителността на този 

период е около 6000 години! Сега сме на само половин век от  края на света! 

От своя страна, социалната еволюция на цивилизования човек 

обхваща няколко квантови периода, които са разделени от велики 

катастрофи. Първата велика катастрофа от V-ия период на живота настъпва 



около средата на XIV век. „Черната смърт“ (бубонната чума) е намалила 

значително населението в Европа. Всеки трети европеец умира от тази 

жестока болест. В Европа и Азия чумата е убила 75 милиона души само за 

три години. Европа също така е била опустошавана непрекъснато от войни 

(Стогодишната война - 1337 - 1453; нашествието на мюсюлманите в Европа, 

в частност; монголският император Чингиз Хан опустошава Азия и Източна 

Европа (13 век); монголската традиция на завоеванията е продължена от 

Тамерлан (14 век) , други. 

В началото на 14 век в Европа избухна огромен интерес към науката, 

културата и технологиите. Епохата на „Възраждането“ започва в Италия. 

Някои големи постижения и имена от тази епока са: Джото (художник, 1266 

- 1337 г. сл. Хр.), Леонардо да Винчи (художник и изобретател, 1452 - 1519 

г.), Рафаел (художник и архитект, 1483 - 1520 г.), Микеланджело (художник 

и скулптур, 1475 - 1564), Данте Алигиери (поет, 1265 - 1321), ...., много други. 

Упадъкът на абсолютните феодални монархии започва преди първия 

разцвет на Петия период от живота. Те постепенно са унищожени от 

победите на антифеодалните въстания в Холандия (1609 г. сл. Хр.), Англия 

(1649 г. сл. Хр.), Китай (1644 г. сл. Хр.), и пр. В Русия Петър Велики премахва 

старите феодални порядки и създава модерна държава (1700 г. - 1721 г.). 

Еволюцията през втората част от първия подпериод (1869 - 1929) е 

доминирана от създаването на парламентарни монархии и републики. 

Машинното производство се появява малко преди първия разцвет на 

първия подпериод (през 1737 г. н.е.), отбелязващ началото на 

индустриалната революция в Европа. Феодалните отношения били 

заменени от капиталистическата производствена система. Това време (до 

1929 г. н.е.) е било епоха на класическия капитализъм. Втората катастрофа 

от Петия Период на Живота е белязана най-вече от „голямата депресия“  

през 1929 г. Втората световна война избухва скоро след това (1939 г.). 

Вторият подпериод на Пети Период на Живота беше (вече завършва) 

епохата на съвременния капитализъм (капитализъм на свободния пазар). 

Преходният период 2014 г.  - 2048 г. ще бъде време на унищожаване на 

стария доминиращ социален-икономически-политически социален ред на 

капитализма. Разрушаването на капиталистическия социален ред вече 

започна. Подобно на предишната велика катастрофа (само велика), и тази 

велика-велика катастрофа започна с пандемна атака на коронавируса. 

Други природни бедствия ще допринесат за пълното унищожаване на 



сегашния капиталистически ред! Тази катастрофа ще бъде по-тежка от 

голямата катастрофа в средата на XIV век, защото е "велика-велика" 

катастрофа! Светът след тази „велика-велика катастрофа“ ще бъде 

различен, всъщност много по-различен от този, който познаваме сега, и сме 

живяли  досега в него. Нова парадигма в науката ще убие съществуващата. 

Нашите възгледи (научни доагми) за началото, еволюцията, края на света, 

връзката на живата с неживата материя, ще бъдат разрушени и заменени от 

нови догми, основани на нова философия! Нов научен велик пророк ще учи 

последното „Послание (Откровение)  на Бога!“ 

 

Тъй като скоростта на Абсолютното Време на Вселената (това на 

живата вселена на земята) се ускорява в експоненциален режим по посока 

на края на света (около 2068 г. сл. Хр.), тези велики промени в качеството на 

човешката цивилизация ще бъдат много по-кратки по време отколкото тези 

на предишния квантов преход „феодализъм към капитализъм“ (2-3 века)  . 



Този преходен период ще продължи само едно-две десетилетия! След 

около 2048 г. ние ще живеем в друг социален свят. 

 

В тази статия аз ще акцентрирам основно вниманието на читателя към  

предстоящата енергийна парадигма. Семената на новата енергийна 

парадигма се раждат в недрата на предшестващия период на социална 

еволюция на нашата човешка цивилизация - обществото на свободния 

пазар. 

 Във физиката и химията законът за запазване на енергията гласи, че 

общата енергия на една изолирана система остава постоянна; казва се, че 

се запазва във времето. Този закон означава, че енергията не може нито да 

бъде създадена, нито унищожена; по-скоро тя може да бъде преобразувана 

само от една нейна форма в друга. 

Законът за Запазване на Енергията  е „доказан“ математически, без 

да се вземат предвид квантовите ограничения работещи в някои 

екстремни квантови условия. Валидността на този универсален физически 

закон е изследван и „доказан“ експериментално само в „нормални“, 

неквантови условия. В тази статия ще бъде показано, че този физически 

закон може да бъде нарушаван, когато е в противоречие с някои квантови 

световни константи, квантови закони, квантови принципи. 

Официалната наука не знае за съществуването на квантови 

материални обекти. Съвременната квантова механика, всъщност микро-

квантовата механика, е математическа теория, основана на няколко  

известни от съвременната физика квантови константи: константата на 

Планк, скоростта на светлината във вакуум, елементарния електрически 

заряд, елементарния магнитен заряд. В тази абсолютно математическа 

теория няма философия. Заключенията, получени от тази теория, се считат 

за  адекватно обяснение на всички истини в микро-света. Реалният ни свят 

,обаче, не е изграден върху правилата на математиката. Тази „велика“ 

теория игнорира (просто не знае) отношенията на неживия свят-вселена с 

одушевения свят (живота на Земята) и Върховния Разум на Света - Бог. В 

моята Обща Квантова Механика (Теория на Всичкото) аз обясних тези 

отношения / връзки. 

Освен индивидуални материални (и духовни) тела във Вселената - 

известни на академичната наука - съществуват квантови материални тела, 



непознати на официалната наука. Светът-Вселена (жива и нежива) се 

управлява от световната конституция и световните физически закони. 

Както е в нашето човешко общество. Световната конституция се състои от: 

квантови константи, квантови закони, квантови принципи. Има и квантови 

материални тела, чиито стойности на параметрите съвпадат / силно се 

подчиняват на правилата / с елементите на квантовата конституция. 

Квантовата конституция не може да бъде нарушавана в нито 

един акт на материална дейност. Физическите-химичните-

биологичните дейности могат да бъдат нарушени САМО, когато са в 

противоречие с някакъв елемент от квантовата конституция. 

Пример: Магелановите облаци (спътници на нашата Галактика -  

Млечният Път) нарушават физическия закон на гравитацията, тъй 

като тяхното гравитационно привличане (ускорение) към Галактиката 

-  Млечният път е по-малко по стойност от квантовото постоянно 

ускорение а0 (открито от мен). Същото се случва и с американските 

космически сонди Voyager 1,2 и Pioneer I, II. 

Както теоретично е разгледано от мен в моите книги и статии и 

доказано от многобройни мои експерименти, кълбовата мълния 

представлява квантов макро-обект, който се подчинява на елементи от 

квантовата конституция игнорирайки някои физически закони. Особено 

полезен за производството на енергия е нарушаването на Закона за 

Запазването на Енергията. Да, кълбовидната мълния може да генерира 

свободна квантова енергия без използване на нито един първичен 

енергиен източник! Правилата на поведение, енергийните изчисления, 

валидни за нормалните не-квантови материални обекти, не работят за 

този необичаен макро-квантов обект! 

 Втора основна самоизмама на съвременната официална физическа 

наука е твърдението за ядрения източник на енергия на нашето слънце и 

други масивни космически тела във Вселената. Официалната наука твърди, 

че ядреният синтез е източникът на слънчевата енергия. В сърцевината на 

слънцето, където температурата и налягането са много високи, 

водородните ядра се сливат в хелиеви ядра и отделят енергия под 

формата на гама лъчи. Всички звезди умират и в крайна сметка - след 

около 5 милиарда години - и нашето слънце ще умре. След като запасът му 

с водород се изчерпи, последния, най-драматичен етап от неговия живот, 

ще бъде гигантска експлозия и превръщането му в червен гигант, а след 



това следва обратно свиване-имплозия в превръщането му в бяло 

джудже. 

Това твърдение е погрешно !!! Фалшиво! Енергията на ядрения 

синтез на нашето слънце и всички масивни тела във Вселената НЕ Е 

ВЪТРЕШНИЯТ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ НА ТЕХНИТЕ ТЕЛА, КОИТО ГО ПРАВЯТ 

ТАКОВА ЗА МИЛИАРДИ ГОДИНИ! Това твърдение е само извинение за 

грешните основни догми, приети от университетските учени. 

Сливането на тежки водородни ядра произвежда хелий и 

електронно неутрино. Както при водородните бомби. Никой, в нито една 

земна лаборатория, не е наблюдавал сливане-синтез на леки водородни 

ядра. И все пак официалната наука, за да спаси корумпираното си лице, 

твърди, че е възможно сливане-синтез на леки водородни ядра поради 

някакви въображаеми слаби реакции.  Съществува, обаче, голям проблем 

с тази хипотеза. Проблемът със слънчевото неутрино се състои в голямото 

несъответствие между измервания поток от слънчево неутрино и 

теоретичния изчислен поток. 

И официалната наука, каквато е много покварена, измисли друга хипотеза 

на лъжата: слънчевите неутрино могат да променят своята 

индивидуалност или същност по време на пътуването си до земните 

детектори. Такава промяна на индивидуалността (аромата) може да се 

случи само ако и трите известни типа неутрино имат маса в покой. Това е 

друга лъжа - няма убедителни доказателства (измервания) за 

съществуване на масата на неутриното. Както фотонът, така и неутриното е 

безмасова елементарна частица! 

  Няма такова нещо като „липсващи неутрино“, защото няма такова 

нещо като „сливане-синтез на леки водородни ядра“ в слънцето и всички 

масивни тела във Вселената !!! Различните видове неутрино са без маса и 

не могат да променят ароматите си !!! 

Моите обяснения на тези два основни проблема (самоизмами) във 

физиката са показани по-долу! Те са подкрепени от многобройни 

експерименти и мислене, проведени от мен през повече от три 

десетилетия изследвания (експериментални и теоретични) и са базирани 

на Божието Откровение. Те са Божии Идеи!!! 

За по-голяма яснота на горните твърдения прочетете моята статия „Двете 

Велики Измами във Физиката и Космологията“ “. 



https://drive.google.com/file/d/1SOcD9QEVwyjYINAiBLGUqTDI-j4GAh0n/view 

 

Аз за първи път наблюдавах феномена на образуване на „супер 

плътна гореща квантова плазма“ в експериментите си с тъй наречения 

тогава „студен ядрен синтез“. Ако се използва лека вода, ние получаваме 

същия ефект. Обикновените, леки водородни ядра, никога не се сливат 

едно с друго! Чисто въображение, спекулация на някои учени, че такъв 

синтез е възможен поради слабите ядрени взаимодействия. 

В началото на деветдесетте години на миналия век, съвсем случайно 

в моята лаборатория в Сънивейл, Калифорния, попаднах на сплав SmCo5, 

която поглъща водорода като луда жадна гъба. За част от секундата, след 

началото на насищане на пробата SmCo5 с водород от бутилка с газ под 

налягане, нейната температура се повишава до точката на топене! 

Свободна квантова енергия се генерира! Процесът на генериране на 

свободна енергия спира поради разрушаване на структурата на металната 

решетка. Някои малки парченца от разрушената проба могат да 

продължат да произвеждат ефект „студен ядрен синтез“ докато не бъдат 

унищожени до прах. При някое критично, за задействане на квантовия 

процес на генериране на свободна квантова енергия, разстояние между 

два съседни водородни атома, това критично разстояние става по-малко 

от „разрешеното“ от физическите закони (по-точно от константата на 

Планк)  разстояние за компактни газови, течни или твърди тела. Атомите 

се разрушават на йони, ансамбълът се превръща в плазма. В този момент 

квантовият ефект на нарушаването на Закона за Запазването на Енергията 

започва да действа! В природата всяко стабилно материално тяло е в 

състояние на вътрешен баланс.  Външното налягане върху сгъстения 

водород се компенсира (балансира) от вътрешното налягане създадено от 

електрическото отблъскването на едноименните йони. Особено пъргави са 

по-леките йони - електроните. Енергията на електрическото отблъскване 

всъщност е свободна квантова енергия. Може ли „студеното сливане-

синтез“  да бъде неограничен източник на безплатна квантова енергия? 

Да, възможно е, но само ако бързите промени в кристалната решетка на 

активните метали или сплави на „студен синтез“ не водят до разрушаване 

на тази решетка. 

  

https://drive.google.com/file/d/1SOcD9QEVwyjYINAiBLGUqTDI-j4GAh0n/view


Във Варна, България - 2012-2013 г.  - аз наблюдавах феномен на 

компресия на течен електролит (морска вода). По-късно, в Китай - 2013-

2015 г. - наблюдавах същото явление. 

  Когато се образува кълбовидна мълния, нейното 2-D ядро 

унищожава пространството на мястото на появата си. Като с ножици 

пространството е изрязано на това място. В резултат ядрото на 

кълбовидната мълния упражнява огромен натиск (налягане), което не 

може да се създаде на земята с конвенционални методи върху стените на 

камерата. Знаем, че течностите са несвиваеми - поради константата на 

Планк. Но се случва много странно нещо: течният електролит се 

компресира 3-4 пъти по обем! Какво, по дяволите, се случва с тази 

течност? Очевидно молекулите на водата се разрушават до йони на 

водород и кислород. Електроните стават свободно плаващи частици в тази 

необичайна квантова супер-плътна плазма. За да балансират външното 

налягане на ядрото на кълбовидната мълния, водородните йони и 

свободни електрони трябва да се движат (хаотично във всички посоки) с 

много високи скорости поради електрическото отблъскване на 

едноименно заредените електрически йони. Особено свободните 

електрони като много леки частици се движат с много висока скорост и 

създават противоналягане, балансиращо външното налягане върху тази 

плазма. Какъв е източникът на енергия, който кара йоните да се движат 

толкова бързо? Със сигурност това не е някаква химическа или ядрена 

енергия! Майката природа прибягва до нарушаване на Закона за 

Запазването на Енергията само когато други „законни“ ресурси не са на 

нейно разположение. За части от секундата супер-плътната плазма се 

нагрява (поради нарушаване на физическия закон за запазване на 

енергията) до много висока температура - няколко стотици или повече, оС. 

Квантовата свободна енергия е това, което се генерира в тази супер плътна 

квантова плазма! Когато кълбовидната мълния изчезне, толкова много 

сгъстената течност (сега супер плътна плазма) изскача обратно от съда като 

силно свита пружина. Триенето между тези много бързо движещи се 

нагоре водни материални неща и стените на съда (камерата) карат целия 

съд да се движи нагоре, да скача подобно на уплашена жаба. Поради това 

квантово нагряване се наблюдава допълнително изпаряване на течността. 

След като приключи квантовото състояние на течността, друг материал 

(възстановен до състояние на течна вода) изскача от съда като фонтан 

топла вода и ярка светлина. 



Кинетичната енергия на този фонтан е свободна квантова енергия! 

 

Източникът на енергия на звездите и другите 

масивни тела във Вселената 

Както беше разгледано по-горе в тази публикация, 

измерванията и теоретичните модели за източника на нагряване 

на звездите с ядрена енергия са АБСОЛЮТНО НЕУБЕДИТЕЛНИ!!! 

Просто извинение за незнанието на официалната наука относно 

енергийните процеси, протичащи в ядрата на космическите 

масивни тела (масивни планети, звезди, ядра на галактиката, 

квазари и ...). 

И тъй като официалната наука няма нищо на разположение, 

освен ядрената енергия, в своя енергиен арсенал, за да обясни 

толкова мощната енергия, която загрява звездите и други 

масивни тела в Космоса, тя използва последната си открита 

основна енергия (ядрен синтез), за да обясни - с много лъжи и 

трикове - мощния източник на звездите. От друга страна, 

абсолютната вяра в универсалната валидност на Закона за 

Запазване на Енергията е втората причина да не се обмислят 

други варианти за решаване на проблема с енергията на 

звездите. 

В сърцевината на слънцето съществува постоянно огромно 

налягане поради гравитацията на огромната му маса! В тези 

екстремни условия водородът може да съществува САМО в 

състояние на „ квантова супер-плътна гореща плазма “!!! Тази 

плазма произвежда свободната енергия на слънцето постоянно, 

нон-стоп !!! Поради чудовищните температури съществуващи в 

сърцевината на слънцето, освен високоенергийните фотони, 

могат да се генерират също неутрино с различни аромати! 



Така че няма да има момент - след 5 милиарда години, 

както е теоретизирано от конвенционалните учени, когато цялото 

количество лек водород ще бъде изгорено в пепел - хелий - и 

слънцето ще се срине поради гравитацията на огромната му 

маса. И освободената огромна гравитационна енергия на 

срутването ще създаде условия за чудовищна експлозия - 

слънцето ще се превърне в „червен гигант“. И след това - колапс   

до бяло джудже звезда.  

Жалка, грешна конвенционална наука !!! 

Квантовата свободна енергия на супер плътната-гореща 

плазма, която съществува в ядрото на нашата планета, нагрява 

нейната материя до - лава! Нито енергията на гравитационното 

свиване, нито разпадането на нестабилни атомни ядра са 

отговорни за много високата и постоянна температура на 

земното ядро! 

https://youtu.be/Ok6jbh4vMz8 

 

 

Проектът за свободна квантова  енергия   

ARTEKS. 

В къщата си в Бояна-София, България, създадох скромна 

лаборатория в приземното ниво на сградата. С финансова помощ 

от строителна компания ARTEKS и със собствена инвестиция аз  

създадох  

ПЪРВИЯ  В СВЕТА КВАНТОВ ГЕНЕРАТОР ЗА СВОБОДНА 

ЕНЕРГИЯ -  ARTEKS I. 

 

 

https://youtu.be/Ok6jbh4vMz8


 

 

 



 

 

 

Нашият работен екип от двама души - аз и моят 

електроинженер Евгени Беев (много способен специалист) - с 

много малко пари и много труд създаде това, което е 

дългогодишна мечта в областта на свободната енергия. 



По време на дългата си научноизследователска и развойна 

дейност - повече от 30 години - открих, проучих, създадох теория 

и използвах различни технологии за генериране на квантова 

свободна енергия от изкуствено създадена кълбовидна мълния. 

През този дълъг период от време, започнал в България през 

1988г., получавах техническа помощ от различни специалисти – 

електротехници-инжинери и механици. Считам и оценявам най-

много техническата помощ на настоящия ми помощник Евгени 

Беев, който участва в моите проекти в Канада (малко повече от 

една година), Варна-България, Китай (в продължение на три 

месеца) и сега отново в България. Приносът му в проекта е 

значителен. 

Да не говорим за много добрата помощ, техническа и морална, 

от скъпата ми съпруга Ангелина. 

Преди да започне проекта ARTEKS I имах избор между 

четири работещи квантови технологии за свободна енергия, 

създадени от мен:  

1. ядрото на кълбовидна мълния  с постоянна много 

висока квантова температура (стотици хиляди оС и 

повече) 

2. кълбовидна мълния - гигантски макроатом, 

генериращ огромен „див“  електрически ток поради 

квантовият принцип на Паули,  

3. ядрото на кълбовидна мълния - 2-D материална 

формация, унищожаваща пространството под своята 

2-D повърхност 

4.  кълбовидна мълния, генерираща макро-ядрена 

енергия 

 

  Кълбовидната мълния спомага да се създаде огромен 

натиск (невъзможно е да се създаде такъв при съвременни 



технологични методи) върху течности, като ги трансформира в 

непознато от съвременната официална наука състояние на 

материята – „супер плътна много гореща плазма“, която може да 

генерира много мощен поток от изключителни енергийни фотони 

(също мощни лазери) и много други.  

Избрах това, което беше финансово достъпно за мен в 

български условия: кълбовидна мълния '' 2-D обект, унищожаващ 

пространството на мястото на появата му“ и създаващ огромен 

натиск на околната среда и произвеждаш свободна кинетична 

енергия с много голямо OVER UNITY. И създадох този генератор. 

Вижте снимките по-долу. 

 

 



 

 



 

 

Тестоветe на QFE генератора ARTEKS I показаха, че се 

генерира огромна изходна кинетична енергия. Много, много по-

висока от вложената електрическа енергия в генератора. Повече, 

отколкото очаквах. Проблемът е как да превърнем тази „дива 

кинетична енергия“  в полезна, електрическа например, енергия. 

Отначало използвахме обикновена водна турбина с мощност 1-2 

MW. Този метод беше успешен от една страна и неуспешен от 

друга страна. Генераторът ARTEKS I произвежда огромна 

кинетична енергия, но водната турбина се разруши поради 



твърде голямия натиск върху лопатките на турбината. Вижте 

снимките по-долу. 

 



 

 



 

 

И така, реших да използвам турбината на Tesla. И ето за 

беля, коронавирусът дойде! Сега съм затворен в къщата си, без 

пари за моя проект и живот, с опасност да бъда арестуван от 

полицията, ако излизам навън в града. Като стар човек имам 



легален прозорец от три часа на ден, за да си купя храна и 

лекарства за диабета си. Временно спрях проекта. Толкова близо 

до финалния триумф!

 

Коронавирусът заразява човешкото тяло не само при 

директен контакт с тялото, както твърдят лекарите. Има още един 

по-ефективен и по-опасен начин за заразяване. Квантова 

инфекция! Вирусите се създават и могат да се 

реплицират/размножават само в живи клетки. Те представляват 

някаква опасна комбинация от гени от ДНК спирала. По време на 

квантовите катастрофи върху квантовата вълна на живота (и по-

специално на човешката цивилизация) Бог може да инициира (по 

квантов начин, не директно) спонтанно създаване на опасни 

микроорганизми в човешките тела: бактерии или вируси. 

Инфекцията се контролира отвън (от Бог) и може да се предава от 

човек на човек директно или косвено по квантов начин. Всички 

мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса 

чрез принудителна изолация на хората един от друг могат да се 

окажат безполезни, ако Бог реши да унищожи значителна част от 

човешкото население, с цел унищожаване на сегашния 



доминиращ социално-икономически ред - в случая капитализма. 

Никой, и нищо, не може да се бори с Бога! Политическите и 

медицинските „експерти“ в света разрушават икономическите 

основи на капитализма, несъзнателно, чрез сурови ненужни, 

безполезни мерки. Капитализмът е собственият си гробар . 

Тайните на QFE от кълбовидна мълния и от свръх-плътна 

квантова плазма ми бяха разкрити от Бог. Този последен 

енергиен дар от Бога е да спаси живота на много хора. Голямата 

Промяна току-що започна с коронавируса. QFE не е за бизнес и 

не за да направи някои хора изключително богати. Сегашният 

манталитет на съвременните хора се оформя от така наречената 

„американска мечта“ – да стават много богати за сметка на 

другите, работещи хора. Времето на „Американската Мечта“ 

приключи! Сега навлизаме в нов социален ред - нарекох го 

„Върховно Демократично Човешко Общество“. Или каквото 

хората ще го нарекат по-късно. 

Анонимен мъж от САЩ - най-вероятно шпиониращ за някоя 

мощна енергийна компания - ме нападна чрез YouTube с 

предложения за предоставяне на безплатна информация за моя 

проект. Когато отказах да му предоставя безплатна информация 

за моя проект, и отказах да посети моята лаборатория в 

България, той стана много агресивен и нагъл. Отгворих му: 

„Господин Анонимен, живях в САЩ 30 години, знам нечестността 

на вашия вид и няма да ви позволя да дойдете в моята 

лаборатория за безплатно шпиониране или да ви дам конкретна 

информация за моя проект QFE. Този филм вече е стар за мен. 

Виждал съм го много пъти в Америка." В последните анонимни 

думи на този наглец виждам признаци на заплахи. Не ме 

интересува, не се страхувам от тях, те не могат да се борят с Бога! 

Тези хора с огромни пари в джобовете си могат да манипулират 

всичко на земята, да създават всякакъв вид лъжи, да плащат 

големи пари за Нобелова Награда за свои фалшиви изобретатели 



/ учени плагиаристи. Като, например, Нобелова Награда за 

литература, дадена на певеца Боб Дилън - американски еврейн. 

Но, не ме интересува и притеснява нечестността и алчността на 

номинаторите за Нобелова Награда.  

 Тази стара социална ера идва към своя край. Тъкмо 

навлизаме в нова ера в еволюцията на човешката цивилизация. 

Нова парадигма и нов световен морал ще бъдат установени от 

Бог на Земята! Квантовата свободна енергия и други квантови 

технологии ще създадат безопасност и комфортен живот за 

всички хора на нашата планета! Смятам себе си за късметлия 

човек, който живя от началото (почти) до края в последното 

експлоатиращо човешко общество (капитализма на свободния 

пазар) и виждам зората на последната епоха в еволюцията на 

човешката цивилизация.  

Благодаря ти, Господи!!! 

Бояна-София, България. Март 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


