
8
Висши негативни сили

Какво мотивира негативните същества? Най-вече ги движи 
гладът, който може да бъде заситен само за сметка на другите. Те 
вярват, че този свят е свят на оцеляване и съперничество, където 
всичко се яде и бива изяждано, където силните имат правото да 
се хранят със слабите, така че тяхната първична мотивация е да 
станат по-силни и да се изкачат по-високо в хранителната 
верига. Колкото повече получават, толкова повече искат. Храната 
обаче не е единственото нещо за което някой може да ламти. 
Хората-хищници могат да ламтят за пари, секс, дрога или власт.

Животът в тази вселена съществува от милиарди години, 
достатъчно време крайно негативните същества да еволюират. 
Тези древни свръххора-хищници са онова, което бихме могли да 
наречем демони или негативни извънземни. Те се стремят към 
пълен контрол над целия живот във всички вселени, за да станат 
богове на реалността. Те са части от Създателя, които са 
отхвърлили неограничения Създател, които се стремят към 
обединение не чрез сливането си със Създателя, както постъпват 
позитивните същества, а чрез абсорбиране в себе си на целия 
останал живот. Тази абсорбция става чрез непрекъснат процес 
на манипулация на умовете и консумиране на душевната енергия 
на другите.

Когато някое висше негативно същество успешно 
манипулира ума ви и консумира вашата душевна енергия, вие 
губите своята свободна воля и ставате инструмент на това 
същество. Можете да бъдете използвани да манипулирате други 
хора, за да се откажат те от своята свободна воля, а след това те 
пък ще вършат същото на други; спомнете си как вампирите 
превръщат жертвите си също във вампири. По този начин 
негативните същества установяват големи йерархии (системи за 
контрол на много нива), където всяко ниво се храни от онези под 
него, като храни онези над него.
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Негативните йерархии биха завладели реалността, ако не 
бяха висшите позитивни сили, които помагат на достатъчно 
голям брой индивиди да осъзнаят манипулацията, за да й се 
противопоставят, но не всеки слуша позитивните сили и онези, 
които изберат негативните, бавно биват абсорбирани в 
негативната йерархия. По всяка вероятност, половината от 
развития живот в тази вселена е позитивен, а другата половина 
негативен, като по този начин съществува равновесие между тях, 
но съотношението варира с течение на времето и според 
местоположението. Някои планети или сектори от галактиките 
са подчертано негативни, други – подчертано позитивни. Земята 
се намира в смесен регион, където равновесието на силите се 
променя често и циклично.

Енергийната ферма
Както ние отглеждаме посеви и животни за храна и 

облекло, така негативните сили отглеждат хора и други 
чувствени същества за душевна енергия и биологичен материал. 
За тях ние сме нищо повече от добитък, който да използват както 
те сметнат за необходимо. Те търпеливо бродят из галактиката, 
създавайки или поробвайки цивилизации, за да им служат като 
естествени ресурси. По много начини Земята е такава ферма, в 
която извънземни и демонични сили събират нашата душевна 
енергия.

Колкото и ужасно да звучи, знайте, че има начини да се 
освободите от събирането на вашата душевна енергия, и че 
животът на Земята е като училище или игра, която служи за 
позитивни цели. Така че има надежда; само трябва да станем по-
мъдри относно това как функционират негативните сили, така че 
да можем да изберем по-позитивна алтернатива от онези, които 
ни предлагат те, като така ставаме по-вещи в избягването на 
техните опити за измама и контрол.

За да разберем енергийната ферма, трябва да разберем 
душевната енергия. Тя е онова, което ни дава живот и творчески 
способности. Тя е горивото, с което вашата душа се изявява чрез 
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тялото, гориво, което ви движи към по-висши идеали, горивото, 
което ви дава възможност да допринасяте по смислен начин за 
развитието на света около себе си. Когато нивото на душевната 
ви енергия е ниско, не чувствате да вършите нещо важно, 
чувствате се празни и лесно могат да ви отвлекат вниманието 
или да ви убедят за нещо. Добрият сън през нощта, по-
дълбокото дишане, медитирането, някакво вдъхновение от нова 
идея или здравословното хранене възстановява вашата душевна 
енергия до различна степен. Както и да е, живот, който 
всекидневно ви източва душевната енергия, взема своя данък. 
Хората, които спят малко, имат негативно мислене и са 
разочаровани от живота, могат духовно да се съсухрят на 
четирийсетгодишна възраст; те стават кухи черупки на своето 
бившо Аз, изгубвайки искрата в очите си, преставайки да се 
интересуват от нови и смислени неща и прекарвайки остатъка от 
живота си на автопилот.

Родени сме с основен резервоар на душевна енергия, за да 
бъдем стартирани, към която се добавя или от която се отнема 
повече енергия, в зависимост от това, през какво минаваме в 
живота. Повечето от нашата енергия се презарежда по време на 
сън, когато нашето етерично тяло „отваря порите си“ и като 
дунапренова гъба попива енергията директно от Създателя, 
който я пуска да тече свободно като поток от всяка точка във 
вселената. Щом попадне в нас, тя става сурова енергия, която ни 
поддържа будни през деня, докато нивото й не се понижи и ние 
отново почувстваме нужда от сън. Емоциите са резултат от тази 
сурова енергия, трансформираща се в по-пречистено състояние. 
Позитивните емоции я превръщат във високочестотна енергия, а 
негативните – в нискочестотна.

Свръхчовешките негативни същества функционират при 
ниска честота и следователно се захранват от нискочестотна 
енергия. Всъщност, тяхната ниска честота ги изключва от достъп 
до енергията, подавана от Създателя, каквато ние лесно 
получаваме, затова те се опитват да си я набавят от нас. Затова те 
искат ние да изпитваме негативни емоции, така че нашата сурова 
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енергия да се превърне в негативна енергия, с каквато се хранят 
те. Когато се поддадем на пристъпи на отчаяние, омраза, 
страдание или страх, ние временно потъваме в ниски вибрации и 
енергията ни изтича към тези същества. Това ни оставя особено 
изтощени, защото нашите временно понижени вибрации 
ограничават притока на енергията, която получаваме от 
Създателя, така че, освен че губим енергия, за известно време не 
можем и да се презареждаме.

Ние отдаваме енергия и когато изпитваме позитивни 
емоции, но това не ни изтощава толкова много, тъй като 
позитивното повишава нашата честота, което ни свързва по-
силно със Създателя и увеличава притока на сурова енергия към 
нас – дори когато сме будни. Затова, когато сме в добро 
настроение, се усмихваме, подскачаме от радост и ни се иска да 
запеем; то ни зарежда с живот. Също така, негативните 
същества не могат лесно да консумират нашата високочестотна 
енергия, така че най-добрият начин да избегнем изтичане на 
енергия към тях, е да останем с позитивно настроение. 
Единственият случай, когато позитивните емоции източват 
енергията ни, е когато се замаем от някое егоистично очакване 
или задоволство, тогава ние бързо изгаряме своя дневен запас 
сурова енергия, а низките желания зад емоциите отслабват 
връзката ни със Създателя.

Освен чрез събиране на нашата енергия с помощта на 
негативни емоции, негативните същества могат също да 
източват суровата ни енергия директно, в случай, че са 
изпълнени две условия. Първото условие е етеричното тяло да е 
„отворило порите“ си, така че вътрешната енергия да бъде 
достъпна отвън; това се случва, когато сме будни, но в състояние 
на транс, например, когато „се реем из облаците“. Второто 
условие е едно негативно същество или някой, чрез който те 
могат да действат, да бъде достатъчно близо, за да се прикачи с 
помощта на етерични пипалца и да източва сурова енергия.

Хората, чрез които негативните същества могат да източват 
енергия от другите, не осъзнават, че функционират като „сламка 
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за пиене“, но ако стоите близо до такъв човек, можете бързо да 
бъдете източени, независимо от всичко; след това можете да 
изпитате силно желание да си подремнете. Ако някога трябва да 
стоите в присъствие на човек, който източва енергията ви, 
дръжте ума си нащрек и си пожелайте всеки негов опит да ви 
източи енергията да се провали. Това поддържа вашето етерично 
тяло непроницаемо и защитено. Да бъдете с ясно съзнание и да 
си пожелаете да бъдете защитени е ефективно, а още повече, ако 
останете в добро настроение.

Не всички, които източват енергията ви, са под контрола на 
негативни същества. Някои просто черпят енергия, за да си я 
запазят за себе си. Те вероятно са придобили този навик, без да 
знаят за това; може би в живота са насилвани или пренебрегвани 
и се чувстват по-добре като привличат вниманието на другите, 
което всъщност е метод на крадене на енергия. Как? Винаги 
искат да им отделяте време и енергия, да им помагате и да ги 
съветвате, без изобщо да научат нещо и да се развият от това 
общуване. Или това може да са най-шумните и най-
самонадеяните хора в една социална група, които винаги 
приказват и се разпореждат, за да получат цялото внимание и 
енергия на другите. Във всеки случай, те са психически 
вампири, независимо от това, дали знаят или не, и докато не се 
научат да намират щастие, като се съобразяват с другите, те ще 
продължават да постъпват така. И в този случай важи това да 
останете нащрек и да си пожелаете енергията ви да остане 
защитена, но в краен случай може да се наложи да бъдете твърди 
и просто да си отидете, ако станат прекалено настоятелни и 
започнат прекалено да командват. По-късно ще се спра по-
подробно на това.

Може да се чудите, дали негативните емоции имат някаква 
цел изобщо, дали е нормално да бъдете натъжени, когато 
домашният ви любимец умре, да се ядосате, когато някой ви 
ощети, да се страхувате, когато сте в някаква опасност? Ами да 
изпитвате тъга може да ви помогне да си припомните хубави 
спомени и да оцените неща, които преди не сте ценили, или 
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тъгата може да ви накара да се предадете и да навредите на 
самия себе си. Гневът може да ви мотивира да поправите някоя 
несправедливост по мъдър начин или да ви заслепи до такава 
степен, че да направите нещо, заради което да ви арестуват. 
Страхът може да ви предупреди за опасност и да стимулира 
способността ви да я избегнете или страхът може да ви накара 
да видите опасност, където тя не съществува. И така, дотогава, 
докато емоциите ви тласкат към конструктивно мислене и 
действие, тези емоции са уместни, но ако водят до деструктивни 
последици, те са неуместни.

Дори и когато една негативна емоция е уместна, 
изпитването й освобождава енергия, която храни негативните 
същества. Но това е нормално при нормални обстоятелства, 
както е нормално изхвърлените кухненски отпадъци да бъдат 
изядени от червеите. Всеки жизнен урок, който научаваме, идва 
с изразяване на емоция, тъй като енергията е необходима, за да 
остави този урок дълбок отпечатък в душите ни, преди тя да 
бъде освободена. Негативните емоции ни помагат да учим, но 
същите уроци могат да се научат дори по-добре с позитивни 
емоции, ако се стремим да разберем и усвоим урока спокойно и 
бързо, а не да оставим преживяването да се развива към това да 
научим урока чрез последното средство – болката. В интерес на 
негативните същества е да останем колкото се може по-глупави 
и по-слепи към своите жизнени уроци, така че да имаме редица 
болезнени преживявания, преди да ги научим окончателно. 
Колкото по-многобройни и интензивни са тези негативни 
преживявания, толкова повече енергия изразходваме да научим 
тези уроци, толкова повече енергия имат за събиране 
негативните същества. Те са като касиери в пунктове за 
събиране на пътна такса, които ни вземат такса да пътуваме по 
тяхната магистрала, само че те ни разсейват и объркват и ние се 
въртим в кръг, опитвайки се да намерим изход, и всеки път 
плащаме такса.

Да обобщим, негативните същества могат да източват 
нашата душевна енергия чрез директно прикачване към 
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етеричните ни тела, за да събират сурова енергия, предавайки ни 
уроци чрез негативни емоции, подтиквайки ни към изразяване 
на негативни емоции по деструктивен начин, така че 
последиците да ни донесат повече страдание и уверявайки се, че 
завършването на урока е отложено, така че естествено се 
появяват все по-болезнени преживявания, които да ни помогнат 
да запомним или разберем урока.

Съществува и допълнителен метод, който изисква да 
изразяваме негативни емоции, без каквато и да било 
продуктивна причина. Когато гледаме новини и се ядосваме за 
неща, за които не можем да направим нищо, ние губим енергия 
напразно. Когато гледаме филм и изключително много се 
уплашим, ядосаме или натъжим, ние губим енергия напразно, 
защото това е просто филм. Същото става и когато се вживеем в 
някое спортно събитие или компютърна игра. Когато се скараме 
с някого заради недоразумение, енергията, която изразходваме, 
отива на вятъра. Когато стават случайни произшествия, това 
силно ни стресира, и когато нещата завършват добре, се оказва, 
че всички тези грижи са били безсмислени. Когато имаме в 
главата си въображаем спор или когато постоянно ни смущава 
шум и бърборене в ума ни, ние губим енергия за нещо, което 
дори не е реално. А негативните същества си получават онова, 
което искат. Това, вероятно, е основният начин, по който те 
събират енергия от хората, и то чрез объркване и илюзии, които 
ни принуждават по погрешка да даваме енергията си, въпреки че 
не получаваме нищо ценно в замяна, нито дори уроци.

Какво е толкова лошо в губенето на енергия, след като 
просто можете да си легнете и да се събудите, като се чувствате 
по-добре? Е, ако целта ви е просто да се промъкнете през 
живота, денят ви да преминава на работа или на училище и да 
бъдете продуктивен член на обществото, тогава ви е достатъчно 
да се наспите и да възстановите чрез презареждане онова, което 
сте загубили чрез живеенето. Но за да станете наистина духовно 
укрепнал, е необходимо повече; за да се освободите от 
енергийната ферма, трябва да трупате позитивна енергия ден 
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след ден. Хората нямат свръх способности като например да 
четат мисли, да виждат полето на етеричната енергия, да 
левитират, да стават невидими или да минават през стени, 
защото им липсва необходимата енергия и съзнание да вършат 
това. Ако сте нащрек и будни през деня, това ви прави добре 
функциониращ човек, но за да се освободите от контрола на 
негативните същества, е необходимо да станете повече от човек 
и, следователно, ще се нуждаете от повече енергия от 
обикновените хора. Всичко се свежда до това да се защитите 
срещу всички споменати форми на източване на енергия*, като 
повишите своята честота (повдигнете своето настроение и 
повишете съзнанието си), за да увеличите притока на енергия от 
Създателя.

*John Baines, Theun Mares, Carlos Castaneda, Franz Bardon, Boris 
Mouravieff, Rudolf Steiner, Dion Fortune
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