
Предговор 

Това писмо, обявяващо съществуването на новата интегрирана физическа и 
математическа теория на Универсалния закон, беше изпратено лично на 
10 000 физици по целия свят през месец юни 2017 г. От решаващо значение е да се 
документира този факт на това място, тъй като трябва да приемем, че физиците 
ще отхвърлят това революционно откритие в науката и човешкото познание и ще 
прибягнат до обичайното им умишлено мълчание, подтиквано от техните необра-
ботени базови страхове за оцеляване, което ги обуславя като социални страхливци 
с много ограничена интелектуална способност и липса на морална отговорност, и 
каквито и да е етични принципи. 

Съвременната наука твърди, че има монопол върху истината за природата и така 
тя се е превърнала в модерна религия на абсолютен агностицизъм, основана на 
поклонението пред празния емпиризъм и разработването на множество безсмис-
лени и противоречиви хипотези, които не могат да обяснят магията на живота. 
Причината за това познавателно невежество на всички учени и тяхната нова 
религия на емпирични догми е, че те отхвърлят истинската природа на 
Енергията = Пространство-Време = Всичко-Което-Е = Първопонятието 
на човешкото съзнание, от който Универсалният закон и неговата цяла теория се 
извежда: 

Всичко-Което-Е е съзнателна, непрекъсната енергия, тя е 
неограничена, всезнаеща, творческа осъзнатост и ние 
човешките същества сме една обособена и много незначи-
телна система от нея. 

По същество съвременната емпирична наука елиминира Бога от човешкото мис-
лене, докато учените стават новата каста на нечестиви пастири, които проповядват 
абсолютно невежество и отричане на душата и на единствения значим факт в 
живота - че хората са неограничени създатели на тази и всяка друга реалност в 
мултивселената. 

По тази причина, когато през тази година новата теория на Универсалния закон 
ще бъде въведена на тази планета "от позицията на безсмъртие", както се съоб-
щава на този сайт от много години, това ще доведе до пълното разрушаване на " 
ипертрофираното научно его" на всички самопровъзгласени научни проповед-
ници на фалшиви познания, така че цялата структура на тяхната фалшива наука, 
която отрича доказателството за Бога, също ще бъде премахната веднъж завинаги. 
Няма да се допусне, учените да излезнат както обикновено със страхливите си 
оправдания, че не са знаели за откриването на Универсалния закон преди повече 
от 20 години. Те ще бъдат безмилостно изложени за усилията им да погребат с 
всички възможни средства неговото разпространение и ще бъдат разкрити като 
фалшиви пророци на догматична "безбожна" система от фалшиви емпирични 



знания, която само води до пълно невежество и подтискане на човешкия дух и 
възпрепятства еволюцията на човечеството. 

 

 


