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Свръхизмерната контролна система

Негативните сили смятат душите-помагачи за 
непредвидими и неконтролируеми заплахи за техния план. 
Понеже Контролната система зависи от хората, даващи й сила 
чрез програмираната си вяра в илюзорни ограничения и 
невежество относно по-добри алтернативи, ако достатъчно 
индивиди се събудят духовно и приложат на практика по-висши 
способности и знание, Контролната система сигурно ще рухне 
като къща от карти. И така, освен че манипулират и се хранят от 
хората, негативните същества използват Контролната система, за 
да потискат или унищожават душите-помагачи, преди те да 
станат достатъчно силни да изпълнят своята мисия.

По-низшата половина на Контролната система (медии, 
училища, армия, религия и т.н.) манипулира масите и преди 
всичко е операция, извършвана от трето измерение от хора, 
печелещи за сметка на другите. Горната половина се задейства 
директно от негативни астрални, извънземни и демонични сили, 
които използват сложни методи от по-висши измерения, за да 
вземат на прицел душите-помагачи или да вербуват определени 
индивиди, които са полезни за техния план. По-долу ще опиша 
най-обичайните методи на Контролната система и ще ви дам 
няколко метода за защита.

Манипулирани агенти
Свръхизмерната Контролна система разполага с шест 

милиарда души, от които да избира слаби умове, които могат да 
бъдат манипулирани, за да обкръжават и духовно задушават 
развиващи се души-помагачи.

Колкото по-малко присъства душата и колкото по-малко 
активна е тя в даден човек, толкова по-контролируем е той от 
негативните сили. В моменти на отсъствие на ума всеки може 
телепатично да бъде подтикнат да направи или каже нещо, за 
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което да съжалява. Когато не се осъзнаваме напълно, емоциите 
ни могат изкуствено да бъдат понижени чрез технологични или 
екстрасенсни манипулации, така че да се почустваме 
необичайно раздразнителни и реагиращи; мислите ни могат да 
бъдат насочени към неоправдани подозрения и недоразумения. 
Тези неща могат да се използват, за да се създават конфликти и 
недоверие между души-помагачи и онези, които са им най-
близки в живота, за да се разруши онова, което иначе би било 
обещаваща и полезна връзка.

Сред нас са и онези, на които ужасно им липсва зрелост на 
душата, които толкова са засегнати от отсъствието на духа, че са 
постоянни агенти на Контролната система. На тези хора 
обикновено им липсва самосъзнание и индивидуалност, не могат 
да покажат истинска емпатия и съчувствие и в живота на 
другите функционират като тирани или паразити. В тях липсва 
нещо висше, затова те действат безсърдечно, когато разкрият 
истинското си лице. Душите-помагачи често се раждат в 
семейства, в които поне един родител* или роднина отговаря на 
това описание; ако душата оцелее, израствайки с постоянен 
източник на тормоз, тя ще израсне силна от преживяното. Ако 
душата не издържи, тя става толкова немощна и травматизирана, 
че не може да изпълни своята задача. Това е главният начин, по 
който Контролната система се справя с душите-помагачи – като 
ги обърква и сломява с помощта на постоянни агенти. Ако една 
душа-помагач може да бъде моделирана така, че да възприеме 
недоверието, липсата на самоувереност, емоционална 
зависимост, омраза към другите, осъдително мислене или други 
разстройства, то това сериозно ще наруши нейната възможност 
да помага на други в живота.

Ако се случи да попаднете в безизходна ситуация с 
тираничен агент, имайте вяра – тя няма да продължи вечно. 

*toxic parents (отровни родители), psychopaths (психопати), 
narcissistic disorder (нарцистично личностно разстройство), petty 
tyrants (малките тирани).
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Отделяйте си малко лично време, през което да се включите в 
дейности, които развиват и подхранват вашите интереси и 
творчески способности, тъй като това поддържа пламъка на 
душата ви по време на мрак. Не вземайте навътре критиките, 
които ви заливат с цел да се намразите, да изгубите увереност в 
своите способности или да ви накарат да се предадете. Не 
допускайте чувство на неадекватност да ви тласне към 
преследване на празни цели, които не са ваши, като например, да 
бъдете мачо или емоционално закоравял, просто за да не се 
покажете слаб. Не приемайте невежествена система от 
стандарти, която цени негативните качества и се присмива на 
позитивните. Най-голямата награда за негативните същества е да 
ви превърнат в един от тях, така че, борете се с това и винаги 
помнете какво представлява истинското ваше Аз.

Постоянни агенти се използват понякога също и за 
сближаване и сприятеляване с души-помагачи в активните фази 
на събуждане, за да ги отклонят от пътя с погрешни вярвания. 
Например, ако решите да поемете по пътя на интензивно учене 
на всичко, което можете да научите за себе си и реалността, 
свръхизмерната Контролна система получава известие и в 
крайна сметка може да изпрати някой съмнителен по пътя ви. 
Този човек идва при вас, като точно имитира много от вашите 
вярвания, но като че ли малко бърза или е припрян да установи 
връзка с вас. След това, в момента, когато привлече цялото ви 
внимание, бързо превключва на куп дезинформации, като се 
опитва да ви поведе по линията на вярвания, които ви карат да се 
чувствате неудобно, и като се опитва да ви накара да се 
усъмните в придобитите преди това знания и мъдрост – не чрез 
солидни аргументи, а чрез манипулативни тактики. Често ще 
влезе в живота ви с купища наистина странни съвпадения по 
време, например като споменава определени неща, които в 
момента проучвате, но никой друг, освен вас, не знае, или като 
разказва с подробности за живота и детството си, които много 
странно и доста напомнят на вашите. Но щом окажете 
съпротива, той от мил става зъл за части от секундата. Това е 
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червен сигнал – ако се промени на 180°, щом откажете да се 
покорите на волята му, което разкрива какво всъщност 
представлява той.

Други постоянни агенти могат да бъдат изпратени само за 
да ви дърпат надолу и да ви хабят енергията. Такива хора ви 
досаждат да им бъдете учител, спасител, съветник и т.н. и идват 
като силно отчаяни и емоционално нуждаещи се от вас. Обаче, 
каквото и да им кажете, всъщност изобщо нито ви слушат, нито 
се поправят. Това е разликата между тях и хората, които искрено 
търсят съвет от вас. Вместо наистина да се възползват от 
общуването с вас под формата на научаване, мъдрост или сила, 
те просто ви отнемат все повече и повече време и енергия. Тях 
не ги е грижа за съвета, който им давате, а ги интересува да ви 
дърпат надолу. Функционално погледнато, те са като енергийни 
пиявици. Дайте им шанс да научат нещо от вас, като им дадете 
съвет, но ако започнат да ви досаждат и постоянно да отказват да 
си помогнат, тогава се махнете от тях.

И двата случая ще бъдат достатъчно ясни, когато се 
сблъскате с тях. Тук е плитката повърхностна маска, а под нея 
има нещо неприятно, което се проявява от време на време. 
Именно тези неприятни неща ще ви се набият в очи. Но 
помнете, че съществува разлика между един добър човек, който 
е имал лош ден и непреднамерено ви се сопне, и един опасен 
човек, който се прави на добър, освен в моментите, когато 
маската му падне.

Можете интуитивно да усетите какво се намира под 
повърхността на някого. Любезността му изглежда ли фалшива? 
Грубостта му не изглежда ли неадекватна за него? Лесно бихте 
допуснали грешка, ако решавате кой е позитивен или негативен 
въз основа на това, дали се държи добре и дали върши хубави 
неща, или е зъл и агресивен. Умелите измамници постоянно 
използват чара си, за да мамят самотни стари дами; затова 
понякога е необходимо да четете между редовете, за да 
забележите, че някой е постоянен агент. В края краищата, не е 
важно, дали е духовно непробуден или му липсва дух, тъй като 
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всеки човек, който не може да се самоконтролира и се проявява с 
вредно поведение, не носи нищо добро, независимо от всичко. 
Ако някой ви дърпа надолу, самоуважавайте се и запазете 
дистанция.

За успешно справяне с лукави агенти е необходима 
интуиция. Изострете интуицията си, като обръщате внимание на 
това какво усещате, когато общувате с някого и запомнете това 
усещане. По-късно, след като мине време, и той покаже 
истинското си лице, можете да си спомните това усещане и да 
направите логическа връзка. Всички, които първоначално са ми 
оставяли неприятно впечатление, накрая видимо разкриваха 
негативните си намерения или цели. Всички, които усещах като 
съвършени и добронамерени хора, накрая се оказваха творчески 
души с жизнена искра.

За да избегнете неоснователни съмнения към някои хора, 
не търсете под лупа предупредителни сигнали в поведението на 
някой, който изглежда не особено приятен, иначе ще се 
принудите да видите нещата такива, каквито искате да ги 
видите, а не такива, каквито са. Ако има предупредителен 
сигнал, ще го забележите. Всичко, което трябва да направите, е 
да избягвате да търсите рационално обяснение на тези 
предупредителни сигнали, когато ви се набият на очи. Така че 
останете спокойни и неутрални, за да избегнете промъкване на 
предубеждения във вашите наблюдения. Негативните същества 
могат да използват комбинация от имплантирани мисловни 
цикли и дирижирани недоразумения, за да накарат две 
позитивни души да изгубят доверие една в друга, така че 
внимавайте. За разлика от истинските предупредителни сигнали, 
изкуствено предизвиканата параноя се появява с ирационален 
импулс на раздразнителност и свръхчувствителност, вместо ясно 
осъзнаване на опасността. Разликата между предпазливостта и 
параноята е, че предпазливостта е ясно определена, но спокойна 
и без ирационални импулси, параноята е интоксикация.

Важно е да се помни, че тези агенти често не съзнават 
какво правят. Не бива да ги обвиняваме за техните действия, 

95



понеже те нямат контрол върху себе си. Затова бъдете милостиви 
към тях и разберете, че те са просто безпомощни пионки, 
използвани в игра, която е извън възможността им да я разберат. 
Да имате милост не означава да оставите някой да ви прегази, а 
това означава да проявите разбиране, обаче с прозорливост и 
твърдост, с категоричност, когато е необходимо, без да изпитвате 
презрение или омраза. И най-важно от всичко – не губете 
надежда в хората заради своите преживявания с по-негативните 
такива. Има други позитивни души като вас, с които пътищата 
ви ще се пресекат, когато му дойде времето, а създаване 
приятелства с онези, които са настроени на вашите вълни, може 
да бъде източник на голямо облекчение, сила и радост.

Отвличания и програмиране на ума
Най-директният и най-коварен метод, който негативните 

същества използват да парират потенциални заплахи, е като ги 
похищават, променят умовете им и ги връщат у дома без 
спомени за това какво се е случило. Може една вечер да си 
легнете, да бъдете отвлечен и да се събудите на другата сутрин 
само със смътно чувство за безпокойство и умора. А през нощта 
може да сте били за няколко часа на борда на извънземен кораб 
или в подземна база, където са ви програмирали ума с 
хипнотични команди*, които остават заровени във вашето 
подсъзнание като бомби с часовников механизъм. След това, 
през следващите дни, тези команди биват безшумно активирани 
и изведнъж може да почувствате, че изпадате в непреодолима 
депресия, че мразите или изгубвате доверие в себе си или други 
хора, че имате ирационални или неморални подбуди или да 
кажете нещо, което създава конфликт между вас и друг човек, 
който може също да е програмиран.

Отвличанията се извършват или от негативни извънземни 

*posthypnotic suggestions (постхипнотична сугестия), hypnosis 
(хипноза), brainwashing (промиване на мозъци), mind control (контрол 
над ума)
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същества, или от негативни хора с извънземна технология. 
Последните се състоят от строго секретни групи в агенциите за 
военно разузнаване на САЩ, Великобритания и Израел, групи, 
които са попаднали изцяло под контрола на негативни 
извънземни. Замесени са също и членове на подземната 
цивилизация, спомената по-горе. И едните, и другите, и третите 
са виждани от похитени, които случайно си спомнят своите 
преживявания, често да работят рамо до рамо.

Похитителите притежават изключително сложна 
технология. Както беше споменато, извънземните имат 
способността да „замразяват“ времето, да парализират и чрез 
левитация да прехвърлят в своите кораби хора през твърди стени 
или прозорци или просто да изваждат душите от хората, като 
телата остават в леглото. Корабите им могат да се изтеглят 
обратно в друго измерение, да летят бързо в открития космос, да 
си променят размера и да изглеждат много по-големи отвътре, 
отколкото отвън. Напредналите военни фракции имат портална 
технология, която създава междупространствен тунел между 
тяхната подземна база и вашата спалня, през който да ви 
пренесат. Техните бази могат да бъдат наситени с ускорено 
времево поле, така че да бъдете там осем часа, а у вас да минат 
само два часа. Те могат да поставят дори имплант в мозъка ви, 
чрез който да ви програмират дистанционно, докато спите.

Всичко това звучи много фантастично, страшно и 
налудничаво, но има достатъчно хора, спомнящи си своите 
преживявания и предоставящи много подробни показания, които 
сочат, че вероятността гореспоменатото да се случи е много 
голяма. Тъй като има да се каже много повече, отколкото е 
изложено тук (като например факта, че извънземните отвличат 
хора и за да събират генетичен материал, от който да създадат 
раса от извънземно-човешки хибриди, които ще действат като 
връзки между хората и извънземните), важно е да се запомни, че 
не всички ваши мисли и подбуди са непременно ваши собствени.

Извънземните могат да програмират отвлечени от тях да се 
влюбят един в друг, само за да изключат след това единия и да 
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оставят другия да страда от несподелена любов*. Те също така 
могат да програмират чувства на обреченост, мисли на крайно 
отчаяние и за това, че всичко е безсмислено, или да се прицелят 
в някой, който още е малко дете, и да използват програмиране в 
продължение на няколко години, за да покварят една душа-
помагач и я превърнат в антисоциална, морално извратена и 
емоционално осакатена. Военните групи обикновено 
програмират в своите мишени войнствен начин на мислене за 
оцеляване и съперничество, като например създаване на 
обсебеност от оръжия и използване на насилие за решаване на 
проблеми; някои от тях накрая стават училищни убийци или 
луди бомбаджии, за които чувате в новините. Затова е много 
важно да наблюдавате своите мисли и чувства и да избягвате да 
давате непроверен израз на онези импулси, които са ненужно 
враждебни, депресиращи, обсебващи или самоунищожителни.

Знаците за това, че сте били отвличани, могат да бъдат 
следните: внезапно се събуждате с паническо усещане, че нещо 
зло дебне в стаята, събуждате се рано сутринта с чувство за 
тревога и че сякаш току-що сте си легнали, или се събуждате в 
обичайното за вас време, но се чувствате изключително уморен 
или измъчен, което не е пропорционално на работата, която сте 
вършили предния ден. Ако имате домашни любимци, те също 
могат да бъдат много уморени или враждебни, след като са 
станали свидетели на отвличането. Умът ви може да бъде 
изключително празен или замъглен през деня като резултат от 
интензивното програмиране, на което сте били подложени. 
Може да имате необичайни синини, одрасквания или белези по 
своето тяло, каквито не сте имали предната вечер; някои от тях 
са заради поставени импланти, за да се следи и наблюдава 
вашето местоположение, жизнени показатели, мисли и чувства. 
Отвличането може да бъде предшествано от видения на 
извънземни, щом затворите очи да заспите, виждане на 
предупредителни числа или чуване на звън в ушите час или два 

*alien love bite, Eve Lorgen
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преди лягане, както и необичайна раздразненост на домашните 
любимци или тяхното реагиране на невидими неща, движещи се 
из стаята.

Предотвратяване на отвличане не винаги е възможно, 
затова извършването на последващ контрол на щетите чрез 
пресичане на програмираните мисли в зародиш, е първата и най-
важна линия на защита. Но сериозността и честотата на поява на 
отвличанията може да се намали чрез следните методи.

Първо, важно е да имате настроение и самоувереност, като 
прогоните страха и обсебващата параноя, понеже последната 
понижава вибрациите на душата ви и улеснява другоизмерните 
извънземни или военната технология за телепортация, за да се 
настроят на вашата честота и да ви отвлекат чрез телепортация.

Второ, известен е фактът, че най-много отвличания се 
случват, когато някой спи, и че хората, които могат да бъдат 
похитени, докато са будни (като например, когато карат по тъмен 
междуселски път), са онези, които имат достатъчно слаби души 
и съзнание. Това показва, че свободната воля, силата на душата и 
съзнанието са мощни препятствия за отвличането – ако някой 
остане буден през нощите, когато са се появили предшестващи 
сигнали за предстоящо отвличане, това ще им попречи да го 
отвлекат, но ако това е невъзможно, тогава използвайте гласово 
активиращ се видео рекордер, който да улови всяка необичайна 
дейност през нощта; като прегледате записа на сутринта и като 
осъзнаете това, похитителите ще имат много по-сложна задача 
да се появят, без да бъдат хванати. Преди няколко години, по 
време на чести отвличания, инсталирах уеб камера, активираща 
се от движение, за да се запиша, докато спя – онази нощ токът 
спира шест пъти, като всеки път компютърът се презарежда и 
записът спира. Похитителите не бяха доволни, че направих това, 
но този инцидент показва, че такива неща намаляват 
възможността им да правят каквото искат.

Трето, преди да си легнете, можете да си пожелаете силно 
да останете защитени от всички негативни намеси през нощта, 
докато не станете. Можете да изпратите искрено искане до 
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позитивните сили, до своето висше Аз, да ви защити. Можете да 
опитате и да повишите честотата на душата си, като си мислите 
и спомните нещо, което ви кара да се чувствате добре, след това 
визуализирайте стаята или апартамента си заобиколен от здрав 
сферичен щит от ярка светлина. Всичко това ще ви помогне да 
закрепите желанието си и да утвърдите избора си против това да 
бъдете отвлечен.

Нивото на технологията, използвана при отвличанията е 
толкова напреднала, че трябва да се вземат пред вид 
метафизични закони, не само физични. В основата си тези 
закони гласят: „Можете да направите всичко със своя целеви 
обект, освен онова, което абсолютно нарушава свободната му 
воля. Така че ще откриете, че има някои манипулации, които е 
невъзможно да се извършат“. Едно такова ограничение е 
директното убийство на целеви обект; това рядко се допуска, 
освен ако целевият обект не е слаб или има достатъчно силно 
желание (като например, ако силата на душата му е отслабена 
чрез продължителна злоупотреба на наркотици, ако е поканил 
негативните сили чрез окултни ритуали, мислейки, че всички 
извънземни са добри и молейки се да ги срещне и т.н.). Заради 
тези ограничения, извънземните прибягват към „по-меки“ и по-
допустими методи, като например програмиране на ума, което 
може след време да накара похитения да се самоунищожи, ако 
избере да се подчини на тези ирационални мисли и пориви. 
Фактът, че е имал избор в тази ситуация е онова, което е 
запазило свободната воля съгласно метафизичния закон. Така че, 
колкото повече осъзнавате онова, което ви правят (ако се случи 
да сте похитен), и колкото по-силно си пожелавате да бъдете 
защитен от отвличания, толкова по-малка възможност имат да ви 
отвлекат, без да нарушат свободната ви воля.

Междуизмерно време и циклични влияния
Няма съмнение, че някои дни изглеждат по-добри и по-

спокойни от други. През някои дни сякаш пъкълът се е отворил 
и хората са се побъркали. Когато множество индивиди на 
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различни места имат подобни негативни преживявания по едно 
и също време, тогава им въздейства някакво по-голямо влияние, 
а не просто това, че като са станали, са стъпили с левия си крак.

Най-силното от тези влияния е на Луната. Според 
фолклора, при пълнолуние върколаците се трансформират от 
обикновени хора в хищни зверове. Понятието лунатик на 
английски (луд) идва от старо поверие, че влиянието на Луната 
влошава състоянието на душевно болните. Това е доста близо до 
истината; дните по новолуние и пълнолуние, както и два-три 
дена преди и след тях, са дни, в които потенциалът за 
негативното е силно нараснал, защото тъмнината в нас се 
засилва и ние по-лесно можем да се раздразним, реагираме, 
обидим или депресираме. Пълнолунието изкарва навън 
екстравертирана тъмнина, която може да накара човек да се 
нахвърли безчувствено на други хора, докато новолунието 
изостря интровертираната тъмнина, което кара човек да стане 
прекалено чувствителен и лесно да се обижда и отчайва*.

Онова, което се случва по време на тези периоди в лунната 
активност, е аналогично на метеорологичното време, което става 
бурно и се създават благоприятни условия за поява на урагани. 
Понякога само чувате гръмотевици, друг път торнадо 
опустошава града. Вероятностите за внезапно нарастване на 
напрежението между хората се увеличават. Увеличава се и броят 
на негативните случайности по време, онези крайно невероятни 
„случайности“, които наистина ви развалят настроението. 
Механизмът, който стои зад влиянието на лунната активност, 
има връзка с изравняването на Земята, Слънцето и Луната на 
една линия, което създава смущения в гравитационното поле. Те 
временно замъгляват границата между нашето измерение и по-
висшето негативно измерение, като позволяват на негативните 
сили и енергии по-лесно да ни манипулират. Други влияния, 
които смущават границата между измеренията, включват 
слънчевата активност, като например слънчеви петна, слънчев 

*Вижте статията ми Food for the Moon (Храна за Луната)
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вятър и геомагнитни бури; фронтове на времето, които минават 
директно над нас; както и последните големи бедствия в света, 
защото увеличеният брой на жертвите и пострадалите дава на 
Контролната система допълнителна енергия, за да манипулира 
други целеви обекти.

Това са периоди, през които енергийната ферма събира 
своята „рента“. Ако около новолуние или пълнолуние имате 
много лош ден, важно е да разберете, че той ще отмине като 
всяка буря, и че в такъв период някои хора не приличат на себе 
си. Обърнете внимание на сънищата, които имате няколко дена 
преди новолуние или пълнолуние; често те са символичен ключ 
за вас да разгадаете какво ви чака в близко бъдеще. Ако с тяхна 
помощ успешно определите естеството на предстоящия 
проблем, то самото му осъзнаване може да му попречи дори да 
се появи, а вашата решителност – да ви помогне да бъдете 
позитивно настроени по време на даден период от лунната 
активност. Бъдете изключително предпазлив по време на такива 
периоди и сдържайте емоционалните си реакции.
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