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Време за преход

Бъдещето ни е несигурно, балансиращо между един 
истински Златен век на духовна свобода и един измамен век на 
духовно робство. Каквото и да се случи, нашите перспективи и 
нашият начин на живот след около петнайсет години ще бъдат 
невъобразимо различни от тези днес. Ако погледнем накъде 
сочат сегашните тенденции, лесно ще видим, че през идващите 
десетилетия обществото ще бъде преобразено от външни 
фактори, като например ескалиращи природни бедствия и 
икономически катаклизми, растящи сблъсъци между 
корумпирани правителства и разбунтували се граждани, 
публично разкриване съществуването на извънземни и пускане 
на потискани преди това технологии, като например 
антигравитация и безплатна енергия.

Случва се обаче нещо друго, нещо по-голямо от прости 
обществени промени, дължащи се на външни фактори. Все 
повече хора също се променят вътрешно, ставайки все по-
осъзнати и духовно укрепнали. Но и все повече хора стават все 
по-невежи и изпадат във все по-голямо духовно затъмнение. 
Наблюдава се едно явление на поляризация, при което тъмното 
става все по-тъмно, а светлото става все по-светло; позитивните 
хора стават все по-позитивни, негативните – все по-негативни. 
Такава поляризация създава напрежение и конфликт, който в 
крайна сметка води до разделяне на пътищата. Поляризация се 
наблюдава и на глобално ниво, което показва какво ни носи 
бъдещето: голямо напрежение и конфликт, последван от 
разделяне на пътищата. 

Всички, които станат достатъчно позитивни, духовно 
осъзнати и изпълнени с енергия, получават достъп до 
способности, позволяващи им да напуснат материалната 
реалност и да се заселят в по-висше измерение. Това е 
следващата стъпка на еволюцията, спомената по-горе, при която 
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обикновеният човек става свръхчовек. Много трудно е това да се 
постигне индивидуално, понеже човек е заобиколен и задържан 
от по-нисшето съзнание, както и енергия на всички други на 
този свят. Но колкото повече хора успеят, толкова по-лесно е за 
другите също да преминат границите на физическата реалност. 
Това вече е започнало да се оформя.

Стигнали сме до една точка в съдбите си, където се отварят 
вратите към по-висшето съществувание. Не всички ще се 
възползват от тази възможност, а само онези, които чрез своята 
собствена решителност търсят и практикуват по-висша 
алтернатива на ограничения начин на живот, предлаган от 
Контролната система. Това означава, че сектори с население, 
което има позитивна ориентация, или ще успеят да изместят 
тъмните сили и превърнат този свят в място на осъзнатост и 
духовна свобода, или колективно ще преминат границата на 
физическия свят и ще влязат заедно в по-висше позитивно 
измерение. Алтернативно, онези с негативен поляритет биха 
могли да станат достатъчно силни, за да покорят този свят или 
да станат толкова негативни, че да „пропаднат“ и станат 
негативни суперхора, които ще се присъединят към негативните 
извънземни в тяхното по-висше негативно измерение.

Ако материалният свят стане негоден за обитаване, да 
речем, заради ескалиращите климатични промени или удари на 
комети, то влизането в по-висше измерение е най-
осъществимият избор за оцеляване. В идеалния случай, ако и 
позитивните, и негативните души преминат границата към 
съответното си ниво в рамките на по-висшето измерение, то 
няма да има борба за една и съща материална планета. Но 
Земята не е единственото нещо, което искат негативните сили. 
Те също желаят да контролират всички души във всички времена 
и измерения. Колкото повече души контролират те, толкова 
повече енергия и ресурси могат да използват, за да контролират 
повече души. Следователно, отстъпление заедно с робите си в 
по-висшето негативно измерение няма да бъде достатъчно; те 
биха искали да използват онова, което са завладели, за да 
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продължат завоеванията. Това означава, че дори и след Прехода, 
битката ще продължи, само че на едно ниво по-горе. 
Позитивните хора, които преди това са се борили за равновесие 
на земното кълбо, след като са станали свръххора, ще се борят и 
за равновесие във всички времена и измерения.

Времеви войни
Колкото и да е странно, това бъдеще вече се е случило. 

Това, което преживяваме сега, са ефектите от връщане назад във 
времето във времева война между сили от по-висшите 
измерения на нашето бъдеще. Тяхната технология и 
състоянието, в което те съществуват, им дава възможност за 
ограничени пътувания във времето и инженеринг на реалността.

Например, група тъмни същества биха могли да се върнат 
назад във времето и да се опитат да саботират някое събитие, в 
резултат на което позитивните сили биха получили предимство, 
което би създало различно бъдеще, вместо това, в което тези 
негативни същества имат надмощие. В отговор отслабналите 
позитивни сили биха могли да възстановят своето надмощие 
като пътуват назад във времето, за да вмъкнат някое ново 
събитие, което компенсира саботажа. Напред-назад до 
безкрайност. В същото време, нашият живот протича и ние 
усещаме това „дърпане на въже“ между двете страни, опитите на 
едната страна да ни манипулира или ни унищожи, опитите на 
другата страна да ни предложи съдбоносно вдъхновение и 
решаваща намеса като контра мярка на тези опити за саботаж.

Поради законите за пътуване във времето, тези сили са 
ограничени в това колко осезаемо могат да общуват с целевия 
индивид. Обикновено те трябва да останат невидими и само да 
упражняват емоционален натиск или телепатично убеждаване, 
ако са негативни, или да дават емоционална подкрепа и 
умствено вдъхновение, ако са позитивни*. Но колкото по-

*Статията ми Timeline Dynamics (Динамика на времевите линии) 
обяснява това по-подробно.
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сериозен е един опит за насилие от негативните сили, толкова 
по-сериозни и осезаеми са контрадействията на позитивните 
сили. Например, ако някакъв шофьор, който кара в насрещното 
платно, бъде манипулиран телепатично да излезе от своето 
платно и да навлезе във вашето и фронтално да се сблъска с вас, 
преди да ви е дошло време да умрете, то положителните сили 
тогава биха могли физически да отместят колата ви от пътя, като 
направят така, че двете коли да се разминат, без да се докоснат, 
или просто чрез въздействие върху ума ви да ви накарат да 
забавите достатъчно рано, за да избегнете сблъсъка. Тези 
примери са редки, но се случват. По-обичайно за времевите 
войни е да се водят чрез манипулация на нашите мисли и 
емоции, отколкото с опити за директно физическо убийство; ако 
могат телепатично да ви окажат натиск да се отклоните от 
позитивния път или с въздействие върху ума ви подтикнат да 
вземете решение, базирано на погрешна информация, това също 
може да промени бъдещето.

Повечето от нас изобщо не схващат колко много зависи 
бъдещето от нашите решения. Ние може да не знаем, кои 
решения са решаващи, но колкото повече следваме сърцето си 
при избор и действаме прозорливо, толкова по-лесно висшите 
позитивни сили от това бъдеще могат да подкрепят нашия път 
към това да станем позитивни хора, към това да станем самите 
тях.

Планът
Средните хора са относително неполяризирани, т.е. не се 

отклоняват от пътя си, за да манипулират или помагат на 
другите. Те желаят само да живеят удобно и не се интересуват от 
изучаване на висши истини, ако не са в полза на тяхното 
удобство. Те са порядъчни обитатели на енергийната ферма, 
нито са заплаха за негативните сили, нито са от решаващо 
значение за позитивните сили.

Но има и хора, които са родени да направят промяна. Те 
проявяват естествено любопитство към висши истини, имат 
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развито желание да помагат на другите в живота и са надарени 
със зрелост и способности, които изглеждат по-напреднали, 
отколкото може да обясни наследствеността или пък 
общественото програмиране. Това са душите-помагачи, 
споменати по-горе. По-точно, те са души на свръххора, които 
доброволно са се въплътили обратно в обикновени материални 
тела, за да помогнат на възприемчивите хора да се освободят от 
Контролната система. Те са напреднали същества, родени в 
Контролната система, за да помогнат за разрушаването й 
отвътре*.

Душите-помагачи служат на една важна цел в божествения 
план – да се противопоставят на плана на негативните 
извънземни. За висшите позитивни сили те са като храбри 
десантчици, съгласили се да се спуснат с парашути на вражеска 
територия с опасна мисия за освобождение. Както беше 
споменато, един риск, с който се сблъскват, е, че забравят кои са, 
когато пристигнат. Да бъдеш роден като човешко дете е 
изключително травматизиращо и годините на социално 
програмиране, които следват, ефективно потискат техните висши 
способности и спомените им. Ако оцелеят след безбройни удари 
от всички страни и достатъчна част от тях е непокътната, тогава 
имат известен шанс да изпълнят задачата, за която са дошли тук.

Ако не сте сигурни, дали сте душа-помагач, това не е 
толкова важно, защото, независимо от всичко, вие можете да 
изберете да живеете като такава. Всичко, което трябва да 
направите, е да мислите, чувствате, говорите и действате от най-
висшето място в себе си, да идентифицирате и следвате онези 
интереси, които произтичат от истинския вас (вашето висше Аз), 
за да смъкнете маската на страховете и низши страсти, които са 
ви присадени от раждането ви в Контролната система. Ако 
милиони хора постъпят така, върху стените на този затвор ще се 
натрупа напрежение, докато не се появят пукнатини и се 
разширят до проходи, позволяващи бягство. Това звучи 

*Ra material wanderer, Bringers of the Dawn systems buster
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драматично, но на практика това означава, че по-висшите души, 
които остават верни на себе си, вдъхват увереност у другите и 
им показват пътя към преминаване на границата на този 
материален свят. Това се свежда до поддържане на 
оптимистично мислене, чрез което се съзнават и заобикалят 
капаните, като се прави избор, базиран на интуиция и мъдрост, а 
не на социално очакване, и като се служи на духовното 
укрепване на другите в съответствие с възможностите и 
обстоятелствата.

90


