
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ VI

В предишните части се съсредоточих върху негативните 
извънземни, за да подчертая широкото разпространение, 
изтънчеността и коварството на техните методи на 
управление и контрол. Те могат да осъществяват враждебни 
тайни планове, без да са брутални или плашещи с появата си. 
Вместо това, те увеличават до максимум своята 
привлекателност, за да изградят погрешни представи и 
убеждения у своите мишени, така че, неспособни да вземат 
напълно информирани решения, техните мишени наивно и 
доброволно да изберат да се откажат от суверенитета си.

Можем да направим разлика между позитивните 
извънземни и измамниците като знаем повече за това как 
наистина изглежда всеки. Какви уникални характерни черти 
трябва да покажат на думи и дело, за да бъдат квалифицирани 
като истински доброжелателни? Търсим ключовите 
характерни черти на позитивните извънземни, които не могат 
да се имитират от негативните измамници, поне не без да 
излъжат за своя таен план. Нашите стандарти не трябва да 
бъдат нито толкова занижени, че да квалифицират 
неправилно измамниците, нито толкова високи, че 
доброжелателни групи с невинни недостатъци да не могат 
изобщо да бъдат квалифицирани.

В тази последна част ще споделя своите хипотетични 
заключения относно естеството и подбудите на позитивните 
извънземни.

Какво означава позитивен?
Противно на стереотипите, породени от движението Ню-
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ейдж, позитивният духовен път не е да бъдеш смирен, 
простодушен и безкрайно радостен до степен да станеш 
пасивен и в неведение относно проблемите на живота. 
Хората, които възприемат това поведение завършват 
откъснати от реалността и в края на краищата се изправят 
пред горчиво разочарование. Истинската духовност трябва да 
бъде практична, обаче трансцедентална, истинска както за 
физическата, така и за метафизичната реалност, кореняща се 
в опита, обаче оживяла от божествено вдъхновение. Тя 
трябва да приеме ограниченията на нечие сегашно състояние 
на съществуванието, обаче да позволи напредък отвъд това 
съществувание чрез отваряне вратата за влияние от дори по-
високо ниво на съществувание.

Не може да бъде иначе. Една извънземна цивилизация, 
затънала в блажено отрицание, самозалъгване и 
непрозорливо приемане, би се разпаднала поради 
собственото си безразсъдство или би станала плячка на 
измамници по същия начин, както дружелюбни, но сляпо 
доверяващи се хора се мамят от шарлатани.

Истински позитивният път е този на силата, 
практичността, прозорливостта, разбирането, баланса и 
гнозиса. Гнозисът е по-висша духовна интелигентност, 
представяна в своята най-нисша форма като обективна 
интуиция21. Той взема предвид вътрешно разкриване на 
дълбоки прозрения и пряко разпознаване на истината, скрита 
във външни източници на информация. Той заема мястото 
както на интелекта, така и на по-нисшите емоции, като по 
този начин остава уязвим за дезинформация, емоционална 
манипулация и погрешни логически заключения. Тази 
възможност интуитивно или ясновидски да се получи достъп 
до по-висше разбиране е главният катализатор за духовна 

21  По-висшата духовна интелигентност в контекста на тайния план на 
извънземните измамници се разглежда в работите на Маршал Ваян Съмърс: 
http://newmessage.org/books
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еволюция, защото насочва човек към истината и го 
предупреждава за измама или грешка.

Позитивният път води до реализиране на индивидуалния 
потенциал, като прави човек дори по-ефективен както на 
физическо, така и на метафизично ниво. Той оптимизира 
способността да се служи на духовното благополучие и 
еволюция на други и по този начин да се спомогне за 
осъществяване на божествената цел на Сътворението.

„Позитивен“ и „негативен“ не са обикновени субективни 
термини, по-скоро те са пряка и логична последица от някои 
фундаментални факти на нашето съществувание:

• Хората и извънземните са съзнателни същества със 
свободна воля.
• Свободната воля води до независимост и 
индивидуалност.
• Индивидите общуват със себе си, със света и помежду 
си.
• Общуването между индивидите променя тяхното 
съзнание.
• Свободната воля определя, дали промяната е 
израстване или потискане.
Понеже свободната воля позволява избор между 

подпомагане или потискане на съзнанието и свободната воля 
на други, следователно има:

• Същества, които служат на цялата система чрез 
разширяване на своето съзнание и свободна воля в 
хармония с разширяването на съзнанието и свободната 
воля у другите.
• Същества, които служат на самите себе си за сметка 
на потискане съзнанието и свободната воля на другите, в 
ущърб на цялата система.
Това по същество дефинира позитивния и негативния 

път. Позитивният път запазва равновесието чрез увеличаване 
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до максимум на свободната воля в системата, другият създава 
липса на равновесие чрез намаляване на свободната воля на 
другите чрез сила, измама и асимилация; първият 
благоприятства за напредъка както на самия човек, така и на 
другите, вторият благоприятства за напредъка на самия човек 
в ущърб на другите.

Единствената причина негативният път да може да 
продължава да съществува изобщо без ентропично разпадане 
е защото функционира като паразитна схема на Понци, 
където йерархията на хищниците зависи от безкрайното 
вливане на нови членове и ресурси, за да се предотврати 
гладуването и имплозията. Земята е станала полигон за 
вербуване и хранене за поне една такава йерархия.

Колко универсален е позитивният път? Може ли да бъде 
следван от различни типове извънземни същества, 
независимо от тяхната физиология? А какво да кажем за 
чувства като любов и състрадание? Може ли влечугоподобно, 
в чиято физиология липсват невропредавателите за 
позитивните емоции на млекопитаещите, да следва 
позитивния път? Разбира се.

Съзнателните същества са повече от едно тяло; те са 
безсмъртни искри на съзнание, населяващи временни тела. 
Истината, разбирането, прозорливостта, мъдростта и по-
висшата духовна интелигентност са достойнства на 
съзнанието, които се издигат над биологията. По подобен 
начин, чистата любов, която е импулс за защита и напредък 
на съзнанието, също е универсална. Може би физиологията 
на млекопитаещите изразява чистата любов повече чрез 
чувствата състрадание, съпричастие и лична загриженост, 
докато физиологията на влечугоподобните може да я 
изразява повече чрез чувствата за дълг, чест и необходимост. 
И в двата случая тези чувства са съпроводени от чувство на 
разбиране, и в двата случая се подпомага напредъкът на 
съзнанието у онези, които са обичани.
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Позитивността е дефинирана тук на строго метафизична 
основа. Всичките й необходими свойства са свойства, 
произтичащи от съзнанието или, да бъдем по-точни, от духа, 
който е трансцеденталната искра на съзнанието, обитаваща 
сърцевината на съществото. Докато дадено същество е 
съзнателно, индивидуализирано, има свободна воля и общува 
с другите, позитивният път е отворен за изследване.

Съображения
При дефиниране на това какво представлява позитивният 

извънземен, трябва да имаме пред вид няколко неща. 
Първото е че не всички позитивни групи са идентични; те 
могат да имат различни мисии, външен вид, култури на 
произход, ниво на развитие, функционална връзка с 
човечеството и средства за постигане на своите цели.

Те варират в развитието си – от това, което човечеството 
би постигнало след няколко хиляди години на по-нататъшен 
духовен и технологичен напредък, до същества, които имат 
напълно трансцедентално пространство и време, които вече 
не използват превозни средства, тела или дори 
персонализирани индивидуалности в някои случаи. Казано по 
друг начин, спектърът на позитивни извънземни се простира 
от извънземни до ултраземни. Между тези две крайности са 
онези, които са се издигнали над линейното време, но все 
още могат да обитават тела, да използват технология и да 
пътуват в превозни средства. Те са позитивните аналози на 
негативните свръхизмерни същества, разгледани в 
предишните части на тази книга.

Те нито функционират единствено в по-висшите 
нематериални области на съществуванието, нито пък са 
винаги свързани с линейното време и триизмерното 
пространство. Функционално те не са нито строго 
ултраземни, нито извънземни, а преминават от едното в 
другото състояние, когато е необходимо. За бъдат 
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различавани, може би е необходим терминът 
„амбитерестриални“ („двуземни“).

Спектърът на позитивните извънземни може да се 
раздели, например, по следния начин:

Чисти ултраземни: Тези изключително нематериални 
същества не са замесени в отвличания или поява на НЛО, а са 
неперсонална архетипна интелигентност, функционираща 
повече като оракули, водачи и божествени пратеници от най-
висша величина. Термини като „ангели“ и „архангели“ са 
приблизително съответствие на тези същества. Те предимно 
отсъстват в литературата за НЛО, но се споменават в някои 
канализирани, религиозни и духовни текстове22.

Висши двуземни: Стоят главно в нематериално, 
хиперизмерно състояние на чисто съзнание извън 
времепространството, но материализират тела и превозни 
средства при необходимост. Изпълняват функции на 
съветници, учители, администратори, надзорници и други 
лидерски позиции. Техният фокус е повече върху 
метафизични въпроси, давайки насоки и указания на по-
нисшите двуземни въз основа на своето по-висше разбиране 
и по-широки перспективи.

Средни двуземни: Разположили са се от двете страни на 
границата между материалното и нематериалното състояние 
на съществувание. Те могат временно да материализират 
физически тела и триизмерни физически кораби в нашия 
свят, които могат да бъдат докосвани, изучавани и подлагани 
на обратно инженерство от хора, макар че техните тела и 
кораби се дематериализират при връщане към хиперизмерна 
форма. Те могат с лекота директно да се проецират в нашата 
реалност. Твърдения за позитивни извънземни, разхождащи 

22  Примерите включват „комплекси социална памет от шеста плътност“, 
споменати в материала Ра (Ra Material) и Cassiopaean Transcripts, „Unseen Ones“ 
(Невидимите), споменати в книгите „Allies of Humanity“, INSPEC, споменаващ 
се във Far Journeys от Robert Monroe, „Seth Two“, канализиран от Jane Roberts, 
еоните в гностицизма и ангелските йерархии, представени в различни религии.
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се сред нас, правейки се на хора, но които са наблюдатели и 
служители на божествена кауза, може да бъдат от тази 
категория. Техният фокус е по равно поделен между духовни 
и технически въпроси.

Нисши двуземни: Стоят предимно в материална форма, 
но са леко изместени извън нашите възприятия. Те биха 
могли да бъдат пътешественици във времето от бъдещето или 
обитатели на паралелна физическа плоскост или паралелна 
времева линия. Те са напълно осезаеми едни за други в 
тяхната естествена среда. Ако ние бъдем изместени в тяхната 
среда, бихме могли да общуваме с тях по физически начин. 
Същото се отнася за случая, когато те се изместят напълно в 
нашата среда, което те могат да правят, но явно не толкова 
лесно, колкото по-напредналите позитивни извънземни. 
Тяхната естествена среда е състояние на изместено 
времепространство, което се различава от пълната 
дематериализация и излизането от времепространството. 
Вместо съзнателно проециране на временен кораб в нашата 
реалност, те по-скоро биха изместили вече съществуващ 
такъв в нашата реалност. Сродни на висшите двуземни, те се 
занимават повече с научни, стратегически и дипломатически 
въпроси, обаче не без духовни и етични съображения.

Чисти извънземни: Тези типове са напълно физически и 
се появяват само за да посетят Земята от време на време в 
малки групи. Като се имат пред вид техните физически и 
ресурсни ограничения, те биха избягвали да пътуват до 
Земята в големи групи, за да не бъдат открити и да не станат 
плячка на фракции на по-напреднали негативни извънземни. 
Тъй като са с позитивна ориентация, без още да са излезли 
извън физическото, това предполага определена наивност и 
деликатност, които намаляват шансовете за оцеляване, 
понеже, във физическите среди, конкуренцията в борбата за 
ограничени ресурси е подразбиращият се режим на тяхното 
съществувание. Следователно, позитивните извънземни биха 
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били по-малко на брой и по-дискретни поради своята 
повишена уязвимост.

Логиката подсказва, че подобен спектър съществува и 
при негативните извънземни същества: демонични 
ултраземни на върха, пътуващи в Космоса физически 
същества най-долу и негативни хиперизмерни (негативни 
двуземни) между тези две крайности.

Връзката между тези два спектъра може да се представи 
като един легнал „Y“, разклоняващ се надясно, като единият 
път отива нагоре, а другият надолу. Пътищата са по-близко 
един до друг близо до точката на разклоняването и се 
раздалечават все повече с отдалечаване от тази точка. Онези, 
които са най-близо до точката на разклоняването, т.е. най-
нисшите в спектъра, най-вероятно споделят общи характерни 
черти и директно общуват помежду си – или чрез конфликт, 
или чрез сътрудничество. Това е така, защото те са по-малко 
поляризирани по съответните си пътища, и са се установили 
по-здраво във физическата реалност. Физическата реалност е 
консенсусна реалност, която стимулира причинните 
взаимодействия. И така, някой може да открие нисши 
позитивни и нисши негативни двуземни или в директен 
физически конфликт помежду им, или, при редки и 
принудителни обстоятелства, да работят заедно, ако това им 
позволява постигане на независими цели.

За разлика от негативните извънземни общества, които са 
основани върху съперничество, власт и измама и по този 
начин са силно разделени на категории, позитивните 
извънземни общества са по-хармонични, интегрирани и 
обединени помежду си. Това не означава колективно 
съзнание подобно на кошер, където индивидуалността е 
потисната, а напротив – хармонизация на духовно развити 
личности във взаимно резониращи мрежи. В тези мрежи 
съществува баланс между индивидуалното развитие и 
сплотеността на обществото, като второто произтича от 
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духовната база на първото.
Онези, които се свързват с висша духовна 

интелигентност, се свързват със същия божествен източник и 
следователно споделят една духовна връзка и разбиране с 
другите, които също са свързани. Това естествено води до 
един вид братство, родено не от програмиране или 
принудително налагане от страна на външен авторитет, а от 
общо фундаментално разбиране и споделена любов към 
истината, свободата и равновесието. То не трябва да се бърка 
със сектантските религиозни аспирации, които при смесване 
на догмата с личните пристрастия водят до вътрешни борби и 
религиозни войни. Истинската духовност извира от общ 
източник и води до хармония и единство, докато 
субективните системи от вярвания постигат обратното.

Друг пункт, който трябва да се вземе пред вид, е, че 
обществената еволюция и индивидуалната духовна еволюция 
са отделни процеси. Човечеството може да е прогресирало 
политически, технологично и икономически през последните 
няколко хиляди години, но това не означава, че средният 
човешки индивид е еволюирал съответно. Пороци като 
алчност, невежество, егоизъм, високомерие, ревност и гняв са 
широко разпространени днес, както и в древни времена. 
Следователно, едно общество, което изглежда развито, може 
да бъде съставено от неетични и духовно неусъвършенствани 
индивиди, контролирани само чрез сложни системи за 
управление, които биха могли да го направят далеч не 
позитивно. Така че външно представените мир, ред и научен 
напредък на една извънземна група не са непременно 
доказателство за скрита позитивност, защото те биха могли 
просто да маскират и скрита индивидуална духовна атрофия.

Духовната еволюция не е свързана само с изучаване и 
следване на религиозен морал или философска етика, което 
означава програмиране от външни източници, по-скоро тя е 
свързана със съзряване на душата, така че присъщата 
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мъдрост, прозорливост и съвест, развити в един живот, да 
продължат в следващия. Само ако при раждане вече 
присъства дестилат от висша духовна интелигентност, 
функционира активно през живота, като насочва личните 
решения и перспективи, и укрепва с успешни прераждания, 
това може да се нарече духовна еволюция. И само ако едно 
общество се състои от духовно еволюирали индивиди, то 
може да бъде наречено истински позитивно. Индивидуалната 
еволюция не познава граници и може да протича по-бързо от 
еволюцията на обществото. Един посветен индивид, получил 
съответна езотерична подготовка, би могъл да извърши за 
няколко живота това, което би отнело на човечеството като 
цяло хиляди години, за да го постигне. Разликата между 
човешката цивилизация и позитивните извънземни е тази: 
духовната висота, която хората трябва да постигат 
индивидуално, позитивните извънземни са постигнали с 
цялото си общество. Следователно, средният човек е по-
малко напреднал от средния двуземен, така че може да се 
каже, че в еволюционната стълбица двуземните са се 
изкачили по-далеч от човека.

От друга страна, някои хора може да бъдат по-
напреднали от някои извънземни. Да вземем пред вид някои 
езотерични учители, които са оказали силно влияние върху 
човешкото духовно осъзнаване. Може би това са били хора 
по рождение, които са израсли далеч над нормата или някои 
може би са били висши двуземни, които доброволно са се 
преродили в човешкото общество, за да допринесат за 
неговото издигане. Дори би могло да съществува човешко 
духовно братство, посветено на нашето издигане, което е на 
по-високо ниво на духовно развитие от това, например, на 
дадена група нисши двуземни, която се е фокусирала повече 
върху справяне с тайния план на негативните извънземни, 
въпреки че и двете в края на краищата са част от една и съща 
божествена мрежа, независимо от това дали се познават едни 
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други или не.
Всичко това ни показва, че линията между хора и 

извънземни е неясна на индивидуално ниво и е градирана на 
ниво общество, така че онова, което те могат да вършат 
масово по подразбиране, ние можем да го вършим 
индивидуално като изключение за нашия вид и ще можем да 
го вършим в обществото като цяло след по-нататъшна 
духовна еволюция. Така че нито човечеството трябва да се 
очерня, нито положителните извънземни трябва да се 
обожествяват на базата на погрешното предположение, че 
последните са универсално по-висши от първите, понеже има 
изключения.

По същия начин съществуват изключения и при 
извънземните. Тъй като индивидуалното развитие позволява 
на някои да бъдат по-високо развити от другите, то въпреки 
тяхното единство, в рамките на една позитивна извънземна 
цивилизация биха могли да съществуват повече или по-малко 
напреднали извънземни, например, както висшите, така и 
нисшите двуземни, работещи заедно. Би било погрешно да 
приемем, че една извънземна цивилизация е съставена 
изключително от нисши двуземни, а друга – изключително от 
ултраземни, тъй като във всяка би имало изключения. 
Средното ниво на развитие е това, по което се различават 
цивилизациите помежду си, и в този смисъл няколко 
позитивни цивилизации могат да си сътрудничат, като 
средното ниво при някои е по-близо до това на ултраземните, 
при други – до това на извънземните, като често последните 
уважават мъдростта и ръководството на първите.

Характеристика на позитивните хуманоидни 
извънземни

Как изглеждат позитивните хуманоидни извънземни? 
Приблизителен отговор можем да получим от: 1) разказите на 
похитени и контактирани, като имаме пред вид възможността 
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от фалшификация, разкрасяване и измама; 2) езотерични, 
митологични и религиозни текстове, когато се споменават 
благодетели, които не са хора; 3) лични преживявания в 
сънища, астрална проекция, похищения и физически 
контакти в реалния свят. От тези източници извлякох 
следната приблизителна информация:

Техните словесни и телепатични съобщения отекват с 
истина и показват голяма трезвост и дълбочина на разбиране, 
но в тях също има скромност, предвидливост и 
съобразителност да опростят своите съобщения и да се 
представят с по-малка интелигентност, така че да не се 
налагат или сплашват. Следователно, те могат да направят 
впечатление на въздържани и внимателни същества, които 
мерят думите си. В общи линии, те съзнават своето влияние и 
се въздържат от прекалено ранно даване на отговори, за да не 
ни лишат от нашите възможности за научаване. Те са добри в 
шифроването на по-дълбоки истини в това, което казват, 
истини, които разкриват самите себе си едва в последствие, 
когато човек стане достатъчно зрял, за да ги разбере, освен 
това, те са също толкова талантливи в концентрирането на 
много значения в малко думи и уцелването на момента кога 
точно да кажат нещо, за да се направи каталитична и сигурна 
разлика.

Можем да разпознаем у тях висока степен на способност 
да чувстват, яснота, добросъвестност, интелигентност и 
мъдрост, поне в отношението им към нас. Има погрешно 
схващане, че висшите позитивни същества не са напълно 
съзнаващи и будни, че да бъдат просветени означава, че 
съществуват в състояние на спокойно блаженство, сякаш са 
на успокоителни и сервират празни баналности и афоризми 
от баница с късмети. Истински позитивните същества обаче 
имат висше съзнание, а не окастрено съзнание. Те не са слепи 
към реалността или парализирани, за да не признаят онова, 
което ние смятаме за неудобни истини, а могат да ги видят 
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ясно в своя висш контекст и имат реалистично отношение 
към всички тях.

Те изпитват любов, съпричастие, състрадание, но не за 
сметка на разума, мъдростта и разбирането. По-скоро тези 
две страни (висшата емоционална и висшата интелектуална) 
са слети в хармония и равновесие. Любов без разбиране води 
до сантименталност и лековерие, а разбиране без любов може 
да доведе до студен интелектуализъм и жестокост. Висшите 
позитивни извънземни, след като са достигнали до 
определено ниво на духовно развитие, не страдат от нито 
един дефект. Балансираните езотерични системи на развитие 
отвеждат човешки индивиди до същото ниво на топлота и 
разбиране. Измамниците могат да накарат своите мишени да 
си мислят, че измамникът трябва да е позитивно същество, 
излъчващо добри вибрации, като си служат с подправено 
чувство на топлота, което ограничава осъзнаването на 
измамата. Обаче тези уж позитивни емоции са просто 
предизвикани химически или хормонални реакции, които 
замъгляват способността за оценка, вместо да я изострят. 
Истински позитивните същества имат топлота, която може да 
бъде почувствана, без да трябва човек да е залят от чувства, 
тъй както човек усеща топлината на огъня, без самият да бъде 
в огъня; измамниците обаче, образно казано, „поставят човек 
в огъня“ с изкуствено предизвикани емоции, така че, въпреки 
техните студени сърца, човек може погрешка да проецира 
тази топлота върху тях. Измамниците предизвикват ефект, 
потискащ, а не подкрепящ осъзнаването. Истински 
позитивните същества имат максимален ефект, като ви 
правят повече от това, което сте в действителност, издигайки 
вашия хоризонт и яснота, докато измамниците кастрят 
вашето съзнание до управляем размер. Когато си имате 
работа с фалшиви позитивни, винаги имате чувството, че сте 
изпаднали в транс, вцепенени сте, хипнотизирани или 
потопени.
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Позитивните същества, по-конкретно средните двуземни 
и по-висшите, никога не призовават вашите по-нисши 
инстинкти и не използват средства за гъделичкане на егото, 
за да заставят някого да им сътрудничи. Вместо това, те 
апелират повече към вашия висш разсъдък и интуиция. Те не 
развяват подаръци или привилегии, за да ви накарат да 
действате срещу своята по-добра преценка, но може да 
изпратят неочаквана компенсация за това, че сте следвали 
своята по-добра преценка по време на изпитване на 
обстоятелствата. Те няма да се опитат да ви впечатлят с 
фантастични титли, непотребен технически жаргон, 
предназначен за объркване, или с подробни, обаче 
безполезни баналности. Вместо това, те прилагат 
практически и минималистичен подход, придържайки се към 
онова, което има значение. Понякога те се колебаят да 
говорят много за своята самоличност или произход, тъй като 
това би могло да доведе до множество проблеми, 
включително лично боготворене и излагане на риск личната 
им безопасност, като последното е голям проблем за нисшите 
двуземни поради това, че са физически същества.

Макар че висшите позитивни същества са духовно по-
развити и по-изтънчени от това, което представляваме в 
момента ние, те в никакъв случай не са идеални. Колкото по-
близо са до нашето ниво на развитие, в смисъл – колкото по-
ниско е тяхното положение сред останалите от вида на 
висшите позитивни същества, толкова по-склонни са да 
действат въз основа на непълна информация, правейки 
наивни предположения и доверявайки се не на когото трябва. 
Свободната воля оставя бъдещето отворено в определени 
граници, така че има място за грешка. Колкото по-нисши са 
двуземните, толкова по-ограничен е погледът им в бъдещето. 
Тези грешки са от метафизичен порядък и не могат да бъдат 
поставени под общ знаменател с допуснатите от някои уж 
невинни извънземни процедурни грешки, както са наречени в 
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източници на дезинформация, за да обяснят грубото 
третиране на похитените. Те са метафизични грешки с 
метафизични последствия.

Ето един пример за това как се различават позитивни и 
негативни същества – негативните извънземни имат по-
голямо предпочитание към физическото състояние, а 
позитивните поставят по-силен акцент върху духовността. 
Позитивните същества са по-загрижени за освобождаването и 
усъвършенстването на душата, запазването на свободната 
воля, разпространението на знания и мъдрост и други 
трансцедентални идеали, а негативните извънземни са по-
загрижени за събиране на ресурси, генетични манипулации и 
опазване на своя добитък. Това не означава, че позитивните 
извънземни се отнасят с пренебрежение към физическото 
състояние, че са безразлични към опазването на околната 
среда или че са имунизирани срещу необходимостта от 
технология; напротив: те просто знаят какво е по-добре от 
това да обръщат наопаки своите ценности и да жертват по-
висшето в полза на по-нисшето.

Двуземна технология
Технологията е необходима да се осъществи онова, което 

съзнанието не може самò. Позитивните извънземни я 
използват само до степен, до която са телесни (физически и/ 
или етерични). По-висшите двуземни използват по-малко 
технология, за да осъществят същите неща, защото те са по-
малко свързани с физическото състояние и имат по-голям 
контрол върху него чрез съзнанието си.

Чисто материалистичната технология, която познаваме, 
може да се развива само дотогава, докато не достигне 
квантовия праг и границите на детерминизма. Отвъд тази 
точка тя трябва да стане субквантова и ултрарелативистична, 
включваща междуизмерни и метафизични фактори, за да се 
развива по-нататък. Това описва технологията на нисшите 
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двуземни, която позволява инжениране на 
времепространството, завъртане на измерението, пътуване 
във времето, модифициране на етерични енергии и 
изграждане на директен интерфейс на съзнанието за кораби и 
устройства.

Всичко това може да се осъществи и чрез технологията 
на средните и висшите двуземни, само че сливането между 
съзнанието и технологията дори е доведено от тях до ниво на 
висше изкуство. Оказва се, че тяхната технология е изцяло 
податлива на съзнанието и, следователно, по принцип тя е 
алхимична по естеството си. Тя изглежда и функционира като 
технология, но всъщност е физическо въплъщение или 
етеричен валеж от мисли, намерения или духовни прототипи. 
Връзката между материалните й части отразява връзката 
между нейните висши метафизични компоненти23.

Главната разлика между технологията на негативните и 
на позитивните двуземни е спектъра на многомерната 
реалност, който всеки от тях може да достигне, и който е по-
широк за позитивните поради тяхното по-балансирано и 
холистично качество на съзнанието, резониращо по-дълбоко 
с божествения корен на Сътворението. Негативните 
двуземни, тъй като им е забранен достъпът до този корен, 
трябва да прибягват до измами, дебнене, примамване, 
пробиване на път, кражби и използване на вратички, за да се 
доберат до своята цел.

Различаване на позитивните и негативните сили

23 Вижте The Secret of the Saucers (Тайната на чиниите) (Angelucci, 1955) за 
обяснение на духовната и алхимичната природа на технологията на висшите 
двуземни. Както алхимията, така и свещената архитектура отразяват по-висша 
реалност, първата по отношение последователността и веществата, втората – по 
отношение геометрията и пропорциите. Висшите позитивни двуземни могат да 
хармонизират материалните с нематериални елементи от тяхната технология по 
алхимичен начин „както по-горе, така и по-долу“. Те може дори да са били 
вдъхновителите на алхимията, свещената архитектура и херметизма.
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Позитивните и негативните двуземни имат както 
уникални, така и общи характерни черти. Съставянето на 
списък с уникалните характерни черти ще ни помогне да 
идентифицираме ориентацията на конкретна извънземна 
фракция, а списък с общите характерни черти ще покаже на 
какво специално не можем да се осланяме, за да извършим 
това определяне. Това е полезно, защото измамниците 
използват общи характерни черти, за да „докажат“ своята 
позитивна ориентация и да придадат привидно хубав вид на 
своите уникални негативни черти.

Това, което следва, е списък с общи, уникални негативни 
и уникални позитивни характерни черти. Не всички 
позитивни типове ще имат всички позитивни характерни 
черти, но у всички тях ще липсват уникалните негативни 
черти. По същия начин, не всички негативни типове ще имат 
всичките изредени в списъка негативни черти, но у всички 
тях ще липсват уникалните позитивни черти.

Този списък трябва да бъде използван само като насока 
за бъдещи размишления и подобрения, а не като твърд 
списък, който да се прилага механично. Разликата между 
позитивните и негативните сили трябва да се определи въз 
основа на истинско разбиране, интуиция и опит, като се 
вземат пред вид обстоятелствата, и според всеки конкретен 
случай.

Общи характерни черти
И едните, и другите може да уважават свободната воля, 

като се намесват само тогава, когато бъдат помолени. 
Разликата е тази, че позитивните извънземни я уважават 
напълно и желаят тя да се изразява като информиран и 
искрен избор, докато негативните извънземни уважават 
свободната воля само като нещо, което тайно да 
манипулират, за да получат разрешение и да си узаконят 
последвалото заграбване на властта. И едните, и другите 
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могат да поискат за разрешение от нас, преди да осъществят 
пълен контакт, и едните, и другите могат да ни насърчават да 
се развиваме сами, вместо да станем зависими от тях. 
Разликата е, че негативните извънземни, с цел да управляват 
тайно прогреса в своя полза, биха препрограмирали 
населението да направи желания избор и постави начело 
лидери на общественото мнение.

И едните, и другите могат да изразяват загриженост за 
околната среда на Земята. Негативните извънземни са 
направили капиталовложения за спасяване на планетата за 
себе си: те може да искат Земята за развъдник, за плацдарм за 
бъдещи завоевателни войни и за експлоатация на природните 
й ресурси. За модерната култура е политически коректно да 
се поддържа природозащитната идея, а идеята да се живее в 
хармония със Земята й придава духовност. Застъпването на 
тези идеали изобщо не е в противоречие с тайния план на 
извънземните, тъй като ще подобри техния имидж и ще 
увеличи устойчивото развитие и ефективността на тяхната 
„ферма“, ако на човешкия „добитък“ се внуши достатъчно 
уважение към фермата, за да я поддържа сам. Така че, 
прегръщането от страна на извънземните на 
природозащитната идея и избирането на хората да се грижат 
сами за Земята не е задължително да бъде доказателство за 
позитивност, както не е и изключително доказателство за 
негативност, тъй като, независимо от всичко, уважението на 
околната среда е нещо добро и необходимо. Като че ли за 
позитивните извънземни това е с по-нисък приоритет, може 
би защото те разбират мимолетната и илюзорна природа на 
физическото състояние, съпоставено с по-висшата реалност и 
безсмъртието на душата, или, може би, те просто съзнават, че 
естествените и космическите цикли са нанесли по-големи 
щети на Земята, отколкото биха могли да причинят хората.

И едните, и другите могат да предоставят напреднала 
технология, за да помогнат за производството на енергия и 
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храна или за задоволяване на транспортни, медицински и 
други нужди. Негативните извънземни биха използвали това 
като фалшив сигнал за добра воля и няма да предоставят 
нищо, което не биха деактивирали, взели обратно или 
обезвредили лесно, ако нещата започнат да се развиват зле; 
техният подарък под формата на технология може също така 
да се използва като поощрение за сключване на сделка или 
като троянски кон. И едните, и другите биха я предоставили в 
по-малък мащаб на своите обучени човешки контакти, за да 
осигурят оцеляването им в тежки времена. Позитивните 
извънземни са по-резервирани по отношение предлагане на 
своята технология, особено като имат пред вид потулените 
човешки изобретения, които вече съществуват и които се 
нуждаят от свобода, за да се разпространяват.

И едните, и другите могат да се застъпват за мир, 
ненасилие, социална хармония и единство. За негативните 
извънземни, освен че подобряват имиджа им чрез 
опровергаване на очакванията за враждебност от извънземни 
насилници, тези идеали запазват реда, ефективността и 
покорството сред контролираното от тях население и по този 
начин спомагат за париране на дисидентско и независимо 
мислене. Враговете (онези, които се съпротивляват срещу 
асимилацията) трябва просто да бъдат заклеймени като 
врагове на мира, хармонията и единството, за да се позволи 
оправданието на тяхното преследване, включително с 
употреба на сила, в защита на тези идеали. Тяхното единство 
и хармония са наложени със сила отвън и смазват душата, 
докато за позитивните извънземни единството и хармонията 
са външна последица от пробуждането на хората за общо 
разбирателство чрез независимо духовно развитие.

И при едните, и при другите целите имат приоритет над 
средствата, особено при нисшите двуземни, посветени на 
мисиите си, които са се окопали повече във физическата 
реалност, линейното време и, следователно, в каузалността. 
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Онова, което е важно за тях, са широката картина и 
дългосрочните резултати. Доброжелателността на 
позитивните извънземни произтича от разбирането, а не от 
пасивността или сантименталността, следователно, не е 
задължително те да са меки, отстъпчиви или винаги 
отзивчиви. Ако на даден индивид или общество липсва 
необходимата зрелост, за да борави с истината, позитивните 
извънземни могат да прибегнат до дегизиране, загадки или 
мълчание, вместо да кажат истината и да нанесат вреда на 
дългосрочния резултат, като по този начин могат да 
изглеждат неотзивчиви или дори непочтени, ако бъдат 
притиснати. По подобен начин, те могат да позволят на 
дадено лице да се подложи на сериозни изпитания, ако това е 
абсолютно необходимо за неговото духовно съзряване. Това 
не противоречи на състраданието, а е последица от 
състрадание, съчетано с висше разбиране. Така че 
изоставянето, привидната жестокост, преструването и 
потайността не е необходимо да бъдат доказателство за 
негативност, тъй като понякога те са единственото средство, 
с което може да се постигнат позитивни цели. Това не трябва 
да се смесва с благовидните обяснения, използвани от 
негативните извънземни за оправдание на тяхната тактика на 
изтезания, които представляват садистични средства 
служещи за постигане на негативни цели.

И едните, и другите могат да включват извънземни от 
скандинавски тип, работещи със сиви. Макар че сивите се 
оказват органични автомати, произведени от негативни 
извънземни фракции, за да вършат черната работа при 
отвличанията, предназначението на някои от тях може да 
бъде променено от нисши позитивни двуземни, за да им 
помагат при осъществяване на контакти с хора. Присъствието 
на сиви само по себе си не доказва доброжелателност или 
зложелателност, въпреки че негативните извънземни 
изглежда ги използват по-често.
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И едните, и другите могат да се показват в блестящи 
кораби и да бъдат физически привлекателни. Независимо от 
това колко блестящ, златист, кристален и привидно 
божествен изглед има някой извънземен кораб, и независимо 
от това колко благороден, могъщ и ангелски е външният вид 
на обитателите му, тези качества не доказват позитивна 
ориентация, Негативните сили са напълно запознати с 
нашите религиозни представи, научни предвиждания и 
психологически слабости и те ще се потрудят да се маскират 
с тях. Разбира се, трябва да внимаваме за контекста и времето 
на тяхната поява, последствията от техните думи и действия 
и нашето интуитивно разбиране на тяхното намерение.

Характерни черти, уникални за негативните извънземни / 
измамниците

Независимо от това, което казват, тяхното истинско 
намерение се разкрива от крайния резултат на техните 
действия. Те се стремят да заемат положение на управляващ 
орган, като използват възможно най-косвените, но ефективни 
средства. Например, те могат да се престорят на позитивни 
извънземни и да казват, че ние трябва да напредваме според 
свободната си воля, че те не са тук, за да ни спасяват. И макар 
че това прилича на зачитане на свободната воля, то е хитра 
уловка, която ни подтиква към узаконяване на тиранията чрез 
илюзия за демокрация. Това може да стане чрез тайно 
манипулиране на общественото мнение посредством 
дезинформация и лидери на мнение на ръководни длъжности, 
така че доброволният избор, който правим, е в съответствие с 
техния таен план. Следователно, малко значение има това 
каква технология, доктрина и ръководство предлагат те; ако 
резултатът е такъв, че ние имаме по-малко прозорливост, 
свобода и духовна сила, а те имат повече власт и средства за 
постигане на целите си, то това означава негативна 
ориентация. Не трябва да чакаме да видим крайните 
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резултати, за да установим това; то ще стане ясно рано, от 
посоката, в която се развиват нещата като последица от 
тяхното открито пристигане.

Те ще изискват големи жертви, загуба на свобода, загуба 
на суверенитет в замяна срещу нашата сигурност и 
оцеляване. Те извършват това чрез умишлено пренебрегване 
и потулване на по-здравословни алтернативи, които ни 
позволяват да постигнем сигурност и оцеляване не чрез 
отстъпване на своя суверенитет, а чрез използването му с 
повишено съзнание, бдителност, самоувереност, 
контактуване в неформални мрежи, отговорност и духовно 
равновесие.

Хората, които са първи в рекламирането им на най-висок 
глас, показват също най-силните признаци, че са 
разпространители на дезинформация.

Те могат да насърчават фанатизма, обожаването, 
обожествяването и помпозните церемонии, за да 
манипулират масите и получат подкрепата им. Те извършват 
това, като се целят в емоции, политическа коректност, 
погрешни предположения, самозалъгване, отчаяние, 
радикален идеализъм и други уязвими места, по-малко 
свързани с рационалност.

Те или отричат съществуването на негативни 
извънземни, или пък признават съществуването им и дават 
като изкупителна жертва някоя заменима извънземна 
фракция, която е твърде малка и с ограничени възможности, 
за да отговаря за всички типове действия на негативните 
извънземни, познати на опитните изследователи. Тяхното 
описание на негативните извънземни също така може да не 
съответства на действителността, твърде опростенческо и 
подхранващо популярните погрешни схващания и вероятно 
пренебрегващо възможността да съществуват негативни 
измамници.

Ако в техните редици влизат както влечугоподобни, така 
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и богомолкоподобни, почти сигурно е, че те са от фракция 
или съюз на негативни извънземни. Както едните, така и 
другите поотделно вече имат доста мрачна репутация в 
изследванията на отвличанията, и фактът, че работят заедно, 
намалява още повече вероятността за позитивна ориентация.

Вероятно те ще се разкрият първи, защото са 
привърженици на интервенцията и старателно са подготвили 
сцената за своето появяване. Тъй като търговската им 
реклама може да претърпи провал пред лицето на истините, 
разкрити от всяка група на истински позитивни извънземни, 
дошли преди тях, те ще се опитат да се покажат преди тези 
групи да могат да създадат атмосфера на прозорлива 
съзнателност. Обаче щом се доберат до контрол над 
обществото, те ще продължат да налагат чуждата си култура 
и да програмират хората, така че позитивните групи, които 
пристигнат по-късно, за да изобличат измамата, ще бъдат 
посрещнати като нападатели срещу колективното его, може 
би ще бъдат възприети като егоистични традиционалисти, 
опитващи се да попречат на човечеството да пожъне 
технологичните награди, които може да им донесе съюзът с 
другите извънземни фракции.

Те могат да парадират със своите способности и 
технология, за да смайват, убеждават или сплашват. Те ще 
използват тези демонстрации като средство да се представят 
като по-могъщи, отколкото са, да опровергаят и разрушат 
съществуващите човешки образци, за да ги заменят със свои 
собствени, да получат по-голямо доверие, отколкото 
заслужават (например, като твърдят, че са единствените 
създатели на човешката раса), и да примамват с 
технологични подаръци като поощрения за това, че им 
сътрудничим. Това се е случвало многократно в нашата 
собствена история между изследователи с мания за величие и 
подложени на културен шок туземци.

Общуването им с хората е подобно на култ. Същата 
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тактика, използвана от култовете да обезличават и 
програмират нови членове, може и, вероятно, ще се прилага 
неограничено от негативните извънземни върху населението. 
Това включва обрисуване на лидерите като божествени 
(извънземните като наши създатели); унищожаване на 
старата самоличност (разбиване на представите на хората за 
реалността и разрушаване на старите образци); обрисуване на 
старата част на някого като лоша и старомодна (даване на 
покварените човешки силови структури за изкупителна 
жертва); бомбардиране с любов (като казват, че са тук, за да 
ни помагат и водят, че са наши любещи братя); изповеди 
(унижаване на човечеството); фанатизъм (пристрастяване 
към каузата на прогреса и обновлението) и изолация от 
приятели и семейство (карантина и отделяне на 
„прогресивните хора“ и „класата на елитните хибриди“ от 
нисшите остатъци от обществото).

Ако те са прегърнали каузата на духовността, която 
трябва да възприемем ние, тя е такава, която води до 
умиротворение, внушаемост, обезличаване, покорност и 
понижена прозорливост. Тя може да носи отенъци на 
екзистенциализъм, будизъм, деизъм, пантеизъм и други 
неперсонални философии, които могат да служат на тайния 
план на извънземните, поддържайки представата за 
разумност и светост. Недуализмът служи на негативните 
същества като удобно средство за отвличане на вниманието. 
В крайна сметка, духовността, която те налагат, ще бъде 
форма на духовен материализъм, който прекъсва връзката ни 
с по-висшата духовна интелигентност, нещо, което логически 
оправдава властта им чрез модернизирана версия на царе по 
Божията милост, което ни държи лоялни към тяхната кауза и 
което ни подготвя да заприличаме повече на тях.

Характерни черти, уникални за позитивните извънземни
Ако човек интуитивно усеща техните вибрации или 
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телепатично сканира качеството на тяхното съзнание, той ще 
почувства благотворно влияние, искреност, интелигентност, 
трезвост, присъствие на духа, дълбокомисленост и 
предвидливост.

Те високо ценят ученето, познанието, прозорливостта, 
мъдростта, разбирането и други достойнства на съзнанието, 
не само на думи, но и на дело, като ги демонстрират чрез 
действия и резултати посредством предаване на проверяема, 
практична и задълбочена информация, която има 
активизиращ ефект върху индивида, който я приема и 
разбира.

Те апелират към разума, опита, интуицията и вътрешното 
знание, което идва с висшата духовна интелигентност. Те се 
въздържат да въздействат на его, сляпа емоционалност, 
самозалъгване, погрешни предположения и други уловки. И 
така, те се обръщат към по-висшите и по-зрели аспекти на 
битието, а не към по-нисшите и по-невежествени аспекти. 
Например, те никога няма да изтъкват своя авторитет, като 
претрупват езика си с въображаеми титли и неясен 
технически жаргон, предназначен да впечатлява.

Те подхождат добросъвестно към общуването с хората и 
демонстрират дълбоко уважение на свободната воля, 
независимото развитие и себеоткриването. Следователно, те 
стоят максимално в сянка и омаловажават своята 
самоличност, за да избегнат предизвикване на реакция, 
изразена в боготворене и обожествяване, която би ги 
превърнала в обект на мания и интерес и би отклонила 
вниманието от висшата цел на осъществяването на контакт.

Те имат за цел да ни накарат да вземаме информирани 
решения, а не да ни убеждават да вземем конкретно решение. 
Колкото по-информирани сме, толкова по-добре. 
Следователно, те няма да ни откажат дадена информация, ако 
тя ни помогне да вземем по-мъдро решение. Това включва 
информация за негативните сили и техните методи за измама.
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Те внимателно избягват създаване на зависимост. Вместо 
да ни носят на гърбовете си или да ни водят като овце, те 
предпочитат да станем самостоятелни и прозорливи, да 
пренесем товара си сами през трудностите по пътя си. В най-
добрия случай, те действат като катализатори, регулатори и 
помощници при този процес, но никога като заместители.

Те поставят по-силен акцент върху нашето духовно 
освобождение и еволюция, отколкото на технологичното 
развитие. Само ако последното гарантира първите, ще ни 
бъде оказана технологична помощ. В противен случай, те 
няма да ни предоставят технология, докато не напреднем 
достатъчно в етично и интелектуално отношение, за да я 
разберем и използваме отговорно. По-вероятно е, че ще 
вкарват технологични катализатори в умовете на човешки 
изобретатели, без да се разкриват, така че технологията да 
пусне корени и да се развие по естествен път в човешкото 
общество, вместо травматично да му бъде наложена отвън.

Общуването им с хората наподобява алтруистична 
езотерична мистична школа. Те са дискретни, избират 
учениците си мъдро, водят своите ученици напред през етапи 
на посвещение, имат за цел да изградят учениците си като 
човешки същества с по-големи способности и възможности, 
да запазят човешката свободна воля и катализират нейната 
еволюция.

И накрая, те са безкористни, не в смисъл, че им липсва 
индивидуалност, а в смисъл, че са загрижени за духовното 
благополучие на другите и са посветени на равновесието и 
хармонията на цялата система, а не само на себе си. Те 
никога не манипулират и не крадат от другите, за да 
задоволят собствените си нужди. Ако тяхното разбиране на 
дадена ситуация изисква саможертва или ако им е възложена 
божествена мисия, която я изисква, те ще действат по 
съответния начин, храбро и с чест. Те подкрепят 
преодоляването на невежествените, антидуховните, 
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животинските, егоистичните и себичните импулси, без да им 
се налага да ги критикуват, а като посочват по-висш път. Те 
са посветени на духовното усъвършенстване на индивида.

Малко вероятно е те да се разкрият пред света първи. 
Нашата цивилизация е неподготвена за контакт и те биха 
носили отговорност за травматичните резултати. 
Позитивните извънземни биха били обременени от реакции 
на нерационален страх и боготворене, от необходимостта да 
образоват човечеството относно естеството на извънземния 
живот, като същевременно поддържат мира и осъществяват 
прехода на хората към света след Разкриването. В логистично 
отношение това е много трудно. По-добре да оставят 
измамниците да се покажат първи и да изразходват своите 
собствени ресурси за осъществяване на нашия преход. 
Тогава, след като се надигне човешката опозиция, но преди 
негативните сили да поемат пълен контрол, те могат да се 
намесят и да ни съобщят съдбоносна информация, за да 
обърнат хода на събитията. След като човечеството опита 
горчивия плод на измамата и след като научи някои важни 
уроци, то ще ги оцени и ще разбере онова, което те 
предлагат. Само тогава ще стане възможен задълбочен и 
продължителен контакт с позитивните сили.

Възможни варианти на проблематично бъдеще
Какво можем да направим? Как можем да се подготвим? 

Тези неща зависят от това какво ще се случи. Толкова много 
фактори се струпват и създават нелинейна хаотична 
ситуация, че дори и най-фантастичните резултати, смятани 
някога за невъзможни, могат да станат възможни и дори 
вероятни. Нека разгледаме още някои сценарии за бъдещето, 
само че този път чрез изреждане на индивидуални 
компоненти, които могат да бъдат смесени и съчетани, за да 
създадат различни сценарии.

Политически дебати, идеологически войни и  
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движения: Това предполага светът да остане напълно 
стабилен и цивилен, цялата инфраструктура – непокътната, 
животът – относително нормален. При Разкриването и 
осъществяването на контакт ще започне процес на 
философски, научен, политически и религиозен дебат, за да 
се вземе решение за бъдещите отношения между хората и 
извънземните. Той ще се превърне в идеологически битки по 
силно поляризирани фронтове. Повечето от конфликтите ще 
се водят чрез словесни, писмени, политически средства, а 
познанието, информацията, осъзнаването ще се 
противопоставят на дезинформацията и невежеството. 
Интернет ще играе важна роля за подпомагане на този дебат, 
освен телевизията и радиото.

Полицейска държава-затвор, глобално правителство,  
тоталитаризъм: Светът вече преминава към 
авторитаризъм. Ако това продължи и достигне до своя край, 
то, освен дезинформацията и невежеството, другото 
предизвикателство ще бъде да се работи в тягостен климат, в 
който на дисидентите се поставят етикети на терористи или 
вражески бойци и превантивно ще бъдат задържани или ще 
им бъдат отказвани жизнено важни услуги.

Временен период на хаос, от който е необходимо да се  
оцелее: Природни бедствия, истински или инсценирани 
терористични атаки и ядрена или електронна война може да 
нанесе щети на инфраструктурата и сериозно да разстрои 
съвременния начин на живот. Снабдяването с храна, вода и 
енергия, транспортът и комуникациите – всички те биха се 
разстроили. Например, необикновено силната слънчева 
активност може да срине съвременната цивилизация, като 
„изпържи“ жизнено важната електроника, с ефекти, подобни 
на атака с електромагнитни импулси и резултати, подобни на 
Ню Орлеан след урагана Катрина, само че повсеместно24.

24 Финансираната от правителството Комисия по електромагнитните импулси 
(EMP Commission) анализира евентуалните последици от електромагнитни 
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Реакцията би била комбинация от хора, които се събират 
да си помагат едни на други, други – предаващи се на 
анархията, след като ги е обзело отчаяние, и сурови мерки от 
страна на властите, за да поддържат реда и снабдяването и да 
прибират размирниците в концентрационни лагери.

Разделяне на оцелелите на групи „в системата“ и  
„извън системата“: Общественият хаос никога не трае 
дълго, дори и през Тъмните векове накрая бил възстановен 
редът. Въпросът е какъв вид ред, под чия власт и на каква 
цена. Ако съвременният начин на живот е разстроен за 
няколко месеца или години и правителството и армията 
запазят своята приемственост, то възстановеният ред ще бъде 
авторитарен, макар и ограничен в географския си обсег 
поради логистични ограничения. Това предполага, че ще има 
изолирани островчета, в които е възстановен редът под 
управлението на авторитарен режим и където оцелелите 
правят големи отстъпки, за да живеят в тези територии. 
Остатъкът от останалото население ще бъде изолиран от 
системата и ще бъде принуден да се грижи сам за себе си, 
като в крайна сметка ще формира култура, паралелна на 
технократичната. В научната фантастика има много примери 
на описание на тази възможност.

Следапокалиптичен племенен строй под извънземни  
богове: Това предполага, че съвременната цивилизация е 
рухнала напълно и не са останали организирани власти. 
Човечеството тогава ще се раздели на племена и, ако се 
намесят извънземните, ще се създадат отново условия, 
подобни на онези в древните времена, когато определени 

поражения, причинени от слънчева активност или ядрени оръжия на голяма 
височина. Техният доклад може да се прочете тук: http://empcommission.org. Някои 
изследователи предсказват, че следващия слънчев цикъл ще бъде сред най-
активните в историята, като върхът му ще бъде през 2010-2013 год. Ако слънчевата 
активност зависи от положението на планетите, то следващото силно слънчево 
изригване е предсказуемо. В такъв случай, схватливите елементи в армията и 
правителството, които са осъзнали, че тази катастрофа е възможна, може би вече се 
подготвят съответно за тези непредвидени обстоятелства.
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извънземни фракции са имали власт над съответните 
човешки племена.

Изместване в измеренията и разделяне на  
реалностите в отделни времеви линии или сфери на  
съществуване: Предишните възможности предполагат една 
единствена реалност. Ако времевата линия се раздели, 
различни хора ще бъдат отклонени в различно възможно 
бъдеще в зависимост от техните индивидуални духовни 
профили. Това може да се развие в изместване в измеренията, 
при което някои индивиди ще се издигнат до нивото, 
споделяно от нисшите двуземни. Това би било завъртане, 
далеч от текущата ни времева линия, която може да 
продължи без тях и да претърпи един от по-апокалиптичните 
сценарии, дадени по-горе.

Дезориентация след изместването в измеренията и  
избор на страна: Прекият контакт с нисшите двуземни е 
неизбежен за части от човечеството, които преживеят 
изместването в своята собствена среда. Би последвал 
безпорядък, тъй като различни фракции на двуземните си 
съперничат за спечелване предаността на новопристигналите.

Пристигане на извънземни подкрепления за физическо  
завладяване: Винаги съществува възможност негативните 
извънземни да прибегнат до използване на сила, в случай че 
плановете им за мирно завладяване не успеят поради 
неочаквано бурна враждебна реакция. Това, че методът на 
мирното завладяване е по-ефикасен и по-лесен, не означава 
че прибягването до план за принудително налагане или 
унищожение е изключено. Тъй като това налагане би се 
нуждаело от голяма военна част, каквато през последните 
няколко хиляди години не е имало причина да стои близо до 
Земята, такава военна част би трябвало да се докара от далеч.

Всеобща война, небесни битки на НЛО, активирани  
спящи агенти: Ако някой премине границата и наруши 
равновесието чрез използване на сила – дали от страх, дали 
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от отчаяние – тогава може да се случи всичко. Съществува 
схема в рамките на явлението на отвличанията и MILAB, по 
която похитени биват обучени да пилотират 
високотехнологични летящи машини, да боравят с екзотично 
оръжие и да използват свръхчовешки способности в случай 
на военни ситуации между хора и извънземни или между 
враждуващи фракции на извънземни; необходимо е те да 
бъдат активирани и призовани да изпълнят тази функция. 
Възможността за война между хора и извънземни и между 
извънземни и извънземни съществува.

Решения
Нещата могат да се развият по всякакъв различен начин, 

в зависимост от това кои от горните компоненти се 
комбинират и в каква последователност. Това прави 
намирането на подходящи решения трудно, защото 
съществуват толкова много възможности, които трябва да се 
вземат пред вид.

Реших напълно да прескоча идеалистичните решения, 
фокусирани върху институционални инициативи, обществени 
движения и политически активизъм, понеже те възникват и 
се развиват от само себе си. Вместо това, ще фокусирам на 
индивидуални решения, които ще са печеливши, независимо 
от сценария, и които могат да се приложат на практика 
незабавно. Това означава духовна подготовка и 
информационна подготовка.

Информационна подготовка
Осъзнайте и съответно изберете: Даване на подкрепа 

на погрешен лидер, подписване на погрешна петиция, 
препоръчване на погрешен източник на информация или 
присъединяване към погрешно движение – всичко това може 
да се предотврати, ако достатъчно добре осъзнаете какво 
всъщност би трябвало да подкрепяте. Темите, разгледани в 
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тази книга, могат да ви помогнат да избегнете по-
непростимите решения, като например, наивно препоръчване 
на очевидна дезинформация или рекламиране на група 
извънземни, които притежават всички признаци на негативни 
измамници. Други хора може да не знаят нещо повече, но вие 
знаете. Колкото повече осъзнавате, толкова по-мъдри ще 
бъдат вашите решения и толкова повече ваши думи, мисли и 
действия ще бележат и укрепват позитивно бъдеще.

Балансирайте едностранчивите дискусии и  
коригирайте наивните гледни точки: Може да завържете 
личен разговор, да поведете кореспонденция с имейли или да 
се включите в дискусия в Интернет форум, където се повдига 
темата за извънземните или някоя свързана с това тема. Ако 
темите са явно изопачени, основани на погрешни 
предположения или рекламиращи дезинформация, то върху 
вас пада задължението (да приемем, че имате познания) да 
балансирате до известна степен, като предложите за 
разглеждане противоположни идеи или споделите източник, 
който смятате, че е ценен, и като добавите собствения си 
коментар относно източника. Целта не е насила да убедите 
другите, като че ли проповядвате, а да им дадете възможност 
да вземат по-информирано решение, като обсъдите някои 
нови идеи или източници на информация. Ако те упорито ги 
игнорират и търсят причина да ги отхвърлят, и ако сметнете, 
че нищо повече не можете да направите, то бъдете спокойни 
и знайте, че сте свършили своята работа. Иначе ще се 
чувствате виновни, че не сте изказали мнението си, когато е 
трябвало.

Събирайте, архивирайте и споделяйте важна 
информация: Наличието на нарастваща сбирка от книги, 
видео материали, Интернет препратки и други материали, 
които са ви подръка, ви позволява да ускорите напредъка на 
другите, като им предоставите информацията, която трябва. 
Освен това, Интернет може да престане да съществува, така 
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че добра идея е да си архивирате материали, които скоро 
може да станат недостъпни.

Разширявайте и усъвършенствайте своите  
комуникационни умения: Ако е необходимо, положете 
усилия да шлифовате уменията си да се изразявате устно и 
писмено. Може да се окаже, че трябва да споделите с другите 
своите познания и информация и ще бъде жалко, ако 
процесът бъде спънат от липса на комуникационни умения.

Духовна подготовка
Поддържайте живи състраданието и разбирането: 

Ако не нещо друго, то култивирането на състрадание и 
разбиране ще ви предпази от изпадане в арогантност, 
циничност и депресия, които могат да се появят с узнаване на 
негативните аспекти на съществуванието. Неприятните 
истини не бива да се игнорират, но трябва да се разбират в 
контекста на една по-голяма духовна картина. Това трябва да 
се тренира във всекидневни ситуации, които иначе биха 
предизвикали горчиви, отмъстителни, завистливи, надменни 
мисли.

Запазете самообладание по време на бедствие: Паника, 
чувство за безизходност, гняв и страх са примери на загуба на 
самообладание и това означава временна загуба на 
разумност, свободна воля и равновесие. Това означава да 
реагираш спонтанно, вместо да действаш съзнателно и 
отговорно. Вместо сляпо да се втурва напред, тласкан от тези 
импулси, човек трябва да стане самоосъзнат и волево да се 
фокусира върху задачите, които му предстоят. Най-тежкото 
изпитание ще бъде да запазите връзка със своята интуиция и 
разсъждения, когато някое бедствие се опитва да ви помете. 
С малки тестове като този се сблъскваме периодично и те 
представляват добра практика да видите колко спокойни 
можете да останете, когато сте под напрежение. Колкото по-
добре запазвате хладнокръвие в такива ситуации, толкова по-
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добре ще бъдете подготвени за времената, които предстоят.
Използвайте намерение, за да моделирате  

вероятността, където е необходимо: Мисли, емоции и 
намерение моделират вероятността на вашите преживявания. 
Това може да се докаже чрез лични опити. Можете да 
увеличите вероятността за успех, помощ и защита чрез 
отправяне на искрени молитви или изразяване на намерение 
за това, като по такъв начин можете да намалите 
вероятността от провал, нападение или беда, като спокойно 
осъзнаете, че е възможно да се появят, и се подготвите да се 
справите с тях, в случай, че се появят. Овладяването на това 
съзнателно въздействие върху своята лична част от 
реалността ви помага да подготвите поле за маневриране, 
като разширявате своите способности извън простата 
физическа причинност.

Останете в синхронния поток: Животът тече в 
определен поток, който е по посока на оптимално възможно 
бъдеще. Когато сте в синхрон с този поток, всичко си отива 
на мястото, работи гладко и вие се чувствате пълен с енергия 
и ентусиазъм. Резултатът от оставане в потока е прогрес, 
успех, равновесие и увеличаване на съзнателността. Когато 
сте извън потока, нещата се разпадат, търпите провал, 
страдате от ненужни пречки и изпитвате чувство на празнота 
или за това, че сте на погрешен път. Оставането в потока 
включва комбинация от правилно отношение, правилен избор 
и правилни действия. Чрез наблюдение човек може да 
определи вътрешните и външните условия, необходими за 
оставане в потока.

Развивайте екстрасенсни способности: Ако се 
развиват сигурно и се използват мъдро, екстрасенсните 
способности като предсказване, виждане на аура, 
манипулиране на етерична енергия с цел изцеляване, ще 
изравняват неравенството. Най-основното екстрасенсно 
умение, което човек може да развие, е интуицията. Интуиция 
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може да се развива чрез забелязване на това кои вътрешни 
впечатления предизвестяват определени външни резултати. 
Тест за истинска интуиция е това, дали последователно 
излизате прави. Ако грешите, значи интуицията не е 
истинска. След достатъчно опити и грешки, истинската 
интуиция ще бъде различима от погрешните сигнали (като 
самозалъгване).

Физическа подготовка също е необходима, но не е нужно 
да разглеждам тази тема, понеже материали за оцеляване при 
тежки условия могат да се открият лесно. Единственото ми 
предложение тук е да си осигурите запаси от трайни 
продукти, да си държите по-голямата част от парите извън 
банките, да се тренирате, за да увеличите силата и 
издръжливостта си и да укрепвате имунната си система чрез 
диета без пшеница, млечни продукти и рафинирани 
подсладители. От своя опит обаче мога да кажа, че духовната 
подготовка е по-мощна, тъй като тя променя вероятността и 
сработва в широк спектър от сценарии, докато физическата 
подготовка е насочена само към няколко сценарии, 
предсказани преди това.

Заключение
На карта са заложени интуицията, здравия разум и 

забранените доказателства срещу арсенал от дезинформация, 
програмиране на ума, инструктирани лидери на мнение и 
други оръжия за масова манипулация, обсъдени в 
предишните части. Заедно с острия разсъдък, интуицията е 
нашата най-естествена и непосредствена отбранителна линия 
срещу измамата на извънземните. Тя е началото на по-висша 
духовна интелигентност, където истината се разпознава 
директно и по този начин подкопава изкусната софистика, 
емоционалната манипулация и подбраните доказателства, 
които апелират само към интелекта и емоционалността. 
Съществуващите стандарти за позитивност са вече гравирани 
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в нашите души и се проявяват в мигове на духовна съвест и 
знание. Трябва да помним какво наистина поддържаме, като 
се обръщаме навътре и разпознаваме отекващите там цели и 
стойности. Те са заровени под всички погрешни цели и 
стойности, присадени ни чрез социално и биологично 
програмиране. Това е дълбочината, до която трябва да 
проникнем, ако трябва да бъдем готови за открит контакт с 
извънземен живот.
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