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НЕ МОГА ДА ТИ КАЖА КАК ДА СТИГНЕШ...
МОГА САМО ДА ТИ ПОКАЖА ПЪТЯ!

Какво е ПРЕХОДЪТ?
Наближаващата 2012 година, за която непрекъснато се
говорят и пишат бивалици и небивалици, нито е толкова
страшна, нито толкова неприятна. Тя – чисто и просто е една
„граница“. Но каква?
Да си представим, че африканската държавица Уганда и
европейска Германия граничат помежду си. Каквато е разликата между тях във всяко отношение, такава, да кажем, е разликата между Трето и Четвърто измерение.
Един ден границата между гореказаните държави се отваря изведнъж и угандийците се настаняват в Германия. Колцина ще се приспособят веднага? Единици. И то само тези,
които са подготвени и знаят за какво става въпрос. Останалите ще се опитват да живеят по стария си начин и ще им
бъде трудничко, а за някои и невъзможно да влязат в новия
„калъп“.
„Един адепт седял през лятото на пясъка край морето и
чакал изгрева. Той седял в поза „роза“, защото бил българин
и нехаел за морските медитации, а бил дошъл на плажа да се
пече. В това време минала край него една шумна младежка
компания.
Медитираш ли, чиче!? – подхвърлили му шеговито младите.
Не! – отвърнал сериозно той. – Тренирам за Прехода.
И с такава тренировка може да се мине?
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Точно с такава! – рекъл адептът. – Постойте с мене тука
известно време и ще се убедите.
Насядали наоколо младежите, но скоро слънцето започнало да припича, бил най-горещия летен ден. Не им помагали
ни шапките, ни тъмните очила, ни кремовете. Започнали да
се отказват. Едни, защото просто им омръзнало, други отишли да пият кола и хапнат сладолед, а на един момък толкова
се нагряли обеците, че започнали нетърпимо да парят и той
избягал под най-дебелата сянка.
С адепта останало едно единствено момче, което било
без шапка, без очила и без обеци.
Така изкарали до залез слънце.
– Синко – рекъл адептът, когато небесното светило се
скрило зад хълмовете, колко човека са в твоята компания?
– Десетина! – отговорило момчето.
– Добре! – казал той. Но ти сам видя, че другите не издържаха. А това е изпит! И ти го издържа с отличие. Без шапка и очила
и без да поискаш вода и сянка, през горещия летен ден, стоя с
мене. Какво показва това? Че имаш виза за Другото измерение.
Който може да издържи така, означава, че душата и тялото му са
абсолютно чисти. Само такива хора, ще минат Оттатък...“
Не искам да се спирам и уточнявам технологията на
Прехода, затова има вече изписани милиони страници по целия свят, само ще кажа, че като в приказките, човек заспива
просяк, а се събужда принц.
И през преходния период (успоредното съществуване на
Трето и Четвърто измерение, който ще продължи според някои пророчески предвиждания 30 – 40 години) ако събуденият с тяло на принц не успее да се промени тъй, че мисленето
му да стане благородническо в космическия смисъл на тази
дума, той просто ще се телепортира от тази планета, защото
след преходния период Трето измерение просто физически
няма да съществува в сегашния си вид.
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И всички хора с такова съзнание ще отпътуват на друго подходящо материално място, където туземното все още
съществува, както и изтънчената „цивилизована„ циничност
– да убиеш животното, за да изядеш месото му, да пребиеш
брат си, озлочестиш жена му, да грабиш „безнаказано“ и да
задоволяваш всячески най- ниските си страсти.
Интересното е, че след 2012–2014 година всекидневно
ще се случват т. нар. чудеса. Не само като изключителни природни явления (и катаклизми), но и в човешките отношения,
бит и култура.
Мнозина ще постъпват неадекватно, от сегашна гледна
точка, но точно това ще бъде Голямото Приспособяване.
Ето някои любопитни неща за преходния период.
До 2012 година ще се въплътят и вселят на земята всички
светли същности от Божествения и Духовния светове, които
са определени за учители, наставници, адепти, инструктори
и духовни водачи на човечеството.
В България, като изключителен ДУХОВЕН ЦЕНТЪР на
Планетата, ще работят 11 светии и 1400 светли космически
същности от най-висок ранг. (Справка за числото им от книгата за Учителя Беинса Дуно, озаглавена „Пророкът“) Те са
изворите на Божествената Виделина и изявеното Слово Божие. Единадесетте светии са : Един Велик Учител и Десет
Апостоли. А хиляда и четиристотинте са духовни наставници, които са групирани по десет и разпръснати из населените
места на страната. Двадесет и осем групи има в областните административни центрове и сто и дванадесет са в други
по-малки селища, курортни места или особени невралгични
пунктове, дори и с население само стотина човека.
Напоследък в различни религиозни, окултно-езотерични,
философско-духовни и тем подобни писания, често се споменава числото 144 000 и още по-често се спекулира с него.
Наистина, когато става въпрос точно за библейското число
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144 000, можем да кажем, че то е изключително. Първо, защото свързва различни видове материи. Второ, събрано дава
девятка – завършеност. А за третото нещо малко повече ще се
разпрострем в подробности.
Както знаем, Висшият Космически Разум винаги работи
на Принципа „да има най-завършен смисъл и най-голямо значение за всеки и всичко“. Той работи многопластово и многопосочно, както слънцето изпраща своите лъчи в абсолютно
всички посоки.
Както числото на висшите духовни наставници в България е 1400, така и числото 144 000 ни казва, че в целия свят
работят вече толкова служители на Светлината от най-висша
йерархия. Това са „командированите“ или т. н. аватари (аватар-букв. Носител на Божествената, Бащината, мъдрост) Това
е Първият Светлинен Вектор от посветени, който работи за
повдигане на колективното съзнание на земните жители.
Според пророчествата, въплътените и вселени на земята
висши небесни служители, които ще помогнат за Прехода са
около 200 милиона. Те са разпределени не из всички райони
на света, а само там, където преобладава бялата раса и общата
численост, за която отговарят, е около 2 милиарда земни жители. Сметката не е сложна. На всеки сто милиона бели земни същества, се падат по десет милиона духовни наставници.
Далеч съм от мисълта за расова дискриминация и сегрегация. А и с изнасянето на тези данни не искам да елиминирам,
нито да унижа и омаловажа останалите раси на човечеството.
Също така не казвам, че Небето не работи с тях. Но всички те, имат малко по-друга духовна нагласа и си имат своите
учители, адепти и наставници, инструктори, които знаят найдобре как да ги водят. А и Преходът засяга най-вече хората
от Шестата подраса на Петата коренна раса, както и първите
човеци, вече родени от Шестата коренна раса.
Въпросните 144 000 небесни служители, които споменах
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по-горе, не са библейски спасените 144 000 от всички юдейски колена, защото всъщност те са...
Спасителите!
Вторият Светлинен Вектор от осъзнати служители и
работници на Светлината, можем спокойно да ги наречем
Апостоли на Светлината. Те се подготвят измежду земните
хора – най-чистите, най. преданите, най-духовно извисените
– които са преминали цялата земна Еволюция чрез стотици
инкарнации в най-плътната материя. От тях се подготвя „критичното число“ 144 000, което щом се „напълни“, мигновено
ще активира Звездния код на Промяната и светлината й ще се
влее в милиони човешки същества.
Но това още не е всичко. Пътят от Пробуждането до Спасението не е нито толкова лесен, нито толкова кратък.
Третият Светлинен Вектор – можем да го наречем личен,
строго индивидуален и Той, според мен, е най-важният, защото човек, ако не изпълни изискванията му, в никакъв случай
не може да мине по Моста от Светлина в Други измерения.
Този мост от Светлина всеки индивид от планетата, трябва да си го изгради Сам, АБСОЛЮТНО САМ, според закона
за Свободната Воля, който е и член номер едно на Вселенската Конституция.
За какво става въпрос...? Ето какво четем в Евангелието
за т. нар. „спасени“: „И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог, И той извика с висок
глас на четирите ангела, на които бе дадено да повредят и
земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето,
нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
И чух числото на подпечатаните, сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всички племена на израилтяните:
От Юдовото племе 12 000 подпечатани, от Рувимовото пле7

ме 12000 подпечатани, и т. н... до Вениаминовото племе 12 000
подпечатани“ (Откровение Йоаново гл. 7 ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Сметката е вярна: От дванадесет юдейски колена по дванадесет хиляди души прави 144 000 спасени. Но как всъщност стоят нещата? Защо в Библията всичко е символи!
Всяко висше космическо съзнание във вселената, което
има някаква материализирана форма и съдържание, можем
да го оприличим или по-точно уподобим с човешко същество
и с неговите енергийни системи и удове. Това се отнася и за
макромира и микромира.
Ако вземем за пример земята, то тя има и кръвоносна, и
отделителна (почистваща се) система, както и различни земни области изпълняват функциите на различни органи: глава,
сърце, дробове.
И в природата и в човека, и между природата и човека,
всичко е взаимосвързано и взаимообусловено.
В човека има 12 главни енергийни области (зони), които
имат по 12 000 енергийни центрове, кръгове или можем да ги
наречем миничакри. Те са създадени специално за земния човек, защото са съобразени със земното времеизмерване и по
точно с минутите на денонощието. Земята се завърта около
себе си за 1440 минути. За всяка точно определена минута от
денонощието, отговарят и сто точно определени миничакри.
Те функционират и за тях настъпва пиковият момент в точно
фиксирана минута. За следващата минута отговарят други сто
енергийни кръга, може от същата или друга енергийна зона,
но така се изреждат, че за 1440 минути работят всичките 144
000 миничакри. И то в своя строго определен ред, подаващ
строго определена енергия на съответен орган.
Тези 144 000 чакри са неразривно свързани със Стоте
Слънца на Вселената и затова са групирани и работят по сто.
Всеки миг те получават определено количество енергия от
Стоте мощни биофотонни източника, но само от отделния чо8

вешки индивид зависи как ще се използва тя. Голяма част от
човечеството не може да я оползотвори, вследствие на неправилния, неразумен и неприродосъобразен начин на живот.
Смея да твърдя, че тези енергийни миницентрове у мнозина функционират непълноценно, или са слабоактивирани
или дори някои съвсем не работят. Това най-вече е при хора,
които са загърбили напълно или частично Морално-Етичните норми на Вселената и водят нездравословен и неприродонесъобразен начин на живот.
А тези 144 000 невидими, мълчаливи труженици в нашия
организъм, са нашите спасители, точно те са подпечатаните
с Божия печат, само трябва да им дадем възможност да си
свършат добре работата, защото в противен случай няма да
видим нито „Новото“ небе, нито „Новата“ земя. Човек трябва
съзнателно да активира с праведен живот и чисто тяло тези
наши помощници И САМО ТОГАВА ще бъде „спасен“.
Ето какво означава библейското 144 000 – само онази
част от човечеството, при която тези „работници“ се трудят
на сто процента, ще може да мине през вратата на Прехода.
И както вече разбрахме, не става въпрос за физически брой
хора – един милион или милиард. Ограниченията са в самите
нас. Печатът Бог ни го е дал. От нас зависи, дали ще го използваме или не.
И така, за да ударим своя печат е необходимо в този земен живот да спазваме няколко простички правила, които ще
променят остарелия стереотип на мислене и ще опазят физическото ни тяло здраво.
Най-първо са нашите мисли, чувства и действия, които трябва винаги да бъдат чисти, а това значи да приложим
всички човешки добродетели на практика в нашия живот и за
минута да не се отклоняваме от Любовта, Мъдростта, Истината и Хармонията.
За тялото трябват чист въздух, чиста вода и чиста храна.
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За въздуха и водата, човек трудно се грижи, защото не всякога може да избира. Но храната, може. Това е пълното и абсолютно вегетарианство и по възможност суровоядство. Няма
да се спирам подробно, защото са изписани хиляди страници
за това: за правилния начин на дишане, пиене на вода и хранене.
Ще спомена само, че храната се разделя на мъртва и жива.
Наградата ни за хранене с мъртва храна е болест, бързо остаряване и смърт. Наградата за хранене с жива храна е здраве,
младост и безболезнен Преход в Новата Епоха.
Коя храна е жива и коя мъртва?
Храната, която ни спасява и ни прави здрави, силни и работоспособни, наистина се казва храна, както нашия ангел се
нарича ангел-хранител, т. е. спасител, пазител.
Другата храна се казва ядене, защото е не само малко полезна, но и в повечето случаи отровна. Основата на думата
идва от яд – буквално отрова – оттам идва и думата ядове.
Жива е храната, която се състои от живи клетки – плодове, зеленчуци, семена, плодови ядки. При думата ядка, основата не идва от яд, а от ядро, защото ядката е самата същност
на плодовото семе, от където тръгва животът.
Жива е и храната, която не е претърпяла термична обработка и не е замразявана. Абсолютно безполезна, понякога и
опасна е консервираната.
Човек е същество, което се храни със светлина, защото
сам по себе си е един „разумен плазмен биофотонен кристал“. Най-много истинска светлина, човек получава от живото Слънце по изгрев и залез. Той също така се зарежда светлинно и от прясно откъснатите плодове и зеленчуци и то от
тези, на които казваме екологични. Както казах и ядките, семената и кореноплодните са важни. И всичко това, най-вече
от района (държавата), където се е родил индивидът.
Човек придобива качества на всичко онова, с което се
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храни постоянно. И интересното, е че всяка различна храна
изгражда определено качество на характера у човека.
Ако имаш недоразумения с колектива – яж грозде. Ако е
със семейството – яж повече шушулкови – грах, боб, бакла,
фъстъци.
Месото е не толкова спорна, колкото болна тема, но няма
как да я подмина.
Сега човек се мисли за по-горе от животното, само защото може да го управлява, убива, яде. Така правят, обаче,
по-силните скотове с по- слабите.
ЧОВЕК ТРЯБВА НЕПРЕКЪСНАТО ДА СИ НАПОМНЯ,
ЧЕ Е С ДРУГО ПО-ВИСШЕ СЪЗНАНИЕ, че е създаден не
да живее като животните и да има само техните потребности
– да се засити и да задоволи, когато трябва, нагона си. Но и
че е роден да стопанисва дадените му блага и е сътворец на
Твореца.
Месото като храна изгражда в човека животински качества. Не напразно Всемировият Учител Беинса Дуно казва:
„Грехопадението започва с месоядството“.
Един приятел хранеше кучето си, немска овчарка, докато
беше малко с мляко и млечна попара, а после с мляно жито,
царевица, кюспе, овесени ядки и незнам още какво, но напълно вегетарианско меню. Когато го питах не мъчи ли животното, той отговори: „Сам знаеш, че хищници Оттам няма!
А аз искам с мен да мине Отвъд!“
Има много случаи, когато хищници стават вегетарианци
и живеят дълго. Но ето един друг случай в Германия, с млад
едногодишен елен. Животното било опитомено и живеело в
двора на стопанина си, но се разхождало и в близката гора.
Еленът и кучето на стопанина били добри приятели. На кучето често давали супа с големи късове месо.
Веднъж еленът опитал това, което яде приятеля му. Първите няколко пъти само опитвал и не му харесвало, но след
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десетина опита, той започнал да яде голяма част от дажбата
на кучето. След месец, еленът вече хапвал месната супа с истинско удоволствие. И стопаните удвоили дажбата на кучето,
заради приятеля му.
Но всяко неприродно и противоестествено удоволствие,
се заплаща скъпо. Само след година еленът умрял, едва двегодишен. Както се установило, от съвсем обезсилена имунна
система, която през цялото време се мъчила да превъзмогне
непривичната и отровна храна.
Далеч съм от мисълта да направя всички вегетарианци,
макар, че това е мечтата на живота ми. Но, знам, че Природата ще го направи рано или късно.
Ще спомена няколко „природни цифри“, защото те са важни и са според Закона за причината и следствието или Закона за равновесието.
Човек нарушава Божията заръка „Не убивай!“ почти всяка минута. Сигурно знаете, че девизът на Орфей, слязъл като
велик Учител по тези земи, тринадесет века преди Христа, е
бил: „Не проливай кръв!“Няма значение дали е животинска
или човешка. За богомилите между убийството на човек и
животно също не е имало разлика.
Материализмът, жестокостта и недалновидността на сегашното човечество изисква да се пролее от неговата кръв –
Законът е такъв – на петстотин капки животинска кръв – една
човешка. Това е средната норма. В тоя дух е и изсичането
на горите – увреждането на дихателните органи на майката
Земя. Отсечени от 50 до 100 хиляди живи пораснали дървета
– плаща се с един човешки живот.
Творецът е създал принципите и законите и те действат
безпогрешно и безотказно-Знаем или не знаем! И никой няма
право да Го обвинява за своите недостатъци.
Ония недалновидни свещенослужители и обществeни
функционери, които хиляди години поддържаха жреческото
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клане и сега го поддържат като „необходимост от незаменими аминокиселини“.
Срещал съм не десетки, а стотици хора, които са забравили месото, някои от тях дори и продуктите от животински
произход, и всички са живи и здрави. Могат да умрат от всичко друго, но не и от вегетарианството.
В древния Рим, когато властниците искали да се отърват
от някой неудобен политически противник, но личност, обичана от народа, те постъпвали по един лек, елегантен и прост
начин на физическо отстраняване. Не наказвали директно със
смърт неудобния, защото римските граждани можели да се
разбунтуват, а скалъпвали някакво обвинение и го прибирали
на „топло“, до „изясняване на случая“. През това време го
хранели само с телешко месо – на корем. Сутрин, обед, вечер,
печено, варено, сурово, колкото иска... но нищо друго.
Само след три-четири седмици, човекът започвал да линее и до шестата седмица си отивал от „естествена смърт“,
разбира се, само няколко дни преди това, предвидливо пуснат на свобода.
Това са случаи, описани в историята за токсичността на
месото, което при изключителна месна консумация от несвикналия човек, убива имунната му система за броени дни и
той умира за няколко седмици.
Ще приведем факта, че нормално един здрав човек, умира от пълен глад едва след стотния ден. Тук не става въпрос
за „новите“ хора, които се хранят със светлина и чиито брой,
вече е голям на планетата.
Ще кажа още нещо: Това, че си вегетарианец не значи, че
обезателно си благоразумен, добър и чист човек. Познавам
и не малко вегетарианци, които са доста далеч от истинския
човешки морал и нравствени принципи
Не яде месо, но съди брат си за 100 кв. метра земя. Не яде
месо, но оставил майка си в старчески приют и с години не я
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навестява. Значи въпросът не е само в месоядството, то е бич
за човека, но в никакъв случай първи.
Затова ще уточня. Човек преди всичко трябва да смени
стереотипа си на мислене. От архаичния, древноненавистен
светоглед на насилие и заробване, себеизгода и пълен егоизъм, на пълно отделяне от колективното мислене и живот,. . .
. да премине в Новата Култура, а тя е Културата на Любовта,
на истинското приятелство, на братството и взаимозачитането, на свободата и истинското знание, което носи Мъдрост и
Справедливост. Винаги и навсякъде да върви към обединение и единение, защото Всичко е Едно, Всичко е Цяло!
„Човекът е ангел с едно крило. Ако хората не се прегърнат,
няма да полетят...“ – колко ясно, точно и кратко е формулирал
човешкото обединяване старият мъдрец Диоген. Смятали го
за особняк, защото живеел в голяма бъчва (да не забравяме
изключително позитивната енергия на заоблеността) на морския бряг и често, през деня, обикалял със запален фенер
– „да търси човека“.
Идеята за побратимяването, сприятеляването, единението
на народите, расите, религиите, обществата и дори половете,
не е нова. Сега обаче, вехтите витии и техните подгласници изкуствено създават напрежение между мъжете и жените
като две ярко оформени божествени сублимации на земята.
За да могат да бъдат по-лесно манипулирани, непрекъснато
им се набива в главите, че не са само два противоположни
полюсни типажа, но са различни във всяко отношение. А нещата са гениално прости, както, между впрочем, всичко Божествено. Трябва само да се побутнат определени сфери на
организиране и усъвършенстване на човека. Ако мъжът е повече разум, жената е повече чувство. Разумността е мозъчен
фактор, който означава повече светлина, а чувството е сърдечен фактор, който означава повече топлина. Дошло е времето
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не за противопоставяне и единоборство за вземане на връх
в живота, а просто за сближаване на позициите на половете
– повече топлина да се влее в ума на мъжа и повече светлина в сърцето на жената. Това е истинското „побратимяване“
на половете, от което всички ще спечелят. Тогава и мъжът
и жената ще използват суперрационално силите на мозъка и
сърцето, за да се даде добро направление на човешката воля в
планетарен мащаб. Това е истинското побратимяване не само
на половете, а и на човечеството. Оттам ще тръгне най-добре
сближаването между расите, религиите и народите.
Глобализацията е нещо добро, но сега е само механичен
процес. Тя може да обедини, но не и да побратими. Истинското побратимяване става, когато се включи съзнанието, тоест
мислите и чувствата у човека, които ще се превърнат в неразрушимо дело. Механично създадените форми, макар понякога много полезни, рано или късно, подлежат на разрушение, колкото и да се стремят към съвършенство. Духовните
форми винаги пребъдват. Инквизицията изгори н клада хора и
книги, но прогресивното им слово остана хиляди години.
Тук е мястото да кажем някои фундаментални неща, които изграждат единението на всички нива – физическо (материално), астрално, (духовно, ангелско), ментално (свръхдуховно, Божествено). След като прочетат това кратко четиво
(нямаме претенции да е дори научно – популярен трактат),
мнозина скептици и песимисти ще кажат, че изложеното тука
няма голямо значение за човека. Напротив! Не само, че има
значение, но ТО е ВСИЧКО! Сега ще се опитаме да се уточним (и без да сме грандомани) няма да коригираме, но ще
допълним гениалният Айнщайн.
Разбира се, още по своето време големият учен се е досещал, че има по-духовни и по-божествени подробности в неговата формула за светлината и за законите извън физическия
свят, но все пак, той е останал на твърде материално ниво.
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И така – тръгваме от физическия (видимия) свят (поле, с
най-кондензирана видима енергийност). Говорим не само за физическия земен свят, но за всички материални светове във Вселената. В тях действа един ОСНОВЕН ЗАКОН, който се нарича
ЗАКОН НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ. Някои учени го наричат и Закон на Махалото. Каква е същността му накратко: Всяка
енергийна точка във Вселената, има точно същият енергиен и
видов антипод. (Разбирате, че точките могат да бъдат безкрайно
множество, но тука няма да навлизаме в подробности). Двете
точки се опитват непрекъснато да изравняват енергийните си
потенциали, които по принцип са светлина. Това създава всички
видове енергии, а оттам вибрации, трептения, вихри, въртения
и пр. Тези сили въртят галактиките, слънцата, планетите, задвижват винаги и всичко. Това е в основата и СПИРАЛАТА НА
ЕВОЛЮЦИЯТА. Законът на РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ значи е
законът за изравняване на потенциалите, тоест да се отнеме „излишното“ напрежение, да се намали и сведе до нула. Няма да се
задълбочаваме, защото това е „хляб“ за специалистите, но ще
дадем няколко подробности. Всеки потенциал има три основни
полета – магнитно, електрично и торсионно. Монолитното обединяване на трите полета дава квантовото (светлинното) поле,
защото във Вселената ВСИЧКО е СВЕТЛИНА и производно на
СВЕТЛИНАТА. Дори сега, в някои земни езици, е останала думата „кванте“, „кванто“, „кванти“ в смисъл на „заедно“, „общо“,
или „да се обединим като светлината“. Светлината носи разум
и живот. Следователно няма нищо във Вселената, което да не е
разумно и живо. Това е кратката характеристика на Закона на
Равновесните Сили за физическия свят.
Сега ще кажем няколко думи пак за НЕГО и действието
му в астралния и менталния светове.
Там ЗАКОНЪТ НА РАВНОВЕСНИТЕ СИЛИ се нарича ЗАКОН НА КАРМАТА. Действието му е абсолютно същото, но вече в морално-етичен план. В тези светове той
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работи с духовни категории, които са също светлинни енергии, но много по-финни. Там той също се стреми да изравни енергийните потенциали на чувствата (респ. емоциите,
преживяванията), тоест астралните категории и менталните
(мисловно-словесните форми) по схемата „астрал-астрал“ и
„ментал-ментал,“ а след отнемане на напрежението или духовното израстване на личността, схемата вече действа между сферите „астрал-ментал“ и обратно.
Сигурно скептиците и песимистите веднага пак ще ни апострофират, казвайки че моралните категории, „добро“ и „зло“
са извечни и са две разнополюсни точки с различни потенциали, които са коренно необходими за живота и еволюцията.
Ние пък ще им кажем, че Законът на Карма е включил
„злото“, което е изключително земен, човешки продукт и
атрибут, патологична ракова клетка в Морала на Вселената, само и само, за да може и по този неестествено елементарен начин да го използва рационално за обучение на човека
и за неговото облагородяване. Ще добавим, че само по себе
си „злото“ е придатък и катализатор на несъвършенните все
още морални категории. Само по себе си „злото“ не е енергийна точка и няма свой потенциал, а използва потенциала на
добрата, светлата страна, към която е паразитно прикрепен
и то благодарение на нерационалното мислене и чувстване на
стопанина на мозъка, сърцето и тялото човешко. Или с други думи казано, енергийният потенциал на две астрални или
ментални точки се стреми към изравняване не само в собствения си „дом“, но и с всички социални същества около индивида, с които той е имал, има или ще има връзка. Точките
се стремят към намаляване на напрежението (изравняване
на потенциала), от по-несъвършеното към по-съвършеното
и това са фактически полюсите символи „плюс“ и „минус“.
„Злото“, обикновено, е придатък и катализатор, разбира се,
към по-несъвършения фактор.
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Ето, казахме ви кратко, ясно и точно, че това е технологията на ВСЕЛЕНСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ, като се опитахме да ви
разкрием простия механизъм на Божествения Замисъл – изкачване на стъпалата от метамолекулата до Мислещо Човешко Същество, което прилага винаги и навсякъде добродетелите, включени в Морално-Етичния Кодекс на Вселената,
наречен още Вселенска конституция или Обмен на Добродетелите. С последното название в Космоса се нарича и Законът на Кармата и Законът на Равновесните сили, защото
всичко това е едно и също. Строго програмирано движение
от НЕСЪВЪРШЕНОТО КЪМ СЪВЪРШЕНОТО или някои Светли Същества със силно шеговито чувство го наричат
ПРОГРАМИРАНИЯТ ХАОС.
Няма да ви кажем нищо ново, само ще преповторим старото, но въз основа на това писание, за изчистване на кармата, за ненатрупване на нова.
Формула за уравновесяване на потенциалите, тоест за
намаляване и изчистване на напрежението на всички нива –
физическо, астрално и ментално – има. Тя е едновременно
твърде проста – на теория – и доста трудна за изпълнение
на практика. Трудно е за човека, който живее на Земята, да
е недосегаем от Закона за Равновесието, но може да намали
действието му до минимум и да преживее на тази планета
един разумен, честен и полезен живот, без големи трудности,
несгоди, сътресения и страдания, както за себе си, така и за
близките си, а ако е на голяма духовна висота – и за човечеството.
Когато Божият Син, Спасителят, слезе преди две хиляди години. Той донесе и ключа за потушаване и ликвидиране на кармата, но и до ден днешен хората на теория го
знаят, но не го прилагат на практика. Следователно резултати
няма. Или ако има, са едва видими.
ФОРМУЛАТА Е КРАТКА: за да бъдем недосегаеми от
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последствията на Закона – Първо – на ментално ниво – трябва да имаме само чисти мисли (мисли на обич и добронамереност към себе си и към всички живи същества – не говорим
само за Бога и ближния си). Второ – на астрално ниво – да
имаме само чисти чувства и емоции (на хармонична любов
и доброжелателност към себе си и към всички живи същества,
към Бога и ближния си също). Трето – на физическо ниво –
да имаме само чисти, правилни действия, дела (на любов
и добродетелност към себе си и всички живи същества) и се
подразбира, че трябва всекидневно да вършим Волята Божия
и да работим безкористно за ближният си.
Сега ще говорим за най-краткия, най-бързия и най-правия
път към Бога и как личността човешка може да стане недосегаема от Кармичния Закон. То е простичко нещо, но трябва
да се приложи веднъж завинаги, упорито, последователно,
безвъзвратно, безкористно и безкомпромисно.
Спиралата на Еволюцията дава възможност за няколко
вида вървене към Съвършенството, тоест Пътят към Бога.
Първият е естественият път на еволюиране, съпроводен с всички белези на Кервана, който върви неотменимо,
бавно, стабилно към Целта.
Вторият е инволюционият. Това е не само зацикляне,
тъпчене на едно място, но даже и завръщане към по-ниско
стъпало на интелигентност. По този начин на вървене, човек само губи. Заради душите, които вървят по него, слезе не
само Христос, но слязоха преди и след Него мнозина пророци, адепти и посветени... Но, да продължим с „волюциите“.
Следващият път е революционният. Той е относително
правилен, бърз и доста кратък, но не особено ефективен, защото в частност или не, почти винаги прилага насилие, а това
не е в съответствие с Природните Божествени Закони. Както
при всяка революция, този път е съпроводен с големи неволи,
изпитания и страдания, макар и поучителен. Това е пътят на
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всички мъченици на вярата досега. Тръгвайки по него, човек
става мил на Бога, но обществото обезателно го изхвърля, защото не може грубият материализъм на хората да се вмести в
идеалистичния модел на такива личности.
Последният, четвъртият път е синволюцията. Това означава светкавично или много бързо издигане в духовен и
Божествен план. За този синволюционен вървеж, вече има
почва. Това е „асансьорът“ на човешката душа към космоса.
Бързо, леко и без сътресения. Тук само ще допълним „шифъра“ от първата част на активирането на 144 000 наши помощници, които са двигателят да ни пренесат Оттатък. Ако човек искрено пожелае и се постарае да изпълни тези кратки
наставления, тогава Вселената ще е като на длан, а земното
кълбо – крайпътна станция.
Необходимо е САМО наша плът и кръв, наш Дух и
Душа да станат Основните Принципи на Вселената –
Любов, Мъдрост, Истина и винаги и във всички случаи
СПРАВЕДЛИВОСТТА И ДОБРОТВОРЧЕСТВОТО да
бъдат водещи. Освен това пълно себеотрицание и саможертва не само за близките си и себе си, а и за всяко разумно
същество под Слънцето. Когато обикнеш Бога и ближния
повече от себе си и станеш безкористен като ангел, тогава
ще влезеш в „асансьора“. Това е! Нищо повече!
Прочетете последните десетина реда десетина пъти. Защото те не само са изключително важни, те са същността на
живота на съвременния човек, който стои пред вратите на
„Асансьора“. И единственият, който може да ги отвори е
САМИЯТ ТОЙ. Чрез своите чисти мисли, чувства и дела.
Това е Спасението. Това са 144 000 в действие.
Няма защо да се лъжем – друг път няма! На вид винаги
Пътят към Бога изглежда труден и неосъществим за мнозина,
но няма по-лек, по-приятен, по-благороден Път от Него.
В момента цялото човешко общество търси този Път, но
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фактически тъпче на едно място и се върти в добре маскиран „омагьосан кръг“.
Това е един планетарен селски мегдан и човечеството си
мисли, че върви нанякъде, а в действителност слуша лъжепроповеди и чалга, играе хора, ръченици и ритуали, единствено на него. Никой не му сочи Улицата – изход, или му
сочат безброй много улици, или улицата, по която е влязъл
в мегдана. Мнозина се лъжат и тръгват по нея, но тя ги води
винаги обратно. А това си е чиста проба инволюция! Застой
и връщане!
Старите водачи са доволни. Довели са Кервана до тук.
Разпрегнали са конете, наклали са огньове, те хапват, пийват,
удрят по една ръченица и пеят юнашки песни. Дните им минават безоблачно и според тях ползотворно и адекватно.
А това, че хората щъкат насам-натам, безпосочно и неспокойно, намиращи се в тотална безпътица, и чакат Тръгването, не ги впечатлява много-много.
Да! Но на „Мегдана“ пристигнаха Новите Водачи. С
ЧИСТО НОВИ КОМПАСИ И КАРТИ. Знаят И Изхода от
Мегдана. И ПЪТЯТ!
И вече впрягат конете.
Когато говорим за особеностите на Прехода, не можем да
не споменем Андрогенната същност на душите или изграждането на андрогенните двойки (Между андрогинен и андрогенен, разликата не е особена, макар, че мнозина пишещи
братя твърдо ги разделят.) Под андрогенни двойки разбирам
не извратеното полово общуване – мъж с мъж, жена с жена,
човешко същество с животно, наклонността към това е кармичен дълг за изродено човешко поведение в минали животи, което се чисти единствено не като служиш на подтиците
на такова противоестествено общуване, а с воля да го спреш
и изчистиш съзнанието си от него.
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Но сега не е времето и мястото да говоря за тези човешки
прояви.
Искам да говоря за най-прекрасното, което може да се
случи на човек да изживее на тази земя. А то е да намери
другата си половина или поне някой от своята най- близка
духовна верига.
Каква е разликата между семейната, партньорската двойка от стар тип и андрогенната двойка? Веднага отговарям –
Огромна!
Определянето досега на двойките от земен тип за създаване на семейство, за продължаване на рода или дори само
за приятелско между полово общуване, ставаше на принципа
„сродни души“. Говорим за онези, които са се свързали по
любов а не за всички, защото в голяма част от случаите работи интереса.
Интимното общуване, дори на сродни души в плътска
форма, обикновено води до противоречия. Бракът от земен
тип автоматично разрушава взаимната обич и почитане за
броени месеци или години. Няма ли обмен на всички енергийни полета или поне на две трети от тях, бракът е туземен,
а ако е и с мотива „материална сигурност“, за страните се
превръща в проституционен.
Вечен съюз и влюбеност за дълго може да има само при
андрогенните двойки, защото те не са само сродни души, но
и съвпадащи си.
Екзюпери казва: Двама души не се обичат само като се
гледат в очите, а и когато гледат в една посока!
Именно това е андрогенната двойка. Партньрите се обичат не само на физическо ниво, но и на астрално и ментално.
Духовното ниво на обичта носи онзи интимен трепет,
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който се нарича „инзол“. Това е флуидна небесна субстанция,
обменяща се само и при изключително и напълно съвпадащи си души. Инзола се произвежда от разумната същност
(независимо от пола), но само когато срещне своята съвпадаща си половинка, а тя на космически език се нарича „шаки“.
Новото Трето хилядолетие и новият ХХI век, ни донесоха
Големия Подарък и Голямата Милост на Вселената – оформянето на андрогенни двойки. Преди това нормативът беше
1–2 такива двойки на десетина милиона души и то за срок
200–300 години. Сега имат право на съществуване и идват на
Земята новите Еви и Адамовци, новите Евридики и Орфеевци. Какво е характерното при тях? – Те са силни и предани
служители на Любовта и Светлината. Когато се открият и съберат, излъчването на Светлина и Живот, Любов и Хармония
към Вселената се удесеторява.
Дори и да не сме открили андрогенната си половинка
„шаки“, ние всички трябва да работим, съзнателно, отговорно, безкористно и всеотдайно за Любовта и Светлината.
Всички сме деца на Светлината!
Но мнозина са все още неосъзнати. Да им помогнем да
станат ученици на Светлината, а после нейни служители и
работници! Това ще рече – угодни на Бога.
Човек е истински здрав, богат и щастлив, само когато изпълнява Волята Божия.
Нека ни водят и винаги да ни светят Човешките Добродетели.
Нека чрез Любовта, Мъдростта и Истината направим
Нашия мост и спокойно преминем през Вратата, която
свети на Хоризонта.
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