Матрица V – търсене на духа
Изд. Вал Валериан
Пет-годишният проект Матрицата V беше завършен със Златното издание от гледна точка на
осигуряването на индивидуални ключове към онези инкарнации, за които е предназначен – това е
ограничена група от Много напреднали, Доминантни и Крайни инкарнации.
Има и нови сегменти непубликувани досега, написани в комбинация с енергийната динамика на този
Ключ за завършване, например: Схеми за играта и пирамидите, Експерименталните препятствия,
Генетичните манипулации типични за края на играта, Древната телепатия, Влечугоподобните и другите
измерения, Краят на играта и земния планетарен дух, Тъмните шамани и халюциногените, Резултатите на
земята по време на края на играта, Следването, Комформизма и Завършването; Комплексът на духа и др.
Вашето ЕГН и парола за декодиране е вградена в Матрицата V том 2.
1.
Настоящата информация не е за масова консумация, защото болшинството не биха могли да я
разберат – толкова дълбоко са потънали в Играта. Единствените, които биха я разбрали са Финалните
Инкарнации и Много Напредналите инкарнации. Съветът ми към всеки, който чете този материал е да
работи с него индивидуално – ако нещо от него ви се струва невероятно, просто го сложете настрани.
Помнете – вашият път се разтваря като цвете с много листенца постепенно, докато заблести във вашата
Последна Инкарнация – същото става и с вашето съзнание.
Като казвам “Играта”, имам предвид илюзията, известна като живот в трето измерение с нейните
крайности Мрака и Светлината. Игрите на полярностите целят да ви занимават и да ви пречат да
осъзнаете кои наистина сте и да ви накарат да отдадете силата си на другите. Полярностите са
илюстрирани добре от ин-ян символа, но този символ, обратно на масово разпространите вярвания, не
отразява Баланса – балансът е перфектното СМЕСВАНЕ на двете полярности в едно. В нашата галактика
съществува равновесие на полярностите – някои области са светли, а други – мрачни. За съжаление,
Земята е в зоната на мрака. Нищо не може да се направи за това сега от отделен индивид или отделна
група. Мракът, посредством организираните религии, правителства, общество и тайни групи, има твърде
здрав контрол. Играта трябва да стигне до края си – Роберт Монро също знаеше това. Финалните
инкарнации на Земята към 1955 не са се интересували от това да завършат Играта, а от своето лично
усъвършенстване и развитие. Неговият Висш Аз тогава е бил единственият, който е приел
предизвикателството не да промени системата, а да събуди другите Финални Инкарнации и да стимулира
Напредналите Инкарнации така, че те да разкрият максимум от своя потенциал.
Аз съм един от онези, които той успя да събуди и сега се опитвам да продължа започнатото от него.
Монро е избрал за себе си вариант с разделена на две инкарнация – едновременно с него в Русия е имало
една жена, която правела “това, което аз правя в САЩ” – според самия Монро. Щом тази жена умре, те
ще се съединят в една Финална Инкарнация.
Всеки Висш Аз избира преживявания и път, уникални за този Висш Аз. Капанът на съобразяването
ви кара да отричате онова, което сте. Полярностите се стремят към съобразяване – бъди като нас, гласувай
като нас, мрази като нас, награждавай онзи, който се подчинява – те се вбесяват, когато им кажеш “Не ме
е грижа какво правиш ти, остави ме на мира”. Животът на Земята предразполага към пристрастяване.
Стотици инкарнации отнема да си възвърнете контрола от страна на своя дух (Висш Аз) и да излезете от
Играта. Щом се опитате да излезете от Играта, системата ви притиска и внася във вас чувство на вина
чрез понятия от типа “ад”, “грях” и т.н. Командите за подчинение са вградени във вашето ДНК. Едва
когато стигнете своята Последна Инкарнация вие вече притежавате духовната зрялост, за да се
противопоставите.
В материала споменавам за много от генетичните манипулации на Земята, направени от извънземни.
Има такива извънземни групи, които гледат на Земята като на нещо незначително – като на източник на
храна и роби.
Типично за настоящия период е все по-силното доминиране на женския фактор. Този проблем се
дължи на внесените от представители на империята Орион такива команди в човешкото ДНК, тъй като
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империята се управлява от женско влечугоподобно. Доминирането от този тип ще се засилва (особено в
САЩ) толкова повече, колкото по-близо сме до 2012. Това е част от плановете на Мрака – те се стремят
към власт, контрол и покорство.

Съветвам ви да медитирате над илюстрацията – предавайте изображението от нивото на
своите очи нагоре по сребърната нишка към своя Висш Аз за обработка – това ще помогне много за
вашия напредък.
Събитията ще се развият внезапно и много бързо. И аз и Вал чувстваме, че е спешно да
разпространим този материал за тези, които имат нужда от него. Това нямаше да е така, ако не
предстоеше нещо Голямо. Онези, които са предназначени да получат Матрицата V, ще я получат.
Прочетете я, но прочетете и книгите на Монро – там има огромно количество информация, особено за
астрала. Там ще научите за областите на системите от вярвания (ниво 25)/, областите за напреднали (ниво
27), Библиотеката, Центърът за Лечение и т.н.
Относно намесата на влечугоподобните, информация дава Дейвид Айк – за генетичната намеса в
древността. Не се увличайте много по тази информация, обаче: проучете я, но не спирайте да се
придвижвате напред и не затъвайте в нея.
Не сравнявайте мястото, на което се намирате вие с мястото на което се намирам аз. Всеки Висш Аз
е уникален. Не трябва да се отчитате пред никой, освен пред себе си. Ако някой се опитва да ви
контролира, кажете му да си гледа работата – съобразяването ограничава индивидуалното изразяване –
приспособявайте наученото от различни източници така, че да се получи нещо уникално ваше.
Аз съм се занимавал с астрология, с Вика, обучаван съм от шамани и др., но съм извлякъл от това
нещата, за които съм доказал, че работят за мен и аз непрекъснато правя това – донастройвам онова, което
работи ... за мен.
Независимо какво можете да правите днес, ще можете да го правите след време или в друга
инкарнация. Вие ЩЕ успеете. Матрицата V може да се окаже най-важната книга, която някога сте имали.
По-голямата част от материала не може да се намери никъде в трето измерение. Част от него се държи в
тайна от управляващите. Даже, ако не успеете да разберете всичко от книгата, вашият Висш Аз ще
регистрира посланията и ще направи необходимото за вашия път. След като я прочетете животът ви ще се
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промени. Движете се с потока на промените. Вижте къде ще ви отведе. И най-важното: ВЯРВАЙТЕ В
СЕБЕ СИ.
Май 2001
Авторът
2.
Златното издание на Матрицата V е финалният етап от проекта Матрицата V. Висшите Аз, включени
в този проект са го предвидили като събитие с 2 фази. Книгата съдържа стотици ключове, които
читателите ще използват за своя напредък. Само събудените финални инкарнации ще могат да обработят
изцяло дадената в книгата информация. Останалите ще я използват според своето ниво на напредък.
Независимо от това, дори просто прочитайки книгата, вие ще дадете на своя Висш Аз ценна информация,
която той ще предаде на избрани свои инкарнации.
Белият дом сега е зает от президент, който иска установяването на диктатурата на Мрака и
представлява най-голямата заплаха за мира днес. Извънземни групи позиционират своите летателни тела
в рамките на нашата слънчева система. Жените продължават да настояват за женско управление в стил
империята Орион, тормозейки мъжете. Световната икономика е пред разпадане. Тези и много други
примери трябва да бъдат забелязани от онези, които наблюдават.
Сега е моментът да възвърнете силата си от онези, които искат да ви попречат да узнаете кои
наистина сте – само така можете да излезете от играта. Играта ще продължи и след като ние вече сме се
изнесли в по-високо измерение, но това не е наша грижа. Прочетете книгата. Използвайте, приложете
онова, което можете в своя живот. Близо сме до края на Играта.
Книгата не е написана като “ръководство за Края на Играта”. Главното е да опознаете своя Висш Аз
и да откриете кои наистина сте. Това е път, придружаващ свързването ви със своя Висш Аз, Събуждането
ви във вашата финална инкарнация, и възвръщането на своята сила. Помнете това докато четете книгата.
Отправям този материал не към физическите тела, а към духовете, одухотворяващи тези тела, тъй
като само духът може да разбере този материал. Ако тялото управлява духа, обаче, то ще отхвърли
материала, тъй като той противоречи на заложената във вашата ДНК програма. Предизвикателството
духът да преодолее физическото тяло започва с първата инкарнация и свършва с последната. Само
финалната инкарнация осъществява 95% контрол. Преди това състояние да бъде достигнато, физическото
се опитва да управлява истинското ви Аз. Стотици инкарнации отнема, докато духът открие, че има нещо
повече от физическото. Стотици инкарнации отнема и търсенето на духа. Физическото продължава да
търси външни решения и гледа да не се промени статуквото – то се стреми да даде на духа безкраен поток
съмнения – това е дълго и трудно пътуване в посока към преодоляването на ДНК-командите. Накрая
духът успява и напуска Играта. Всички успяват според това колко бързо узряват. Именно тях търся и
именно те са онези, които ще разберат.
Кулминацията на инкарнацията в трето измерение е в Събудената Финална Инкарнация. Напредъкът
е резултат от това до каква степен се идентифицираме с тялото или с духа си.
Висшият Аз няма пол – затова използвам думата Той/Тя, тъй като в езика ни няма дума, която да
означава същество и от мъжки и от женски пол. Повечето от инкарнациите на земята са кондиционирани
чрез програмирането на културата – целта отчасти е да се усилят вложените от извънземните команди в
земното човешко тяло и да бъде накаран духът да повярва, че вие сте фалшивата идентичност на тялото и
пола. Главната цел на земните инкарнации е да преодолеят контрола на тялото/културата, да разпознаят
кои са, и да си осигурят широко разнообразие от преживявания на земята.
Висш Аз – истинската ви същност, осъзнаването на целия натрупан опит и мъдрост, съществуващи в
по-високо измерение спрямо това на проекциите му, които събират преживявания. Висшият Аз напредва
на етапи. Щом завършите инкарнацията си в трето измерение и Той/Тя ви отнесе на следващото ниво, то
става една фасетка от следващото ниво на вашия напредък и вие можете да работите с по-висша версия на
този Висш Аз и да започнете да събирате нови, съвсем различни преживявания. Евентуално достигате
ниво, на което можете да сътворявате галактики и да проектирате три-измерни събития. Дори когато
достигнете това ниво, обаче, то не е краят , а просто поредния етап от вашето израстване.
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След всяка инкарнация в трето измерение, ние отиваме в четвърто – Астрала. След като тази
инкарнация завърши, тя се връща във Висшия Аз, който е на по-висше ниво (плътност). Картинката на
корицата показва каква е нашата истинска форма и вие виждате, че тя няма нищо общо с човешката. След
Финалната Инкарнация всички проекции биват изтеглени обратно във Висшия Аз и той се измества в повисоко измерение от това, в което дотогава е събирал преживявания под формата на различни
инкарнации. Висшият Аз не е безформен – той е с овална форма и луминисциращо светене на енергията.
Висшият Аз е безсмъртен и вечен – Той/Тя никога не може да умре.
В трилогията на Монро той е наречен Аз-Там, а неговите Доминантни инкарнации – ЕХСОМ
(Изпълнителен комитет). Монро използва думата измерение, а аз предпочитам думата плътност.
Инкарнация – проекция на Висшия Аз в три-измерно физическо тяло, което да даде възможност за
събиране на преживявания в трето измерение за този Висш Аз. Преживяванията зависят от използваната
физическа форма. Голяма част от преживяванията на Висшия Аз не са резултат от инкарнации. В
настоящия материал ние говорим предимно за земните инкарнации. Когато тялото “умре”, духът може да
взаимодейства в астрала и според нивото на своята готовност се присъединява към бойно поле,
религиозна група, или към по-напредналите нива на астрала, или някъде по средата между найизостаналите и най-напредналите. Щом духът реши, че те са му достатъчни, Той/Тя “мигва” и тогава
инкарнацията завършва. Висшият Аз, обаче, продължава.
Нашата линейна перспектива тук силно затруднява нашето разбиране – според нея би трябвало да се
каже “той мигна и прие нова форма”. Това можеше да стане, ако инкарнациите ни следваха една след
друга, но ние (земните инкарнации) съществуваме едновременно, като всяка от тях продължава различен
интервал. Инкарнациите на Висшия Аз (ниски, средни, напреднали, доминантни и финални), съществуват
в различни времеви периоди на трето измерение. Например, Висшият Аз може да избере да спусне своята
финална инкарнация в Древна Гърция, а доминантната – в 1944 година, защото всяка от инкарнациите
извлича онова, от което Висшият Аз се нуждае от различните времеви периоди. Можете да имате първата
си инкарнация през 1944, а финалната – през 200 година пр.Хр. – всичко зависи от Висшия Аз,
ИСТИНСКИЯТ ВИ АЗ, според това какви преживявания иска да има.
Земните инкарнации имат Доминантни (3-4) и Финална инкарнация. Всяка бива мъж и жена
(многократно) и е с всякакви сексуални ориентации. ВСИЧКИ преживявания се съхраняват във Висшия
Аз точно както преживяванията във вашата памет и до тях може да се получи достъп по желание.
Висшите Аз, които се инкарнират на земята, имат едновременни инкарнации, а тези, които се
инкарнират на други планети, имат последователни инкарнации.
Едновременните инкарнации стават във всички честотни времеви периоди, в които отделните Висши
Аз желаят преживявания и растеж. Те се съдържат във Висшия Аз и са необходими в различна степен на
Напредналите, Доминантните и Финалната инкарнации.
Това, което се счита за ваша минала инкарнация, е всъщност инкарнацията най-близка по честота
(времеви период) до вашата. Говорил съм с няколко души, които са били родени след Втората световна
война, например, но имат силни интуитивни връзки с периода на войната като различни играчи на тази
сцена. Или един мъж, който е роден през 50те, но има силни връзки с Американската Гражданска Война.
За него това е инкарнацията най-близко по честота до неговата настояща инкарнация и оттук това е
неговата “финална инкарнация”, така да се каже.
Тази най-близка инкарнация не се отразява на етапа на напредък на вашата текуща инкарнация.
Можете да сте доминантна, но най-близката ви инкарнация да е средно, ниско, или някакво друго ниво
спрямо вашата текуща инкарнация. Не е необходимо да съдите най-близката си инкарнация. Тя има
своята роля в общото пътешествие и, в края на краищата, това пак сте вие.
Дежа ву – фразата се използва за чувството, че вече сте били някъде, но знаете, че в този си живот
не сте ходили там. Това чувство се дължи на това, че сте в същата област на друга своя инкарнация, но на
различна времева честота. Вашият комфорт или дискомфорт преминава през вашия Висш Аз. Обърнете
внимание: това не е МИНАЛ живот – това е ДРУГ живот, тъй като всички инкарнации стават
едновременно на различни честоти, които ние в трето измерение наричаме време.
Събитие – става дума за регионални събития, които се използват от двете полярности, за да
принудят Играта да отрази техните възгледи.
Карта, която евентуално може да бъде разиграна (непозната, непредсказуема карта): отнася се
до разтърсващи събития в глобален мащаб – например: Извънземни се показват публично пред планетата,
или земни промени, оказали влияние върху цялата планета. Играта има няколко такива карти, които
МОГАТ да бъдат разиграни в периода на Края на Играта тук на Земята.
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Играта: Използването на тази дума произхожда от Висшите Аз. Империята и Мрака не я считат за
игра по никакъв начин. Терминът се използва, защото предизвикателството е да бъдат преодолени
извънземните технологии и манипулации, с цел да си възвърнем истинската идентичност (Финална
Инкарнация), да съберем огромно количество сензорни преживявания (емоционални преживявания), и да
придобием мъдрост. Предизвикателството е, че започваш без памет за това кой си и трябва да си я
възвърнеш посредством решенията на своя Висш Аз.
Не съществува един единствен път за това просветление, но има много фалшиви пътища, наложени
от Империята и Мрака, които пречат (например, религията). Всеки Висш Аз ще успее – някои по-бързо,
други – по-бавно. За да откриете какво трябва да правите вие, трябва да си осигурите достъп до своя Висш
Аз.
Това означава да достигнете нивото на осъзнаване, наречено от Монро ниво 12. Лично аз се научих
по този начин и не зная друг. Това е метод за навлизане навътре, вместо навън. Да получи достъп до
Висшия Аз е нещо, което Финалната инкарнация наистина желае – само вие и вашите Доминантни и
Финални инкарнации могат да получат такъв достъп. – Доминантните инкарнации могат и да не осъзнаят,
че са били там (по време на сън), освен ако не са с психични способности.
Този материал не е бил оповестяван публично от хиляди години, освен донякъде в книгите на Монро
и материалите на Кредо Мутва.
Дори ако не го разберете, той ще окаже влияние върху развитието на духа ви. Империята не иска да
знаете тези неща, тъй като е ориентирана към тялото, а не към духа. Това, че тази информация се
разпространява точно сега трябва да ви говори нещо за непосредственото бъдеше на планетата.
Инкарнациите на Висшия Аз
Проектът Матрицата 5 е уникален в тази галактическа Игра. Разработен е от няколко Висши Аз в
рамките на правилата на Играта. Предназначен е за Висшите Аз с едновременни инкарнации – за да
обхване тяхното участие в Играта на трета плътност. Матрицата 5 не е създадена за Висшите Аз с
последователни инкарнации – те ще продължат бавното си развитие дълго след напускането на Висшите
Аз с едновременни инкарнации. Независимо от това, някои от последователните знаят за Матрицата 5.
Знаят и това, че не могат да направят нищо, за да се намесят в този проект, тъй като другите Висши Аз
няма да позволят такава намеса. Няколко месеца след като Матрицата 5 излезе, получавах и-мейли с
нападки за това, че съм я написал.
Ефектът от Матрицата не се състои в това да промени нещо в механизма на Играта, а просто да
разпространи информацията и ключовете за излизане от Играта на онзи, които се нуждаят от тях – тя е
част от самата Игра.
Играта не реагира добре спрямо тези, които се опитват пряко да я предизвикват, но не реагира към
вас, ако се опитате да излезете от нея и стигнете до финала, където липсват конфликти между
полярностите. Последователните инкарнации, обаче, не обичат Матрицата, защото пречи на техния
контрол/доминиране. Нека се ядосват, време е да завършим училището!
Когато преди две години Матрицата 5 беше публикувана, в библиотеката на ниво 27 (според Монро
– фокус 27) беше поставено астрално копие от книгата, за да може да я чете всеки, който пожелае.
Доставката там се равнява на търсенето. Книгата е все още там и ще остане там, докато едновременните
Висши Аз напуснат и тази библиотека престане да бъде необходима. Когато бе публикувано Златното
издание, то замени предишното на това ниво. ВСИЧКИ едновременни Висши Аз имат инкарнации, които
имат достъп до ниво 27. Поради това ВСИЧКИ те, посредством тези инкарнации, ще получат достъп до
“Матрицата 5 Златно издание”, което съдържа финалните ключове, необходими за успешното завършване
на Играта. Няма значение дали вашата финална или Много напреднала инкарнация са в мрачните векове,
древния Египет, или в двора на китайски император. Вибрациите на Матрицата 5 като звънец ще
привлекат тяхното внимание. Когато наскоро ходих в библиотеката, там имаше няколко човека,
усмихнаха ми се и казаха “ето го”. На което аз отговорих: “прочетете книгата – ТОВА е важното, - не аз”.
Това, че имате книгата означава, че имате тези ключове. Не сте били подтикнати да я купите просто
от любопитство. Това е станало благодарение на ВАШИЯ Висш Аз, който иска тази негова инкарнация да
разпространи тези ключове на ВСИЧКИТЕ ви инкарнации.
Възможно е вашата текуща инкарнации да се нуждае само от някои от тези ключове, а другите ви
инкарнации – от други. Ако сте Събудена Финална Инкарнация, ще ги оцените. Помнете, че времето не е
линейно. Матрицата 5 ви облагодетелства и в други времеви периоди. Последователните инкарнации не
могат да направят НИЩО, за да предотвратят влиянието на Матрицата върху вас. Те могат да се опитат да
ви попречат да прочетете Матрицата, или да ви подтикнат да я пренебрегнете, но дори да не се съобразите
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с написаното в нея, след като сте я прочели, тя ще окаже необходимото влияние върху по-напредналите
ви инкарнации. Разчитайте на СВОЯ Висш Аз и казвайте на онези, които се опитват да ви влияят отвън,
да си гледат работата.
Матрицата 5 е уникална. Пътят, който сте избрали е уникален са вас. Преживяванията ви са избрани
за вас, от вашия Висш Аз. Всичко това е съществено за вашата същност, за да можете да излезете от
Играта и да завършите успешно. Но почакайте. Онова, което предстои е ДАЛЕЧ по-интересно.
Висшият Аз
Аз съм пътувал по енергийната връзка с моето физическо тяло – подобна е на визуалния пасаж
между световете, показан във филма Старгейт 1: един кръгъл блестящ тунел. Преминаваш през тази
енергия и се появяваш във Висшия Аз.
Откъм вътрешната страна виждах Висшия Аз като матов, но светещ с естествена енергия. В овалната
форма има изображение на всяка инкарнация, на която главата съм аз – редове и редове от тях. В средата
на “сцената” на моя Висш Аз има енергийна колона, където импулсите (спомени, преживявания и т.н.) се
обработват и съхраняват. Глобусът е мястото, където може да се получи достъп до всяка отделна
инкарнация. Достъпът до Висшия Аз е възможен за всички Доминантни и Финални инкарнации.
Преди Висшият Аз да избере своя път, той не е бил празна банка с енергия – съвсем не. Той е имал
всички спомени преди да избере да се инкарнира. Висшият Аз е като жив космически кораб, интелект.
Щом изборът да се инкарнира в трета плътност е бил направен, той си е избрал преживяванията и е
преоблякъл себе си в тела, за да участва в процеса на учене в трета плътност.
Тъй като Висшият Аз е инкарнацията, той се учи от преживяванията и в съответствие с тях се
променя. Към времето на достигането на Финалната инкарнация, той вече е много по-напреднал,
отколкото преди да приеме предизвикателството. Щом Финалната инкарнация завърши, Финалната
Инкарнация Е Висшия Аз минус потоците, съдържащи се в земното човешко тяло.
В следващо свое посещение погледнах нагоре и видях кръгообразен енергиен вортекс (вихър), който
евентуално ще бъде пътят на завършения Висш Аз под ръководството на Финалната Инкарнация. По този
път ще се придвижи към следващата главна фаза на напредъка в по-висока плътност. Връзката не се
вижда веднага откъм външната страна на Висшия Аз, тъй като, понеже е с по-висока плътност (честота), е
леко извън фаза.
Докато изследвах част от моя Висш Аз, последвах някаква енергия до място, на което видях как
изглежда Висшия Аз отвън. Откъм външната страна той изглежда като кейк на пластове (по форма, не по
размер) - овален, луминесцентен. Откъм дъното се издигат мустачета от енергия – по едно за всяка
инкарнация в трета плътност. Висшият Аз е матов и отвън. Бързо се огледах и видях, че няколко други
Висши Аз са подобни на моя – всичките имаха такива мустачки от енергия, отиващи до трето и четвърто
измерения.
Сигурен съм, че всеки, който чете това, е наясно със “сребърната нишка”, прикрепена към
инкарнацията. Тя не започва с онова вас, което е извън тялото, а по-скоро ЗАВЪРШВА КАТО ВАС. Това
е удължение от Висшия Аз. То преминава през физическото ви тяло докато пътувате в астрала. Именно
този контакт с физическото тяло го поддържа живо. Като се придвижвате нагоре по тази нишка вие
получавате достъп до Висшия Аз. Само вие можете да направите това за себе си.
При прекъсване на връзката с тази нишка тялото умира. Това прекъсване никога не се прави от
инкарнирания вас. След смъртта на тялото, обаче, вашата инкарнация решава кога ще настъпи времето за
нещо ново, енергията е изтеглена обратно във Висшия Аз с кратко енергийно проблясване. Тази енергия е
под контрола на Висшия Аз и на СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация. Тя не може да бъде прекъсната по
никакъв начин, освен от Висшия Аз – енергията на всичките ви инкарнации.
Има една разпространена масово лъжа – да си продадеш душата на дявола – това е измислено от
влечугоподобните от трета и четвърта плътности. Докато вярвате в това, то ще ви пречи да откриете кои
наистина сте – преодоляването на подобни митове ви дава възможност да напреднете към по-високи нива
на съзнание.
ЕДИНСТВЕНО Висшият Аз и СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация имат контрол над
преживяванията ви. Ако не можете да приеме изложения тук материал, оставете го – дори самото му
прочитане е вече регистрирано във вашия Висш Аз.
Сравняване на плътностите и измеренията
Живеем в трето измерение на Земята, която е от трета плътност. Астралът е четвърта плътност.
Пътуванията във времето се извършват като се използва четвърто измерение. Необходимостта от
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технологии не е от по-висока плътност. От астрала (четвърта плътност) нагоре, мисълта създава всичко
необходимо. Няма нужда от кабели, метали, оптични влакна, горива, и т.н. Всички те са неща от 3-то
измерение. В астрала можете да създавате предмети с мисълта си и те се появяват като къща или каквото
и да е, но са чиста мисъл.
На нивото на измеренията технологиите все още оказват влияние. Измеренията включват
паралелните вселени. Даже вселените от анти-материя могат да се считат за измерения. Например
вселената Майер ДАЛ. При наличието на достатъчно технологии, съществата от различните вселени
могат да взаимодействат едно с друго. Третата плътност има много на брой различни измерения.
Технологиите са елемент, характерен за 3-та плътност, независимо от това каква е фазата на трета
плътност. Отвъд трета плътност няма нужда от технологии.
Няколко извънземни групи, включени в работите на земята, са от различни измерения и имат
космически кораби, които могат да преминават през тези измерения, за да достигнат до тук. Всички
измерения имат връзка едно с друго. Онези от нас, които имат Висш Аз, идват от по-високи плътности.
Висшите Аз протягат сегмент от своята същност, за да одухотворят едно физическо тяло с цел
преживявания. Това НЕ се прави чрез някаква технология, а е резултат на желание, на воля.
Вибрациите на Висшия Аз
Всяка от плътностите вибрира с различна скорост. Честотите на самите Висши Аз са по-високи,
отколкото честотата на трета плътност. Физическото тяло има нужда от дух, за да получи живот
независим от майчината утроба. По-високата вибрация (честота) създава чувство за умора в тялото.
Наистина, сегментът от Висшия Аз, който обитава физическото тяло, трябва да изрази себе си през
множеството филтри на тялото (ДНК кодовете), но сърцевината, вечната енергия, която е Висшия Аз, си
остава същата и изтощава физическото тяло.
Докато инкарнацията напредва, Висшият Аз проблясва все повече и повече и при Много
напредналите, Доминантни и Финални инкарнации, ДНК-последователността (манипулирана от
империята Орион) бива надмогната в различна степен от Финалната инкарнация, която вече подтиска 8990% от вложените в тази ДНК команди на Орион. Това предизвиква умора в тялото и то се нуждае от
почивка и сън. Ако Висшият Аз му подаде пълния поток от енергия, физическото тяло ще може
удивителни неща – напр. телепортация (която е така обичайна за истинския ви аз, както дишането за
физическото тяло). Това се случва много рядко, обаче, тъй като нашата задача тук е да събираме
преживявания, а не да зашеметяваме околните. Колкото повече израствате духовно, толкова по-явни
стават тези ефекти – това означава, че избирате да не надзъртате в спалните на другите, докато сте в
астрала. Изглежда поради тази причина воайорите по-трудно успяват да пътешестват в астрала.
Свързване с Висшия Аз
Ако искате, но не можете да се свържете със своя Висш Аз, използвайте ключовите думи, които
използвам самия аз. Да използвате своите чакри, за да стимулирате свързването си със своя Висш Аз е
добър начин. Винаги започвайте от коронната чакра и работете надолу през всичките 7.
Коронна: СВЪРЗВАНЕ – мисълта е “повишавам и разширявам връзката си със своя Висш Аз”.
Трето око: ВИЖДАМ и това се отнася до ясното виждане
Гърло: ЧУВАМ онова, което имам нужда да чуя
Сърце: ЧУВСТВАМ – тази чакра е важна за това.
Слънчев сплит: ЗАЩИЩАВАМ СЕ – дръжте тази защита в готовност!
Гениталии: СЪЗДАВАМ – това не означава в настоящия период да се хабите да създавате физически
тела, в които да влязат, за да се инкарнират душите на домашни любимци. Разбира се, ако не сте Финална
или Много напреднала инкарнация, ще ви управлява тялото, а не духа. Да създаваш се отнася до идеи,
изкуство и т.н.
Основа: ЗАРЕЖДАМ С ЕНЕРГИЯ – при това почувствайте основната чакра как зарежда с енергия
всички останали чакри с движение в посока на часовниковата стрелка от основата към коронната чакра.
След това обгърнете себе си със златно яйце от енергия, за да разширите тази медитация и да си
помогнете, като се защитите от полярностите. Този начин работи добре за мен, но не се чувствайте
длъжни да го прилагате точно така и за себе си – работете с това, което работи за ВАС. Аз само споделям
онова, което работи за самия мен. За коронната чакра свързването е много важно, защото искате да
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усилите и повишите връзката между инкарнирания дух и Висшия Аз, който да ви помага и напътства.
Вашият Висш Аз е ЕДИНСТВЕНИЯТ напълно надежден източник за вас.
Висшият Аз е сбор от всичките ви инкарнации. Той е най-добрият ви пазител. Когато иска да
комуникира с вас, той приема облика на една от другите ви инкарнации. Може да ви бъде казано, че
вашият водач е Двете пера – местен индианец от племето ..., но това, за което няма да си дадете сметка е,
че той – това сте вие в друга инкарнация.
Казват ви: “При вас е останал мъртъв родственик” – не може да остане много дълго, защото започва
да проучва новото си обкръжение. На тях не им е позволено да се намесват в пътя на друг Висш Аз. Това
не се отнася за самия Висш Аз. Той непрекъснато ви наблюдава и ЩЕ се намеси, ако нещо външно
застрашава плана му. Той няма да позволи на несъбудената Финална инкарнация да умре преди да
изпълни мисията си.
Висшият Аз понякога наистина позволява да ви се случват нещастия. Това е част от
ученето/преживяванията, но Той/Тя няма да позволи на нещо непредвидено или външно да наруши
потока на събитията, които е избрал/а преди да се инкарнирате.
Монро пише, че неговите Доминантни инкарнации непрекъснато са го пазили, но не са били
наоколо, когато е трябвало да преживее някои определени неща. Висшият Аз ви пази повече, отколкото
самите вие се пазите, защото не е подвластен на командите на империята Орион и може да вижда ясно.
Понякога ви се случват нещастия – това е начинът, по който Висшият Аз ви кара да преразгледате
своите решения. Той не ви принуждава насила, тъй като решенията са си ваши, но ако изберете да не
преоцените някое свое решение поради това, че сте завладени от командите на Орион, може да водите
окаян живот. Дори при това положение, обаче, вие пак се учите от своите грешки. Ще се научите да
поемате отговорност за своите решения. Освен това вие имате много животи – толкова, колкото вашият
Висш Аз избере да имате.
Висшите Аз могат да работят съвместно с оглед изпълнението на съвместна мисия. Така стана и с
Матрицата 5 – тя нямаше да излезе, ако не беше Вал с неговите способности. Така направихме и
рисунката на корицата, която е резултат от онова, което си спомням, нарисувано от нашия художник.
Помнете, ВИЕ сте безсмъртни с всички способности на безсмъртно същество (независимо от всички
ограничения, които религията и обществото биха искали да ви наложат). Докато вашата Финална
инкарнация завърши, вие ще достигнете пълния си потенциал. Тогава ще погледнете назад към
останалите си инкарнационни преживявания и ще се усмихвате на това колко много препятствия е имало
пред вас, които са ви пречили да откриете своята истинска същност. Висшият ви Аз е единственото нещо,
на което можете да се доверите напълно, а не на други същества, които отнемат силата ви. Отстранете
външното. Знайте, че сте обичани и наблюдавани от самия вас – вгледайте се навътре, за да видите кой
НАИСТИНА сте.
Кой път ще изберете?
Съществуват много пътища за напредък, но основно има два – гладък и неравен. Гладкият е лесен,
но далеч по-дълъг. Той ви вдъхва увереност в онова, за което от религията, обществото и т.н. сте научили,
че е “най-доброто за вас”. Понякога на този път има и грапавини – те се дължат на вашия Висш Аз, който
иска да ви събуди. Ако тласъкът е твърде силен, може и да ви накара и да излезете извън пътя, поне
временно.
Неравният път е по-труден, но предлага повече награди. Неравностите тук са причинени от
религията, обществото и т.н. Те отправят предизвикателства към вашия Висш Аз. Трябва да ги
преодолеете, за да се придвижите напред. Някои от камъните по този път са религиозните вярвания,
вярванията за пола, социалните ограничения, мнението на другите, и вашата собствена неувереност. За
да напреднете, трябва да ги преодолеете. Щом преодолеете някой от тези фактори, той вече няма да ви
пречи – щом веднъж разберете какво представлява дадено вярване, то вече няма да ви спъва.
Финалната инкарнация винаги избира неравния път. Това не значи, че тя знае, че е финална още от
самото си раждане. Обикновено научава това по-късно в живота. При всеки е различно. Щом се събуди,
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обаче, за нея става очевидно, че неравният път е ЕДИНСТВЕНИЯТ път. Онези от гладкия път се
съобразяват, “връщат в правия път”, и се подчиняват на повелята “бъди като нас, прави като нас”. И още
нещо важно за неравния път – щом преодолеете неравностите му, тъй става гладък и вие започвате да
тичате, вместо да пълзите. В този момент неравният път се разширява. Какво има отвъд тази точка няма
да ви казвам аз – вие сами ще откриете.
Гладкият път е капан – първоначално изглежда гладък, но с времето се стеснява. и ви ограничава в
това, което можете да направите. Някои го избират след като са тръгнали по неравния път и са се
натъкнали на предизвикателствата му. Други пък виждат, че по гладкия няма напредък и скачат на
неравния,
приемайки предизвикателствата му. Изборът си е ваш.
Някои говорят за самотата, която преживяват с все по-голямото си излизане от Играта. Самотата е
ЕДИН от знаците, че сте тръгнали в правилната посока, за да излезете от Играта.
Щом напреднете достатъчно по пътя, препятствията намаляват за вас и се оказва, че все по-малко
хора искат да бъдат във вашата компания. Телефонът рядко звъни и откривате, че почти всичко си
правите сами. Причината е, че хората от по-ниско инкарнационно ниво от вас искат да продължат да
играят Играта – те виждат, че сте станали толкова независими, че се чувстват неудобно край вас.
Неудобството идва не само от това, че вие не се съобразявате с групата, но и от това, че вашите вибрации
са се повишили до ниво, с което те не искат да се отъждествят, или до което искат да имат допир
възможно най-малко.
Изолацията настъпва след продължителни опити на приятели, роднини, колеги да ви въвлекат
отново в Играта. Може да ви е трудно да преодолеете тези изпитания. Сълзите ви ЩЕ се леят. Но ако
хората са ви харесвали за това, че сте се съобразявали с техните тесни стандарти, значи всъщност не са ви
харесвали истински.
Ако не отстъпите пред такива хора, те постепенно се отказват, въпреки, че ще има и такива, които
непрекъснато ще продължат да опитват. Но на вашето ниво е време да се свържете повече с вашия Висш
Аз – попитайте го “Какво ми предстои? Запознай ме с това, което трябва да зная и нека преживея онова,
което трябва да преживея” – и му имайте пълно доверие. Това е точно обратното на онова, което
обществото ви учи – да търсите спасение отвън, вместо отвътре.
Самотата сама по себе си е изпитание, което трябва да решите. Доколко наистина искате да
напреднете и излезете от Играта? Трябва да сте последователни в решението си.
Външните блокове: семейство, приятели, колеги и др. са единия проблем, но вътрешните блокове
(ДНК-командите/незрелия дух), са друго нещо. Тези команди, внедрени в ДНК-то на хората от
извънземните майстори на генетиката ще обсъдим допълнително. Финалната инкарнация трябва да
преодолее тези блокове – поне основните ДНК-команди, за да излезе накрая от Играта.
Финалната инкарнация научава, че възпитанието, полът (мога да гледам на някого само като на
същество от определен пол) са изкуствени и отричат духа. Събужданията от този тип НЕ стават насила.
Започвате да си давате сметка за това постепенно, с разширяването на връзката на Висшия Аз с
въпросната инкарнация. Да, ЩЕ имате въпроси (вътрешни). ДНК-командите няма просто да се
самоизключат от само себе си. Те ще наводняват ума ви с “мотиви защо”, за да ви накарат да се откажете
от желанието си. Какво ще си помисли семейството ви? Ами приятелите ви? и т.н. – съобразявай се.
Първият вселенски закон остава в сила – Подобното привлича подобно1.
1

А не както са ни учили – плюсът и минусът, противоположностите. Във вселената се привличат подобните неща –
затова се казва, че ако искаш нещо да ти се случи, трябва да “се държиш така, сякаш ...,” и наистина ще го привлечеш към себе
си. Следователно, какво става, когато се въоръжим, за да се предпазим от евентуално нападение – наистина ни нападат, но не
защото и иначе е щяло да се случи точно това, а защото от всички възможни вероятности, които съществуват паралелно, ние
сме привлекли именно тази, в която става това събитие - ние сме мислили за него, споделяли сме го с познати и сме си купили
оръжие – държали сме се “така, сякаш” сме застрашени; по този начин се със съзнанието си се оказваме (т.е. преживяваме) в
онази реалност, в която биваме нападнати.
Тоест, правейки се, че ни предпазва, Играта ни кара да се самозаробим, самонаказваме и т.н. Но това продължава само докато
бъдем събудени, т.е., докато съзнанието ни се разшири дотолкова, че започнем да осъзнаваме, че “нищо не е каквото изглежда,
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Ако обаче духът не е достатъчно зрял, той ще се подчини на тези лъжи, макар че във Финалната
инкарнация евентуално ще успее. ДНК-командите ще се опитат да ви убедят да продължите да спите.
Това може да сработи при всяка инкарнация ОСВЕН в СЪБУДЕНАТА Финална инкарнация. Тя няма да е
Финална, ако не успее да подчини ДНК-командите. Навлизайте в своя Висш Аз, за да извлечете силата,
която ви е нужна. На този етап може би ще искате да се свържете с друга Финална инкарнация, за да
обсъждате с нея тези въпроси, но за всички въпроси, които са свързани с вас, оптималният вариант си
остава вашият Висш Аз.
Приятелство и полярност
Приятелствата на Мрака са от типа “какво можеш да направиш за мен”.
Приятелствата на Светлинната страна са от типа “от каквото и да имаш нужда – аз съм насреща”.
Дейвид Айк смята, че само фактът, че си тук, е достатъчен, за да трябва да поемеш отговорност за някой
друг. Това не е вярно.
Когато се натъкнете на такъв тип човек, използвайте Закона за позволяването и ги оставете да жънат
каквото са посели, НО едновременно с това се разграничете от ситуацията. Балансираните хора не влизат
в такива ситуации. Ще помогнете на някого да са справи със своите предизвикателства само ако се
разграничите от тях. Ако се грижите за хора, които очакват от вас да поемете отговорност за техните
неща, това ще ви забави в СОБСТВЕНОТО ви развитие. Умейте да казвате “нямам нужда от тази
вибрация днес”.
Промени във вас
Щом направите сериозни промени във възгледите си за живота на Земята, вашата аура променя
своите вибрации. Това се забелязва от другите макар, че те не знаят защо. Просто някак вече като че ли не
пасвате – и това наистина е така. Вие излизате от Играта, а те се потопяват още по-дълбоко в нея.
Макар, че кръвта е по-гъста от водата, духът е по-силен от кръвта – вие НЕ сте своето тяло.
Щом достигнете определено ниво, макар, че може да ви липсва компанията на онези, с които вече не
си пасвате, усещането ви не е емоционално и свързвано с чувство за загуба. То е по –скоро от типа “е,
това не е добре, но трябва да правя това, което трябва да правя”. Винаги е по-добре да гледате напред, а не
назад.
Емоции
Идеалният вариант е да контролирате своите емоции. Някои описват себе си като страстни и
позволяват на емоциите да ги владеят, други – обратното. Помнете – това са полярностите.
Целта е да контролирате своите емоции и да ги използвате. В по-висшите реалии радост има.
Страстта е нещо добро, но трябва да я контролирате вие.
Емоциите са нещо велико. Те са една от основните причини да се инкарнираме – за да се научим да
използваме своите емоции. Майсторството идва само с инкарнационните преживявания. Ако струните на
инструмента са твърде натегнати, ще се скъсат, ако са твърде хлабави – няма да свирят. Но обикновено е
по-лесно да отричате емоциите си, отколкото да ги контролирате.
Емоционален огън
Става дума за използване на емоциите за предаване на концепции – това е нещо, което определено
ще ви трябва в по-високите измерения. Емоциите са една от основните групи преживявания, които трябва
да научим тук в трета плътност. Ние се учим, а емоциите ни контролират в ниските до средните
напреднали нива. Преживявайки какво е да те контролират емоциите, ние научаваме много.
Емоцията на мрака – патриотизмът, в някои страни се насърчава, а в САЩ е направо епидемична.
При нея господства мнението “на първо място съм аз и онова, което искам”.
Целта по отношение на емоциите, е да ги накарате да работят за вас. Това се оценява истински сред
напредналите и се усъвършенства по време на Финалната инкарнация. Целта е да ги използвате без да им
позволявате да ви контролират. Евентуално ще се научите да използвате емоциите както художника –
четката и боите. Емоциите придават цвят и дълбочина на думите ви. Когато сте в астрала и нагоре,
че е”. Тогава биваме “подлагани на проверка” – Играта се опитва да ни въвлече отново в предишните стереотипи. Но ако
въпреки това не се откажем, неравният път става гладък – предизвикателствата вече не ни се случват, защото Висшият Аз
вижда, че сме извлекли необходимото от тях и те вече не са ни необходими, поради което вече не ни ги “случва”. Б.пр.
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средство за комуникация са мисълта и цветовете на аурата. Щом сте усъвършенствали способността да
оцветявате комуникацията си с емоциите, това е вече многоизмерна комуникация – това наричам аз
емоционален огън. Способността да правите това ще ви трябва в измеренията над пето. Тя е от
съществено значение за вашия напредък.
За да се издигнете над полярностите трябва да смесите двете полярности, за да постигнете баланс.
Тогава започвате да забелязвате разликите в използването на емоциите от мрака и светлината. Това, че
после вече не можете да се върнете отново в кутията на обществото, засилва чувството ви за самота.
Инкарнационни нива
Ниско ниво на инкарнацията - това не означава ЛОШО или нещо негативно. Те се занимават с
основните три-измерни преживявания и са изцяло ориентирани към тялото. Някои от тези преживявания
включват секса, основните физически нужди, основаните на страха религии, основните функции на
полярностите и центрирането в “аза”. Тези нива са необходими за да достигнем до
Средно ниво на инкарнацията – възниква постепенно с желанието на Висшия Аз за по-сложни
преживявания. Средните нива се учат от другите, действат на групи и търсят конформизма и традициите.
Страхуват се да се отделят от групата или да бъдат “различни”. Те пренебрегват духовността за сметка на
анти-духовността на религията. Остават глухи за това кои наистина са и предпочитат да отдават силата
си на други – на несъществуващи божества и на извънземни, представящи се за божества. Интересуват се
най-вече от генеалогия, работа, семейство, и се съпротивляват на промените. Те СА своите тела.
Мнението на всеки друг има огромно значение за тях.
Средните нива започват своя преход към Напредналите нива с разклащането на своята вяра в
религията и ограниченията на женитбата. Започват да се задълбочават в пси-реалностите – например чрез
астрология и Таро. Напредналите водят до намаляване на процента на ниските и средни нива в рамките на
отделния Висш Аз. Духовните неща стават все по-интересни за тях и любопитството нараства.
Дори във Финалната инкарнация ще продължава да има инкарнации от ниско и средно ниво –
въпросът е в тяхното СЪОТНОШЕНИЯ във Висшия Аз. Броят им може да се промени по време на която и
да е инкарнация.
Ако има 98% ниски и 2% средни, инкарнацията се счита за такава от ниско ниво.
Ако са 53% средни и 47% ниски – за средно ниво. 5% ниски, 35% средни и 60% напреднали дават
ниво Напреднал.
Пример за Финална инкарнация – 4% ниски, 9% средни, 87% напреднали. Освен това, Финалната
инкарнация има мисия уникална за плана на Висшия Аз, който се е инкарнирал и събудил. Щом
Финалната инкарнация завърши, Висшият Аз става цялостен и се придвижва към по-висше измерение
като едно цялостно същество към нови коренно различни преживявания.
Събудените финални инкарнации не вярват в никоя религия макар, че може да са вярвали преди да
се събудят. Те търсят отвъд теологията и религиите – търсят Истината. Инкарнацията се събужда и се
оглежда с нови очи, започвайки да вижда Играта като това, което тя е и вече не иска да играе в Играта,
освен когато това е необходимо. Силата вече не се отдава, а възвръща.
Финалните знаят, че единственият им Бог е Висшият Аз – истинският ви Аз. Много ДНК-команди
отслабват и отпадат, но духът все още трябва да преминава през филтрите на човешкото тяло. Висшият
Аз не достига пълния си потенциал докато Финалната инкарнация не умре и не го освободи от връзката
му с физическото. Дългото пътешествие в трето измерение е завършило.
Колкото по-напреднала е инкарнацията, толкова повече ЖИВЕЕ това, което смята за истина. Те
никога не казват “знам, че това е истина, но не мога да живея така заради семейството, приятелите,
съпруга ...”. Те застават в положението на жертви. Много напредналите ЖИВЕЯТ това, което знаят по
най-добрия начин и никога не се правят на жертви с това, което знаят (напр. те не казват “не мога, защото
останалите няма да ме разберат”)
Напредване на инкарнациите
Ниските нива на инкарнациите са тези, при които изцяло командва тялото. Висшият Аз избира
всички полове и сексуални ориентации просто заради преживяването да бъде тях. Малко са
ограниченията при тези основни инкарнации. При Монро например някои от инкарнациите от ниско ниво
е трябвало да се инкарнират в началото на 20 век в САЩ, друга – като жена в Африка, и една като
агресивен мъж (воин).
Инкарнациите от ниско ниво са просто това – основни преживявания. Така се разширяват
параметрите на Висшия Аз – чрез прибавянето на преживяванията на инкарнациите от ниско ниво към
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базата данни на Висшия Аз. Но вече не е достатъчно само да си роден на определено място или пол –
възниква нуждата от повече преживявания. При инкарнациите от ниско и средно ниво размножаването е
масово разпространено. Това е част от процеса. Инкарнациите от ниско ниво са ориентирани към себе си
и се подчиняват на “по-висшите авторитети”. Религията се превръща в опиат за масите по време на
инкарнациите от ниско ниво поради страховете от несъществуващите, но обявени за съществуващи
божества. Инкарнациите от ниско ниво са пехотата на полярностите.
Инкарнации от средно ниво – те се смесват с изискванията на обществото, съобразяват се
изключително с мнението на другите, търсят конформизъм, религиозен конформизъм, въз основа на
традициите – не толкова поради слепи страхове. Гордеят се с това, че спазват религиозните традиции.
Страховете от несъществуващите божества продължават, но са по-дълбоко под повърхността. Обичат
ограниченията и традициите – изпитват носталгия към 50-те години.
Когато Висшият Аз се умори от повтарящите се рутинни практики на инкарнациите от средно ниво,
а това със сигурност става, защото Висшият Аз лесно се отегчава, и духът започне да се противопоставя
на внесените от извънземните команди в ДНК-то на физическото тяло, се появява желанието да се
изследват психичното и другите плътности. Избират се инкарнации в женски тела, защото лявото
полукълбо е по-активно в женското тяло. След като се запознае с аспектите на психичното, Висшият Аз
използва мъжки инкарнации.
Това може да започне и като гей-инкарнация, тъй като при гей-телата някои ДНК-команди са дадени
на късо и позволяват на лявото мозъчно полукълбо да функционира наравно с дясното. Щом достатъчно
напредналият дух започне да се чувства комфортно в тялото, мъжките тела се инкарнират в понапреднали състояния.
След това Висшият Аз избира инкарнации за себе си, които не са базирани на пола, а на нарастващия
списък от параметри. Традиционните религии биват отхвърляни. Появява се привличане към духовните
религии – например Вика. С напредъка на духа, Висшият Аз разбира, че НИКОЯ религия не върши
работа, тъй като те са изкуствени средства за контрол, които изискват да отдадеш силата си на
несъществуващи богове/богини. След като осъзнае ясно това, инкарнацията се придвижва към нивото на
Много напредналите.
Доминантни инкарнации – всеки Висш Аз има 3-4 такива, обикновено Много напреднали. Те имат
ограничен достъп до Висшия Аз и се срещат във Висшия Аз, за да съчетаят Финалната инкарнация. Ако
дадена доминантна инкарнация е много ориентирана към психичното, тя ще получава много входяща
информация. При не толкова психично ориентираните доминантни инкарнации загрижеността към тази
инкарнация не е толкова голяма, тъй като Висшият Аз знае каква от постъпващата в тази инкарнация
информация е нужна на Финалната инкарнация и й я дава. Доминантните инкарнации следят внимателно
Финалната инкарнация, докато тя се събуди и осъзнае какво е. С това доминантните инкарнации са си
изпълнили първостепенната задача.
Финалните инкарнации са краят на преживяванията в трета плътност. Финалните имат пълен достъп
до инкарнациите на Висшия Аз. Помнете – ВСИЧКИ инкарнации на този Висш Аз сте ВИЕ – всички
инкарнации от ниско, средно и напреднало ниво сте вие – на различни етапи. Тези персоналности никога
не се губят, но вие ги надраствате. Към времето на достигане на финалната инкарнация мислите ви
непрекъснато са привличани от това какво следва.
При завършването на финалната инкарнация ВСИЧКИ инкарнации от всички времеви периоди
завършват едновременно и техните енергии се притеглят обратно във Висшия Аз. Единствената, която
остава активна е Финалната инкарнация.
Така подобреното, образовано и изпълнено с преживявания Висше Аз се придвижва към нови
преживявания. Пътуването на стотици и стотици инкарнации завършва, но започва ново, пред което
предишното бледнее.
Вашият Висш Аз определя вашия път. Не трябва да се сравнявате с напредъка на другите. Това не е
състезание или надбягване. Всеки ще “победи”. Всеки ще успее. Бъдете щастливи от това което сте!
Поглед към нивата на напредналите
Ще ги разделим на три групи
Малко напреднали нива – те изпитват любопитство към духовното – говорим за духовно, а не за
религиозно; любопитство към забранените от религията тези и искрен интерес, но без да се интересуват
от лично развитие на своите психични таланти. Понякога посещават гледачка на Таро или астролог без да
излизат от рамките на интелектуалното любопитство. Непрекъснато се разкъсват между развиващите се
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техни интереси и традиционните системи от вярвания на Играта. Могат да се идентифицират като член
на организирана религия, но само на думи. Рядко ходят на църква. Могат да се идентифицират като
атеисти. Това е част от неспокойството на духа и стремежа към промени и напредък. Започват да скъсват
с Играта и да излизат от нея.
Присъединяват се към правилото: “Щом не вредиш на никого, можеш да правиш каквото искаш”.
Онези, които използват думата “грях” всъщност искат да контролират вас.
Средно напреднали нива – може да ви е отнело няколко инкарнации, но се придвижвате напред; при
средните нива мнозина са в женски тела, тъй като те по-лесно се адаптират към основите на психичното
развитие, на разбира се има и мъжки тела. Някои по-напреднали духове напредват от средно до много
напреднало ниво в рамките на една единствена инкарнация.
Много напреднали нива – лесно придобиват психични способности – защото са ги учили в други
животи по време на средно напредналите нива. Откриват и разчитат на Висшия си Аз. Някои са много
опитни в пси-способностите, други избират други преживявания. Много напредналите нива са там, където
има много проучвания/открития в хода на подготовката за Финалната инкарнация. Откритията на вашите
Много напреднали се насочват от Доминантните инкарнации във Финалната инкарнация за Събуждането.
От известна перспектива всеки жив днес е финална инкарнация, тъй като тази изкуствена времева
линия скоро ще свърши. Само че има огромна разлика между такава финална инкарнация и Събудена
финална инкарнация на Висшия Аз.
Съществуват финални инкарнации, които още не са събудени. Само от Висшия ви Аз зависи кога ще
ви събуди. Ако сте Финална инкарнация, ЩЕ бъдете събудени чрез вашите Доминантни инкарнации. Не
можете да насилвате времето. Просто се наслаждавайте на това, което сте и извличайте максимума от
своя инкарнационен живот.
Тестовете и Висшия Аз
Много хора твърдят, че са напреднали или финални инкарнации, но когато попаднат в определена
ситуация, където трябва да го докажат, се провалят.
Вашият Висш Аз ще направи така, че да ви постави в ситуации, в които вие ще бъдете тествани като
инкарнация – когато кажете, че сте нещо, което не сте, истината ще излезе наяве и ще трябва да се
изправите лице в лице с тази истина.
Тестовете давани от Висшия Аз са част от напредъка в Играта и при тях има само минал-останал –
нищо помежду. Тези тестове са, за да ви оцени Висшият Аз, а не околните – да прецени статуса на тази
отделна инкарнация и да определи от какво още се нуждае тя като преживяване, или за да прецени себе
си.
Онези, които са преминали първите изпитания, се придвижват към друго ниво и ще бъдат тествани
отново в хода на събитията. Онези, които не са преминали ще трябва да преоценят позициите си за това
къде са и къде НЕ СА. Ако инкарнацията напредва добре, ще следват нови изпитания, за да разбере какво
е, и – което е по-важно – какво НЕ Е.
Тестването се прави, за да се види развитието/напредъка на инкарнацията – да се види как тя се
справя с ДНК-командите на тялото. В повечето случаи над ниските и средни инкарнации тялото има
контрол. Това е така заради преживяванията, които са необходими за да се развият инкарнациите.
Щом се приближите към началото на напредналите нива, Висшият Аз ще постави това, което
наричам разклонения на пътя, за да види кой път ще изберете в рамките на своя инкарнационен път. В
зависимост от това ще продължите гладко, или ще се натъкнете на много трудности. Вашият Висш Аз ще
наблюдава дали притежавате достатъчно духовна сила и твърдост, за да преодолеете желанията на тялото.
Когато вземете основано на духа решение, ви очакват награди.
Вашият Висш Аз позволява свобода на избора тук като преживявания с цел учене. Вие не можете да
предотвратите никое от преживяванията, които Висшият Аз изисква, но има и много други преживявания.
Колко напредвате се дължи на това как се справяте с решенията. Ще трябва да преживеете и двете
полярности – иначе не бихте оценили баланса.
НЕ СЪЩЕСТВУВА ПОГРЕШНО РЕШЕНИЕ, защото вие все още се УЧИТЕ.
Щом си вземете поука от своите грешки напредвате към следващото ВАШЕ ниво. Колкото повече
напредвате, толкова по-различни стават тестовете. В средно-напредналите нива можете да срещнете
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изпитания невъзможни за преодоляване от малко-напреднали, но сега сте на ниво, на което можете да се
справите с тях ЗАЩОТО сте преминали по-леките тестове за малко напредналите нива.
Щом сте преодолели телесните команди за жененето, всички свързани с това тестове ще бъдат
генерирани вече от обществото, а не от Висшия Аз. Щом сте напреднали дотам, обаче, ще можете да
кажете на обществото “да си гледа работата”. Колкото повече напредвате – особено сред много
напредналите нива, толкова по-самотен ставате. Хората не ви искат край себе си, защото вибрирате с повисока скорост.
Финалната инкарнация си има тестове предназначени за финалните – те се въртят около законите на
вселената. При мен най-чест беше теста на Закона за позволяването.
Защо са всички тези тестове? За да подготвят вас, които сте Висшия Аз – за по-високи измерения.
Това, което сте научили тук, ви подготвя да функционирате добре при тези по-високи плътности.
Гледах филма “Контакт” - героинята на Джоди Фостъп пита извънземното каква е следващата
стъпка. Нейната героиня е обикновено Средно ниво, НО е Земен Висш Аз. Извънземното й казва, че те се
“придвижват бавно” така, че земляните ще трябва да почакат до следващата стъпка. Това е толкова
типично за последователните инкарнации. Казва й – това е начинът, по който сме го правили от милиарди
години. Да, и ще продължат така още милиарди години след като едновременните Висши Аз завършат.
Гледайте на тестовете като на събития, които да ви покажат къде сте. Вашата зрелост се вижда
когато покажете, че можете да променяте решенията взети погрешно. Вие не се проваляте на тестовете по
начина, по който си мислите, че става това. Всички те са преживявания от които се учим.
Разклоненията по пътя ви са тестове за вашия духовен напредък. Например: Да се оженя ли за този
човек, или не, да приема ли тази работа, или да отида в провинцията, да остана ли в тези ужасни
взаимоотношения, или да ги прекратя.
Ако изберете разклонение, което показва духовен растеж (духът на инкарнацията надмогва
идентифицирането с тялото), се придвижвате към други нива. В противен случай пътят ви бива осеян с
трудности поради направения избор. Висшият Аз иска инкарнацията да се научи и избира по-добре.
Разклоненията са духовно-телесно, но вие ще трябва да решите какъв е случая. Способността да правите
тази разлика идва по време на Много напредналите нива.
Ако инкарнация, която трябва да е духовно напреднала, вземе ориентирано към тялото решение,
среща много трудности, но Висшият й Аз ще й помага, като предлага алтернативи на текущата ситуация,
очаквайки, че духът ще разпознае това, ще подчини тялото и ще промени първоначалния избор.
След вземането на телесно ориентирано решение възникват следствия (съпруг, деца, ангажименти) и
за да преминете към духовния път ще ви е нужна значителна сила на духа, за да извършите промяната,
НО вие МОЖЕТЕ да го направите, АКО искате.
Тези алтернативи могат да дойдат при вас като някой, който ви показва друг път по който да
продължите, като нещо, което прочитате и което ви събужда, за да видите своята грешка, или чрез
достатъчен натиск върху инкарнацията, за да може духът да преодолее тялото като каже “стига вече”.
Вашият Висш Аз никога не ви оставя сам – той иска да успеете, но само духовният напредък се
брои. Висшият Аз ще продължи да ви подтиква, надявайки се да направите правилният избор за ВАС.
Колкото повече напредвате, толкова по-силен става духът и толкова повече управлението се поема от
Висшия Аз. Подтискането на тялото трябва да е поне в 85% от случаите, за да излезете от Играта.
Според това какъв избор правите, следват определени преживявания и следствия:
- да се оженя ли
- да постъпя ли в колеж
- да вляза ли в армията
- да се разведа ли
- да вярвам ли на себе си
- да приема ли тази работа
- да се преместя ли да живея другаде
- да напусна ли работата си
Става дума за решения, вследствие на които животът ви ще поеме по друг път заедно с
придружаващите този път преживявания.
Колкото по-напреднал сте, толкова по-важни ще бъдат решенията. Например може да постъпите в
колеж или в армията, за да срещнете там някой, който е от съществено значение за вашия път. Ако се
откажете, ще последват други преживявания.
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И така, как разбирате, че сте взели правилното решение за вас? Ако е така, ще последват
преживявания, които стимулират растежа ви и препятствията (негативните събития няма да ви тровят).
Опростявам това, но ако сте на този етап ще ме разберете. Висшият Аз ще ви позволи да вземате решения,
стига те да не пречат на изпълнението на плана и преживяванията, които Той/Тя е предвидил за тази
инкарнация.
Ако сте взели решение, което противоречи на неговия план, ще последват трудност след
трудност/проблеми. Те се причиняват от вашия Висш Аз, за да ви накара да промените живота си. Ако сте
достатъчно напреднал, ще разберете, че трябва да сте другаде, да правите нещо друго, да вземете ново
решение, да сте научили ценни уроци от грешката. Бил ли е този избор погрешен за вас? Да И не. Да,
защото е бил трудно преживяване, което вие ВЕЧЕ СТЕ ПРЕЖИВЯВАЛИ и не е нужно да продължите да
преживявате. Не, ако ИЗБЕРЕТЕ да останете в тази поредица, предоставяйки контрола на тялото, вместо
на духа. Ако успеете да разкъсате веригата, духът придобива контрол над тялото – тук става дума за
средно-напредналите нива.
Колкото по-напреднал сте, толкова повече вериги трябва да скъсвате, но и толкова по-малко ви
остават до много напредналите нива.
И така, взели сте решение, което е довело до безкрайни трудности и проблеми, но сте на ниво, на
което се наслаждавате на Матрицата 5 – това ви отрежда място някъде между Напредналите нива. Много
вероятно е вашият Висш Аз да ви подготвя, за да ви накара да надмогнете ситуация, която вече сте
надраснали и би забавила развитието ви.
Често съм си давал мнението на хора, за да им помогна да си спестят болезнени преживявания, но
почти винаги съветът ми е бил пренебрегван и после идват с различна версия на “ти беше прав”. В това
няма нищо лошо, АКО се научават от преживяването, вземат НОВИ решения и завършат цикъла. Това
означава, че имат нужда от болката, за да нарушат последователността от преживявания. Но понякога
осъзнават грешката, а продължават да вземат същото решение – това означава, че са се пристрастили към
тази верига от последователни преживявания и се превръщат в мазохисти до садисти.
Ако отговорят с “нямах избор”, значи не са напреднали достатъчно – полейте корена на проблема
със сълзите на самосъжалението си, казвам в такъв случай аз.
Проучете своите трудности и проблеми – ако ви натоварват с много трудности, скъсайте поредицата
и поемете по друго разклонение на ВАШИЯ път. Страданието е вярване, застъпвано от Светлата страна.
Ако сте в комфортна ситуация, не изпадайте в самодоволство, защото развитието изисква промени и те
със сигурност ще дойдат. Вашият Висш Аз ще ви представи ново разклонение по пътя, което означава, че
е време за нещо ново.
Движете се с потока и отхвърляйте изключително тежките преживявания. Финалните инкарнации са
в отделен клас.
Прекъснете тази последователност!
Препятствия, причинени от погрешни решения – част 2
Този пример е общ за ВСЯКА инкарнация на Висшия Аз НЯКОЛКО пъти в целия ви инкарнационен
цикъл: “щастливата женитба”. Нейни варианти са част от вашето развитие – обичайна е за ниските и
средни нива. По принцип това е подчинения на вградените във вашето ДНК команди от Орион.
Постепенно инкарнациите се отегчават от комформизма и проблемите започват поради израстването
на духа, следват разводи и многобройни женитби. Не можете да се върнете назад – трябва да израснете
като преживеете всички свързани с това проблеми. Те ще продължат И ще се увеличават докато духът се
научи да надмогва ДНК командите на тялото за женитба и размножаване вградени от извънземните
господари. За да се разкъса веригата са необходими смелост и воля. АКО сте верни на себе си ще
промените своя път независимо от действията на партньора ви да ви задържи и контролира. Любовта не
означава контрол. АКО и двамата партньори са готови да напреднат, разводът ще бъде от взаимна изгода.
АКО единият напредва духовно, а другият – не е готов, тогава трябва да се борите за своята душа. Вие
ЩЕ спечелите и ще научите мощни уроци, ако духът ви е решил, че е “достатъчно”. Но веригата не е
разкъсана докато инкарнацията не демонстрира, че няма нужда да повтаря цикъла като търси нов
партньор, с който да продължи веригата от преживявания от този тип.
При Напредналите нива нуждата от компанията на сходно мислещи нараства с напредъка. На Много
напредналите нива няма да търпите край себе си някой, който не е сходен на вас и сексът заради самия
секс губи своята привлекателност. Отхвърляте женитбата, но може да решите да живеете с някой, който
има нещо сходно с вас.
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Други примери за поредици от преживявания, които трябва да бъдат преживяни И отхвърлени са:
религията, патриотизма, национализма, прилепването към Светлата страна, прилепването към Тъмната
страна, расизма и много други.
Когато Финалната инкарнация завърши преживяванията си в трета плътност, тази Финална
инкарнация, откъм вътрешната страна на Висшия Аз, извиква обратно всички останали инкарнации на
този Висш Аз. За тях това означава смърт и след-смъртни астрални преживявания. Финалната инкарнация
изтегля другите обратно във Висшия Аз. Всеки енергиен поток се придвижва през времевия честотен
портал към Висшия Аз. Когато енергийните потоци се върнат, Y-образната енергия на всяка инкарнация
се притегля във Висшия Аз. След завръщането на всички инкарнации, тази форма вече не е там (виж
илюстрацията на Висшите Аз).
След приключването на този процес Финалната инкарнация се слива с Висшия Аз и се превръща в
цялостен Висш Аз с всички спомени и преживявания от ВСИЧКИ приключени инкарнации. В този
момент Висшият Аз става ВАС и ВИЕ преминавате към следващия етап от своето развитие –
придвижвате се към ново ниво с нов набор от преживявания, на които няма да се спирам тук.
Този материал е за напреднали – ако не можете да се справите с него, просто го оставете встрани когато му дойде времето той ще се окаже безценен за вас. Дори само прочитайки го вие сте прибавили
към спомените на своя Висш Аз.
Доминантни и Финални инкарнации
Финалната инкарнация е централната инкарнация на всеки Висш Аз с едновременни преживявания.
Доминантните инкарнации са 3 или 4 много значими инкарнации за този Висш Аз. Те са различните
вериги – напр. религията.
Личностите на доминантните инкарнации са различни и разнообразни. Няма стандарти. Когато ми
представиха две от моите, едната беше със силно развити пси-способности, но другата – изобщо не. При
мен едната от тях е в китайско физическо тяло в двора на императора преди стотици години. Другата
съществува в средата на 19 век в Англия – тя ми каза: своите психични способности имаш от нея, но
способността си да се смееш – от мен. Тази инкарнация е омъжена с 3 деца. Посетих я в къщата й, видях
съпруга и децата й. Тя води доста среден и обичаен живот. Причината да бъде Доминантна инкарнация е
нещо друго.
Моите три доминантни инкарнации се срещнаха в нашия Висш Аз и решиха, че трябва да оставят
следи за Финалната (която съм аз). Значителни следи от всяка Доминантна остават във Финалната. Те
избрали времето и мястото ми на раждане с оглед моята позиция като Финална инкарнация.
Първоначално, Финалната е леко извън фаза с другите едновременни инкарнации на този Висш Аз.
Щом Доминантните решат какъв ще бъде съставът на Финалната и енергията бъде вложена в Края
на времето, Финалната започва и разликата във фазите спира. Сега вече Финалната е част от
едновременния път.
Вашите Доминантни са водачите на Финалната инкарнация докато Финалната бъде събудена. Те се
грижат за това нищо и никой друг да не повлияе, дори ако за целта е необходима пряка интервенция.
Съществуват някои правила на Играта валидни САМО за Финалните инкарнации. Един шаман, за който
впоследствие узнах, че е от Тъмната страна, се опита да премахне всички импланти в мен, за които после
узнах, че са били преки връзки с моите Доминантни инкарнации. Той каза, че всеки път, когато се опитвал
да достигне до тях, някаква блестяща фигура му е пречела като е сменяла мястото на импланта. (става
дума за енергийни импланти).
Веднъж в Института Монро разказах на Боб Монро своята история. Той каза: Знам кой си. Повече
нищо не ми обясни.
Преодоляването на веригите от преживявания са целта на всеки Висш Аз посредством
инкарнациите. Тези вериги са част от Играта и от предизвикателствата да си в три-измерно тяло.
Повечето от тези вериги са преживявания и щом духът реши, че му е достатъчно, започвате да ги
отхвърляте.
Има много такива главни и второстепенни вериги – религия, тяло, идентичност, сексуална
идентичност, живот заради капризите на другите, разрушителни навици (алкохол, наркотици, пушене),
националност и др. Някои от второстепенните са: да следваш модните тенденции (в облекло, стил на
говорене/какво да не говориш и др.), следване диктата на другите и отдаването на своята сила по
повтарящи се начини, когато всъщност не искаш да го правиш.
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Минава време докато откриеш, че всички религии са глупости и искат да те контролират. В
определен момент си задаваш въпроса “защо трябваше да изгубя толкова време с мормоните (будистите,
мюсюлманите ...) - бъдете уверени, че е имало причина да го правите.
Ако преодолеете дадена верига от преживявания сравнително лесно в тази си инканрация, това се
дължи на факта, че в друга е била свършена по-голямата част от тази работа.
Не можете да преодолеете всичките, защото все още сте във физическо тяло, но достатъчно е да
преодолеете 85% от тях.
Събуждане, вълнения и ДНК команди
След събуждане от сън ви трябва време докато се събудите напълно – същото важи и за някой от
напредналите етапи – отнема време докато бъдеш напълно събуден. Докато не стигнеш до последната си
инкарнация не можеш да се събудиш напълно. Това е така по проект и всички едновременни Висши аз
работят в тази посока.
Докато се събуждате ще откриете, че сте в конфликт с ДНК командите на своето тяло. “Се” се отнася
до вашия дух. От това колко сте напреднал ще зависи контрола над вашето тяло. Мнозина са нервни и
неспокойни – ДОБРЕ! Тези чувства се причиняват от вашите ДНК команди, които долавят, че се движите
в посока противоположна на указаната от извънземните ни господари. Ето някои теми, които
предизвикват чувство за неудобство във все още несъбудените.
Жените – вярването, че жените доминират над мъжете е провокирано от империята Орион. Все едно
котка да иска да стане куче, дървото да иска да стане риба и т.н. Предназначението на женския пол (от
гледна точка на едновременните инкарнации) е да има напълно различно преживяване в сравнение с тези
от мъжки пол – не еднакво. Настоящият проблем с жените е една от най-големите заплахи за поелите по
пътя на едновременните инкарнации. Важното е да знаете за този проблем и за онова, което лежи зад
него. Не можете да излезете от играта и да изкласите докато не си дадете сметка за този проблем и докато
не преодолеете извънземните ДНК команди за “служене на жената”. Всеки, който изпитва неудобство от
тази тема все още се бори с контрола над своето тяло. Това е ВАШ проблем, който трябва да отработите.
Контролът е силен и може да не успеете да го преодолеете докато не стигнете до своята Събудена
Финална Инкарнация.
Концепцията, че доброто не е непременно добро и злото не е непременно зло. Според теорията на
полярностите трябва да е едното или другото – това са глупости. През 90-та година американският
посланик даде на Ирак правото да нападне Кувейт, след това американското правителство се обърна
срещу тях, защото са дали одобрението. Америка се превръща във фашистка държава. Тя нарича себе си
“добра” Но не е. Добро и зло са относителни понятия, а не абсолютни. Преодоляването на измамата
свързана с полярностите е една от целите на духа, за да избяга от Играта и да се придвижи към по-висши
реалности. Ако не можете да видите играчите като това, което са, продължавайте да се ловите на техните
заблуди – ако все още не сте Събудени. Понастоящем Америка е главното зло в света.
Религията е друго извънземно средство за контрол предназначено да възпрепятства духовния
растеж. Във всички организирани религии са се промъкнали извънземни, за да се опитват да извадят от
строя едновременно инкарниращите се Висши Аз. Духът трябва да преодолее религията, която отнема
силата ви и ви кара да я предоставите на нея. Изоставянето на религията е друга цел на Събудената
инкарнация.
Това са само някои примери, които трябва да преодолеете, за да напуснете Играта и да спечелите
успешно. Карат ли ви да се чувствате неудобно въпреки, че искате да знаете повече за тях? Неудобството
идва от ДНК командите да се подчинявате – желанието да знаете повече е повика на вашия дух. Това е
ВАШАТА вътрешна битка и само вие можете да победите. Добрата новина е, че евентуално ще победите
с вашата Събудена Финална Инкарнация.
Въпросите и Играта
За да проверите доколко сте въвлечени в Играта, задайте си някои въпроси: защо чувствате, че
трябва (е трябвало) да се ожените? Защо женитба, а не просто съвместен живот? Отговорът е телесния
контрол, създаден от империята Орион и нейните генни учени. Извън трето измерение женитба не
съществува. Имах един познат, който казваше, че не иска да се жени, но семейството му очаква това от
него. Казах му, че се съобразява с другите. Каза, че го знае, не му е приятно, но ще го направи.
Инкарнация от средно ниво.
17

18

Защо чувствате, че трябва да бъдете романтично/сексуално свързани с противоположния пол?
Помислете за това. Всеки ангажиран в тази дейност го прави, защото това се очаква от него. Очакванията
на другите/контрола/съобразяването. Ако привличането се базираше на духа, физическото нямаше да има
значение. Контролът от страна на тялото е физически. Сексът е на върха на тази купчина. Въз основа на
хороскопа на един човек го предупредих, че животът му с въпросната жена ще е ад. Той се ядоса – ако не
се оженя за тази, ще се оженя за друга, но ще се оженя. Само дето не чух аплодисменти от Минтака.
Между другото, бях прав – животът им наистина беше нещастен.
Защо чувствате, че трябва да имате деца? Тук действа командата “искам секс” вложена от
извънземните генетици. Командата не се отнася до секса като нещо приятно и забавно, а за да създаваш
деца. Командата постепенно отслабва с годините – сравнете с положението преди 100 години. Това се
дължи на енергийното поле на земните инкарнации на Висшите аз.
Отслабването на структурата от команди стои непосредствено зад завръщането на империята Орион.
Оттук са всички религиозни забрани свързани със секса. Трябва да минем през това ниво – то е част от
преживяванията на инкарнациите от ниско и средно ниво. Ако сте на нивото на Напредналите, запитайте
се защо да правите деца, когато и без това вече има толкова много хора на Земята и след като при това
положение е най-вероятно да доведете тук още някой “любимец”? Не очаквайте да ви бъде даден смислен
отговор. Тялото няма такива отговори, които не са свързани с липсата на съобразяване.
Добре. Оженили сте се веднъж – защо се чувствате длъжни да повторите цикъла? Ето веригата от
преживявания в действие. “Женитбата на момента”, толкова популярна в Холивуд, бива имитирана от
толкова много хора. Клубът “Съпруг на месеца” е много популярен сред мнозина гейове. Защо не вършат
работа тези неща? Защото са основани на секса. Когато сексът стане ежедневие, той става отегчителен.
Схемата няма да сработи – освен ако и двамата не се движат в сходни посоки. Потърпевшите търсят
причините не където трябва – духът трябва да се измъкне в резултат на своята зрелост, за да скъса тази
верига от преживявания.
Защо оставате с един човек, когато и двамата сте нещастни? Отново действа веригата за
преживявания. Съмнения в себе си и липса на самооценка и доверие в себе си. Слабата жена казва “кой
ще се грижи за мен?” Грижи се за себе си. Любимците обожават тази фраза – ако са били крави, пиленца
или други подобни, за тях винаги са се грижили. Напредъкът, който отбелязвате е скок във вярата в себе
си и във вашия Висш Аз. Любимците ги тегли към добрия стар селскостопански двор.
Защо не харесвате другите раси. Нехаресването на другите раси е вградена в тялото команда от
извънземните генетици. Когато различни извънземни са се намесвали на Земята след империята Орион, са
вложили своите антипатии в земните хора. Тези антипатии са подсилени поради рептилоидните
характеристики на човешкия мозък. Когато духът е израснал достатъчно, за да преодолее тялото в тази
област, човекът се научава да съди за другия по това КОЙ е той, а не по това какво тяло заема в момента.
Средно напредналите и напредналите това не ги касае – те нямат време за него – да, минавали сме през
това в предишни инкарнации, но само защото сме били във втори клас не значи, че ще стоим в него
завинаги. Недуховно изявление е от типа: тя не може да бъде истински шаман, защото не е родена
американка.
Защо правите това, което всички останали правят? Това говори за съобразяване и желание да
доставите удоволствие на другите – типично за ниските и средни нива. Диктува се от вложена в тялото
ДНК команда. Империята настоява да се съобразяваме. Единствено тези проклети напреднали
инкарнации слагат прът в колелото им. Те вечно отправят предизвикателства пред съобразяването и
поставят под въпрос покорството пред империята. В такива случаи обикновено се казва: “Ако всички
скочат от моста и ти ли ще скочиш?”. Това е опит да бъдете върнати в релсите. И светлите и тъмните
използват това, но светлите го правят да изглежда приятно. Така не се допуска излизането от кутията с
наложени правила. Докато оставате в кутията, обаче, не можете да напреднете.
Това са само някои от въпросите – задайте ги на хора, с които се чувствате удобно – нека разгледат
себе си. Може да се почувстват неудобно от констатациите, но в духът им това ще се регистрира и може
да ги накара да се замислят защо. Може да им посочите начина за измъкване. Не да им отворите изхода,
защото те сами могат да направят това. Не ставайте омразен с това, обаче. Не бъдете мисионер. Не можете
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да спасите никой, освен себе си. Като имате това предвид, започнете да задавате въпросите първо на себе
си.
Наблюдение: Висшият Аз и онова, което никой не може да направи за вас
Има хора, които твърдят, че могат да говорят от името на нечий Висш Аз. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА
ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА НИЧИЙ ВИСШ АЗ. Вашият Висш Аз взаимодейства с другите инкарнации
посредством инкарнационните преживявания. Самите Висши аз общуват помежду си на нивото, на което
са. Никой от онези, обаче, които претендират да са “канал на нечий Висш аз” не са такива. Те са
манипулирани от същности от низшия астрал.
Има и такива, които търсят външни източници, за да се свържат със своя Висш Аз. Една от
основните теми на тази книга е да влизате навътре и да отхвърляте онези отвън. Ако в текущата си
инкарнация мислите, че не можете да се свържете със своя Висш Аз, никога няма да можете като
помолите друг да го направи вместо вас. Това е инкарнация на някой, който не е доволен от мястото, до
което е стигнал в напредъка си.
Всъщност вашият Висш Аз НАИСТИНА комуникира с инкарнацията и наблюдава всяко нейно
развитие. Това е вашият ИСТИНСКИ пазител – не ангелите.
Когато се събудих за пръв път, се опитах да отведа двама души в техния Висш Аз. Можах да ги
отведа само до входа, обаче, но и в двата случая те си бяха затворили очите и се държаха като
сомнамбули. Установих, че на тези инкарнации НЕ им е позволено да имат тази възможност в оня
момент. И двамата нямаха представа за преживяването. Не можете да предизвикате напредъка насила.
Само доминантните и финални инкарнации могат да получат достъп ВЪТРЕ в своя Висш Аз, макар, че на
мнозина от тях може да им бъде позволено да го видят и само отвън.
Помнете – ако инкарнациите, които четат това не могат да получат достъп до своя Висш Аз отвътре,
ВИЕ ИМАТЕ ИНКАРНАЦИИ В ДРУГИ ПЕРИОДИ, КОИТО МОГАТ.
Не вярвайте на онези, които твърдят, че могат да говорят вместо вашия Висш Аз – това е загуба
дори, когато е безплатно. Първият опит с наркотиците обикновено също е безплатен. Тук капанът е да
продължите да се връщате към този човек за още “съвети”. Аз не мога да говоря от името на нечий Висш
Аз. Мога само да споделя с вас своите преживявания, които вие можете да приемете или отхвърлите,
което не ме засяга, но бъдете нащрек с онези, които твърдят, че могат.
Водачите и Висшия Аз
В глава 12 от книгата на Монро Безкрайното пътуване се говори за това как той е имал разговори
ВЪТРЕ във себе си със своя Висш Аз и другите си инкарнации. Те направо му казват, че го наблюдават и
му помагат. Това открих и аз. Водачите и “ангелите”, за които толкова много се говори са различни
аспекти на вашия Висш Аз, а не някакви странници, които просто решават да ви помогнат. Нашите
Висши Аз искат да видят как се развива всяка инкарнация от началната до най-напредналата. Това
означава, че вашият Висш Аз е ВИНАГИ с вас и винаги на ваше разположение да се посъветвате с него и
НИКОГА няма да ви изостави! Той отхвърля страховете и поглъща/обработва информацията и емоциите.
Има още много към това, но всеки трябва да намери начин да се свърже със своя Висш Аз по своя
воля. Монро каза на нашата група как може да се свърже със своя Висш Аз. Аз бях единствения, който се
опита и успя. Никой друг не си направи труда да опита. Ако знаехте онова, което знам аз, щяхте да знаете
защо се смея на безпокойствата и страховете и на надеждите Земята да се разпадне или да я завладеят
извънземни. ТОВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ! Когато се свързвам с нечий водач, този водач е проекция на
неговия Висш Аз. Не познавам друг шаман, който да ви го каже – всички те мислят, че това е някакъв
скитащ из астрала дух и т.н.
Фразата “В моята предишна инкарнация”
Висшите Аз инкарнирали се на тази планета имат едновременни инкарнации, а тези, които са
избрали да се инкарнират на други планети имат последователни инкарнации. Едновременните
инкарнации се случват във всички честоти (времеви периоди), в които индивидуалните Висши аз искат
преживявания и растеж. Тези преживявания и спомени се вливат във Висшия Аз и са необходими на
напредналите, доминантни и особено на финалната инкарнация.
Това, за което става дума в посочената фраза е най-близката по честота инкарнация (времеви
период).
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Най-близката до вас инкарнация не е показател за напредъка ви – тя може да е от средно или ниско
ниво – тя има свята роля във вашето пътуване и в края на краищата тя също е “вас”.
Индивидуалността на Висшия Аз
Всеки Висш Аз може да има стотици инкарнации, които са различни. Различни са и самите Висши
Аз – информацията, която се влива в тях променя вибрациите им – именно те определят различната
индивидуалност на Висшия Аз. На рисунката може да изглеждат еднакви, но в никакъв случай не са
такива.
По време на напредъка на Висшия Аз това разширяване продължава. В края на финалната
инкарнация на този Висш Аз в трето измерение всички енергийни нишки (инкарнации) се прибират във
Висшия Аз и Той/Тя се придвижва към още по-големи преживявания. Вибрацията, която сега има такъв
Висш Аз включва редките и специални вибрации на земен “вишист”.
Висшият Аз притежава перфектната способност да разпознава останалите като индивидуалностите,
които те са, макар че тази способност не се предава добре в инкарнациите поради влиянието не
извънземните генетици. Всяко индивидуална инкарнация и нейните преживявания добавят за цялостната
природа на този Висш Аз.
Бъдете доволни от това, което сте – Нива на инкарнация
Откакто в института Монро открих, че съм в своята финална инкарнация, всеки на когото го казах
реши, че също е на този етап на принципа “следвай водача”. Затова сега ще опиша Доминантните,
Финални и други инкарнации.
Аз съм имал над 1600 инкарнации. Всички освен 4 от тях са били основни (ниски, средни и
напреднали) и тъмни и светли, събиращи преживявания на Земята и съхраняващи ги в моя Висш Аз. Само
вие можете да откриете колко инкарнации сте имали, защото само вие можете да получите съзнателен
достъп в своя Висш Аз.
По някое време от моите инкарнационни преживявания моят Висш Аз е решил, че е време за
доминантна инкарнация. Можете да имате 2-3 такива. Те са отвъд напредналите инкарнации и са смес от
няколко точки от минали инкарнации, за да образуват индивидуална доминантна инкарнация. Една от
моите доминантни инкарнации се занимава с психични способности и развитие. Друга се занимава с
чувството за хумор, необходимо за Висшите Реалии. За другата ми доминантна инкарнация няма да кажа
нищо. Само вие можете да откриете своите доминантни инкарнации. Те ще взаимодействат с вас вътре
във вашия Висш Аз.
Вашата Финална инкарнация е смесица от вашите доминантни инкарнации плюс доста от другите
инкарнации. Може да знаете, че сте финална инкарнация, но е почти сигурно, че ще бъдете подтискани от
семейството си и обществото докато откриете това по-късно в живота си. Доминантните инкарнации са
уникални за вас и щом съзнателно ги разпознаете като такива, установяват контрол над ДНК командите.
Една събудена финална инкарнация не казва “трябва да живея с противоположния пол” – тя знае, че може
да съществува и в двата вида връзки.
Финалната инкарнация знае за разрушителните енергии, вложени в противоположния пол и не иска
да бъде непрекъснато обградена от тези вибрации. Може да сте всякакъв пол във финалната си
инкарнация, но разпознавате физическото и го адаптирате така, че да служи на духа. Затова не допускам в
групата жена, която има “нужда” от мъже. Когато станете финална инкарнация ще разберете защо.
Това няма нищо общо с физическия секс. Доминантната инкарнация, щом се осъзнае като такава, не
скача в леглата за секс, а осъзнава истинското значение на секса като трансфер на енергия и помощ за
растежа на духа на другия. Онези, които се свързват с други, за да открият “правилния човек” вместо да
откриват себе си, не знаят, че физическото тяло само улеснява духа да изрази себе си. Ако, ОБАЧЕ, духът
не е достатъчно напреднал, той ще използва физическото само за свързани с удоволствието
преживявания, но все ще остава неудовлетворен.
Щом финалната инкарнация осъзнае своята природа, нещата се променят. Желанието за самия секс
се подтиска и нуждата “да бъдеш с някой, който вибрира в синхрон с твоя дух или близо до него” става
далеч по-важно. Вече знаеш за женитбата и противоположния пол – все още не разбираш защо докато не
станеш финална инкарнация и не напреднеш достатъчно, за да се справиш с това.
Една финална инкарнация може да се ожени преди да се е събудила, но щом се събуди вижда
грешката и разбира защо това е грешка. Но, както казах, това е било преживяване. Сега вече можете да се
измъкнете от играта и да се придвижите към по-висши неща. Една финална инкарнация може да започне
като християнин, мюсюлманин и т.н., но се чувства неспокойно от ограниченията, докато духът се опитва
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да се събуди. Финалните инкарнации, когато научат, че има изход, не се връщат назад. Може да има над
какво още да работят – чувството, че са жертва, пушене, алкохол или друго, но знаят, че трябва да го
отработят И да предприемат стъпки, за да го коригират.
Един познат, изложен на голямо количество висши неща, им обърна гръб и се ожени за жена, с която
нямаше нищо общо. Ако беше финална инкарнация това нямаше да стане. Може да е бил доминантна или
Напреднала, но не е бил Финална инкарнация.
Бъдете щастливи с това кой сте и какво сте, независимо дали сте Доминантна или Финална
инкарнация. Има причина да получите материала, който споделям тук. Инкарнациите от ниско или средно
ниво не се грижат за такива неща. Доминантните инкарнации могат да попият части от информацията в
подготовката си да допринесат с нещо за Финалната ви инкарнация. И така, вие сте женени. Това е вашето
преживяване така, че извлечете максимума от него. То не е грешка. ВСИЧКИ ние е трябвало да преминем
през това много пъти в различни роли. То просто показва къде сте днес. Не се опитвам да ви убедя в
каквото и да било. Финалните инкарнации ЗНАЯТ. Не бих спорил с вас. Ако не ви харесва, забравете го.
Аз нямам нищо против.
Информацията за финалните инкарнации тук ви дава повод да мислите. Преценете си сами, но
МОЛЯ ВИ, бъдете щастливи с нивото, на което сте. Нямаше да получите тази информация, ако не бяхте
Напреднала, Доминантна или Финална инкарнация. И още нещо за Финалните – ние генерираме нова
информация, нова за това ниво.
Пътищата за инкарниране и индивидуалността на Висшия Аз
Съобразяването е белег на последователно инкарниращите се Висши Аз и анатема за едновременно
инкарниращите се.
Извънземните планети напредват като едно цяло. Те са на приблизително еднакво ниво на напредък
според своята раса. Това не означава, че най-старите раси са най-напреднали духовно. Точно обратното е,
както изглежда. Най-старата раса в нашата галактика са влечугоподобните. Те са най-напреднали
технологично и най-изостанали духовно. Това е изборът на тяхната раса и изглежда, че най-старата раса
последна ще завърши Играта. Когато това стане другите отдавна ще са се изнесли към по-висшите реалии.
Играта, обаче, ЩЕ завърши. Тези Висши Аз са избрали този изключително бавен път за развитие. Трето
измерение не е вечно. Влизат експлодиращите слънца и черните дупки, за да разчистят бъркотията. Край
на играта!
Едновременно инкарниращите се Висши Аз избират да напредват индивидуално, а не колективно.
Това е МНОГО важно. В по-висшите плътности именно индивидуалните способности блестят. Учим се да
правим това сами. На Земята винаги е имало опит да се работи като “екип”, като “едно”. Това е
извънземно влияние и опит да се намесят в нашите роли в Играта. Едновременно инкарниращите се
Висши аз са се адаптирали към тази намеса като карат своите инкарнации да работят като екип докато са
на ниско, средно и ниско-средно нива на напредък. Така се получава значим опит от това да работиш с
другите, за да си изградиш своя база данни и да откриеш какво работи за теб и какво – не, да се
придвижиш отвъд екипите и да бъдеш самостоятелен. Тази индивидуалност е вечна даже, когато всички
Висши Аз се слеят в едно. За да има хармония, трябва да бъдете завършени като индивид. Трудно е да се
схване това докато сте още в Играта. Едновременно инкарниращите се Висши Аз са първите, които да
завършат и да излязат от Играта макар, че ние, живеещите на Земята сме били последните, които са я
започнали.
В средните нива на напредък, започвате да искате да се отделите от екипите/групите. Започвате да
развивате своята индивидуалност извън всякаква група. В тези последни дни натискът да се съобразяваш
от страна на извънземните е все по-голям – наблюдавайте го от страна на религиите, правителствата и
обществото. Всички те са доминирани от извънземната мисъл. Искат да направят Земята като другите, на
които има последователно инкарниращи се. Като казвам “индивидуалност”, не говоря за лайтмотива на
тъмните “всичко е за мен”, а за балансирания начин на “аз съм себе си/аз мога да го направя лично”.
Желанието да излезете от екипа може да се прояви като отвращение от играта и загуба на интерес да
се съобразявате с това, с което не се чувствате удобно. С времето това желание нараства. Вижте къде сте в
своя път на напредък. Правилни отговори няма. Вие сте където сте. Груповите дейности ли предпочитате
или самостоятелните – вие сам или вие и някой друг? Ако се идентифицирате с тялото си, добрата новина
е, че това е временно. Когато стигнете средното ниво на напредък това ще спре.
Що се отнася до индивидуалността на Висшия Аз, тази индивидуалност е абсолютна. Съставът на
Доминантните инкарнации е уникален за всеки Висш Аз. Засега не мога да говоря за това как Висшите Аз
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избират своите Доминантни инкарнации. Основното е да вярвате в своя Висш Аз , който е истинския вас.
Да вярвате в своя Висш Аз е награда само по себе си.
Събуждане
Многократно използвам термина “събуждане” – в контекста на този материал става дума за процес, а
не за мигновено действие от типа “щракване на ключа”. Събуждането, което имам предвид става на етапи.
Първият етап е, когато инкарнираният дух се придвижва от инкарнациите си на средно ниво и
превръща нивата с по-нисък напредък в значима част от своя земен живот. Това става, когато
предсказателните науки (астрология , таро и т.н.) започнат да задържат интереса на лицето. Дори и да се
връща пак към предишното си ниво, лицето е вече променено и ще продължи да развива духа си в други
инкарнации. Тялото е онова, което тегли още неузрелия дух към средното ниво, обикновено под формата
на това да помага на други играчи в Играта (роднини, приятели, колеги и т.н.), като за целта използва
чувството на вина, страховете и несъобразяването като оръжия.
В много случаи духът тества Играта и развитието на Висшия Аз като отива отвъд стандартите
приемливи за играчите в Играта. Виждате, че прогресът е дълъг и отнема стотици инкарнации. Прогресът
е направен. Прогресът е бавен, но въпреки това е прогрес.
Следващото значимо ниво на събуждане е по време на средно напредналите нива на развитието. В
повечето случаи религията все още е фактор при средните нива – религиите на Ню Ейдж, например.
Стандартните религии на Играта биват изоставени. Това е етапът, когато духът започва да чувства, че
религията не е всичко и че трябва да има нещо ПОВЕЧЕ – това вече говори за близост до финалната
инкарнация. Появява се и неудовлетворение от женитбата като такава, евентуално скачане от партньор на
партньор (като Елизабет Тейлър, например). Неспокойната природа се дължи на духа, НО духът трябва да
прекъсне инкарнационната последователност. Ако духът не е достатъчно напреднал, няма да можете да
разкъсате тази последователност и ако духът няма силите да направи смелите избори, необходими за
напредък. Това също може да отнеме няколко инкарнации, но към този момент вече духовният прогрес
напредва бързо и тялото губи контрол над Висшия Аз. ДОБРЕ!
Доминантната инкарнация е самостоятелна категория. Моята Много Напреднала инкарнация,
например, осъзнава своята роля като координираща Доминантна инкарнация поради своите изключително
напреднали психични способности. Но моята Доминантна инкарнация от средно ниво не осъзнава своята
роля и гледа на Доминантната функция като на нещо нереално. Важното е какво могат да предложат
трите или четирите Доминантни инкарнации за изграждането на Финалната инкарнация. Когато станете
готови ще го разберете.
И накрая, Финалната инкарнация – не е много вероятно тя да се роди събудена, но процесът по
Събуждането приключва. Несъбудената финална инкарнация временно може да се ангажира в религиите
от средното ниво. Духът отрано става неспокоен и към 10-20 годишна възраст може да отхвърли всичко,
за да види какво има там. Досегашното не удовлетворява духа, но той все още не знае какво търси.
Търсенето на истината е силно и ви води по вашия път, за да търсите преживяванията, от които се
нуждаете.
След това идва времето, когато несъбудената Финална инкарнация се среща с трите или четирите
Доминантни инкарнации. Когато това стане, вече сте достигнали НАЧАЛОТО на Събудения статус. Това
е напълно нова област и отнема време, за да се обработи огромния поток от информация, която ще ви
бъде дадена – голяма част от нея вие няма да помните съзнателно. Ще отнеме години, но при всяка
Финална инкарнация е различно. Събудената Финална инкарнация става такава в резултат от поредица
събития, която Доминантните инкарнации подреждат, за да може Събудената Финална инкарнация да
осъзнае своята позиция във Висшия Аз. Отново – това е нещо индивидуално. Когато Финалната
инкарнация стигне Събудено състояние, Доминантните инкарнации вече не упражняват надзор и оставят
всичко на Финалната инкарнация. Помнете, ВСИЧКИ тези инкарнации сте вие. Когато Финалната
инкарнация бъде Събудена, това е само НАЧАЛОТО на края на фазата на напредък и на започване на
друга/нова фаза.
Събудените Финални Инкарнации и съмненията в себе си
Много пъти читатели ме питат дали са Финална или Събудена инкарнация. това са хора, които не са
готови за материалите на Матрицата 5, защото ако трябва да питате – отговорът е “не”. Тези хора все още
търсят външно потвърждение за нещо, което може да им бъде дадено ЕДИНСТВЕНО от техния Висш Аз.
Аз не мога да ви кажа точно къде сте, но мога да разбера къде НЕ СТЕ от въпросите, които ми задавате.
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Други пък направо ми заявяват, че са Събудена Финална инкарнация. Това се разбира много лесно с
помощта на някои въпроси относно техния Висш Аз. Освен това, няма смисъл събудената финална
инкарнация да декларира това само заради едното обявяване. Почти всеки Събуден Висш Аз днес
прекарва повечето от времето в наблюдения и събиране на последни преживявания.
Причината, поради която аз самия обявих себе си е проектът Матрицата V – безпрецедентен проект в
земната история в трето измерение както от преди, така и след Атлантида поради краят на Играта и
нуждата да се осигури изход за Висшите Аз на земните хора. САМО тези финални инкарнации, които
имат специална мисия свързана с това ще обявят себе си. Иначе те не го правят, а събират информация за
своите Висши Аз.
Вие сте всичките си инкарнации и сте някъде на пътя на своята Финална инкарнация. Цялата
информация, която споделям тук ще бъде и ваша, когато дойде времето за това. Дотогава, бъдете
щастливи с това, което сте.
Инкарнационни мисии и Висшия Аз
Всяка инкарнация има определена мисия. От ниските до древните нива тази мисия обикновено е
центрирана около преживяванията посредством определено тяло. Особено при инкарнациите от ниските
нива, духът е там само за пътуването, а тялото владее положението. Преживяванията се въртят около
секса (да го правиш или да проповядваш против него) и прехраната (работа, религия, семейство).
Когато човек достигне Напредналите нива, духът упражнява повече контрол над физическото.
Тогава възникват по-специфичните духовно ориентирани мисии. Напускането на стандартно приетото
показва влияние на духа над тялото – да напуснеш стандартно изповядваната в твоя район религия заради
някоя от Ню Ейдж или такава, която не се приема масово. За североамериканците това е будизмът и др. За
азиатците – християнството. Тези неща карат човека да се чувства неудобно – това се дължи на вложените
в тялото ДНК-команди да се подчиняваш/съобразяваш с Играта. Скъсването със стандартна религия е
събитие за ниско или средно напредналите нива.
Да правиш онова, което ТИ искаш противно на желанията на семейството ти е борба на духа за
индивидуалност и нови преживявания.
Има мисии, които инкарнацията трябва и ЩЕ изпълни. Висшият Аз не допуска външна намеса в
това отношение – например от типа преждевременна смърт. Освен това Висшият Аз ви осигурява
физическите неща, които са ви необходими, за да изпълните мисията. Не можете да умрете преди да я
изпълните. Помнете, че Висшият Аз е избрал времето/начина на смъртта ви преди да започне
инкарнацията ви.
Импулсите подавани от Висшия Аз във връзка с изпълнението на мисията надмогват ДНК
командите, които се опитват да подтискат духа.
Например аз получих работата, която ми осигуряваше свободното време, необходимо за да си
изпълня мисията – информацията предадена чрез Матрицата. Не се съмнявам, че получих тази работа
ЗАРАДИ необходимостта да бъде написана Матрицата V.
Матрицата V е била предвидена да излезе. Помня, когато Монро се опитваше да отпечата последната
си книга. Той ни каза, че издател след издател са му отказвали, защото “публиката няма да може да се
справи с материала”. Ето защо, каза той, е разводнил книгата до материала, който излязъл, за
разочарование на мнозина. Жертвал съдържанието заради разпространението. Много от важната
информация, която е написал, никога няма да излезе, но причината е защото не се е предвиждало той да я
оповести. Той не е изневерил на мисията си. Онова, което е направил е безценно за онези, които са готови
за него. Непълнотата няма да е свързана с Матрицата V, която отвежда отвъд материала на Монро. Появи
се Вал Валериан и неговото издателство, който беше може би единственият, готов да публикува
материала какъвто е. По дяволите с онова, което публиката може да приеме.
Матрицата не е написана, за да се приеме от публиката. Поради това, че нашите Висши Аз (моят и на
Вал) си сътрудничат по този проект, Матрицата има читатели по цял свят. Тя трябваше да излезе по това
време, когато има компютри, мигновени комуникации и когато Играта е в края си. Ако тя беше излязла
преди 300 години, колко души щяха да узнаят за нея? Това е пример за основна мисия станала реалност
посредством сътрудничеството на Висши аз.
Мисиите са основни и второстепенни, но всички те са преживявания, които Висшият Аз иска. Пътят
на всеки е индивидуален. Трябва да видите в своя Висш Аз какъв е ВАШИЯТ път на преживявания.
Вгледайте се в живота си и разберете. Кое събитие просто се е изпречило пред вас? Кое е променило
вашия живот и възгледи? Открийте ги и ще откриете какво е направил вашият Висш Аз.
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Изборите, които прави Висшия Аз – земни и неземни инкарнации
Висшите аз, които са избрали земни инкарнации имат много по-сложен път отколкото останалите.
Земната игра предполага блокиране на паметта за стотици инкарнации и едновременното преминаване
през много различни тела, времеви периоди и др.
Висшите аз, които искат последователни инкарнации избират извънземно тяло – например от
Андромеда. Щом то изпълни целта си и Висшия аз реши да продължи преживяването, той се ражда в ново
тяло от Андромеда с незасегнати спомени – все едно си сменя дрехите.
Ако избере земния път, Висшия аз се развива много по-бързо, има да преодолява много повече
препятствия и да преоткрие себе си. Това, че тези Висши Аз успяват да стигнат до Финална инкарнация
показва, че това е възможно и за останалите. Въпреки това, много от Висшите аз отказват тази
възможност и избират сигурния начин. В това няма нищо лошо. Няма място за осъждане. Всеки е
свободен да избира своя собствен път.
Ако имате инкарнация, която е извънземна, можете да преминете към земни инкарнации по всяко
време. Ако избере това, Висшият аз трябва да приключи другата инкарнация. Те си дават сметка за това
преди да приемат предизвикателството. Емоциите и преживяванията за Висшия аз в този вариант са
несравними.
Нашата задача тук на Земята е не да гледаме какво правят другите в своите инкарнации, а да открием
кои сме в действителност и да се свържем с нашия Висш Аз, в който се намират всичките ни
инкарнационни преживявания. Щом направите това, вече знаете посоката в която ВАШИЯТ Висш аз,
ИСТИНСКИЯ ВИЕ се придвижва. Ето защо е много по-ценно да се вглеждаш навътре, вместо навън.
Извънземните Висши Аз
Какво ще стане с онези, които не са избрали земния път на инкарниране? Ще продължат да се
развиват в своя бавен начин и след като тези със земните инкарнации отдавна са напуснали Играта.
Земята ще бъде върната към девственото си състояние и вече няма да е достъпна за тези извънземни
като Земята, защото ще е извън фаза с тях. Висшите аз, които са влучегоподобни и др. ще продължат,
докато достигнат духовно ниво, при което вече не искат да играят триизмерната игра. Извънземните
групи са на различни нива на напредък – някои от тях са много по-напреднали от другите. Те ще
разберат, че сред Висшите аз включени в Играта няма губещи.
Макар, че извънземните са били много отдавна тук, земните хора се развиват много пъти по-бързо от
тях – както светлинната скорост спрямо охлюва. Помнете – това си е техен избор – Законът за
толерирането.
И така, кралицата на Орион евентуално ще напредне, но колко милиона години ще изминат докато
стане това? За земните Висши аз това няма да има значение, защото тогава те ще бъдат заети другаде.
Главен ключ за разбирането на структурата на играта е фактът, че извънземните планети напредват като
единица, а земните – като индивидуалности.
Ако сте на друга планета – например Умо или Ера, ще установите, че всички са на приблизително
едно и също ниво на развитие, което от гледна точка на земните е отегчително. Там няма истински
индивидуалности като тези, които знаем на Земята. ТОВА Е ТЕХНИЯТ ИЗБОР. Глупостите за
съобразяването са с извънземен произход и са донесени тук от онези извънземни, които са били и все още
са тукашни обитатели и управляващи.
Не ви давам тази информация, за да създам определено отношение към извънземните Висши аз, а за
да разберете своя път спрямо техния И да има над какво да помислите. Грижете се за СВОИТЕ
преживявания/способности и оставете извънземните да се занимават с техните.
Други Висши Аз
Друга група Висши аз са онези, които избират да НЕ играят Играта. Единствено Монро споменава за
тази група – в Далечни пътувания е описана срещата му с тях - блестящата форма, която изисква
преклонение.
Висшите аз са независими и решават какво искат да направят, но веднъж взели решение то носи
определени ангажименти, последици и облаги на ниво трето измерение. От описаното от Боб се вижда, че
е срещнал Висш аз от тъмната полярност – те са центрирани в себе си.
След събирането на инкарнациите отново във Висшия аз, вече не можете да се измъквате по
отношение на някои неща – например измамата. Вашите емоции са ясно видими за всички там. Радост,
тъга, гняв се виждат по цветовете на аурата ви. Светенето е част от енергията на Висшия аз. Когато Боб
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отказа на Висшия аз изискваното от него преклонение, той се държи зле, но не се опитва да направи нещо
лошо на Боб.
Ако отидете астрално до тази плътност, изглеждате много малки в сравнение с обитателите на това
ниво. Това установих аз, когато отидох там и на много по-високи нива макар, че не съм срещал
ориентиран към тъмните сили Висш аз, а друго същество (не питайте).
Висшите аз, които избират да навлязат в Играта като едновременно или като последователно
инкарниращи се, са много по-напреднали от онези, които избират да не се инкарнират. Да,
едновременните са най-напредналите, но последователните са по-напреднали от неинкарниращите се.
Онези, които не се инкарнират и не участват в Играта знаят това. Затова съществото не се е опитало да
направи на Боб нещо лошо – то е знаело, че Висшия аз на Боб наблюдава.
Плътностите над трета съдържат огромно многообразие от същества и енергии, които ще ви удивят.
Разбира се, вашият Висш аз има далеч по-големи познания за тях отколкото вие съзнателно имате (това
отново е част от Играта). Чудесата на творението ви очакват щом завършите участието си в Играта.
Наложено насила съобразяване
Съобразяването подтиска индивидуалността и индивидуалното изразяване – нещо, което земните
Висши аз обичат да изразяват.
Земните инкарнации са предназначени да бъдат много РАЗЛИЧНИ и така да помогнат на
инкарнираните на Земята Висши аз в изключително различните им преживявания (западен бизнесмен и
европейски войн, жена от африканско племе и др.). Макар че извънземните са създали различните раси на
Земята, те, без да знаят това, нагласили сцената за мозайка от преживявания, които щели да се превърнат
в “Играта” на Земята в трета плътност. Когато един Висш аз иска да преживее какво е да си истинска
жена, се инкарнира в Рим или древен Египет, когато иска да преживее какво е да си истински мъж –
навсякъде, освен в двадесети век в западните страни. Всяка отделна раса предлага различни преживявания
на различни места от планетата – липсва планетарно съобразяване.
Повечето религии се опитват да създадат планетарна система от вярвания с борба за доминиране
между представителите на отделните религии. Списъците от “това не може” “онова не трябва” е начин за
хегемонизиране на населението и заличаване на различията.
Започнало се с “положението на жената” – защото влечугоподобните са много ригидни в своето
съобразяване и са доминирани от женско същество. Идиотите на тази планета от ниско и средно ниво и
любимците обичат да се съобразяват – ето защо няма много Финални инкарнации в този времеви период.
Атмосферата е ужасна. Онези, които отказват да се съобразяват идват от напредналите нива И образуват
полярностите. ФАЛШИВИТЕ съпротивляващи се се оплакват не поради това, че има съобразяване, а
защото те не съответстват на собствените си закостенели стандарти – дясното крило, фашистите И лявото
крило – ултралибералите, както и привърженикът на тъмната страна Буш. Фашистите правилно се
оплакват от насила наложеното съобразяване, но самите те налагат своята християнска религия и омраза
на другите.
Това са области, където действа извънземната/полярна манипулация с основното желание да
навредят на преживяванията на едновременно инкарниращите Висши аз. ТВЪРДЕ късно е обаче да
направят това. Ние сме в края на този цикъл и това са манипулации на паникьосаните.
На повърхността изглежда добре двата пола да са равни и да правят всичко, каквото прави и другия
пол. Преди е имало значителни разлики в тези преживявания на половете. Тогава, обаче, Висшите аз
можели да научават значително повече, отколкото при псевдо равенството днес. В средните векове било
премахнато рицарството на кралските особи (контролирани от извънземни) и възникнало желанието на
не-кралските особи да ги имитират.
Това се отнася до всичко, което бива налагано насила над хората днес. Това е сериозен опит да се
уеднаквят земните, защото Империята Орион се завръща и възнамерява да направи Земята член на
Империята, която е населена с хомогенно и съобразяващо се население. Наложеното насила съобразяване
не е нещо добро. То е всичко друго, но не и добро. Наблюдавайте и винаги се вглеждайте под
повърхността.
Една от основните разлики при едновременните инкарнации тук на Земята е огромното разнообразие
благодарение на едновременно инкарниращите се Висши аз И различните извънземни култури, които са
се смесили със земната генетика, имаме огромно разнообразие на расови варианти. Истинският бонус пък
е, че като едновременно инкарниращо се същество вие можете да преживеете истинско разнообразие без
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да напускате планетата. Така инкарниращият се дух напредва и развива толерантност спрямо това да си
различен.
Толерантност към различията има навсякъде в различните по-висши плътности, дори при
полярностите. Различия въз основа на расата, типа и др. не съществуват сред духовно напредналите. Ако
не друго, това, че си различен прави нещата по-интересни за духовно напредналите, защото разликите са
равни на промяна в потенциала, а те копнеят за промени и различия.
Еднаквостта е равна на застой – точно това иска Играта, но промяна въпреки всичко съществува и
надмогва Играта. Тъй като Играта не може да спре промяната, тя прави “отстъпки”. Съобразяването е
целта на империята Орион и на техните тъмни и светли съдружници. Концепции от типа “бъди като нас”
“подчинявай се, или ще бъдеш вечно измъчван” или използването на чувството за вина за подтискане на
чувството на независимост, са опити да бъдат спрени промяната и напредъка.
Всеки напредва със собствена скорост и според плана на своя Висш Аз. Имаме инкарнации от първа
до финална, най-различни възгледи и отношения. Затова настоящите наблюдения са моето виждане и не
са нещо, с което трябва задължително да се съобразявате. Ако нещо не ви харесва, оставете го. Аз не съм
ничий “водач”.
Водачите се нуждаят от последователи – оттук и псевдонимът ми “Авторът”. Не искам да имам
последователи или хора, които искат да вземам решенията им вместо тях или да ми висят пред вратата.
Трябва да бъдете собствения си водач. Ако нещо от това, което съм написал ви помага да решите какво
искате да правите, добре. Ако не се интересувате – пак добре.
Днес Америка се движи в посока на Играта. Всеки, който изглежда различен бива подозиран, че е
терорист. Това, разбира се, не е така и с американците се държат като с глупаци. Американците ще
продължат да отдават своята сила според изискванията на Играта и Тъмната полярност иска фашистка
полицейска държава с всички съпътстващи я проблеми. Полицейската държава иска съобразяване. По
същия път е минала Германия през тридесетте години.
Така, както всички германци са били по улиците зиг-хайлвайки, така и днешните американци зигхайлват Буш днес. Когато сте в напредналите фази лесно виждате манипулацията и не искате да бъдете
обградени от хора, които са на тези ниски нива на напредък, тъй като вие сте се придвижили отвъд нивата
на тези преживявания.
Оценяването на хората, които са различни от вас, показва духовна зрелост. Обичам да говоря с хора
различни от мен и да слушам за тяхната култура и т.н. Това е като да отидеш на друга планета. Когато го
правиш, макар и за кратко, разширяваш преценката си за онова, което е различно. Това е нещо, което
вашият Висш аз иска да преживее посредством своите инкарнации.
Множество полярности – една нова перспектива
Земните инкарнации са едновременни, защото стават по едно и също време. При увреждане на
мозъка при раждане или поради травма, тялото може да бъде увредено и другите инкарнации да се
прокраднат през физическото тяло на увредената инкарнация.
Единствената инкарнация способна и предназначена да се справи с входящата информация от
другите инкарнации (вашите Доминантни) е вашата Финална инкарнация. Докато увредената инкарнация
се превключи към другата личност, инкарнационният енергиен поток от Висшия аз на лицето позволява
необработената/неконтролирана свободно течаща входяща информация от инкарнацията която е с найблизка честота (времева линия) да прояви своята енергия през увреденото тяло на инкарнацията.
Физическото тяло е и много електрическо. Късите съединения с определени области от мозъка могат да
окажат влияние върху енергийния поток от Висшия аз докато енергиен поток бива филтриран от
физическото тяло.
Множествените личности НЕ е нормална ситуация, но може да се счита като избор на преживяване
от Висшия аз на този индивид. Защо ли? Кой може да каже защо, освен съответния Висш аз? В
библиотеката на ниво 27 описано от Монро има повече информация по въпроса за онези, които се
интересуват.
Синдромът множествена личност е по-сериозен при инкарнациите с по-малък опит/зрелост. Тези от
ниските до средните нива могат доста да се дисбалансират от този безпорядък и да е необходимо да бъдат
настанени в болница. Помнете, обществото и Империята ще направят всичко, за да ви попречат да
установите кои НАИСТИНА сте.
Когато излъчваните от околните вибрации станат твърде тягостни за вас, заемете се с нещо, което ви
е приятно. С течение на времето ще ставате все по-чувствителни към тях. Филм, музика, разходка в
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планината – направете каквото и да е, което ви откъсва от преднамерено генерираната лудост в тези
финални години ОСВЕН пътищата за бягство – алкохол, дрога и т.н.
ТЕЖКИТЕ вибраци генерирани около нас сега (както от хора, така и генерирани с електронни
средства), са част от плана на Тъмните. Инкарнацията трябва да е силна и Напреднала, за да не бъде
уловена в тях. Отпускайте се и се забавлявайте. Така ще можете да се справите по-лесно.
Чух как някаква двойка искала да слуша САМО за духовни неща – духовните неща са светлата
страна на полярността. Свързаните с Играта неща са тъмната страна на полярността. Вие сте
небалансирани, ако докато сте инкарнирани на Земята се интересувате само от духовни или само от
физически неща. Балансът е в сливането на двете в услуга на вашия Висш аз.
Ин-ян балансът е скачане от едното на другото – ако забелязвате събитието, но не правите нужните
духовни връзки (напр. ако техният Висш аз е позволил да се случи това, то е било заради преживяването
И на умрелите И на оцелелите) това ви прави част от Играта (трябва да им го върнем, да им отмъстим и
т.н.).
Това, към което се стремите е балансът, който идва в Събудената Финална Инкарнация. Не всички
сте готови за това и това е добре. Продължавайте със собствената си скорост, НО не се опитвайте да ме
карате да ви давам само духовна информация. Ако искате да разберете какво трябва да се направи във
връзка с поредното събитие, пуснете си СНН. Ако искате баланс – значи сте на точното място.
Множество привърженици на светлата страна искат да се сблъскат с Играта и да променят правилата
според своите разбирания в името на баланса. Тъмната страна ОБОЖАВА това да подвежда и да кара да
повярват, че това е Балансирания начин. За тях това е инкарнационно преживяване.
Тези, които използват този фалшив баланс обикновено са от средните нива на напредък, които не
искат да се изправят лице в лице с истинското си ниво и търсят някой да ги следва. Те не разбират, че
балансът няма нужда от последователи – само Светлата и Тъмната полярности имат нужда от това.
Истинският баланс никога не крои планове за война с цел да промени Играта. Балансът разбира играта и
целите й. Балансът НАБЛЮДАВА Играта и сочи интересните й аспекти, но не приканва към действия
спрямо нея.
Привържениците на Тъмната страна се радват, че тази страна от разбиранията на Светлите сили е на
дневен ред сега. Това всъщност помага на самите тях, защото призивът към действие ще предизвика
противоположна ответна реакция. Зад техните философии се крият различни извънземни групи. Но ако
някоя подобна група окуражава подобни действия – досетете се сами!
Нещо, което следва да запомните – трябва да следвате онова, което чувствате, че трябва. Ако искате
преживяванията свързани с борбата с другата полярност – направете го. Това е вашият път и вашите
преживявания. Всичко е наред. Преценете какво сте и какво не сте. Ако на това ниво не ви е възможно,
впоследствие ще стане. ВСИЧКО е заради преживяванията. ВСЕКИ ще бъде в състояние да разбере това,
когато му дойде времето и достигне своята Събудена Финална Инкарнация.
Информация за основните правила на Играта
При едновременните инкарнации се трупа информация едновременно от всички инкарнации –
спомените от преди Играта са скрити – не изгубени.
Това, което може да заработи против напредъка ви е желанието за физическо безсмъртие – страстта
на империята Орион. Но когато гледате влечугоподобните кралски величия, които са фанатици на тема
клониране и удължаване на живота, те не напредват духовно. Влечугоподобните от Орион са в духовен
застой, което обаче служи на своята цел в Играта. Няма да говоря повече за тях – нас ни интересува
едновременния път.
Освен това, те се стремят към инкарнация в същата звездна група. Сред тях има и по-редки случаи
на преминаване в тела с различен пол. Те свикват с дадено тяло и пол и се придържат към него. След
приключване на Играта Висшите аз с едновременни инкарнации продължават на нови нива, а другите
остават и продължават своя път МИНУС земната фракция.
Играта и участието ви в нея
Не можете да победите Играта. Въпреки това, вашият Висш аз може да поиска да преживее какво е
да конфронтира Играта, за да се научи. Може да имате такива преживявания – да сте немски или римски
боец, участник в Китайската културна революция или Зулу боец. Това се прави заради
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА. Висшият Аз е наясно с всичко за Играта и нейните правила, докато инкарнацията
не знае дори, че Играта съществува. Играта наистина съществува.
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Стигнете ли до Много напреднала инкарнация, не е много вероятно да се ангажирате с физическа
съпротива, но се ангажирате с мисловни наблюдения въз основа на инкарнациите от другите ви животи.
Постепенно разбирате стойността да си Наблюдaтел и целта на Играта. Целта ви не е да победите играта,
а да изкласите от нея, да научите законите на вселената и да инкорпорирате тези закони в своя живот.
Оставяте Играта да продължи, защото тя ТРЯБВА да продължи макар, че вашата роля свършва. Щом
осъзнаете това, можете да се отстраните от Играта и вече да нямате желание да участвате в нея, бивате
насочени към някой от изходите за излизане и към своето следващо ниво отвъд трета или четвърта
плътност.
Въз основа на материалите от Матрицата вие не трябва да се насилвате да правите нещо, за което
още не сте готови. Може да станете готови след месеци или изобщо да не станете в текущата си
инкарнация – не трябва да се лишавате от желаните от вас преживявания в желанието си да бъдете
Финална инкарнация. Така отричате мястото си и преживяванията, от които се нуждаете. Ако искате да
отидете в Китай и да протестирате там и да ви арестуват – направете го. Това е ваше преживяване. Само
защото аз не бих отишъл, не означава, че и вие не трябва да го правите. Не бъдете ПОСЛЕДОВАТЕЛ.
Адаптирайте постъпките си към собствения си път. Не се безпокойте за останалите. Вярвайте във Висшия
си аз, че ще ви насочи към онова, което трябва да научите, да знаете и да преживеете. Днешните времена
са най-трудните след Атлантида по ред причини. Разнообразието от преживявания на Земята е
несравнимо. Тези времена са Краят на Играта.
Участвайте, където чувствате, че трябва. Не се страхувайте от мнението на другите за вас. Не
позволявайте да ви контролират, освен ако не желаете точно това преживяване. Друго е да вървите с
другите и да споделяте, а не да ги следвате. Можете да получите всякакви съвети, но РЕШЕНИЕТО
трябва да е лично ваше.
Светлината, захранваща Мрака
Ето какво прочетох: “вярвам, че всеки от нас като индивид може да помогне за предотвратяването на
тероризма чрез молитви, енергия на любов и светлина, изпратени по света. Като осъзнаем.”
Да осъзнаеш е едно, но да предизвикваш тъмната полярност, като я атакуваш с “любов и светлина” е
вярата на светлата полярност в превъзходството. Тъмната полярност иска да бъде обсипана с любов и
светлина, защото това ги насърчава да правят още по-мрачни дела. Ако любовта и светлината е толкова
ефективно средство, защото изобщо някой си играе да поддържа армии? Представете си подобно
противопоставяне – щеше ли да помогне през войната? Да бе! В областта на физическото,
привържениците на тъмната страна щяха само да им се изсмеят и да ги повалят. Ако им се
противопоставиш така, ще ти изпържат задника. ТОВА ще стане ако се опиташ да се противопоставиш на
Мрака по този начин.
Това просто захранва привържениците на тъмните сили, които би трябвало да накарат хората да се
чудят в какво тези Тъмни сили (минаващи за светли) карат хората да повярват. По този начин тъмните
карат светлите да ги захранват с енергия – все едно им дават тениски с око на бик, за да ги уцелят полесно.
Законът на толерантността казва, че светлите трябва да бъдат свободни да правят каквото искат така,
както и тъмните. Това е част от Играта. Нито светлите следват този закон, нито тъмните. Причината за
това е в Баланса, който не харесва и на двете страни. Имайте предвид това, когато решавате какво искате
да направите. Когато стигнете до много напредналите етапи, всичко ще ви стане много по-ясно.
В предишните сегменти стана дума, че ВСИЧКИ земни едновременни инкарнации стават по
СЪЩОТО време във всички времеви периоди, от които съответния Висш аз иска да получи впечатления.
Съответно вашите атлантска, египетска, гръцка, китайска, африканска и др. инкарнации са СЕГА в
различните фази на Играта, които наричаме “време”.
Затова не можете да промените бъдещето в земните сегменти на Играта в трета плътност. Затова ви
казвам, че в глобален мащаб Играта не може да бъде променена. Важни са обаче преживяванията, които
можете да получите, а не сценария на Играта. Докато се интересувате за външната страна на Играта,
вашият прогрес се забавя. Той ще се ускори, когато осъзнаете какво казвам и го приложите на практика
така, че да отговаря на вашия път.
Не можете да промените правилата и сценария на Играта. Можете обаче да промените
продължителността на своето участие в нея. Тя ще продължи докато ВСИЧКИ завършат своите роли в
нея. Висшите аз с едновременни инкарнации обаче ще завършат първи и много преди другите. Когато
осъзнаете, че централната фигура сте ВИЕ и успеете да се отделите от Играта (доколкото това е
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практично) посредством своята Финална инкарнация, вие наистина започвате да излизате по спиралата на
Играта, НО самата Игра ще продължи. Щом съберете всички преживявания, от които се нуждаете,
останалото няма значение. Финалната инкарнация взема лъвския пай от преживяванията – така се
свързват преживяванията на останалите ви инкарнации. Всички глупости да спасите другите са само
отклонение от това да откриете кои сте и насилие над Закона за толерантността. Налагането на вашата
воля над другите (даже и да сте прави) е типично за Тъмната страна.
Научавайки за Играта, тези от ниските или средните нива негодуват от Играта, защото не разбират
нейния механизъм. Оставете ги да продължат със скоростта подходяща за тях. “Спасяването” на другите
е за ниските до средни нива – не за Много напредналите. Възмущението винаги е белег за ниско до
средно ниво. Определено МОЖЕТЕ да се възмутите, обаче, от тяхната намеса във вашите неща. Това е
различно от това да се възмущаваш от мястото, на което си.
Играта и играчите
Играчите играят Играта в рамките й – двата отбора са едновременно инкарниращи се и
последователно инкарниращи се Висши аз. Вътре в тях има допълнителни подразделения – Сириус,
Андромеда и т.н. Те напредват като планета или група – напредват бавно.
Земните напредват всеки със собствена скорост. Понякога Висш аз от едната група може да премине
към другата – от последователно да премине в едновременно инкарниращ се. Това не се случва много
често. Последователните са много ограничени откъм раса и преживявания, за сметка на което запазват
спомените си. Общото за всички тях е страхът. В нашия случай страхът се ражда във всяка инкарнация
без спомени. Да поемеш пътя на едновременните инкарнации значи да си много храбър Висш аз.
Едновременните инкарнации избират всички различни раси на Земята и могат да преживяват
сегменти от различни извънземни култури посредством различните раси, които извънземните култури са
инженирали тук на Земята, след като империята Орион извършила своето “нещо” над Земните. Всичко е
част от играта. Всяка различна земна култура е правена подобно на извънземните раси, които се смесили
със земните преди еони. Това е огромно предимство за нас с оглед разнообразието.
Основната трудност за едновременно инкарниращите се е, да си възвърнат духовната идентичност.
Щом откриете СВОЯТА духовна идентичност и започнете да я живеете, започвате да завършвате. Ако
знаете това интелектуално, но изберете да не го живеете, значи имате още да се развивате.
Последователно инкарниращите се, макар и по-бавно, също ще завършат Играта и тя ще свърши.
Едновременно инкарниращите се не си спомнят кои са, но трябва да намерят начин да узнаят отново
кои са.
Последователните се опитват да пречат на едновременните – те знаят какво носи периода 2012 и
искат да го развалят, но след завършването на земните, Земята ще бъде недостъпна за извънземните, тъй
като Планетарния Дух ще достигне своя пълен потенциал.
Откъде идва идеята: всички сме еднакви и ти не си по-добър от останалите
Тези фрази се използват, когато лицето се чувства несигурно в своята позиция в живота. Макар да е
вярно, че всички сме във физическо тяло, ние сме всичко освен еднакви духовно.
Всичко друго е натиск за съобразяване с това, което дадена група смята, че трябва да бъде.
Ревността е команда заложена от влечугоподобните и на нея се хващат ниските и средните нива.
Ако светът беше населен само с Много напреднали, нямаше да е в тази бъркотия – Червеният кръст
нямаше да моли за кръв (която не е за това, за което твърдят, че е) и същевременно да отблъскват всеки
мъж, който е имал секс с друг след 1977, католическите училища нямаше да забраняват Хари Потър.
Ние далеч не сме еднакви и съществуват инкарнации по-добри от други, защото са си го заслужили.
След като Финални, Доминантни и Много напреднали инкарнации са разпръснати по всички времеви
фази, значи ИМА различни. Тук не включвам любимците и извънземните, които живеят сред нас – те се
опитват да пречат на земните Висши аз. Но колкото по-трудни правят нещата за нас, толкова повече ние
научаваме.
Информацията в Матрицата V е уникална и на индивидуално ниво е като Жокер, който може да
доведе до бързия ви напредък АКО изберете да приложите тази информация на практика така, че да пасва
на индивидуалното ви ниво.
В един филм на въпросите Кои сме ние и Защо сме тук отговорът беше – отговорът е там в космоса и
те приеха да търсят отговорите там. Никоя от земните инкарнации не може да получи отговорите на тези
въпроси ТАМ НАВЪН. Да търсиш подобни отговори навън е ниско или ниско до средно ниво. Религиите
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ни говорят за външни божества и разчитат на вярващите . Това е необходимо на ТЕЗИ НИВА от вашето
развитие, за да ви накара да се чувствате неспокойни при празните отговори, които откривате. Това е част
от Играта и от усилията на някои извънземни да попречат на земните Висши аз да открият истината.
Роберт Монро лично ми каза, че единственият начин да стигнеш до истината е да влезеш навътре в
себе си и това е точно така.
Пак ще повторя, че щом получите достъп и познания в резултат от навлизането ви навътре, Играта е
изгубила своя контрол над вас, защото вие вече не можете да бъдете манипулирани от нея. Простите
отговори биват отхвърляни от по-малко напредналите, защото те искат нещо сложно, ВЪНШНО и
контролирано от божествата. Синдромът “някой да се погрижи за мен”. Щом открият, че става въпрос за
тях и техния път, те променят начина си на мислене и Висшият им аз е доволен от запълването на тази
празнина в Играта и започва да излиза от процеса.
“Досиетата Х” използват положението “отговорът е ей там” от години. Те искат зрителите да гледат
външно на своя път. Щом станете готови да чуете отговорите на въпросите за чудесата на живота, ще ги
получите от своя Висш Аз, който може да ви потвърди написаното тук. Матрицата V трябва да се
използва като мост между вас и вашия Висш аз, а не като “омегата на всичко”. Това са моите
преживявания и моят опит – вие вярвайте на ВАШИЯ Висш аз.
Различните човешки подкатегории на Земята са резултат от огромна извънземна генетична намеса и
експерименти. Наистина, първо са били разделени двата пола. Глупаво е да се мисли за расите като за
нюанс в цвета на кожата – става дума за много повече. Останки от земната синя раса все още са скрити в
южна Азия.
Впоследствие били добавени гени на влечугоподобните от Орион, Сириус и др. Смесвани са и
човешки с животински гени. Това се прави и днес в генетичните лаборатории на базата в Дулси (САЩ).
Забраната да се яде свинско от някои религиозни групи се крие във факта, че в свинското има човешки
гени и то има вкус на човешко месо. Друго генетично създадено животно е котката. Тя е от атлантските
генетични експерименти. Котките имат кръвни групи А, В и АB, подобно на хората.
Първата расова подкатегория е била създадена за работа в мините за извънземните господари.
Империята получила генетично първата робска раса, която днес са африканците. Те били роби в Египет,
на арабите и на европейските християни. КОРЕНЪТ на всичко идва от извънземните генни специалисти.
За извънземните тази робска раса имала специфично предназначение, но не с всички раси е така. Други са
създавани просто от генно любопитство.
Тъмната коса и кафявите очи са местни за земните хора – очи и коси с различен цвят показват
извънземен произход. Ако резус факторът ви е отрицателен – В или О, значи има извънземен фактор във
вашата кръв.
Днешният земен човек е изкуствено творение. Съществуват множество прекрасни извънземни, както
и множество зли такива, а също и мнозина, които са по средата. Помнете, че вие не сте своето тяло и че за
да бъдете събудени трябва да отстраните идентифицирането със своето тяло/раса/ пол и да откриете кои
наистина сте.
С предстоящото завръщане на империята Орион често дават филми с извънземна тематика по
телевизията.
Висшият аз ще се намеси във всяка ситуация, която заплашва пътя/преживяванията, които той е
избрал за съответната инкарнация. Намесата на Висшия аз може да се извърши по отношение на всяка
негова инкарнация, защото той/тя има план за цялата игра и знае ролята на всяка инкарнация в този план.
Често извънземни се намесват и се опитват да попречат на плановете на Висшите аз – в повечето
случаи на това се гледа като на предизвикателство и като на нещо, което трябва да бъде преодоляно и към
което трябва да се адаптираш. Но ако те се опитат да направят нещо, което не може да се преодолее без
пряка намеса на Висшия аз, (ако става въпрос за преждевременна смърт, например), Висшият аз
предприема ПРЯКА намеса.
Във филма “Taken” е показан астероиден пояс – това е онова, което останало след взривяването на
планета от империята Орион преди епохи. Слeдваше луната на Земята и самата Земя. Намекът за онези,
които знаят е, че астероидният пояс служи като напомняне на земните, че това може да стане и тяхна
съдба. Защото във филма не беше показано придвижване от планетата Минтака директно към Земята, а
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придвижване в горната последователност. Макар, че империята Орион не предпочита да създаде друг
астероиден пояс там, където е Земята, те няма да се поколебаят да направят това, ако то е единствената им
възможност. От това, което зная мога да кажа, обаче, че земята, независимо от плановете на някои
извънземни, няма да свърши като астероиден пояс. Тук съществено е другото послание – че империята
Орион се завръща.
Извънземните сиви са част от империята Орион и правителството иска да се съсредоточите върху
тях.
Дават и Груум Лейк през 1958 – там ври и кипи от дейности и то извършвани под земята. Има тонове
с информация за Груум Лейк, която можете да прегледате.
Един важен урок е този: че НИКОГА не трябва да вярвате на правителството. Военните полагат
клетва да пазят страната от врагове “чужди и местни”. Това е фарс. Те се интересуват единствено от
пазенето на собствените си интереси (и още повече, на онези над тях), а не на хората. По времето на
Розуел хората все още вярваха, че правителството е за да ги пази. При все това, очевидците на събитието
били заплашвани именно от правителството, което е потънало в лъжи в името на своите интереси. Повече
по този въпрос има в материалите на Дейвид Айк. Непрекъснато виждате как правителството убива,
затваря всеки, който се намесва в неговите планове. Твърденията им, че никога не биха навредили на
хората са направо смешни. Правителството ЩЕ направи всичко на когото и да било, ако поиска.
Правителството НЕ е ваш приятел, нито се грижи за вашите интереси. Ако си мислите обратното, значи
не сте готови даже да прочетете съдържанието на тази книга. Правителството е с Тъмен характер и
изпълнено с измама. Когато започнете да разбирате това, вие започвате да виждате нещата такива,
каквито наистина са.
В някои филми показват промяна на формата и външния вид на извънземните (”Те са сред нас”) това е много вярно и се обсъжда както тук, така и в материалите на Дейвид Айк на адрес
www.davidicke.com. Вашият Висш аз добре знае това, но Играта трябва да продължи. За своите ритуали
влечугоподобните извънземни предпочитат червенокосите.
Често се внушава идеята, че при смесването на сиво извънземно с човек ще се получи свръхсъщество. Това НЕ е вярно. Те не само искат да вярваме в това, а и в друго – че извънземните гени са повисши от човешките – вярно е точно обратното.
Често се намеква, че правителството не знае толкова, колкото хората си мислят – всъщност,
правителството знае МНОГО повече, отколкото хората допускат.
Нашите мисли се материализират непрекъснато в астрала – в долния астрал.
Висшият аз притежава способността за преместване във времето, което извънземните могат да
правят само посредством технологии. Нашият Висш аз се движи през времето както ние влизаме от една
стая в друга – това няма нищо общо с физическите тела или технологиите, както често искат да ни убедят.
Извънземните се опитват да извлекат облагите от пътя на едновременно инкарниращите се Висши аз
посредством технологии. Те имат само основни чувства – страх, омраза, гняв – не нюансите, които имаме
ние. Извънземните сиви имат кошерния манталитет – това е върхът на съобразяването.
В много филми се говори за звездни деца – деца между човек и извънземно. Част от целта на тези
експерименти по създаването на хибриди е да създадат заместител на човека, след като се отърват от него.
Сивите работят за влечугоподобните. Целта на отвличанията на хора е да се вземат проби, за да се
открият подходящи – твърдят, че целта им е спасяването на умиращата им раса и т.н. Забравете.
Хибридите, които те създават не са крайната им цел – те продължават да бъдат манипулирани
впоследствие, но земните не виждат това. Друга цел е да извлекат ползата от едновременните инкарнации
без да трябва да се инкарнират едновременно. Те не са достатъчно израснали духовно, за да разберат, че
това е невъзможно и продължават да се опитват. Сивите служат на империята, а от вас се очаква да
служите на сивите. Те изпълняват заповедите на своята Орионска господарка за създаване на хибрид,
който да насели Земята, след като земните инкарнации на едновременно инкарниращите се Висши аз я
напуснат.
Генетиката и пристрастеността към нея
Непрекъснато ни се говори за генетика, генно инженерство, хибридни експерименти и т.н.
Пристрастеността им към генетиката е довела тук извънземните, за да експериментират с древните земни
хора. Пристрастеността им към генетиката е отразена в “правилната” женитба – за да се запазят
влечугоподобните генетични линии от смесване със земните.
Днес се признават опити във връзка с клонирането, въпреки, че то се върши от десетилетия
предимно в САЩ в подземни бази. Страхуват се от смъртта. Използвай одобрените режими за диети и
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упражнения, опитай се да си удължиш живота, пий лекарства при всяко най-малко неразположение.
Смъртта е нещо лошо, което ще ти се случи. Ако правиш каквото казваме, ще живееш по-дълго. ТОВА са
мантрите на последователно инкарниращите се извънземни – това е област, в която те са много активни
на Земята. Тук трябва да добавим красотата и младостта. Чух, че вече щяло да бъде възможно да
подмениш лицето си с лицето на някой, който е умрял. Всички тези глупости показват как
последователно инкарниращите се извънземни се е...ват със земните хора. За съжаление, болшинството от
вторите се ловят на въдицата.
Духът, който оживява тялото решава какво ще се случи независимо от генетиката. Инкарнация от
средно ниво може да направи чудеса с генетично слабо тяло. Напредналата – може да преодолее всички
препятствия, за да успее по своя път. Помнете, че извънземните са създали черната раса като робска раса.
Хора от тази раса не позволяват това да ги спре. Недъгав човек става блестящ учен. Да върви по дяволите
генетиката!
В последните дни на Атлантида атлантите също са били пристрастени към генетиката – това не им е
помогнало. Истинският растеж идва с духовното израстване, което означава да НЕ отдавате силата си на
никого – развивайте се духовно. Помнете времето и начина на вашата смърт е избрана от вашия Висш аз
преди да се родите.
Извънземните посетители на Земята
Има различни групи извънземни тук на земята, които наблюдават земните в естественото им
обкръжение. Не всички от тях са влечугоподобни. Някои приличат достатъчно много на хора, за да минат
за такива, други са маскирани като хора. Владеят телепатия и могат да приемат мислите ви. Но само
защото пристигат тук в страхотни кораби и с техника не означава, че са повече от всеки тук. Колкото
повече разчитат на технологиите, толкова по-малко разчитат на духовния напредък. Мнозина твърдят, че
идват от пета плътност – не с всички е така, затова бъдете скептични към подобни твърдения. ВСИЧКИ
извънземни имат някакви планове – имам предвид ВСИЧКИ. Много сценарии се разиграват, за да ви
отклонят от това да откриете кои наистина сте – мислят, че като разиграват какво ли не, ще ви отклонят от
възможността да навлезете навътре. Трябва да спрете шума, обаче, за да чуете какво се опитва да ви каже
вашия Висш аз – щом се свържете със своя висш аз, ТОГАВА гледайте цирковете, които се разиграват, за
да ги видите като това, което наистина са.
Отказът на информация и последователните инкарнации
Американското правителство е обзето от параноя, която е маскирана с фразата “национална
сигурност”. Отричането на съществуването на извънземни и извънземна дейност е все още основното, за
да държат едновременно инкарниращите се в изолация на Земята.
Ако сте достатъчно глупави да вярвате на правителството, ще мислите, че инцидентът в Розуел
никога не се е случвал и никакви извънземни не са посещавали Земята, че Атлантида е мит и че Голямата
пирамида е гробница на някакъв фараон. Списъкът с подобни лъжи е безкраен и продължава да расте под
фашистката диктатура на Буш. Но вие какво очаквате от правилата на влечугоподобните/извънземните?
Инкарнациите на любимци сляпо се подчиняват на правителството. Инкарнациите до средно ниво се
подчиняват в различни степени като част от преживяванията изисквани от техните Висши аз.
Напредналите поставят всичко идващо от правителството под въпрос или напълно го отричат, тъй като е
манипулативно.
Може би се чудите защо не разкрият информацията за извънземните пред масовата публика.
Прозрачното оправдание е, че “хората ще се паникьосат”. И ще продължат така докато самите извънземни
не се появат. Всъщност, те разчитат на тази паника и страх, за да контролират по-лесно хората, тъй като,
ако те се страхуват ще се съгласят на всичко само и само да не бъдат отстранени.
Правителството е разполагало с десетки години, за да запознае хората със съществуването на
извънземните, но не го е направило, защото не е в негов интерес. А целта на съществуването им се
подлага на съмнение, осмива се във вицове и т.н.
Не вярвайте на правителството и на военните – те изпълняват заповедите на последователно
инкарниращите се. Целта им е да ни затрудняват и да ни пречат, но с това само ни правят по-силни –
идеята е да се научите да не вярвате на външни сили, а преди всичко и главно да вярвате на своя Висш аз.
Висшите аз са на нивото на 5та-6та плътност. Когато излязох от моя Висш аз, видях множество
други Висши аз със стотици проекции излизащи от тях, водещи до трета и четвърта плътности. Онези,
които са ангажирани в земните едновременни преживявания, са “близо” едно до друго – може би в
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случай, че е необходима комуникация помежду им. Затова, когато някой ви каже, че е от пета плътност,
кажете: “И аз. Избрал съм пътя на едновременните инкарнации – бързата писта. Не се безпокой,
евентуално ще ме настигнеш.” Казвам ви, НЕ се предполага да знаете това докато сте инкарнирани на
Земята преди своята Финална инкарнация и това е първата Финална инкарнация, която е имала смелостта
да осигури този важен прозорец в Играта.
Те успешно се опитват да шашнат земните с технологии и екзотични появи (в повечето случаи) и
тази схема работи, освен ако си Много Напреднала инкарнация. Забележете, че повечето контактьори са
ниско образовани и ниско до средно ниво като инкарнации.
Повечето извънземни групи имат зашеметяващи технологии и кораби. Съществата от по-висока
плътност нямат нужда от това, защото могат всичко със силата на волята си. Не се оставяйте да ви
баламосват. Тази информация ще е от голяма полза за вашите Доминантни и Финална инкарнации, където
и във времето да са. Това познание е част от сценария за Края на Играта.
Земните инкарнации нямат минала или следваща инкарнация – те се инкарнират едновременно в
различни времеви периоди. Помнете – линейното време НЕ съществува. Военно време, дневно време,
стандартно време, лятно време и т.н. показва, че то е изкуствено създадено по определени правила на
Земята. В един щат е три часа, а в други – два макар той да е съседен на първия. Ако времето беше
фиксирано, нямаше да е възможно глупави хора да го променят с глупавите си закони.
Много пъти чувам “Кога ще дойдат извънземните да ни спасят?” – това са хора, които търсят
помощта от ВЪНШЕН източник. Не трябва да приемате казаното от извънземни като вярно единствено и
само защото са го казали – не винаги ви казват истината – понякога искат просто да ви заблудят и се
интересуват повече от собствените си войни с Орион. Получаването на информация от извънземни
определено Е интересно и аз много обичам да обсъждам различните култури с тях, но само това, че имат
страхотни технологии не означава нищо. Аз мога да пътувам из галактиката без никакъв кораб и
технологии. Както и вие.
Често казват, че не правят това или онова, за да не се намесват и т.н. – но след като са установили
контакт със съответния човек, те вече са се намесили.
Затова трябва да гледаме на това като на нещо интересно, но не бива да позволявате то да ви
отклонява от главната ви цел на Земята. Слушайте информациите, преценявайте ги, а след това си
продължавайте със своя живот и своето вътрешно развитие. Всеки висш аз има път, който е уникален,
затова слушайте своя Висш аз. И спрете да чакате спасители отвън – само ВИЕ можете да спасите себе си
– ВИЕ сте своя Висш аз.
Препоръчвам ви книгите на Дейвид Айк – в “Децата на матрицата” той говори за поставянето на
микрочиповве на населението – процесът е в ход и трябва да решите каква позиция ще заемете вие
относно това. Дейвид обаче отправя предизвикателство към Играта и се опитва да се бори с нея. Подобре се придържайте към наблюдението и личния напредък и излизането от Играта – избягвайте да я
предизвиквате директно. Ключовият момент е ВАШЕТО участие в нея – не се опитвайте да я провалите,
както много от привържениците на светлите сили ви карат. В книгите му обаче има и неверни неща.
Например в една от тях пише:
“когато две полярности - мъжка и женска - се слеят, това води до създаването на трета сила с
фантастичен съзидателен потенциал, който може да ни извади вибрационно от Матрицата”.
Пълна глупост. Това идва директно от ДНК-командите, вложени от влечугоподобните. Всеки дух е и
мъжки и женски и няма нужда от сливане, за да се получи едно цяло – няма мъжки дух и женски дух.
Това намеква, че не можете да излезете от Играта без противоположния пол – точно обратното е вярно.
Затова казвам, че книгите му са отлични, но винаги трябва да бъдете нащрек и да внимавате, защото
има и неточности. Например той казва, че влечугоподобните са от 4-та плътност и притежават човешки
тела от една страна, а от друга говори как те си променят формата във физически влечугоподобни и имат
нужда да пият кръв. Едно уточнение: съществата от 4-та плътност нямат нужда от кръв и плът, НО
физическите влечугоподобни имат. Що се отнася до тези от 4-та плътност – те се хранят със страх и други
негативни вибрации. Те нямат нужда от кръв, за да съществуват физически.
ИМА влечугоподобни в долния астрал, но те работят с влечугоподобните от 3-та плътност. Това са
два типа влечугоподобни. Астралните слабо ви интересуват, защото ако не сте обзети от страх, те нямат
власт над вас. Физическите, обаче, са съвсем друго нещо.
Дейвид наистина дава чудесна информация, но и той си има своите задръжки.
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Влияние на влечугоподобните на Земята – два примера
Много жени си рисуват черти около очите, оцветяват ги и т.н. с грим. Гримът, боите и др. ни връщат
към храмовите проститутки в древността – те били организирани от онези, които имали контакт с
влечугоподобните. Влечугоподобните от Орион винаги искали хората да ги гледат в очите – използвали
хипнотичното взиране, за да ги контролират. За да привлекат вниманието към очите използвали различни
видове подчертаване. Това е типично за женските влечугоподобни.
Женското доминиране в империята Орион непрекъснато изисква мъжете да се кланят/коленичат
пред жените. Например в средните векове мъжът трябвало да коленичи пред жената, когато й предлага
женитба. Това е традиция при влечугоподобните – раболепие от страна на мъжа. Европейските кралски
семейства са влечугоподобни и стриктно се придържали към традициите. Обикновените хора бавно се
адаптирали към това. Има ли вариант жената да предлага и да коленичи – не, защото това не е част от
Империята.
Хари Потър
Произведението е предначначено за деца, но се чете от всички възрасти – ПЪЛНО е с образи на
влечугоподобни. Целта е да бъде повлиян читателя и да свикне с тях.
Гледах Стаята на тайните. Много добре направен филм. Бях изненадан да чуя Орионски
влечугоподобен език, използван в този филм. Думите, които Хари говори на змията да отвори порталите
на хранилището са изречени от ИСТИНСКО влечугоподобно от Орион. Този език те използват на Земята,
когато си говорят помежду си на своя “майчин език” – това е кралския език и тези звуци се използват, за
да контролират и упражняват власт.
Хари използва тези звуци към змията, за да я контролира, а останалите ученици си мислят, че я кара
да се бие. Това е част от загадката за онези, които не са влечугоподобни, когато чуят влечугоподобна реч.
Фениксът в този филм символизира способността на кралицата от Орион да умира и да се ражда
отново – това е клониране. Духът й се отделя и влива в клонираната версия.
Клонирането
През 2002 беше обявено, че е създаден човешки клонинг. Хора се клонират от много отдавна, но
това е друг въпрос. Твърдеше се, че искали да създадат клонинги, за да създадат вечен живот.
Влечугоподобните опитват това от хилядолетия – още от преди създаването на хората. За тях вечен живот
означава физическо безсмъртие. Все още не са открили нищо освен клонирането, защото няма какво да се
открива – те търсят нещо, което съществува в безсмъртните вас като ваши Висши азове. Цели се и
внушението, че важното е физическото тяло, а не духът.
Някои вярват, че извънземните са клонирали хората на Земята – вярно е, че клонирането е било част
от тяхната програма, но това не е начинът, по който хората са станали днешните хора. Търсенето на
физическо безсмъртие произхожда от извънземни.
Нещо подобно е постоянното тичане при лекари при най-малкото физическо неразположение.
Вземайте лекарства за всичко – “Те ще удължат живота ви.” НЯМА да го удължат. Начинът и времето за
вашата смърт са избрани предварително от вас и това не може да се промени.
Една от задачите на последователно инкарниращите се е да забавят и попречат на едновременно
инкарниращите се Висши аз да открият кои са – за целта се използват технологиите и засега те им вършат
много добра работа в това отношение, защото ниските нива обожават извънземните технологии, средните
нива копнеят за тях и са склонни да ги поставят на пиедестал като “космически братя”. Воалът се разкъсва
при Напредналите инкарнации, а истинската картина се вижда при Събудената Финална Инкарнация.
“Вие не сте достатъчно развити” е глупост – те го знаят, но разчитат, че вие няма да го знаете.
Скоро ние ще се преместим на други по-вълнуващи места, а те ще си стоят с техните технологии на
бавната писта на развитието.
Зависимост от технологиите на последователно инкарниращите се и духовният мързел
От години наблюдавам как хората стават зависими от технологиите и как тази зависимост
предизвиква в повечето случаи нарастващ мързел. В курса по астрология никой не си направи труда да
научи основната астрология – не защото не можеха, а заради мързела си.
Един от основните проблеми в Играта с въвеждането на технологиите е съпътстващото желание да
имаш повече външни обекти да ти вършат работата вместо теб. Когато става дума за ръчна работа това е
разбираемо, но това е първата стъпка по пътя на заблудата. Следваща е менталния мързел. Калкулаторите
направиха мнозина неспособни да решат даже проста математическа задача. Компютрите – използват се
34

35

за редица спестяващи време неща, но запитайте се доколко ги използвате като извинение, за да
оправдаете това, че сте спрели да се развивате ментално. Хората рядко четат – оправдават се с това, че
“нямат време” или че не обичат да четат. Това си е чист мързел. Те са отдали силата си на външни неща –
в този случай – на технологиите.
Мнозина не искат да четат, но биха гледали филм или видео – така се стига до духовна стагнация.
Това е една от целите на някои извънземни. БАВНИЯТ напредък на високо технологичните извънземни
се е превърнал в цел на владетелите на Земята. Това е погрешно насочен опит да се спре Играта.
Напредъкът на последователно инкарниращите се изисква зависимост от технологията.
Опитах се да накарам хората от моите класове да четат – дадох им списък от книги, които щяха да
помогнат много за тяхното духовно израстване, да ги накарат да мислят и да открият кои са. НО “нямам
време”, “не ми се чете... няма ли го на видео” беше реакцията. Инкарнациите, с изключение на тези на
любимци, които са уловени в този капан, не могат да напреднат по-нататък от ниско напредналото ниво.
Средно напредналите, Много напредналите и нагоре изпитват подтик да четат и да знаят. Това не значи,
че те не използват компютри, но знаят, че основните източници на познанието идват от четенето. Ако не
ви се занимава с четене, значи не сте готови за познанието. По-висшето знание е предназначено за тези,
които искат да запазят своята сила.
Липсата на интерес към четенето или желание да се четат книжки с картинки прави такива хора
зависими от малцината, които искат да четат – става дума за четене не само на Матрицата 5. Те очакват
авторът да ги хване за ръка и да им свърши работата вместо тях, защото те са или твърде мързеливи или
твърде некомпетентни. Аз НЯМА да имам зависими от мен хора. Има достатъчно учители от ниските до
средните нива, които искат да имат такива – ако ви трябва такъв, намерете си някой, който е по-близо до
вашето ниво.
Хората продължават да идват при мен с въпроси, отговорите на които биха намерили АКО ги бяха
потърсили.
Много хора могат да изучат астлорогията, но ги мързи и искат друг да прави това вместо тях – аз
рядко казвам “направи ми това”, защото си го правя сам.
Същевременно, в една инкарнация не можете да правите всичко за себе си. Тук на помощ идва
бартера – какво сте готови да направите в замяна? Някои използват чувството за вина, за да ви накарат да
се подчинявате – не се хващайте на тези въдици.
Когато искате някой да се отклони от пътя си, за да направи нещо за вас, трябва да му предложите
вие да се отклоните от вашия, за да направите нещо за него – иначе сте привърженик на полярностите –
светлата (това е твое задължение) или тъмната (всичко е за мен).
Като им го кажеш, някои се оправдават с “не исках да кажа това, нямах това предвид” – ами тогава
пораснете и се научете да казвате това, което искате – аз не съм длъжен да ви чета мислите и да гадая
какво искате да кажете така, че отговорността е ВАША – вие трябва да изразите онова, което искате.
Коренът на мързела е в технологиите – преди обменът на услуги се е очаквал и е бил почитан. Днес
това рядко става. Компютърът върши това вместо мен, или ти. Аз НЯМАМ време за мързеливите, за
онези, които не обичат или не искат да четат и очакват да им “пусна нещо”. Тези материали са за Много
Напреднали и онези, които са отвъд тях.
Когато учите нещо или усвоявате техники, приспособявайте нещата към самия себе си – така, че при
вас да работят. Осъзнавайте своята индивидуалност, вместо да следвате догмите. Сега задачата ви е да
откриете колко индивидуални можете да станете. Разрушавайки ограниченията, вие се разширявате.
Посредством груповото одобрение/неодобрение ви пречат да откриете своя Висш аз и да се свържете с
него – този механизъм е нещо, което трябва и ще преодолеете.
Моите роднини не искаха да напускам католическата църква и ме притискаха да се върна в нея,
което не стана. Оттогава не ми говорят. Болезнен урок, но когато избереш правилната пътека следват
награди. Когато ме питат имам ли семейство, казвам, че нямам. Това не значи, че трябва да си зарежеш
семейството – означава, че по някое време трябва да направиш съзнателен избор да развиеш
индивидуалността си за сметка на изискванията от страна на тялото, групата, обществото и религията.
Когато си на ниските нива, правиш грешен, но “удобен” избор и следваш изискванията на групата.
Отделянето от групата е напредък – онези, които изостават (една крачка напред две назад) въпреки това се
учат и това научаване се регистрира. То дава възможност на останалите напреднали инкарнации да
продължат. Правете онова, което настоящата ви инкарнация трябва да направи, но помнете и това, което
ви казах тук.
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Някои извънземни се опитват да дублират чрез технологии широкия емоционален обсег, който
имаме. Така искат да копират преживяванията от едновременните инкарнации без да трябва да се
инкарнират едновременно. Те вярват, че технологиите решават всичко. Това е да се отдадеш на външна
сила. Обаче няма технологичен заместител на духовния растеж.
Такива опити се правят отдавна и бихте си помислили, че вече трябва да са разбрали, че няма смисъл
да го правят и че нищо няма да постигнат. Да, така щяхте да си помислите, ако бяхте достатъчно
напреднали. Те, обаче не са. Затова продължават да търсят технологично решение на духовен проблем.
Ако извънземните решат да направят на отвлечения от тях нещо повече, отколкото Висшия му аз е
склонен да позволи, Висшия аз на лицето се намесва по един или друг начин, за да не допусне това.
Виждал съм извънземни да се оттеглят уплашено при появата на Висшия аз. Имайте предвид, обаче, че
Висшия аз позволява някои неща заради самото преживяване, но в граници, които определи. Ако някой е
умрял в резултат от отвличане от извънземни, значи неговия Висш аз е бил избрал този начин за смърт.
Нищо сериозно не може да се случи на инкарнацията, ако не е предвидено от Висшия й аз, включително
при отвличанията от извънземни.
Висши аз от едновременния път не се свързват с Висши аз от последователния – докато трае Играта
трябва да гледате на тях като на отделни отбори. Отборът на едновременните е сравнително малък в
сравнение с този на последователните.
Извънземните НА Земята и Играта
За карантината на Земята е говорено много. Твърдят, че има различни полета около земята, които
държат извънземните настрани. Това е смесица от истина и лъжа. Около земята има различни астрални
полета – най-ниския астрал, описан и от Монро. Това са астрално ориентирани полета и те не пречат на
извънземните, защото не са защитни силови полета.
Откакто планетата е създадена, извънземни идват тук и си отиват. Извънземните са тук и днес.
Земята е избрана от Висшите аз като площадка за едновременно инкарниране. Останалата част от
галактиката е площадка за последователно инкарниращите се Висши аз.
Когато извънземните идват на земята, те се все още последователно инкарниращи се. Ако
инкарнация на земно висше аз бъде отвлечена от извънземни или отиде доброволно с тях в друг свят, тя
си остава едновременна инкарнация. Подобно на това, любимците, които са отстранени от земята, са все
още част от Земния планетарен дух. Центърът за контрол на инкарнациите Е Висшия Аз, независимо от
едновременните или последователни инкарнационни пътища. Висшият аз може да избере да изостави
последователния път и да премине към едновременния. Обратното не може да стане.
Когато извънземно умре на земята, въпросният Висш аз не бива каран насила да се инкарнира на
земята – той/тя се завръща към последователните инкарнации според плана на съответния Висш аз – това
важи за всички – от влечугоподобните до Плеядите.
Най-доброто, което човек може да направи в настоящите времена, е най-вече да помни кой
НАИСТИНА е и да действа в съответствие с преживяванията, които НЕГОВИЯТ Висш аз иска.
Извънземните играят своите роли и игри и се опитват да ви попречат да разберете кои наистина сте. Те
ЩЕ се опитват да ви присъединят отново към Играта за сметка на вашия Напредък. Как реагирате зависи
от плановете на вашия висш аз за тази уникална инкарнация.
Извънземните вече са тук. ВИНАГИ са били тук. Те, преоблечени, се разминават с вас на улицата.
Имат променящи формата изображения, които ви карат да вярвате, че са земни хора. Те са на много
ключови и авторитетни места. Те се СТРАХУВАТ, че ще бъдат публично разкрити от едновременните
инкарнации. Тези, които използват вашия страх, носят мантиите на своите собствени страхове. Те не
искат Играта да свършва ... НО тя ще свърши и първите, които успеят да напуснат Играта ще бъдат онези,
които са избрали едновременния път.
Последователните инкарнации и Меркабата
Много популярна техника на светлите сили е образуването на астрална конструкция, или “меркаба”
около и във вашето физическо тяло. Това е капан. В центъра ще видите триъгълник обърнат нагоре над
триъгълник обърнат надолу. Това е шест-върхата звезда на Давид, която няма нищо общо с онзи цар от
Библията, а е била използвана от фамилията Ротшилд в Европа. Сочещият нагоре връх на триъгълника е
символът на Орионските научни отдели (генетика и т.н.), а сочещият надолу триъгълник е символът на
Орионските военни. Много от техните кораби имат шест-върха звезда върху тях, за да покажат, че са част
от флотата на Орион.
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Тези меркаба образувания създават допълнителни филтри в астрала, за да се опитат да се намесят
във връзката между вашия Висш аз и самата инкарнация по време на Играта. Помпозните описания на
Възнесени учители слезли (колко мило от тяхна страна) до трета плътност, за да помогнат на земните да
се обединят като планета и да напреднат като едно цял, е ЧИСТА намеса на последователно
инкарниращите се и част от Играта. Това е нов опит да се добавят още филтри отвъд физическите, които
тяхната генетична наука е вложила много отдавна в земните. Усилвайки тези филтри посредством
астрални филтри, съответната инкарнация ще се окаже заплетена във веригата събития на светлите сили.
Отново отдавайки своята сила на външни божества, ангели и “йерархия от висши същества” е основна Ню
Ейдж религия, изискваща подчинение от своите последователи. Това е част от техния план да превърнат
земята в последователна планета и да се отърват от досадните едновременни инкарнации.
Чрез меркабата те искат да си поставите лични блокажи, които са много по-ефикасни от физическите
импланти/контрол, които ви налагат. Единствената астрална добавка, която Монро има в своя институт, е
яйцето от енергия. За тази защита използвайте златна светлина. Ако поставите сложна система от
шаблони вътре в него, все едно да обвиете дома си с жици – стойте настрани от това. Разбира се, има
инкарнации, които са избрали да преживеят онова, което е свързано с меркабата – аз ви дадох какво съм
открил аз – решението си е ваше.
Извънземните и трета плътност
Някои се опитват да докажат, че в трета плътност няма извънземни. Самият Монро казва, че не е
намирал някое от тях в трета плътност, но е намирал много в астрала. ТОВА НЕ Е ВЯРНО. В трета
плътност има доста извънземни и мнозина от тях се интересуват от нашата планета.
В плътностите над трета няма нужда от материали, електроника, космически кораби и т.н. Въпреки
това извънземните, които идват на земята използват космически кораби, технологии и имат нужда да се
хранят. На ниво четвърта плътност и нагоре вече няма нужда от такива неща.
Желанието за контролиране на ресурсите и населението са свързани с трета плътност – в повисоките плътности съществата създават каквото им трябва със силата на волята си.
Обитателите на летящите чинии са от трета плътност, независимо дали са от нашата вселена или от
паралелна. Някои се опитват да зашеметят земните с техните технологии. Всички те имат свои планове.
Андромеда казват много чрез Алекс Колиер, но досега не сме видели нищо на практика. Щели да се
намесят след евентуална експлозия – ами като са толкова добри защо не се намесят преди това? Искали да
не нарушават изискването за ненамеса – но свързвайки се с него те вече са се намесили. Те си имат свой
план. Щом започнат да спекулират с понятията добри и лоши, значи искат да приложат свои методи за
контрол. Защо не се разкрият публично – не можели да се намесват на Земята – но го правят непрекъснато
всеки ден. Добрите оставят лошите да продължават да правят каквото си искат. Ако добрите се бяха
показали и бяха разкрили какво се върши, хората щяха да имат възможност за избор. Но те не правят това.
Защо? Онова, което е добро за един е лошо за друг. Добро и лошо са относителни термини. Така игрите на
полярности продължават. Помнете – земята е единственото място в галактиката, където има
едновременни инкарнации. ВСИЧКИ Висши аз знаят това. Какво по-добро място за игри, когато не
участваш в едновременния път!
Вгледайте се внимателно в онези, които не се инкарнират едновременно (които не са земни) и се
опитайте да разберете защо постъпват както постъпват със земните. Възвърнете си силата и контрола над
себе си и помнете, че напредък не става с технологии, а духовно. Чуете ли възхвали на тези или онези
извънземни, гледайте критично на нещата. Какво целят? Какво искат да спечелят ТЕ от манипулирането
на земните? Какво обещават, което не изпълняват? Не се оставяйте напълно на извънземните от никоя
полярност.
Астрални версии на междупланетни кораби
В астрала нямате нужда от летателни тела, от физическо тяло – там всичко е в духовна форма. Там
можете да създавате всичко, каквото пожелаете. Астралът е пълен с къщи, храмове, книги и т.н. Това
включва и присъствието на летящи чинии от типа междупланетни. В астрала тези неща се използват за
контрол, плашене, впечатляване и др. на онези, които са на нива по-ниски от Много напредналите. Ако се
впечатлявате от тези неща във физическото пространство, значи ще се впечатлявате и в астрала.
Конфликтите между полярностите продължават и в 4-та плътност и всеки си създава онова, което му
върши работа.
Има много Ню Ейдж гуру, които лансират страхопочитанието пред извънземните кораби от “други
плътности”. Това е друг аспект на Играта. Той се връзва с историите за космическите братя и с идеята
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“извънземните са тук, за да ни помогнат”. Това кара незапознатите с нещата да служат на мита от трета
плътност за превъзходството на последователно инкарниращите се отнасяйки тази лъжа в астрала и така
обвързвайки инкарнациите (доколкото е възможно) да вярват на думите на тези шарлатани. Всичко е част
от Играта. Ако чувствате, че трябва да им вярвате и да ги следвате, значи това трябва да направите и
показва къде сте в своя напредък. Ако това ви е писнало, време е да се придвижите напред, докъдето
вашият Висш аз ви изведе във вашето търсене на истината.
Онези, които са Много напреднали и правилно обучени могат да се справят със заплашващия ги
извънземен кораб като разпръснат енергията му за нула време. Когато станете толкова напреднал,
полярностите се научават да стоят настрани от вас с техните трикове тип трета плътност. ЗЛАТНАТА
СВЕТЛИНА може да направи чудеса, за да ви предпази и научи онези, които имат нужда от урок. Не съм
чувал за кораби на ниво 27 на Монро – нивото на библиотеката. Вероятно стоят настрани от това място,
защото това е сборно място за онези, които не биха толерирали тяхната драма.
В трета плътност ще видите кораби от други измерения. Не бъркайте измеренията (паралелните
системи) с плътностите. Играта е ТОЛКОВА сложна, че ще бъде потресаваща за някой, който не е готов
за нея да се опита да я разбере. Нашите Висши аз напълно разбират играта и нейните аспекти. Затова ви
повтарям: вярвайте във вашия висш аз.
Част от Играта е последователно инкарниращите се да пречат на едновременните и да се опитват да
ги извадят от строя. Може би затова на земята е такъв хаос. Последователните, маскирани като различни
извънземни раси, се намесват и оказват влияние върху пътищата на едновременните инкарнации. Те си
носят отговорността за това. Когато други висши аз работят срещу вас, това създава предизвикателство,
което е много по-значимо и ценно. Може би това е източникът на конфликтите съсредоточени на земята.
Кралицата на Орион и извънземните
Кралицата на Орион се СТРАХУВА от смъртта на тялото. Като такава, тя е била клонирана и
предпазвана от удължаващи живота лекарства. Без смъртта не можете да получите разнообразните
преживявания, от които има нужда Висшия аз, за да напредне. Всеки Висш аз трябва да се инкарнира в
различен пол от трета плътност, различни сексуални ориентации и т.н. Висшият аз, който е станал
кралица на Орион, преживява много ограничено количество преживявания – само един пол и огромна
доза абсолютна власт. Тя без съмнение е инкарнация от ниско ниво. Помнете, извънземните инкарнации
са последователни, затова в такива Висши аз няма постъпление на информация от други инкарнации,
както при едновременните, които живеят по-кратко.
Едновременните инкарнации са започнали след като извънземните са си играли с генетиката на
хората и създали хаос на планетата. Като Феникс възкръсващ от пепелта, Висшите аз са приели
предизвикателството на земния инкарнационен път и напредват както никои други. Създаденият от
извънземните хаос изглежда е най-добрата матрица за развитие и бърз напредък на Висшите аз. Често
земните се чудят на дългия живот на извънземните – това е за сметка на бавен духовен напредък.
Пред тях има малко предизвикателства, освен ако не се сблъскат с други извънземни – както
империята Орион.
Земни, които мечтаят за дълъг живот са контролирани от тялото си, защото тялото се страхува от
смъртта, доколкото Висшия аз е безсмъртен. При по-кратките си животи на земята ние събираме поголямо разнообразие от преживявания.
В такива висши аз, които избират земното предизвикателство НЯМА СТРАХ независимо от
страховете в отделните им инкарнации, които Висшият аз ЩЕ преодолее.
Американците (особено) използват всевъзможни лекарства за удължаване на живота, пластична
хирургия и всякакви научни достижения. Щом стигнат до много напреднало ниво, духът надделява и
спира да се опитва да удължава физическия си живот и разбера, че начинът на смъртта е избран от
Висшия аз заради преживяването, постъпва нов поток от енергия от Висшия аз в Доминантните, Много
напредналите и Финалната инкарнация.
Диапазонът на емоциите изпитвани на земята е толкова зашеметяващ, че мнозина се опитват да ги
дублират посредством технологии. Това ми беше казано от една извънземна група докато бях в института
на Монро. Когато им казах, че трябва да се инкарнират, за да ги преживеят, те отхвърлиха категорично
идеята. Разглеждайте аспектите на Играта, гледайте навътре, а не навън, защото истинското спокойствие
ще дойде за вас отвътре.
Дрогите и Играта
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Американците са най-пристрастената към дрогите нация. По телевизията непрекъснато се
рекламират лекарства за всичко – вземай хапче за сън, за болки в стомаха, за да си намалиш холестерола,
прави това, прави онова.
Колегите ми масово вземат лекарства – една си ги реди на бюрото като трофеи, за да покаже на
другите (които имат по-малко) как трябва да се държат с нея. Лично аз вземам само билки или
хомеопатични, а от останалите – нищо освен обикновен аспирин.
Правителството оказва натиск в това отношение, за да финансира тайните си проекти, но това не е
ново. Искам да ви обърна внимание на масовата консумация на дроги – законни и незаконни.
Защо Земята е планета на дрогите с център САЩ? – защото се правят непрекъснати опити да ви
откъснат от вашия Висш Аз. Използването на дроги и химически блокажи е нещо, което Висшият аз
трябва да преодолее в тази си инкарнация. Използването на дроги притъпява сетивата ви и ви прави поподатливи към ДНК-командите вградени в тялото. Ефектът е такъв дори ако само си миете зъбите с паста
съдържаща флуорид. Опитват се да забавят развитието на едновременно инкарниращите се Висши аз –
методът няма да сработи, но това не им пречи да опитват.
Висшите аз знаят за това и са се подготвили както играчът на шах вижда как ще продължи играта, но
последователните ще продължат да се опитват.
Използването на дроги Е преживяване и опит и множество инкарнации искат да го притежават. Те не
са много напреднали при все че могат да преодолеят това и да преминат към Много напредналите в
рамките на една и съща инкарнация – преодолявате заложения от последователните проблем.
Като имате предвид това, то може да ви помогне да преодолеете този проблем, защото тялото иска
дрогите. Тялото работи против духа, а не заедно с него – тялото е творение на последователните
извънземни. На кого мислите, че е проектирано да служи?
Тялото се бои от смъртта. Производителите на дроги се възползват от този страх. Тялото се
паникьосва и завлича по-слабия дух в аптеката, за да си набави предпазващите хапчета, или тези за
удължаване на живота. Дрогите ще те накарат да се чувстваш по-добре, да си удължиш живота ... довери
ни се. Бъди като нас. Не им вярвайте. В крайна сметка, решението си е ваше.
Пътуването във времето и Играта
Темата се използва в много произведения и филми. Темата е сложна. Играта е като огромен пъзел и
най-честата грешка е да мислиш, че като имаш някои парчета от пъзела, значи знаеш цялата картина.
Пътуването във времето съдържа само няколко парченца от пъзела.
Можете да пътувате във времето като си излезете от тялото – можете да отидете където искате и да
видите какво става, но не можете да променяте нищо от онова, което виждате.
Времето е илюзия. Земните висши аз се инкарнират едновременно и вие съществувате във всички
местности избрани от вашия Висш аз с цел да бъдат събрани преживяванията, които този Висш аз иска.
Нашето настояще е миналото или бъдещето на някоя друга честота. Някои казват, че бъдещето още не е
тук – не е точно така – всичко е въпрос на перспектива.
Висшите аз са изключително могъщи и способни, но голяма част от способностите се държат в
резерв щом Висшият аз се съгласи да участва в Играта. Това се отнася и до двата отбора инкарнирани
същества. В трета плътност ограниченията на Играта са с предимство. Висшият аз може да се намеси, за
да осъществи предварително избраните си цели и да предотврати нечия чужда намеса от други играчи в
Играта. Пътуването във времето, за да се внесат промени с цел осигуряване на съответствие между
събитията и нечии цели е нарушаване на правилата на Играта. Това желание се мотивира от тялото, не от
духа. Такива промени не могат да се правят.
Съществува и историята на монтоук и техните пътувания във времето. Проектът Монтоук включва
масово участие на извънземни и техните инструкции. Пазете се от извънземни носещи дарове! Найвероятно имат скрит план. Това, че някои извънземни са пожелали тъмното правителство на САЩ да
притежават такава възможност само по себе си вече говори много. Това не се дава на всеки, нито дори се
оповестява публично. Правят се опити за затрудняване/манипулиране на развитието на земните Висши аз
посредством дейността на тъмните намиращи се на Земята.
Проектът Монтоук е обгърнат в трагедии, убийства и още нещо. Само по себе си дори това е Тъмно
събитие. Контролът над ума, междуизмерните експерименти и др. са причинили неприятности на Земята.
Двадесет годишния цикъл и предизвиканата пукнатина във времето са нещо реално – страничен продукт
от експеримента. Чували ли сте за извънземните, които са отговорни за тази технология и които са се
върнали, за да поправят щетите нанесени вследствие тяхната намеса? Разбира се, че не. Трябва да се
питате какви са намеренията им. Пукнатината нямаше да съществува, ако вредите бяха възстановени. От
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друга страна, пукнатината нямаше да може да съществува, ако не беше част от Играта. Повтарям. Пазете
се от извънземни носещи дарове.
Прочетете материали за Монтоук (можете да започнете с: “Проектът Монтоук: Експерименти във
времето”).
Помнете – не можете да се върнете във времето и да промените историята – на всеки, който иска
един бъдещ СС има един, който иска бъдещ ММ, и друг, който иска WW. Ако историята можеше да се
променя така, това щеше да става непрекъснато. Астралното пътуване във времето обаче, е чудесен начин
да научите от първа ръка как е станало някое събитие.
Ориентираният към тялото би казал: “защо не отидеш да видиш какви ще са числата от тотото” – лелее, колко пъти ми е задаван този въпрос. Вижте, вашият Висш аз контролира на какъв етап от развитието
ви можете съзнателно да пътувате астрално – астралното пътуване изисква определено ниво на духовна
зрялост. За да ви позволи астрално пътуване във времето е нужно още повече.
На всеки двадесет години пукнатината във времето създадена на 12 август 1943 (пик в биоритмите
на Земята) от военните и извънземните се отваря отново.
Интересно е, че Андромеда сочат дата 12 август 2003 като датата за “извеждането на всички
извънземни от Земята” – интересно “съвпадение”. Съветвам ви да гледате на казаното от Андромеда като
на салата. Помните ли, че преди няколко лета щеше да има масово пристигане на кораби от Андромеда?
Като че ли всички са се наговорили да пробват какво ще е поредното нещо, което тези от Земята ще
повярват.
Един от страничните продукти на Проектът Монтоук е генерирането на страх – ето защо тъмните
позволяват да излизат черно на бяло материали за това. Те искат да се чувствате застрашени и да отдадете
силата си на тях, за да ви осигурят външна “защита”. Няма от какво да се страхувате, ако вярвате на своя
Висш аз и знаете, че го има. Това е ключът за всеки земен Висш аз. Направете си златна защита и
вярвайте на своя Висш аз – вие сте безсмъртни и само тялото ви кара да се страхувате. Има и други
парчета от пъзела – останалите се страхуват, че ще откриете кои сте. Проектът Монтоук е само поредния
им инструмент за целта. Пъзелът, обаче, за вас няма да бъде завършен, докато вашата Финална
инкарнация не слее всички инкарнация на вашия Висш аз в една.
Филмите за пътуване във времето са интересни и забавни за гледане. Астралното пътуване във
времето е още по-интересно. Но външните блокажи и страхът са неща, които трябва да преодолеете,
защото те ви пречат да напреднете. Страховете са част от предизвикателствата, които стоят пред вас.
Патриотизмът и Играта
През цялото време след 9/11 Играта успява да вземе драконовски мерки в САЩ, тъй като ги обвива в
знамето. Една от свещените думи на сегашния етап е “тероризъм”. Това е един от термините-капани на
страха. Повечето хора са готови да отдадат свободата си в името на илюзията за сигурност. Хората, от
които искат да се страхувате и да сочите с пръст като виновници за 9/11 НЕ СА онези, които наистина са
отговорни. Ако искате да разберете кои са отговорни – погледнете към онези, които сочат с пръст.
Хората танцуват под звуците на мелодията, която свирят продавачите на страх в САЩ. Винаги
тялото се бои от смъртта – никога духът. Играта мина на по-висока предавка след 9/11. Искат да вярвате,
че навсякъде е пълно с терористи и така да захранвате долния астрал, който се наслаждава на негативните
вибрации. Искат да отдадете силата си, за да им се подчините. Ако не отдадете силата си, няма да
поканите вампира в своя дом – в противен случай ще стане обратното и ще трябва да обвинявате
единствено себе си.
“Патриотизъм” е друга ключова фраза, посредством която контролират хората. Тя ви кара насила да
се съобразявате. Съобразяването е необходимо, за да може Играта да продължи със своите цели.
“Патриотизъм означава да си на страната на своята страна. Той не означава да си на страната на
президента или на друго служебно лице – зависи доколко той е на страната на своята страна. Патриотично
е да го подкрепяш дотолкова, доколкото той подкрепя страната. Непатриотично е да не му се
противопоставиш до степента на неефективност, до която той не изпълнява своите задължения да е на
страната на своята страна. Във всички случаи е непатриотично да не казваш истината – независимо дали
става дума за президента, или за някой друг.”
Т.Рузвелт.
Помнете това. Това, което става в САЩ днес е ставало в Русия през двадесетте, в Германия – през
тридесетте и в Източна Европа/Китай – през петдесетте. Императорът Буш кара поне един на всеки 24
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американци да шпионира своите съграждани. Това е типично за фашистко, комунистическо и други
тоталитарни правителства. ТОВА Е ИГРАТА. Можете да се отстраните от нея. Вестниците пишат, че
рейтингът на одобрение на Буш е 72% - това не е вярно, това е манипулация.
Ниските и средни нива инкарнации танцуват под звуците на този тон на Играта, защото това са
преживяванията, които техния Висш аз иска от тях. Слабо напредналите до средно напредналите слушат
музиката, но са резервирани по отношение на нея. Може да споделят тази си резервираност с близките си
приятели, но пред публика размахват флагове и предизвикват Играта пряко (като Дейвид Айк). Много
напредналите и над тях не размахват флагове, от които играта печели. Ключът тук е наблюдението.
Наблюдавайте и анализирайте. Не се хващайте на уловките на Играта. Оставете това на онези, чието
участие е нужно, за да се научат. Ще направите това, което вашият Висш аз иска от вас като инкарнация.
Тук няма добро или лошо. Всичко е преживяване и опит. Това е техния опит и те трябва да са свободни да
го трупат. Те дават отлична информация за Играта, но от гледната точка на атакуващ, а не на наблюдател.
Такива са и светлите, които искат да спасят всекиго от тъмните. Няма лошо - това е техният път.
Страх е името на настоящата глава от Играта. Ще се разиграе и жокерът с извънземните. Кой точно?
Пазете се да не ви помете драмата и наблюдавайте, но преди всичко правете онова, което ВИЕ чувствате,
че трябва да направите.
Играта НЕ Е филмът Матрицата
Филмът Матрицата е интересен и има някои сходства с Играта, но да му отдадете ТОЛКОВА много
енергия би довело до манипулации.
Хората биват привлечени от филма поради това, че подсъзнателно знаят, че съществуването на
земния човек не е каквото изглежда, че е и че съществува контрол. Филмът е типична холивудска
продукция, контролирана от Тъмната полярност. Полярностите обичат да казват само част от истината и
да правят така, че частта от истината да закрие самата истина.
Филмът е твърде мрачен и зловещ и обслужва полярностите. Матрицата V обяснява Играта каквато
тя е – преживявания и опит и площадка за учене и по-висши преживявания. Нео от филма е външната
сила, която ще спаси хората (вместо да им каже кои са) и така да им помогне сами да спасят себе си,
който се бори физически с Тъмните. Това НЕ Е начинът да се спечели Играта – това е начин тя да бъде
продължена.
Разбира се, изборът какво да направите в тази си инкарнация е изцяло Ваш. Изберете пътя, който
ВИЕ искате. Нека вашият Висш аз бъде вашият водач.
Имунната система и аспектите на Играта
Множество болни и умиращи има наоколо – настинки, кашлици, грипове и какво ли не. Мнозина са,
които непрекъснато атакуват имунната си система с какви ли не химикали, а после се чудят защо тя не
работи добре. Ако не искаха подобни преживявания – щяха да си служат само с хомеопатия, която работи
заедно с организма, а не против него.
Атакуването на имунната система с дроги е част от Играта, както и разрушаването на тази имунна
система. Ако вашият Висш аз участва в това, то е заради преживяването.
Висшият аз може да желае преживяването на тази или онази болест. Ако се предполага да
преживеете някакво събитие свързано с болест или смърт, никой лекар, лечител, хомеопат или шаман
няма да е в състояние да ви излекува от тази болест.
Стар Трек – сценарият, който няма да се реализира тук на Земята
Преди десет години Боб Монро каза на нашата група, че много обича да гледа Стар Трек, но този
сценарий никога няма да стане реалност тук на Земята. Вече зная защо.
Земята е поставена под карантина от извънземните, за да не зарази останалите системи. Страхуват
се, че нашите Висши аз могат да заинтересуват Висшите аз от техните системи с бързия път за развитие.
НЕ защото сме толкова примитивни в техническото си развитие спрямо техните стандарти. Въпросът е, че
ние напредваме много по-бързо по духовния път за развитие.
Когато стигнете до много напредналите етапи и Събудената Финална инкарнация, вие се
придвижвате отвъд необходимостта да налагате волята си над извънземните култури или индивиди.
Първият закон на вселената – Толерантността – започва да доминира над вашите зрели мисли. Сега на
Земята различни групи налагат своята воля над другите без оглед на вселенските закони. Това са
опитности за развиващите се духове, разбира се, а империята Орион е пример за извънземни, които се
налагат над другите.
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Страхът на някои извънземни е от земните, които са отвъд това ниво, защото притежават
изключителни способности и перспективи от които ТЕ се страхуват и на които не искат да бъде изложено
тяхното население. Затова няма да изпратят кораби за спасяване на населението, както ви карат да вярвате
– бъдете подозрителни по този въпрос, когато извадят този жокер.
Сега хората, които могат да правят астрални пътешествия са малко, но все пак са много повече,
отколкото са били преди 100 години – още един повод за страх сред някои извънземни, защото не могат
да спрат този процес.
Същите тези същества, включително тайното правителство, са разработили астрални аларми и
капани, за да хванат онези, които се опитват да пробват техните съоръжения. Тези астрални капани са
разположени предимно на Земята, затова – ако можете да правите астрални пътешествия – бъдете
МНОГО внимателни къде си пъхате носа. Те могат да ви проследят до вашето тяло посредством
сребърната нишка, или до вашия Висш Аз. След това, ако вашият Висш Аз позволи това, това е
преживяване с въпросителен край.
Крайната цел на Играта на Земята
Крайната цел на Играта е превръщането на Земята в планета на последователно инкарниращи се
Висши Аз – заличаване на различията, едно правителство, една валута (в Европа това е вече реалност) Европейският съюз се превръща в САЩ на територията на Европа, събитията се режисират от
последователно инкарниращи се извънземни от Орион. Именно те въвеждат всички онези технологии на
Земята преди хората да са духовно дорасли за тях. Помнете 2012 като последната година на Играта –
надявам се, че повечето от нас (ако не всички) ще са напуснали преди това. Последователно
инкарниращите се нямат време да забавят или спрат напредъка. Това е краят на Играта за НАС – те не
могат да ни отнемат онова, което е наше, но искат да превърнат Земята в тяхна.
Друго, върху което едновременните инкарниращи се не обръщат внимание е планетарния дух на
Земята. Той също се подготвя за придвижване към следващото ниво. Можете да пътувате астрално до
2200 и да видите с очите си какво имам предвид – онова, което виждате през 2200 е нещо, което ще се
случи в тези дни на Играта.
Световете с последователно инкарниращи се Висши Аз са толкова сходни на техните планети. Тези
светове са хомогенни, имат едно световно правителство (даже в империите Орион и Сириус). Те не
насърчават промените и независимото мислене. Това е за доброто на планетата с цената на
“независимостта на индивида” – това е тяхната мантра.
Точно както през 1961 казва Джон Кенеди: “Не питайте какво може да направи вашата страна за вас.
Питайте какво можете да направите за своята страна ВИЕ”. Привържениците на светлите сили
възприемат това, защото те са склонни да дават всичко. Тъмните пък искат да вземат всичко. Балансът от
типа ин-ян не бива да се бърка с истинският Баланс. Ако едновременните Висши Аз управляваха,
страната щеше да е тук, за да се грижи за своя народ – в противен случай светът се превръща в свят на
последователно инкарниращите се с голяма доза население от любимци – това е Земята днес.
Имайте превдид всичко това, когато правите своите наблюдения.
Животинските инкарнации
Обратно на популярното вярване, няма “опашка от духове, които очакват да бъдат инкарнирани”. Не
е вярно, че Земята не може да поддържа огромно население. Въпросът е КАКВО се инкарнира в
излишното количество човешки тела.
Висшите Аз желаят специфични цели/преживявания на Земята от трета плътност. Съществуват
множество Висши Аз, всяко със стотици хиляди инкарнации във всички времеви периоди. Идеалното
количество инкарнации е било на древната Земя, където имало няколко стотин хиляди инкарнации
едновременно. Днес те са милиарди. Когато земните хора създават физически тела, те трябва да бъдат
одухотворени – когато всички духове, които идват от Висшите Аз са инкарнирани, но продължават да се
произвеждат тела, одухотворяващият дух трябва да дойде от груповите души на животинското царство.
Творението изисква това да бъде така и на това разчита империята Орион. Човеците одухотворени от
енергията на груповата душа са от най-нисък ред – плоски и лишени от дълбочина очи (прозорците на
душата) са типични за тях. Тези инкарнации, които са животински по природа, следват онези, които се
грижат за тях. Те лесно се стимулират и участват в групови дейности, движат се натам накъдето духа
вятъра, но се съпротивляват на промяната в техните удобства.
Монро среща нещо като “кълбо на плътските желания”. Той измъква един от кълбото и вижда
празния му поглед и желанието му отново да се върне в кълбото - това е едно място, където отиват
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непосредствено след смъртта си духовете на мъртвите любимци (животни в човешки тела) - в долния
астрал. Блясъкът на човешкото преживяване все още ги озарява. С времето той ще избледнее и духът ще
се върне в груповата душа на животното. Този дух не може да направи преход към духовна форма на
Висш Аз. Той трябва да бъде оставен да се развива по свое желание.
Някои религии (които са срещу абортите) искат населението да продължи да нараства. Защо? Броят
на инкарнациите на духове на любимци вече надвишава инкарнациите на Висшите Аз. Империята иска
размножаване, производство и храна, а НЕ духовен растеж.
Духове на животни оживяват излишните тела – те са повече свързани с природните духове,
отколкото с инкарнациите на Висшите Аз. Те имат различна функция в своята собствена еволюция.
Тъмните не са се поколебали да мутират човека на отделни полове, защо да ги е грижа за населването на
тези тела от животински духове, след като служи на целите им?
Империята разбира това и насърчава производството на нови и нови тела. Казва ни се, че ако
болшинството от хората на Земята поискат помощта на добронамерените извънземни, тя ще дойде. Но ако
те са населени с духове на животни това болшинство няма да бъде достигнато никога – точно това искат
тъмните. Но еволюционният напредък ще се осъществи независимо от усилията на Империята и тъмните.
Напредналите, Доминантните и Финалните инкарнации няма защо да се занимават с любимците –
тази информация трябва само да ви съдейства – особено ако сте Финална инкарнация.
Матрицата и любимците
Помнете, че онези, които са заспали ще направят всичко, за да запазят системата и да я защитят,
затова ги считайте за пионки на враговете. Бъдете много внимателни относно това колко казвате на
спящия и стойте настрани от любимците, които не могат да се събудят поради природата на своя дух.
Системата на благополучието съществува, за да могат любимците да знаят кой ги храни и се грижи за тях.
Светлите и Тъмните (/в светли одежди) се обявяват срещу притежаването на лично оръжие.
Причината е, че тъмните знаят какво ще стане и искат да запазят контрола си. Даже ако всички край вас
искат да останат заспали, погрижете са първо за себе си – иначе няма да можете да помогнете на другите.
Още за инкарнациите на любимци
Съществува краен брой Висши Аз, които могат да изберат да се инкарнират на Земята в трета
плътност. Ако някой не може да приеме предизвикателството, той не може да се инкарнира тук. Мнозина
никога няма да изберат този маршрут. Земният дух желае онези, които са в хармония с неговата собствена
природа – затова преди разделението на половете земните хора са били в рая, където е имало телепатия с
животните и истински мир.
Земята реагира спрямо некомфортното за нея и мутирало население на планетата като се опитва да
се отърве от онези, които не принадлежат към нея. Бедствията и природните катаклизми са два от
начините да стане това. Разделените по полове хора са нещо лошо за нея, но далеч по-лошо нещо са
животинските духове в човешки тела. Да, правителството наистина манипулира метеорологичното време,
но има и още по-лоши генерирани от самата Земя събития. Земният дух е балансирана същност. Той
чувства дисбаланса и реагира съответно.
Много пъти се правят сравнения между преживяванията на животните и хората – не се хващайте на
това – животните имат различни преживявания от хората и не може да се прави подобно сравнение –
вместо това, помислете за това къде стои онзи, който прави подобни сравнения.
Инкарнациите на любимци непрекъснато се опитват да сравняват човешкия живот с животинския.
Опитите са да се блокира развитието на едновременно инкарниращите се Висши Аз. Болшинството от
населението са от женски пол и любимци – това трябва да ви говори много за извънземната намеса.
Виждали сте хора, които опитвайки се да докажат становището се се удрят с една ръка по гърдите –
това го правят маймуните като средство за общуване помежду си. Този жест се среща най-често сред
негри и испаноговорящи.
Любимците се опитват да накарат другите да последват примера им, да ги накарат да се държат като
тях. Онези, които имитират маймуните или други животни в живота си са обикновено любимци.
Любимците са групова душа и когато някои от тях правят нещо, останалите с готовност правят същото –
само дух на любимец няма да се поколебае да прекопира онова, което прави друг дух на любимец. Тъй
като са много, често ще виждате любимци и край себе си и по телевизията и филмите.
Какви са спомените, вложени в духовете на любимците? Естествено животински. Това включва
всеядни, плътоядни и тревоядни. Плътоядните ги привличат военните и полицейски кариери, където
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могат да изразяват свободно същността си. Военните и полицията ще се обърнат ли срещу гражданите,
ако им бъде наредено? Ако са инкарнации на любимци – определено.
Някои си слагат отпечатъци от лапа като на пума по колите. Животни се държат като хора и хора се
държат като животни. Животински инкарнации. В момента за Земята има повече животински инкарнации
отколкото когато и да било от Атлантида насам.
Животинските инкарнации и Играта
Щом започнете да излизате от Играта, онези край вас започват да действат срещу вас. Дали това ще
бъде семейство, приятели или колеги, те ще използват всякакви средства, за да ви уплашат, да ви накарат
да се откажете от различните си мисли и да ви приспят отново. Формите на атака варират от разни
изисквания до вменяване на чувство за вина.
И тъмните и светлите използват заместители (слаби, контролирани от тялото си хора), за да ви
дразнят и плашат – колеги изолират онзи, който не е с групата, съпругата на друг предявява различни
неоснователни претенции. Често като оръжие срещу вас ще се използва религията.
Когато сериозно започнете да излизате от Играта вашата аура се променя. Ако вашият дух е
зрял/достатъчно напреднал, той/тя се съпротивлява. Колкото повече се съпротивлявате – толкова посилни ставате. Ако не срещнете друга напреднала инкарнация, може да се окажете съвсем сам. Ако
срещнете друг – можете взаимно да се подкрепяте и това е добре. Нека кучетата си лаят. Това е основно
изпитание за вас. Вие ТРЯБВА да преминете този вид изпитания, за да получите увереността, необходима
ви за по-висшите плътности. Никой не ви е казвал, че ще бъде лесно.
Има места, където любимците и извънземните предпочитат. Любимците – на спортни мероприятия –
любимците са ориентирани към тялото. От тях стават отлични слепи последователи, персонал по
сигурността, военни и др. подобни. Това не означава, че там не можете да намерите и инкарнации на
Висши Аз от по-ниско ниво, но любимците процъфтяват там, докато другите израстват.
Извънземните са навсякъде – от планетарните, религиозни и корпоративни сили до някой, който
живее в съседство. Извънземните могат да променят формата си в човешка. Те използват тази технология,
за да минават незабелязани. Не са много хората, които биха избрали за президент влечугоподобно
извънземно, но ако то прилича на човек – това е съвсем друго. Няма да можете да отличавате подобни
извънземни докато не придобиете съответните способности.
Разбира се, те винаги ще отричат кои са. Няма да ви кажат “о, хвана ме”. Те си имат определени цели
и за да ги раелизират вие не трябва да знаете – както американското правителство държи гражданите в
неведение, освен когато обратното отговаря на целите им. Ако се разиграе Орионския жокер, всички ще
видим извънземните като това, което са.
Карантината на Земята не е за да ни държи отделно от другите, защото сме примитивни, а за де не се
заразят те от едновременните инкарнации.
Земята сега Е в центъра на вниманието на галактиката, защото САМО на Земята можете да изберете
едновременния път. Играта иска да задържи вниманието ви само върху таблото, на което тя се играе – тя
не иска да гледате встрани от него и правилата. Матрицата V ви води отвъд играта и ви дава тайна
информация ЗА самата Игра. Затова някои се безпокоят толкова от материалите в Матрицата V – защото
използвам една предварително скрита функция на Играта (отвор за бягство) като ви казвам, че Играта
трябва да продължи до своя край.
Още за животинските инкарнации
Природната духовна реалия включва минералното, растително, и животинско царство (включително
насекомите). То включва и елементите – саламандри (/огъня), ундини (водата), силфи (въздуха) и гноми и
феи (земята). В някакъв момент ще бъдем в състояние да се слеем с познанието за по-висшите плътности
на Висшия Аз на самия Планетарен дух.
На два пъти съм говорил за кратко с планетарния дух, който знае кой съм. Интересно същество.
Той/тя е достъпен до известна степен за онези, които могат да открият мястото, където се намира.
Планетарният Висш Аз предпочита да се концентрира върху своите собствени инкарнация и път.
Посещенията предизвикани от любопитство не се насърчават. Той страда поради инкарнациите на
животни и безотговорните инкарнации и извънземните, но независимо от това, Планетарният дух счита
това за опит и обработва информацията от него. Монро казва, че Земята ще си възвърне девственото
състояние без градове, замърсяване и т.н. Виж трилогията “Пътуване извън тялото”.
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Когато изчезне даден вид, това означава, че събирането на информация посредством този вид е
приключило. Това е добър знак – хленченето заради изчезнали видове идва от страна на светлите, които
ценят тялото повече от духа. Те не разбират природата на пътя на природния дух и си мислят, че помагат,
докато в действителност само се намесват. Тези хора погрешно вярват в това, че са с по-висше развитие –
не са. Да си по-различен не значи, че си по-низш или по-висш от друг. Самоубийството сред видовете в
природата е също толкова валидно преживяване, както и това сред хората. Светлите прехвърлят своите
стойности/желания към пътя на природата, който е напълно различен – те ще спрат да правят това, когато
напреднат достатъчно. Те си мислят, че това е най-доброто, а не си задават въпроса и не ги е грижа защо
Планетарния дух прави това, което прави.
Уважението към инкарнациите на природния дух е едно, а да ги оставиш да управляват живота ти е
друго. Ходих на едно място, където собственикът не убиваше паяците, защото не искал да ги “безпокои”
там, където били решили да се установят в къщата. В резултат беше пълно с паяци и паяжини.
Балансираният подход означава да изискваш уважение към своя дом и да накараш паяците да живеят
навън. Аз лично ги гоня, освен ако не плащат наем. Има хора, които са толкова раболепни пред
природата, че не биха убили и комар. Така правят светлите и животинските инкарнации. Светлите
постепенно ще надраснат това.
Повече не смятам да пиша за природния дух – едно е да ви дам информация за него, която да ви
помага при напредъка ви, но друго – да се съсредоточавате прекалено много над това и да отвличате
вниманието си от своя собствен път и развитие. Библиотеката на ниво 27 от астрала съдържа информация
относно Природния Дух – можете да я получите от там.
Земните хора се предвидени да бъдат месоядни с резци и т.н. Затова ядат и растения и животни.
Растенията осъзнават и чувстват болка. Техният дух е елементален и различен от Висшите ни Аз. Не
следва да се интересуваме от техния път. Постепенно ще разберете всичко за онова, което правят.
Растенията реагират на позитивни и негативни вибрации. Елементалното царство разбира своето
предназначение и няма проблеми с него, докато се инкарнира правилно в растителни и животински тела.
Тяхната перспектива се губи, когато се инкарнират в човешки тела. Инкарнациите на Висшите Аз трябва
да се научат и се научават на уважение към тези царства и се научават да работят с тях.
Още за Земния планетарен дух
Хората чуват за богинята Пеле в Хаваи или “богът” на Матерхорн в Швейцария. Това реални
същества ли са? Да, но те не са божества. Да се поставя етикетът “божество” на различни същества е
белег за недостиг на духовен напредък. Те НЕ са божества. Те са примери за инкарнациите на Земния
Планетарен Дух. Визиите, които хората имат за Пеле или други такива са нещо като зърване на повисшите инкарнации на Земния Планетарен Дух. Някои от местата, на които можете да намерите тези
същества, са вулканите, планинските вериги (Алпи, Хималаи и др.), вортексни точки и други подобни
енергийни кладенци.
Няма да навлизам в подробности за това защо те са тук и какво е тяхното предназначение. Ако
трябва да знаете това, ще бъдете отведени там, където можете да получите повече информация по този
въпрос. Пътят на Земния Планетарен Дух се отличава съществено от този на Висшите Аз.
Преживяванията са изцяло различни.
Инкарнациите на Земния Планетарен Дух включват 4 елементални духа: гноми (земни), саламандри
(огън), силфи (въздух) и ундини (вода) и всичките им под-духове. Съществуват много нива на тези
инкарнации и посочените по-горе същества са доста високо в напредъка на Земния Планетарен Дух.
Предназначението на всичките е различно.
Животинските инкарнации, обаче, не са част от напредъка на Земния Планетарен Дух, тъй като това
е пресичане на двата така различни пътя. Днес в Тайван е имало земетресение от степен 7.1 – това е пряко
действие от страна на Земния Планетарен Дух, както и вулканичните изригвания и други подобни
събития. Земният Планетарен Дух има пълен контрол над своето физическо тяло (Земята) и е глупаво от
страна на някои извънземни и земни да си мислят, че могат да контролират напълно посоката на пътя на
Земния Планетарен Дух. Спокойно можете да считате Земния планетарен дух като природната версия на
нашия Висш Аз. Планетарният дух е отговорен за всички инкарнации в природата. Всички живи
планетарни тела във вселената имат Планетарен дух.
Мъртвото планетарно тяло съответства на мъртво човешко тяло – Планетарният дух се е отделил.
Ще ви дам още едно ниво от развитието на Природния планетарен дух. То е свързано със
слънцето/звездата на тази система. Слънцето/звездата на тази слънчева система е следващата точка от
развитието на Планетарния дух. Когато умре цяла слънчева система, планетарните духове се обединяват в
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слънцето/звездата на тази система. Когато това слънце /звезда умре, Планетарният дух се придвижва към
следващото ниво от своето развитие. Не ме питайте нищо – когато му дойде времето и сте готови, ще
научите повече.
Всяка жива планета в дадена слънчева/звездна система се счита за “инкарнация” на това
слънце/звезди. Всички животни/растения се считат като инкарнации на Планетарния дух. Но този път на
развитие е много по-различен от пътя на инкарнациите на Висшите аз (било последователни или
едновременни). Докато сме в земния сегмент от нашия път, трябва да се интересуваме само от развитието
на нашия Висш Аз. Много по-късно ще сте в състояние да разберете предназначението и необходимостта
от развитието на природния дух. Допълнителните подробности по въпроса са страхотни, но трябва да сте
готови за тях. За да станете готови за материали от по-високо ниво, трябва да излезете от Играта.
Финалните инкарнации ще резонират с тази информация далеч повече, отколкото останалите.
Откровение:
Планетарният дух има нужда от девствена чистота на Земята, за да създава това, което в книгите на
Монро е наречено Loosh – това е чиста енергийна вибрация (не Любов), създавана от Планетарния дух на
бъдещата земя (минус хора, извънземни, животински инкарнации и т.н.). Планетарният дух създава
Loosh (никоя друга английска дума не може да опише това), когато е в хармония със себе си. Тази Земя с
девствена чистота е населена с растения, насекоми, животни, птици и риба, чиито тела са естествени за
груповата душа на Природния Дух. На времето Земята е била с девствена чистота – преди да бъде
завладяна от някои извънземни от Орион и т.н. Тогава Земята е излъчвала Loosh. Впоследствие, след
намесата на империя Орион продукцията бързо била увредена. Влиза Играта.
Сега Играта достига връхната си точка, след което Земята, освобождавайки се от хора, извънземни и
животински инкарнации, ще възстанови своята чистота и отново ще започне да излъчва Loosh,
същевременно продължавайки своето развитие и напредък.
Монро пише, че на бъдещата Земя жънат Loosh, но не пише как и за какво го използват. Това е
защото не е необходимо да се знае НА ТОЗИ ЕТАП – когато е необходимо да го узнаете, ще го знаете.
Знам, че с отговора си по този въпрос предизвиквам още повече въпроси, но с времето си ще получите и
отговорите за тях – междувременно, бъдете търпеливи.
Древната Земя
Хората населявали Земята в дълбока древност са били двуполови. Повечето от телата изглеждали
като сегашното мъжко тяло, но областта на гениталиите била различна. Това им позволявало да се
възпроизвеждат с когото искат, стига да решат да се възпроизвеждат. Така те можели да се наслаждават
на секса без страх от нежелателно забременяване.
Райският период свършил, когато империята Орион, управлявана от влечугоподобна кралица,
открила планетата и незабавно предявила претенции над нея. Империята счита, че не-влечугоподобните
раси и мъжете са по-низши. Влечугоподобните са най-старата раса от трета плътност и изключително
напреднали технологично. Освен това те искат поробване на населението на завладените от тях светове –
искат те да работят под тяхно ръководство. Империята има нужда и от постоянен източник на храна.
Древните човеци били незадоволителни за тях – те били наивни като деца и приятелски настроени –
тези хора били омаяни от напредналите технологии на извънземните от Орион.
На техните генни специалисти било казано да мутират земните хора в подходяща робска раса.
Установили, че в земните има твърде много хармония и решили да ги разделят на мъже и жени. Имало
две специални камери, където правели тези промени, и очаровани от технологията, хората с нетърпение
влизали в една от тях по свой избор.
Щом се видели помежду си, обаче, те били отвратени. Мъжете не харесали гърдите на жените, а
жените не харесали външните им сексуални органи. Не искали да се свързват помежду си. Оставали си
мъж с мъж и жена с жена. Този конфликт бил преценен като добре дошъл за империята, но трябвало да
им намерят начин да се размножават. След много неуспешни експерименти с тяхното ДНК, успели да
подтиснат отвращението им. Правени били и много други експерименти, включително с гени от
извънземни и с гени от маймуни. Така възникнали човешките раси.
Искам да обърна внимание на детинската наивност на тези двуполови духовно незрели същества. Те
нямали онези проблеми с ДНК и пол, а проблеми, предизвикани от Империята - каквито имаме ние.
Телата им били в хармония с техния дух и планетата. Начинът им на съществуване не позволявал
достигането на зрелост. Ето къде се вписала Империята. Това, което започнало като експеримент,
свършило с осигуряването на земните на възможност да достигат духовна зрелост и да се учат по-бързо.
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Известно е, че Империята не е доволна от земните и сериозно обмисля възможността да “ожъне”
човеците и да изпрати няколко в генетичните си лаборатории, за да бъдат създадени земни същества
покорни на Империята.
Колко по-лесно щеше да им бъде, ако можехме да станем отново като деца, замаяни от извънземните
технологии. “Боговете” от миналото възнамеряват да се завърнат.
ДНК-то с 12 спирали
Говори се, че първоначалните 12 спирали трябва да се възстановят отново. Това няма да стане,
защото те са били 12, когато съществата са били с един пол, а не както сега – разделени. Сега могат да се
възстановят само 10 спирали – за 12-те трябва отново да се обединят половете, което няма да стане.
Цели се установяване на контрол над Земята от Империята Орион, която е създала настоящата Игра
– същества с Висш Аз да имат възможност за бърз духовен напредък. Предизвикателствата да си
спомниш кой наистина си и да израснеш духовно са големи. Поради тях мнозина не посмяват да поемат
земния инкарнационен път. Както Монро казва, обаче, онези, които са приели тези предизвикателства,
имат предимството, че ще напреднат много по-бързо и ще стигнат много по-далеч от онези, които не са ги
приели, но изборът си е техен.
Стотици инкарнации отнема да си спомниш това и да достигнеш Финална инкарнация. Напредъкът
зависи от инкарнациите на индивидуалния Висш Аз и от това доколко бързо те откриват и виждат Играта
като онова, което тя е. НЯМА да получите помощ от масите. Те по-скоро ще ви пречат. Приемай, прави
каквото правим ние, подчинявай се – това е част от структурата от команди, които трябвало да следваме.
Поради това, че Империята Орион се доминира от женско същество, те използват женския пол, за да
подготви сцената за тяхното завръщане. Ако бяхме част от империята Сириус, щяха да използват мъже за
подготовка на сцената. Ето защо толкова много не искат да приемат предизвикателствата или отказват да
приемат тази информация за напреднали. Защото все още не са готови за нея. Това е нормално и всички
трябва да преминем през този етап.
Първият вселенски закон
Първият вселенски закон гласи: “Подобното привлича подобно.” Генните специалисти на Империята
манипулирали ДНК, за да стане “противоположностите се привличат” и вградили в това ДНК команди,
защото така се създавали конфликти и те служели на целта им да разделят. Разделяй и владей.
Хилядолетия изминали в такива опити.
Хората, които са своите тела, вместо своя дух, имат още много да растат и имат да преодоляват още
много препятствия на Играта. Щом духът им придобие зрелост, ще започнете да признавате законите на
Вселената и ще искате да живеете според тях И ще преодолеете програмирането на тялото. Това, разбира
се, задейства вградените алармиращи “звънчета” в онези, които ги отричат и искат да играят Играта. Те
ще се опитат да ви въвлекат обратно в Играта с всички методи, които са им достъпни. Това е тест за духа
и за възможността ви да им се съпротивлявате. Ако искате да излезете от Играта, трябва да изоставите
правилата на Играта.
Сцената за завръщане на Империята трябва да бъде подготвена от жените (виж в М5 027 защо)
затова се цели да им се осигури контрол и доминиране. Например, говори се за спиране на насилието над
жени. Обърнете внимание на това, че не се говори за спиране на насилието над ХОРАТА. Често се говори
за насилието над жени по ТV и във филмите. Но ако мъж каже нещо против жените, налитат го като
фурии – Не прави каквото правим ние, а прави каквото ти казваме. Това е команда на Орион в жените.
Съответстващата й команда при мъжете е “Подчинявай се на жената и й служи”. Разбира се, това не е така
във всички случаи, но в болшинството е. Ако искате насилието да спре, трябва да спрете да участвате в
него. Много измама има в посланието, че мъжете и жените са равни. Не са равни, но трябва да бъдат
третирани еднакво – нещо, на което някои жени се противопоставят. Трябва да тренирате себе си да
виждате не каквото ви казват да виждате, а да наблюдавате какво наистина се извършва зад кулисите.
Тялото срещу духа
Кое управлява вашата инкарнация – тялото или духа? В повечето ви инкарнации ТЯЛОТО, защото
незрелият дух се учи посредством преживяванията на тялото. Към средното ниво инкарнации духът вече
събира кураж, за да започне да се доверява на себе си. Но чак при напредналите инкарнации духът
започва да управлява 50% или повече от тялото. При Финалната инкарнация духът контролира 90-95% от
тялото.
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СМЪРТТА – това е нещо много за тялото, защото то прекратява съществуването на тялото
ЗАВИНАГИ. Лъжата за възкресяване на тялото е фантазия на ориентираните към тялото религиозни
деятели. Няма значение, че духът живее вечно, или че преживяванията на тялото живеят винаги с този
инкарниран дух. Тялото знае, че е смъртно и че ще умре. На това се дължи страхът от смъртта и
погребенията. Телата с незрял дух се изправят пред евентуалния край на тяхното инкарнационно
преживяване. Гробищата са физическите паметници на други физически носители. Те са просто загуба на
пари. Духът е продължил напред. В гробищата остава само гниещата черупка. Но когато тялото управлява
духа, хората непрекъснато висят по гробищата и говорят на мъртвото тяло. Щом духът напредне
достатъчно, вече не ходи да си губи времето по гробищата. Ако иска да каже нещо на този дух – просто
му го казва. Друго нещо за смъртта – защо когато някой умре винаги ви карат да вярвате, че това е бил
най-добрият човек? Умрелият бил гадняр, умрялата била кучка, но щом умрат ги изкарват светци. Отново
контролът на тялото. Вместо да си спомнят И добрите И лошите преживявания, избират да си спомнят
само ограничен набор от преживявания. Много по-реалистично е да си спомняш инкарнацията каквато си
е била.
А и самата дума “смърт”. Колко страхове поражда тя! Заместват я с думи като “починал”, “споминал
се”. Да, духът си е починал, но те не разбират това. Ако го разбираха, нямаше да плачат и да се обличат в
черно. Той (инкарнацията) е умрял, но Той/тя (духът) не може да умре. Погребенията са за тялото и за
телата, които все още живеят, а не за духа, или за достатъчно напредналите духовно, които разбират
въпроса за смъртта.
КОНФОРМИЗЪМ – гледай какво мислят останалите за теб, обличай се както те очакват, и др. Във
викторианската ера много държали на външния вид, но точно те изритали преди това латентните ДНК
команди на Орион. Викторианската ера въвела мъжкия затвор наречен костюм и женския – наречен
корсет. Всички се обличали в черно до края на 1800. Целта била да се сложи край на индивидуалността,
затова цветът е бил подходящ.
Пробив бил направен през 1960 с хипитата и продължил до 70-те. Свободата обаче заплашвала да
развали ДНК командите3. През 80-те свободите били все повече ограбвани, а през 90-те все повече
принуждавали насила хората да се подчиняват на командите на Орион.
Част от плана е двойният стандарт, който важи за мъжете и жените. Ако мъжът не му се подчинява,
бива сериозно атакуван от вложените в жените команди от влечугоподобните. Карат мъже да дефилират
сред жени, които викат и свиркат и ги оценяват, докато жените биват оценявани от съдийски състав.
Малцина виждат в такива случаи връзката с Орион.
Подчинявай се... не можеш да казваш това, ... не можеш да казваш онова. ЗАЩО? Защото така
заплашваш предвидения от Орион ред и завръщането към членството в Империята Орион, където
подчинението е основна черта. Това е велико време за инкарнациите от ниско до средно ниво, защото те
обичат да се подчиняват, но е изпитание и товар за напредналите духовно и за Финалните инкарнации,
защото така се набляга на тялото, а не на духовното развитие.
Идентифициране с тялото и секса срещу Идентифициране с духа и обичта/привързаността
Земните хора, особено американците, са накарали думата “любов” да означава предимно секс и
контрол над другия. Колко пъти сте чували “Няма да я/го оставя да си отиде, защото я/го обичам.
Наблюдавайте парада на любимците и инкарнациите от ниско ниво от шоуто на Джери Спрингър. Тези
хора не обичат обекта на своите изявления – те искат да контролират, а това е всичко друго, но не и
любов. Сексът е свързан изцяло с тялото. Генетиците от Орион са направили така, за да карат хората да се
размножават за Империята. Американците са така превзети относно секса поради влиянието на религията
и защото са зодия Рак /като държава/. Затова са изкривили думата любов и са я заместили с “похот”.
Някой среща някого и веднага иска да скочат в леглото. Това е похот, не любов. Любовта от пръв
поглед е начинът на тялото да каже “похот от пръв поглед”. Всяко партньорство, основано на секса, е
обречено на неуспех. Казват “да правим любов”, но това е съвокупление – не любов. Като употребяват
думата любов в такъв контекст, такива хора успокояват изкривената си етика.
Обичта е духовна. Тя не е секс макар, че сексът може да е резултат от нея. Тя е онова, което ви
извежда към по-висши плътности. Сексът остава назад – в трета плътност. На земята обичта се свързва с
прегръщане, държане на ръце, целувки и др. подобни. Можете да обичате някого и никога да не поискате
3

При непрекъснат отказ да се подчиняваш на тези команди можеш да ги “дадеш на късо” и те спират да ти действат. Тогава
започва възстановяването на спирали от ДНК. Дон Хуан не случайно учи Кастанеда ако иска да стане магьосник и да започне
възстановяването на ДНК спиралите си, да спре да се подчинява на егото и да се научи да бъде “прикривач”.
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да правите секс с него, защото сте свързани с духа му, а не с тялото. Първият закон на вселената е
Подобното привлича подобно. Когато привличането е между духа на две същества, най-добрият приятел
на жената е нейната приятелка, или някой гей и сексът не е предмет на отношенията им. Най-добрият
приятел на мъжа е неговият най-добър приятел. За съжаление, хетеросексуалните мъже не се разбират
добре с лесбийки, за разлика от гейовете с хетеросексуални жени. В източна Европа и средиземноморието
хората са по-близо до изразяването на своя дух без изкуствените ограничения на Германия/Британските
острови/Ирландия, които се идентифицират с тялото и са против духа.
Вярна на духа, обичта не се ограничава с противоположния пол. Мнозина мъже имат романтична
връзка с жена, но щом се оженят /проклятието на тази команда от Орион/ романтиката бързо избледнява.
Както каза един човек по телевизията, “няма смисъл да тичаш след автобуса, след като вече си го хванал”.
Това се дължи на внедрените от Орион команди в нашето ДНК, които са насочени към размножаване за
целите на Империята и целят да ви попречат да откриете кои наистина сте. Късото съединение, което
става, когато мъж и жена се свържат интимно, усилва лъжата и отрича духа.
“Чувствам се като мъж уловен в капана на женското тяло” /или обратното/ е изявление присъщо на
тялото, НЕ на духа. Оня, който го твърди не е достатъчно зрял, за да схване духовните връзки. Духът е и
мъжки И женски. Когато се идентифицирате с тялото, вашето тяло контролира духа – тогава сте интимни
само с противоположния пол /и Империята Орион е доволна/. Когато се идентифицирате с духа, тялото ви
ще бъде интимно с когото искате без оглед на пола. Когато се идентифицирате с духа И сте Събудени за
законите на Вселената, можете да изпитвате обич/привързаност към противоположния пол, но ще
отбягвате секса с него, за да продължите да прогресирате духовно и да не рискувате да направите късо
съединение в резултат на химическата/електрическа липса на равновесие при хетеросексуалността.
Един незрял дух в тяло, където хетеросексуалните команди на Орион естествено са се разпаднали
(гей/лесбийка) проявява склонност към контрол от тялото.
Когато приключите инкарнацията си евентуално ще се освободите от всички телесни команди, към
които сте привикнали. Те избледняват в астрала. Колкото по-напреднали сте, толкова по-бързо се
освобождавате от астралното си тяло. Вие сте там, където сте в настоящата си инкарнация. Рано или
късно ще прогресирате отвъд идентифицирането с тялото си и ще започнете да се идентифицирате с духа
си. Колко дълго ще отнеме това ще зависи от вас и вашия Висш Аз.
Вибрацията на обичта
Всеки знае за обичта и за нейното отдаване/приемане. Виждате демонстрации на привързаност и
между хора и между млекопитаещи. За обичта не бива да се мисли като за секс, тъй като е нещо съвсем
различно – и неизпитващи обич и привързаност същества правят секс с цел създаване на потомство.
Вибрацията на секса е Марс. Вибрацията на обичта/привързаността е Венера. Те са много различни.
Обичта не се ограничава с човешките същества. Ако чуете твърдение, че се ограничава с тях – значи
чувате още един мит. При едновременните и последователните инкарнации на Висшия Аз изражението на
обичта/привързаността варира. Човешките същества като че ли имат нужда от повече обич/привързаност,
отколкото която и да е друга раса. Това се дължи на природата на едновременното инкарниране от една
страна, и на генетиката на млекопитаещи, внесена в Древните Земни същества от извънземните
специалисти по генетика. Това не е направено заради обичта. Направено е защото извънземните са искали
определени животински качества в своите човешки творения. Обичта била страничен продукт.
Докосването е много необходимо за инкарнациите на Висшия Аз. То се постига посредством
приятелства (и сексуални и други) или масажи. Може да ви направи масаж човек от противоположния пол
и да се чувствате физически релаксирани. Съществото от женски пол ще отнема енергия от съществото от
мъжки пол независимо дали е терапевта или клиента. Дадените “отговори” ще се диктуват от
извънземните ДНК команди, а даването на късо на духовното развитие става според посоченото в други
сегменти от книгата.
Ако терапията се дава от същество от същия пол, обаче, вие не само ще се чувствате физически
релаксиран, но ще получите и духовен напредък. Това енергийно зареждане може да дойде и от несексуален изпълнен с обич и привързаност контакт. Може да стане посредством прегръдка, седене рамо
до рамо и т.н. Такава смесица от физически/духовен контакт е много зареждаща за участващите в него.
В тялото съществуват команди, които предизвикват страх при контакти със същия пол. Това е
направено с определена цел и е един от капаните, които трябва да преодолее напредващия Дух. Хората,
които все още се идентифицират като хетеросексуални, са ограничени от тези команди – особено онези,
които са в мъжки тела. Причината е в това, че мъжкото тяло притежава максимална съзидателна
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способност и е по-способно на драматични промени при събуждането на тази способност. Реакцията на
ДНК командата е най-силна в тялото от мъжки пол.
Когато умрем, нуждата от обич не свършва. Помнете, тя е предимно духовна. В астрала без тяло
можете да изпитвате още по-голяма привързаност, тъй като енергиите на духа не се възпрепятстват от
тялото от трета плътност и отвъд трета плътност вече няма пол, освен като илюзия.
Процесът на обичта/привързаността ще бъде с нас винаги – това е една от наградите на узряващия
дух и едно от удоволствията, които с радост споделяме.
Земното човешко тяло и Висшия Аз
Извънземните генетици разделили половете и създали два нехармонични пола изпълнени с ДНК
команди от Орион/Сириус и извънземни гени. Така полученото ново земно тяло било в служба на
империята и най-голямото предизвикателство за Висшия Аз. Тялото имало изисквания и програми, които
можели да бъдат преодолени само от много напредналите инкарнации на Висшия Аз. Това става бавно и
на етапи. Някои от първите къси съединения на ДНК програмата позволяват на Първия Закон на
Творението да проблесне – Подобното привлича подобно и във физическото – хомосексуалните
инкарнации.
Манипулациите на тъмните сили, направени в древните земни тела, представлявали уникална
възможност за бърз напредък на онези Висши Аз, които избирали предизвикателството на земните
инкарнации. Роберт Монро в своята трилогия проучва някои от тях. Когато Висшият Аз започва земния
инкарнационен процес, той си дава сметка, че ще има нужда от стотици инкарнации, за да може духът да
получи контрол на манипулираното от тъмните сили физическо тяло поради природата на контрола.
Щом духът научи това, започва да се опитва да надмогне телесния контрол. Всички организирани,
главни, йерархични религии имат извънземен контрол на най-висшите си нива. Опитайте се да напуснете
някоя от тези религии и ще видите как семейството ви и другите ще ви окажат натиск, за да се върнете
пак към нея. Изоставянето на една религия заради друга е знак за това, че духът осъзнава, че би трябвало
да има нещо по-добро. При все това, за да остави всички религии, на този дух са му нежни още много
инкарнации.
Това е една от причините за религиите на Ню Ейдж. Те са като позлатена клетка за духа след като
напусне своята желязна клетка на една от религиите. Империята е разработила тази нова клетка в опит за
повторно инжениране на хората. Империята не желае Напредналите, Доминантните и Финалните
Инкарнации. Тя иска да рециклира ниските нива и средно развитите духове в поредната продуктивна
инкарнация.
Сканирайки някого, когото искат да рециклират при приближаването на смъртта му, извънземните
откриват с кого е било близко лицето, което е умряло. Те прожектират изображението на този близък
човек в тунел с бяла светлина и изображението го притегля още по-навътре (в Матрицата ІІ е описано
повече коя група член на Империята Орион се занимава с това и къде се намира техния генератор). Ако
изберете да последвате това изображение, можете да бъдете уловени в капан и изпратени в друга
инкарнация по техен избор. Това показва, че Империята не разбира духа, а се опита да го даде на късо.
Капанът с тунела с бяла светлина е сравнително ново изобретение, но то ще пропадне и те знаят това.
“Влез в Светлината” казват онези, които са имали близко до смъртта преживяване. Те са лицата,
избрани да рекламират тази извънземна авантюра. НИКОГА не влизайте в тази светлина. Издигнете се
нагоре, наляво, надясно, назад или където и да е, но не там. Масмедиите рекламират този капан (героят от
филма “Призрак”, който доброволно навлиза в блестящия тунел), за да накарат хората да се хванат на
въдицата и да изберат тази дестинация. Монро предупреждава горното ниво на средно развитите и
напреднали духове да избягват този капан.
Тялото е полът. Мъжки или женски. Духът не е, защото си дава сметка, че половете са мутация на
духа в трета плътност. Командите вложени в телата се многобройни и представляват техния механизъм за
оцеляване. Няколко ДНК команди се активират във времето. Жените искат да контролират, доминират и
трансформират мъжете според своите желания – това е моделът на Орион. Империята искала да е
сигурна, че жената ще бъде програмирана евентуално да доминира мъжа – първо чрез измама, а после –
открито. На мъжете била дадена ДНК командата да защитават жената и с команда, която се задейства с
времето – да й стане слуга. Феминистките групи се борят срещу насилието спрямо жените, а пренебрегват
насилието срещу мъжете – постепенно жените решават, че могат да ударят, ощипят и да упражнят др.
подобни насилствени и унизителни действия срещу мъжете. Подобното привлича подобно. Човек трябва
да спре всяка форма на насилие, за да спре насилието да се връща към него – това означава и менталното
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насилие и опитите да промениш хората (мъжете), вместо да ги приемеш каквито са. Това обаче,
противоречи на Играта и на програмата на Орион.
Целта е духът да получи 95% контрол над тялото, за да може духът да изрази себе си. Почерпете
тялото с нещо, което обича – шоколад, пица – ако ви сътрудничи докато стигнете определено ниво на
контрол, но не забравяйте, че то ще се опитва да се върне към своите команди отново. Не забравяйте, че
контролът на тялото над духа: женитба, създаване на потомство, религии, национализъм,
контрол/доминиране по полов признак, са признак за контрол от страна на тялото. Колкото по-духовни
ставате, толкова по-малко религиозни сте. Тази информация ще помогне много на Финалните и
Доминантните инкарнации независимо какъв пол са.
Когато безсмъртният дух активира човешкото тяло, духът е подтиснат от генетиката на това тяло.
Ако пуснете ток в изправно устройство, то работи, но ако пуснете в дефектно устройство, то или няма да
работи, или ще работи зле. Извънземните генетици направили така, че перфектното устройство да стане
дефектно. Ако духът не може да надмогне – устройството ще работи дефектно.
С напредъка на духа той ще търси тяло на гей или лесбийка, за да изрази себе си в тях. Това са
“повреди” в някои тела. Повредите в ДНК кодирането карат древните спомени да излязат на
повърхността. Ако тези “повреди” са достатъчно значителни, влизате в такова тяло (с оглед сексуалната
ориентация.) Ако не са значителни – влизате в бисексуално тяло. Ако извънземното ДНК увреждане е
напълно активно, влизате в хетеросексуално тяло.
Обикновено най-близките приятели на човек са от същия пол, както трябва да бъде. След това
обществото упражнява натиск за връзки с противоположния пол, за да се създава потомство, като твърдят,
че Бог иска така. Този бог е на извънземните и иска повече човеци във фермата. В древността имало
съвсем малко население. Хората не живеели, за да се размножават, както след намесата на извънземните
генетици. Влечугоподобните вярват в максимата “разделяй и владей”. Затова разделили перфектните
древни човешки тела на два пола – за да завладеят Земята и разделят местните обитатели.
Вземете като пример две приятелки, които споделят всичко, всяка своя тайна, но не и секса. Защо
не? Омъжват се и плюят мъжете, но пак се връщат към тях. Същото важи и за мъжете. Духът знае, че е
отвратително да си с онези, които не вибрират като теб. Непрекъснато чувате от жени какво не им е наред
на мъжете и от мъже – какво не им е наред на жените, но все пак и едните и другите продължават да се
занимават едни с други, за да угодят на своите извънземни господари. И тези господари са доволни. Найдобре е да правите каквото искате да направите. Въпреки дълбоката си привързаност към приятелите си
от същия пол, отказвате да сте интимни с тях – това показва, че отричате духа, за да угодите на
извънземните господари. При все това всички ние трябва да преминем през групата на “създаващите
потомство” – за да израснем.
Твърди се, че да си бисексуален значи “да имаш най-доброто от двата свята”. Това не е вярно,
защото техният свят е секс и то не истинската причина за секса (обмен на духовни енергии).
Бисексуалните се придържат към физическото усещайки “нещо” от древното минало.
Хомосексуалистите са най-свързани със своя оживяващ дух. Извънземните кодове при тях са дадени
на късо - за голямо неудоволствие на извънземните. Това неудоволствие се показва в религията и
повечето общества като ужас, отвращение, срам и т.н. Бъди като нас. “Бог” иска така/”Бог” ще ви осъди –
този бог принадлежи на влечугоподобните извънземни. Богът на конформизма, богът на контрола и на
безмозъчните овце. Човек трябва да е в по-късна инкарнация, за да остави духа да контролира и да
пренебрегне мнението на масите.
Никоя от трите сексуални ориентации не може да помогне за излизането от затвора тук САМО чрез
сексуалната си ориентация. Всички ние трябва да преминем през всички сексуални ориентации по време
на стотиците инкарнации – това са преживявания за духа и колкото по-силни са те, толкова повече той
може да контролира тялото.
Древната земя е била идеала. Монро го казва, казвам го и аз. Не е имало войни и полове.
Постоянната борба между половете отразява осъзнаването, че “нещо не е в ред”. Лансира се идеята, че
жените превъзхождат мъжете – никой от половете не превъзхожда другия – те просто са различни и
служат за различни цели.
Жените са по-чувствителни към онова, което е било на древната Земя от мъжете – вместо да се
опитат да разберат откъде идва това и каква е причината, те вярват, че могат да абсорбират мъжките черти
като подражават – обличат се като мъже, говорят като мъже, шляят се с мъже, но в същото време
постоянно ги критикуват. Половете трябва да бъдат третирани еднакво – да, но жените ще трябва да се
откажат от част от статуса, на който сега се наслаждават, а те не искат това. Защо? Кралицата от Орион се
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завръща. Женският пол ще управлява – НЕ човеците от женски пол, а извънземните от женски пол.
Влечугоподобната част от човешкия мозък вибрира спрямо явното настъпване на влечугоподобните.
Равенството означава равенство
Жените искат да бъдат третирани като равни на мъжете – значи мъжете не трябва да съблюдават
маниерите и изказванията си докато наблизо има жена. Значи, момчета, говорете си за секс, псувайте, ако
искате, и говорете каквото си решите в присъствието на жени. Но чакай, ако направите това същите тези,
които искат равноправие, веднага ще започнат да се оплакват, че не трябва да правите това пред жена.
Законът – Подобното привлича подобно. Но няма нищо по-лишено от подобие от разделените на два пола
човеци. Двата полюса не се привличат – напротив, получава се нещо като електро-удар и химически шок,
който усилва вложените от Орион команди и затруднява действието на Висшия Аз във физическото земно
тяло.
Ако жените наистина искаха равенство, щяха да приемат и плюсовете и минусите свързани с него,
но те не искат. Те искат двоен стандарт, само че това не е равенство. Никога равенството не е било цел –
целта е била превъзходство и контрол над мъжете, точно както в Орион. Жените вярват, че могат да
казват каквото си искат за мъжете, но кой ще е този мъж, който да може да се измъкне, след като каже
същото за жените. Нещата никога нямаше да стигнат до това положение, ако Орион не бяха
имплантирали в ДНК на мъжкото тяло команди за подчинение.
Жените обичат да използват сълзите, за да карат мъжете да се подчиняват. Това се прави, когато
нещата не вървят по тяхному. В много случаи жените разчитат на сълзите, за да контролират мъжете.
Важно е да се помни, че когато жената плаче, това е както когато жената диша. Какво от това? Само
заради това те не бива да бъдат третирани като нещо повече. Когато крещят – това е друг начин по който
привличат вниманието към себе си. Когато видят, че вече не държат контрола над ситуацията,
болшинството от тях плачат или крещят.
Пример: двама мъже решават да се бият. Стоящата наблизо жена не иска това и започва да пищи, за
да привлече вниманието към себе си и към това, което тя иска. Ако и двама мъже искат да се бият –
остави ги, това е преживяване за тях. Е да, но не е било изрично разрешено от жената, затова тя използва
оръжията си, за да поеме контрол над ситуацията. Виж, ако искат да се бият за НЕЯ, това е друго – тогава
получават нейното разрешение.
Тези команди на Орион са твърде силни за инкарнациите от ниско до средно ниво и те не могат да ги
превъзмогнат. Това е част от Играта и нейните нови правила. Много напредналите или Финални
Инкарнации заемат положението на наблюдател, независимо дали са мъже или жени. Финалните,
Доминантни или твърде Напреднали Инкарнации никога не защитават своя пол, защото приемат половете
каквито са. Те отказват и да бъдат въвличани в драми инициирани от земните жени в техните опити да
управляват. За щастие, тази драма на Земята скоро ще претърпи драстични промени.
Проклятие или преживяване?
Една позната ми каза, че се чувствала много зле в женско тяло поради ДНК командите на Орион.
Преди всичко, когато четете тези материали трябва да ги четете от позицията на това кои наистина
сте, а не от позицията на физическото. Да защитаваш даден пол вместо развиващият се в него дух показва,
че имаш още път в своето израстване. Вие НЕ сте своето тяло. Ако сте “само човек”, четейки тези
материали ще установите, че все още не сте готови за тях.
Въпреки всичко, все още има места, където чумата на Орион още не е завладяла положението – това
са местата, където жените все още са си жени и не се опитват са станат мъже. Ако Орион успее да се
наложи, това тук ще стане планета на Харпии с център САЩ.
За да преодолеете физическото, трябва да се свържете със своя Висш Аз. Тези, които се
идентифицират с тялото си, ще ви ругаят, че не се съобразявате. Във Вашингтон по повод закона за
насилието срещу жените Хилари каза, че ще направи “всичко за жените” – това са същите глупости на
Орион. Ако беше за ненасилие срещу хората, това е друго нещо, но тук става дума отново за ДНК
командите на Орион и завръщането на Империята.
Когато сте много Напреднала Инкарнация в женско тяло, вие осъзнавате как е било манипулирано
тялото и можете да го контролирате, когато се стреми да доминира. Така привидното проклятие се
превръща в преживяване за духа. Вашият Висш Аз е избрал този пол по определени причини, които ще
откриете, когато се свържете с него. Помнете: не става дума за проклятие. Става дума за преживяване.
52

53

Историята за Адам и Ева и за вземането на ребро от него е тромаво разказаната история за
разделянето на половете. Ако ви есе идентифицирате с тялото си, ще продължите да вярвате лъжите
разпространявани от Играта независимо от това какво четете в матрицата V. Добрата новина е, че ще
Напреднете и ще се придвижите отвъд сегашните си ограничения. Фактът, че четете този тип информация
показва, че ако все още не сте стигнали там, вие сте близо до това. Дори и да не достигнете това ниво в
текущата си инкарнация, информацията, която четете в Матрицата V се записва във вашия Висш Аз и
израстващ дух. Щом стане това, ще разберете какво съм имал предвид и ще знаете какво да правите след
това. Отвъд трета плътност няма полове. Духът е и от двата пола – само физическото тяло има пол.
Финалните и Много напреднали Инкарнации не участват в играта на контрол – те им се
съпротивляват и не вземат участие. Краят на Играта е през 2012 – не остава много време за разиграване на
жокерите на Играта.
Във всичко е необходим баланс – това важи и за сексуалността. Бисексуалността е мостът към повисоко развитие – духът упражнява нарастващ контрол над ДНК командите в тялото. Това не може да
стане при средните нива ПРЕДИ духът да напредне и да стане готов. Това не означава, че всички
напреднали са гей, а означава, че онези над средно-Напредналите нива са ПОНЕ бисексуални.
Бисексуалността предизвиква паника в ДНК командите. Информацията, която четете ще се използва от
вашата Финална Инкарнация където и във времето да е тя дори и ако вие не сте готови за нея – много
важно е да можете да излезете от Играта, но вие сами трябва да откриете това. Играта те убеждава – или
си гей, или си нормален. Това не е вярно. Всички сте хомосексуални, защото духът е и от двата пола.
Играта ви е попречила да осъзнаете това посредством религията, правителствата и т.н. Ето, Матрицата V
ви дава тази информация, но вие трябва сами да решите какво можете. Трябва да превъзмогнете
полярността, за да напреднете, да преодолеете крайностите на трета плътност и да осъзнаете своя
ИСТИНСКИ потенциал. Ако не можете да се справите с тази информация сега, оставете я и се върнете
към нея, когато ще можете. Това тук е информация написана само за Финалните, Доминантни и Много
Напреднали Инкарнации.
Където и да сте /или не сте/ днес, ЩЕ бъдете в състояние да превъзмогнете ограниченията/илюзиите
на Играта.
Бисексуалността и любимците
Планетарният Дух се учи/напредва посредством инкарнации в тела на животни, насекоми и
растения. Пътят за напредък на Планетарния Дух е по-различен от този на Земните Висши Аз.
На земята има животни, насекоми и растения, които са резултат от генетични експерименти. Те са
извънземни и произхождат от Атлантида. Генетици от Орион са имплантирали команди за
хетеросексуалност като тестове за имплантирането им в земните човеци. Тези създания са били много
малко и вече не съществуват на Земята. Те могат да бъдат открити само като се види кои животни остават
моногамни след като са се чифтосали. Когато цикълът за Планетарния Дух завърши, половете вече няма
да съществуват и ще се слеят в един.
Асексуалността – да живееш в отказ
Съществува и асексуалността – без сексуални наклонности – това показва някой, който просто не
желае да се ангажира със секс. Това е фаза на отричане между хетеросексуалността и другите понапреднали етапи на сексуалността. Това е човек, който не се подчинява на ДНК командите си, но още не
е достатъчно силен, за да се присъедини към хомосексуалността. Междинно състояние между
идентифицирането с тялото и духът в преход.
Много религии приканват към въздържание – това е само за пред публиката, защото зад затворените
врати могат и се извършват всякакви видове дейности. Въздържанието и асексуалността са близнаци от
едно семейство. Религиите обичат тези близнаци, за да карат хората да отричат сексуалността. Ако
отричате сексуалността това ограничава вашия духовен растеж, а не го повишават, както учат някои
религии. Но религиите са извънземни построения, които имат за цел да подвеждат едновременно
инкарниращите се Висши Аз.
Сексуалността е важен ключ, за да откриете кои сте, затова целта на последователно инкарниращите
се е да ви насочва към удоволствието свързано с тялото, а не с духовните преживявания.
Ако поради духовния си напредък лицето не иска да продължава с хетеросексуалния секс, но все
още не приема преминаването към по-висша сексуалност, то обявява отказ от секс с друг човек.
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Заблуждава се, че няма нужда от секс и че е надраснало подобни желания. Това е капан поставен от
последователно инкарниращите се. Религиите поради тази причина обявяват секса за нещо мръсно. Рядко
е нужна повече от една инкарнация, за да се преодолее това. Ще преминете тези фази на асексуалност и
отказ от секс и ще преминете в области, които ТРЯБВА да преживеете, за да продължите към по-висши
плътности.
Можете да кажете “не и аз” сега заради мястото, на което сте. Промяната във вибрациите ще ви
помогне да преодолеете идентифицирането с тялото и поставените от извънземните ограничения и да
погледнете на асексуалността и отказа като на необходимо в процеса на израстването си фази.
Орион възнамерява да обяви открито своето присъствие със своята най-нова кралица. Това прави
наложително за ФИНАЛНИТЕ инкарнации, Събудените и другите инкарнации да обработят максимум
информация в своята текуща инкарнация.
Играта не иска да се съсредоточавате много върху гейовете и да гледате на тях в позитивна светлина.
Играта иска понятието “нормално” да представлява “конформизъм” , затова щом чуете “нормален”
мислете дали не става дума за едно от оръжията на Играта. Наблюдавайте, учете се и Напредвайте.
Законът за привличането
Този закон гласи Подобното привлича подобно. В условията на Играта в трета плътност той е
изопачен в Противоположностите се привличат. Инкарнация, която има хетеросексуални преживявания
бързо може да израсне и преодолее ДНК командите. Когато това стане, кучетата-пазачи на Играта надават
вой задето съответният човек е посмял да промени правилата на Играта.
Каквото горе, това е и долу – но използвайте модела на По-висшата Плътност, а не модела на Орион.
Докато се придържате към “противоположностите се привличат”, ще се инкарнирате като “вие сте своето
тяло”. В противен случай ще стигнете края на своя инкарнационен цикъл и няма да сте вече играч в
Играта.
Когато се сближат двата пола, особено сексуално, се получава късо съединение на целия потенциал,
освен на одобреното от Орион създаване на потомство. Това е част от техния план за да държат
истинският ви аз потопен във физическото – размножавай се и се подчинявай на Империята – това е
мотото на Орион.
Преструване, позиране
Опитите да съблазниш противоположния пол са се превърнали в изкуство в днешно време. То се
практикува по различен начин и от двата пола. Отначало жените използвали за целта своите таланти –
готвене, работа в полето и др. Храмовите проститутки били първите, които се боядисвали заради средния
гражданин (кралските величия са друга история). В древния Рим проститутката обявявала себе си като
такава изрусявайки косата си. Да видиш руса жена в Рим означавало да ЗНАЕШ с какво си изкарва
прехраната. От храмовите проститутки това преминало във вертепите и към уличните проститутки.
Когато средната жена видяла как това привлича мъжете, започнала да се адаптира, за да задържи мъжа си
в къщи (и да го контролира). Оцветявайки устните си и т.н. средната жена в тогавашния свят започнала
да издига изкуството на преструвките до положението му днес. Сърцевината на всичко това е
РАЗМНОЖАВАНЕТО. Това не е КРАСОТА – то е изкуствено и жените отлично успяват да са изкуствени
днес – поне болшинството от тях. Въпросът не е в това кои са, а в това кои искат да вярвате, че са, което е
фалшиво.
Мъжете пък се стремели да бъдат лидер, военен герой или някой друг, който да привлече
вниманието. Най-силният, най-добре изглеждащият, художникът, поетът – привличали жените. Днес това
е атлетът и притежателят на власт (финансова, развлекателна, политическа). И пак в центъра е
размножаването.
ДНК командата за размножаване е толкова силна, че преструвките продължават и след женитбата,
след като размножаването е осъществено и дори след остаряването. Внушението е “ти си твоето тяло”.
Изглеждай млад, прави си пластични операции, съобразявай се с физическите стандарти – само и само да
се занимаваш с физическото, а не да се замисляш кой наистина си. Един човек основателно се оплакваше,
че докато учел го обиждали словесно, защото бил гей. Той пък обижда другите как се обличат, колко
тежат, какво им е различно от него. Жертвата се е превърнала в обиждащ. Това е ТИПИЧНА реакция на
гей. Като става въпрос за някого, какво питат? На колко години е? Какво телосложение има? Никой не се
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интересува кой е той – гледат само физическото. Е, госпожице Голяма работа, вие не търсите любов – вие
искате да си купите парче месо. За щастие, това не важи за всички гейове.
Лесбийките не са така повърхностни. Те търсят повече вътрешната жена, не външната. И едните и
другите обаче искат да има деца. Това е желанието за размножаване. Командата действа.
Вместо да се стараят да разберат защо са тук, кои са, те си боядисват лицата, косата, отслабват, носят
онова, което е одобрено, правят си пластични операции, гледат да ги видят в “правилната тълпа”, ядат
каквото им кажат, пият каквото им кажат, правят си медицински тестове, вземат лекарства, пушат, правят
само онова, което им се каже, защото “животът е един”. ЛЪЖИ!
Един живот имате в сегашната си инкарнация – иначе имате стотици животи. Няма значение дали
сте нисък, висок, слаб, дебел, плешив, сив, сбръчкан, и т.н. Това, което наистина ИМА значение е дали
развивате своя ум. Верни ли сте на себе си или сте верни на другите? За ТЯХ ли живеете, или за себе си?
Вътрешният ви аз, ИСТИНСКИЯТ ви аз има значение. Не се подвеждайте по “аз съм само човек” – това
води до задънена улица. Когато някой ми каже “аз съм само човек”, аз му казвам “Жалко, защото аз не
съм”.
Трябва да се събудите и да повече отговорност за себе си. Защо ТРЯБВА да бъдете
противоположния пол? Защо ТРЯБВА да се подчинявате на модата? Защо ТРЯБВА да поддържате
теглото си на толкова и толкова килограма? Защо трябва да се занимавате с докторите и да им отдавате
силата си? Бъдете верни на себе си – така израствате. Не изпълнявайте желанията на другите – друг начин
да израснете.
Всички ги имаме – преживяванията, които се повтарят с различни играчи.
Събирането с човек от противоположния пол противоречи на закона Подобното привлича подобно.
Извънземните генетици знаят това и са вложили команди в ДНК на хората, за да превъзмогнат духа.
Съществуват вътрешни конфликти и в резултат възникват множество проблеми. Късото съединение,
което възниква при контакт /от какъвто и да е вид/ между хора с противоположен пол работят срещу духа.
След стотици инкарнации това се преодолява. Днес женитбите се сменят като стара кола – партньорите не
се чувстват добре заедно и търсят някой друг, но не си дават сметка защо.
Познавам толкова много хора, които са нещастни заедно, но продължават да живеят съвместно
поради фалшиви причини като финанси, деца или просто липса на вяра в себе си. Това са жертвите на
“горкия аз”. Това са хора от Средно ниво до Средно Напреднали.
Разбирам защо са се оженили, но като виждат, че не става, защо повтарят грешката си? Разбира се, аз
ЗНАЯ отговора, но искам да ги накарам да се замислят. Това е преживяване, което духът е обречен да
повтаря, докато СЪЗНАТЕЛНО го осъзнае и прекъсне веригата въпреки протестите на ДНК командата.
“Ти просто не разбираш”, казват те. РАЗБИРАМ. Не разбират ТЕ, защото не са готови да се изправят лице
в лице с положението на нещата. Ще го направят, но дотогава ще продължават да повтарят
последователността.
Когато ситуации ви се повтарят, разгледайте играчите и вижте какво общо имат – ТАМ ще намерите
причината това да се повтаря в живота ви. Така ще можете да направите промяна и веригата от повтарящи
се събития да се прекъсне.
Доминантните и Финални инкарнации са напълно независими, а Империята има нужда от тела.
Колкото повече правят секс мъжете, толкова повече им се прави – целта е размножаване. Днес вече
желанието за размножаване не е толкова силно – духовете съзряват, но още не са израсли дотолкова, че да
прозрат Играта и командата “бъди с противоположния пол, даже ако е напълно несъвместим”. Те не си
дават сметка, че са направени несъвместими с определена цел – за да продължават да воюват помежду си
и да не им остане време да открият кои са. Затова женитбата бива последвана от разводи, кризи, насилие –
защото тялото контролира духа за да задоволи желанието на Империята Орион за работници и храна.
Всички трябва да преминем през преживявания от този тип и в резултат да разберем Играта и да се
оттеглим от нея, когато сме достатъчно съзрели духовно.
Управлението на тялото срещу управлението на духа
Щом сте достигнали своята Финална инкарнация може да откриете, че когато взаимодействате с
обитателите на Земята вие говорите и на тялото и на духа. Ако духът е незрял, какъвто е случаят с
първите до средните инкарнации, именно тялото и неговите ДНК команди са това, с което общувате. По55
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голямата част от секса, физическите дейности и т.н. принадлежат на тялото. Нуждата от това да участвате
във, или да наблюдавате организирани спортни събития, например, принадлежи на тялото. Това не е
осъждане, а просто валидно наблюдение.
Когато духът стане зрял, Той/тя (като оживяващо удължение на Висшия Аз) той получава бавно
нарастваща енергия и сътрудничество от Висшия Аз. Един от интересите на духа са духовните интереси.
Те не бива да се бъркат с религиозните търсения, които са методи за контрол на тялото оркестрирани от
извънземни групи. Колкото по-духовен ставаш, толкова по-слабо ориентиран физически си и толкова помалко религиозен. Щом някой се развие отвъд необходимостта да наблюдава или участва в
организираните спортове, например, това показва, че е навлязъл в по-напреднала инкарнация.
Физическото тяло е избухливо и самоугаждащо си. Ако се опитвате да убедите някого, който иска да
избухне спрямо вас, вие апелирате към духа, НЕ към тялото. Ако духът е достатъчно зрял, той може да
установи контрол над тенденцията към избухливост на тялото. Като че ли тялото иска да е избухливо през
цялото време и вие може да установите, че тези мисли пробягват през ума ви. Но независимо от тези
мисли, напредналият дух ще бъде в състояние да не позволи на тялото да действа в съответствие с тях.
Едно е да кажеш “ще те набия”, а съвсем друго – наистина да го направиш. Главната цел е
установяването на контрол на духа над функциите на тялото.
Яростта по пътищата принадлежи на тялото. Желанието за познания принадлежи на духа. Ако
духът е на “любимец”, можете да имате повече проблеми. При тях можеш да апелираш като по някакъв
начин “платиш” за това. Те не реагират на доводи. Само инкарнация, която има Висш Аз, реагира на
разумни доводи. Когато имате работа с човек, който е контролиран от тялото си, може да се наложи да
говорите с термини, които тялото ще разбере.
Период на изпитания настъпва, когато контролът е 50% на тялото и 50% на духа. Тогава има
постоянни сблъсъци на волята на двете. При повечето инкарнация побеждава духът. Духът напредва,
докато тялото остава горе долу същото. И отново – ВСИЧКИ ние трябва да преминем от първата
инкарнация и управление от тялото до Финалната инкарнация и да установим 95% контрол от страна на
духа. 5% е луфтът, който се дава на тялото така, че то да бъде минимално удовлетворено. То може да
получава удовлетворение от удоволствия, но трябва да устоявате на разрушителните неща като
злоупотреба с дрога и алкохол, защото те ще преодолеят контрола на духа. Тялото реагира добре на
награди като шоколад, физически неща и забавления от не-разрушителен характер.
При Финалната инкарнация духът ще постигне 95% от контрола над тялото, което заема. Това
означава 95% контрол на волята. Тялото иска да прави всички ориентирани към тялото неща, има
минимален интерес към интелектуалните търсения и нула интерес към духовните търсения. Тези 95%
означават да си дадете сметка за това, че тялото е просто средство за духа и нищо повече. “Добро утро”,
казва лицето Х на лицето У. “Какво толкова му е доброто?” отговаря лицето У. “Ами поне сме живи”,
казва лицето У. “Е, поне ти си жив”, казва лицето Х. Този коментар е на тялото. Духът знае, че не може да
умре. Тялото се страхува от смъртта и би направило почти всичко, за да остане живо. Духовно
ориентираният човек никога не би отговорил като лицето Х.
В тази страна почти всичко е ориентирано към тялото. Отслабвай, не яж това, не яж онова, използвай
флуорид, прави си всички ваксини, HIV вирусът причинява СПИН, безпокой се за холестерола си,
използвай грим, боядисвай си косата, притеснявай се за това какво си мислят останалите, подчинявай се...
подчинявай се... подчинявай се. Тези и много други неща са загрижености на тялото и така продължавате
да произвеждате за господарите на света. Вие избирате начинът, по който да умре тялото преди да се
инкарнирате. Щом духът ви установи контрол, започвате да виждате колко безсмислени са подобни
тревоги.
Щом духът започне да упражнява контрол над тялото, Той/тя започва да се интересува от психични
теми, което евентуално ще го доведе до неговия Висш Аз и Финалната инкарнация. При Много
напредналите инкарнации духът знае много повече за себе си и все повече и повече ще отхвърля
желанието на тялото да се подчинява. Това никога не се приема добре от масите и те ще се опитват да ви
вкарат в пътя по различни начини. Евентуално вие ще успеете и ще отблъснете онези, които се опитват да
ви завлекат обратно към по-ниските състояния. С израстването на вашия дух, контролът на тялото
56

57

пропорционално ще избледнява. Вие все още ще награждавате тялото с шоколади или сладолед, или
каквото то иска, за да сътрудничи с истинския господар на тялото – духът, който го оживява, ...
ИСТИНСКИЯТ вие!
Тялото срещу духа – Контролът и преживяванията
Поне в САЩ не можете да включите телевизора и да не видите някаква яростна атака центрирана
около тялото, или да чуете нещо, което има връзка с управлението на тялото. Чувате, че еди-кой-си умрял
(ридай/тъгувай), трябва да направиш това/не трябва да правиш това, трябва да ядеш/не трябва да ядеш
еди-какво-си, за да накараш тялото да живее по-дълго, да вземаш това лекарство, да проверяваш тялото
си, защото нещо (ах!) може да се развива в него. Вируси, промивки, параноя, СТРАХ... - всичко това са
грижи на тялото. Дори в политиката всичко е основано на свързани с тялото страхове. Американското
правителство казва “ако не ни оставите да наложим повече фашистки мерки над вас, някой неизвестен
терорист може да направи нещо в тази страна.
Страх, СТРАХ, С Т Р А Х!!!
Всеки път физическото тяло реагира на това. Влиза паниката. Това е реакция за самосъхранение,
подсилена от въведените от извънземни ДНК команди. Всички аспекти на обществото искат да вярваме,
че всичко е съсредоточено около оцеляването на тялото. Още митове: “животът е свещен” в случая с
двете кули (за които отговорност носи правителството) или случаят в Оклахома където (отново
правителството) взриви онази сграда. Можете да се сетите за още много такива случаи.
Физическите тела властват над инкарнациите с Висш Аз, защото и докато тези инкарнации не са
духовно способни да преодолеят тялото. Може да се запитате дали това не означава, че и самият Висш Аз
на такива хора също е незрял. Отговорът е “не”. Висшият Аз позволява на удълженията си да се
инкарнират според правилата на Играта. Помнете – основната линия за инкарнациите в трета плътност е
ПРЕЖИВЯВАНИЯ.
Ако инкарниращият се дух е влязъл с ПЪЛНО съзнание, това ще сведе до нула повечето от
преживяванията. Даже при Последователните Инкарнации първата инкарнация е празна страница. Да си
спомниш миналите животи ги връща до първата им инкарнация. Последователните Висши Аз също
трябва да играят по правилата на Играта, тъй като те важат за тях.
Играта за едновременните и последователни инкарнации има склад за ВСИЧКИ преживявания на
този Висш Аз и подава импулси от информация към своите инкарнации въз основа на това какви
преживявания е имал и от какви преживявания все още има нужда. Поради това, Събудената Финална
Инкарнация получава повече енергия от Висшия Аз и осъзнава неща, които другите инкарнации на този
Висш Аз изобщо не осъзнават, или го осъзнават само до известна степен. Доминантните инкарнации са
ЕДНО с тези, които са по-осъзнати и това също зависи от много неща. Моята цел тук не е да навлизам в
тези подробности, а да ви кажа, че съществува метод/план за всеки инкарнационен цикъл на всеки Висш
Аз в трета плътност на Земята (бързият път) или в последователните светове от трета плътност –
агонизиращо БАВНИЯТ път от гледна точка на Висшите Аз на земните хора.
При инкарнациите от ниско и средно ниво инкарнациите на Висшия Аз варират от такива с “чисти
досиета” до такива с минимален духовен контрол. Това позволява на техните физически тела да правят
техните си неща и тези “неща” са преживяванията – както добри, така и лоши, които помагат на духа да
израсне. Освен това, много важно е за инкарнациите да видят, вкусят, помиришат, усещат, чувстват и ядат
колкото могат. ВСИЧКИ тези сензорни преживявания се съхраняват във Висшия Аз. ВСИЧКО, което
ВСИЧКИ инкарнации са направили се съдържа в перфектната памет на Висшия Аз.
Помнете, осъждането за добро и лошо са средства за контрол, които принадлежат на трета плътност.
В по-висшите плътности те не съществуват. Това са само различни преживявания. Малцина от вас, които
четете настоящия текст, можете да контролирате това, което става между онези, които отдавна са
преодолели фалшивите ограничения на “свещеното тяло”. Когато не сте на вълната на управлението от
физическото, може да ви сложат етикет “патологичен случай”, “нечувствителен”, “безчувствен” и т.н.
Всички тези термини се използват, за да се усили контрола на тялото над духа. Щом духът стане
достатъчно зрял, обикновено в Много напредналите и тези на по-високо ниво инкарнации, започвате да
виждате колко временно средство е тялото.
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Тялото/животът не са “свещени”. НИЩО не е свещено. Ако нещо е свещено, това са
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА, в които Висшият Аз намира своите съкровища. Всяко преживяване/усещане,
които Висшият Аз е имал посредством своите инкарнации, може да бъде “дублирано” на по-висшите
плътности точно каквото е било в трета плътност.
Харесвате вкуса на ваниловия шейк? Преживяването за вкус, текстура, температура и т.н. се
записват във вашия Висш Аз и могат да бъдат използвани от вас ПО ваше ЖЕЛАНИЕ след като вашият
Висш Аз, особено Финалната инкарнация завърши и тази Финална инкарнация е призовала всички други
инкарнации на Той/Тя да се върнат. След това Финалната инкарнация се приспособява към ВСИЧКИ
инкарнации на Той/Тя и се придвижва напред. Прекрасно. Този сегмент е сложен и не очаквам от вас да
го схванете изцяло. Работете с това, което можете и оставете другото встрани.
Това, което е покрито от вложените от Орион команди в ДНК: Защитавай капризите на жената
дори без оглед на това какво или кой е прав. Възпроизвеждай се независимо от това дали можеш
правилно да се грижиш за своето поколение. Наличие на “вътрешна” нужда да се умножава населението.
Хетеросексуалността цели размножаване, поддържане на конфликта между половете и поддържане на
доминирането на женския пол - явно или скрито. Подчинявай се на божествата и авторитетите
включително на свещениците. Вярвай, че има само “един път” на развитие. Ориентирай се към спасение
отвън. Съобразявай се със стандартите. Вярвай, че си своето тяло. и в това, че “веднъж се живее”. Целият
живот е “свещен” – но непрекъснато стават убийства на други от собствения вид. Противопоставяне на
абортите. Необходимост някой да продължи рода.
Това, което е покрито от желаещите да израснат: Разпознаване на командите на Орион. Третиране
на другите не като пол, а според техните достойнства и желанието им за растеж. Никога не отхвърлят
някого заради неговия пол. Възпроизвеждането се основава на възможността да поддържаш живота и на
нуждата от умножаване на населението /на второ място/. Ключът тук е необходимостта. Виждат
хетеросексуалността като изкривяване на Духа, но признават ролята й в Играта/като преживяване за помалко напредналите инкарнации. Търсят преживявания и разнообразие. Следват собствения си път
независимо от мнението на останалите и никога не считат, че “дължат” на някого обяснение за избора си
на път. Никога не налагат своето мнение на другите. Защитават се само, ако са нападнати. Разбират, че
понятието за спасение отвън е лъжа. Виждат тялото като средство за Духа – нищо повече. Разбират, че
други раси използват хората за различни цели. Генеалогията няма значение за тях.
Сексът и Духът
Главната цел на секса на Земята е възпроизвеждане, създаване на още работници и храна за
Империята. В миналите векове сексът е бил одобряван само с оглед на това. Не е имало нужда от дълга
връзка – само колкото жената да забременее. Това било неудовлетворяващо за жената.
Когато Духът започне да упражнява повече контрол нещата вече не стават набързо /както когато
контролира тялото/, възниква и необходимост от емоционална връзка, а не връзка само заради секса като
такъв. Контролираните от дух тела искат връзка с други контролирани от дух тела /Подобното привлича
подобно/. Има много варианти на контрол от страна на духа над тялото. Всички ние трябва да преминем
през тях. Сексът заради самия секс започва да се възприема като празен, безсмислен и крайно
неудовлетворяващ.
Финалните Инкарнации, веднъж събудени за онова, което са, няма да имат деца, ако установят, че те
ще служат като утечка за съзидателната им природа. Те осъзнават опасностите от сексуални контакти със
същества от противоположния пол и ще ги избягват. Това няма да бъде признато от онези, които НЕ са в
своята Финална Инкарнация, а такива са много малко в сравнение с общия брой инкарнирани днес.
Ако не можете да се справите с тази информация, оставете я и се заловете с такава, с която можете
да боравите. Вярвайте, че вашият Висш Аз ще ви отведе там, където трябва да бъдете с оглед ВАШИЯ
растеж.
В последните няколко стотин години за Висшите Аз не е необходимо възпроизвеждане с такива
темпове – то е необходимо само за увеличаване на популациите от любимци . Преди да се събудите за
своята Финална Инкарнация може и вие да сте служили за разплод. Когато се събудите, ще започнете да
виждате повече от Играта. В началото Висшия Аз започва с това, че духът е управляван от телесните
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желания /при инкарнациите от ниско до средно ниво/. С времето духът бавно израства и започва да
упражнява контрол над тялото, в което се е инкарнирал /ОСВЕН при онези тела, в които ДНК командите
са се провалили и те имат гей или лесбийска инкарнация с незрял дух/. Тези хора са доминирани напълно
от тялото и като им подхвърлиш средствата за контрол от страна на религията – ясно е какво ще се получи
в резултат.
Хетеросексуалният механизъм подвежда хората да мислят, че в себе си не са цялостни и че имат
нужда от другата половинка. Според Ню Ейдж религиите това е “сродната душа” – пак въз основа на
липсата на цялостност вътре в самите тях. Това са имплантирани от извънземните лъжи, НО те са част от
Играта. И така, мъжът трябва да има жена, за да е цялостен, и обратно. Мормоните проповядват, че всеки,
които на 25 години не е женен, е “опасен за обществото”. В какво е опасността? В това, че може да
осъзнае истинската си природа ли?
Вие СТЕ цялостни в себе си и търсенето на друга половинка е като да търсиш външни божества или
като митовете за спасение отвън.
При бисексуалността започва надмогването на ДНК командите от духа, но за съжаление заедно с
това идват чувството за вина и страха. Те се генерират от тялото поради упражняването на насилие над
вложените в ДНК команди. Не е нужно да им обръщате внимание. Бисексуалността е стъпка по вашия
инкарнационен път, за да откриете кои наистина сте.
В края на този път вече нямате нужда от притежаване на противоположния пол и вече не жадувате
да ви приемат. Когато духът съзрее, той дава на късо някои от тези команди САМО ПО СВОЯ ВОЛЯ
/нещо като да кажеш “стига вече с тия глупости”/. Към Финалната си Инкарнация 85% от контрола ще
принадлежи на духа. Това е нещо, което не можете да насилвате. Вие ТРЯБВА да бъдете които сте и
където сте. Знайте, обаче, че това ЩЕ се случи – ако не в тази инкарнация – в други. Вашият Висш Аз
има огромна полза от тази информация в Матрицата V даже ако Инкарнацията, която я чете не е особено
готова за нея. Не можете да спорите с другите “как трябва да бъдат те”. Те трябва да бъдат онова, което те
искат да бъдат. Законът за Допускането! Съгласяването е имплантирано от извънземните генетици.
Мастурбацията
Мастурбацията е много валиден начин за сексуално облекчаване. Това, че религиите масово я
забраняват трябва да ви говори достатъчно. Това е начин жената да достигне себе си използвайки
собствения си дух. Това надмогва вложената команда “трябва да имам мъж”. Така жената е в състояние на
приемане и духът й дава онова, от което тя има нужда без намесата на мъж. За мъжете това е добър начин
да поддържат своята система в ред – особено онези, които живеят години без секс. Помислете за всички
забрани на мастурбацията и за това ... “защо, щом не създавате тела за Империята имате нахалството да се
забавлявате със себе си и да откривате, че можете да имате секс и без друг човек”.
Защо думите в псувните се смятат за лоши? Повечето са свързани със сексуален акт или с функции
на тялото, които нито са лоши, нито са мръсни. Те просто са. За целите на контрола, обаче, религиите,
обществото и пр. са решили, че “сексът е мръсен”. Защо? Заради силата, която е в него КОГАТО го
разберете и използвате правилно. Незначителна функция на секса е възпроизвеждането. Главната е
сливането на духовните същности на двамата. Тези, които не искат хората да разполагат с пълния си
потенциал естествено забраняват секса освен за възпроизвеждане. Оттук са и съответните свързани със
секса забрани на думи и действия. Похотта е от тялото.
Сексът, когато има духовна връзка, не е метод за контрол. Не става дума за псевдо духовните връзки,
за които се говори навсякъде. Сексът, когато има духовен обмен, не е 15 минутното “чук и чао”. Той е И
физическо И духовно преживяване. И се случва много рядко в днешно време. Днес хората се женят, за да
се контролират взаимно, поради финансова зависимост, енергиен недостиг, желание да отдадат силата си
/той ще ме пази и ще се грижи за мен/, желанието да бъдат жертви и т.н. Това ограничава духовното
израстване.
Ако искате противоположния пол, защото е противоположен – това го иска тялото ви. Духът иска да
споделя с дух, който е дал на късо физическото тяло и го разпознава. За женското тяло е твърде лесно да
стане зависимо от енергията на мъжа. За мъжкото тяло е твърде лесно да спечели одобрението на жената с
оглед възпроизвеждането. По-напредналите НЕ се възпроизвеждат, въпреки, че може и да са го направили
преди да се събудят. Те разбират стойността на своята енергия и я запазват за други проекти. Когато
разбираш защо не трябва да се възпроизвеждаш, това е нагласа на Напреднала до Финална Инкарнация.
Всички ние трябва да минем през всички етапи.
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Балансът е целта. Балансът не се интересува от полярностите – нито от тъмната, нито от светлата.
Той е белег за много напреднали нива - множество духове от висши плътности са се инкарнирали сега, за
да помагат тук с оглед на разрушителните енергии, които заплашват висшите плътности. В интерес на
Баланса е да прави каквото може, за да помогне на Земята.
Предизвикателството – премахнете излишния контрол на полярностите
Една от целите на инкарнациите на Висшия Аз в земни тела - освен индивидуалното израстване и
преживяванията, е разграждането на командната структура вложена от Орион. Съществата на Баланса
добре знаят желанието на полярностите да разширят хаоса Тъмни/Светли в плътностите, които са
преодолели отдавна проблема с полярностите. Полярностите ще отпаднат, но те няма да се предадат така
лесно и ще останат до края.
Роберт Монро говори за важността на планетата в своята втора книга, когато говори за жътвата на
“лууш” – специфична енергия създавана от Земния планетарен дух. Тъмните искат да използват тази
енергия за свои собствени цели.
Когато генетиците от Орион разделили половете на земните хора и прибавили в тяхното ДНК
команди противоречащи на законите на Вселената, висшите същества видели възможностите за растеж,
които в дългосрочен план се откриват в тази плътност, както и възможностите за бърз растеж. Те знаели,
че има един начин за разрушаване на тази структура от команди – активното участие на същества от
висшите плътности в земния инкарнационен процес. Когато Висшият Аз в земната инкарнация съзрее,
енергията му става по-силна. Ако на Земята се бяха инкарнирали само инкарнации с Висш Аз, командната
структура вложена от Орион щеше да се разруши много по-бързо. Влизат инкарнациите на любимци. Те
се размножават като хлебарки и създават тела, в които се инкарнират още любимци, които нямат връзка с
висшите същества. Това е опитът на Тъмните да отсрочи постиженията на Висшите Аз.
Когато Висшият Аз се инкарнира в земно тяло, даже самите му вибрации започват да разрушават
командата структура вложена в ДНК. Висшите Аз се инкарнират във всички раси не само заради
преживяванията, а и за да започнат това разрушаване на командните кодове в колкото може повече тела,
тъй като това разрушаване се запечатва в гените. Тъмните не могат да направят нищо против това, освен
да увеличават населението на любимци ИЛИ да разрушат всички физически тела и да инженират отново
нов тип земно същество.
Телата ориентирани към гей/лесбийство са такива, в които тези команди са били разрушени. Тъй
като инкарнациите на Висшите Аз са едновременни, разрушаването на командната структура се извършва
от много време, от скоро след като Орион са започнали да правят промени на планетата. Това
разрушаване продължава и днес. Приемането или толерирането на гей/лесб. начин на живот е ЕДНА
индикация, че тези команди се разграждат. Очевидно това е слабото място на тези команди.
Организациите на полярностите – религия, правителство, структурирано “общество”, са оръжията на
Орион или кралиците-бунтовнички /и двете са нещо еднакво лошо за земните хора / . Те се бият не само
помежду си, но и срещу Висшите Аз. Те знаят, че губят на Земята и са готови да направят нещо
ГОЛЯМО, за да спрат това. Основната им идея е да създадат на Земята ново същество и да опитат друг
подход за планетарен контрол. Това няма да стане. Не забравяйте 2012 година. Тази дата не е изкуствена и
МНОГО неща ще станат дотогава. Обмислете това, което ви казах и вижте дали няма да можете да
извлечете още. Има китайско проклятие “Дано живееш при смяна на епохи” . То може да се превърне в
благословията: “Дано живееш в интересни времена” Тези времена са сега.
Източникът и коренът на проблема
Източникът на проблема и началото на Играта са вложените в ДНК команди. Те съществуват за да
осигурят доминиране на физическото тяло над духа. Според Орион, “единственото предназначение на
духа е да оживява физическото тяло” и да служи на Империята Орион и нейната кралица.
Коренът на проблема пък е създаването на полове, които вкарват духа в капана “аз съм моето тяло”.
Даващият живот мъжки пол е подчинен на манипулативния и контролиращ женски пол – както е в
Империята. Ако женският пол не е убеден в контрола си над мъжкия, той може да направи живота
мизерен.
Най-добрият приятел на момичето са диамантите – скъпи и неодушевени. Всичко останало е за
забавление. Това, че мъжете позволяват да бъдат манипулирани/мамени, обаче, си е тяхна грешка.
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Когато духът съзрее, започва да упражнява контрол над физическото. То обаче не се дава толкова
лесно. Основната лъжа за него е “не си цялостен, ако не живееш с противоположния пол”. Това отрича
същността на духа, който е и мъжки и женски. Това показва как физическото е било разделено от
Империята и как търси да се върне към перфектното си състояние. Това НЕ МОЖЕ да стане като живееш
с противоположния пол, защото Империята е внедрила и кодове, които предизвикват конфликти и
желание от страна на женския пол да управлява. Тази нагласа за ориентиране към тялото и липса на
цялостност принуждава контролираните от тялото да живеят с несъвместимия с тях противоположен пол
в непрекъснати конфликти, за да успокоят вложените команди. С времето любопитството на духа
нараства, следват експерименти със същия пол. Нуждата от противоположния пол е физическа.
“Подобното привлича подобно” е от духа.
Духът достига зрелост и разбира, че не му е нужно непременно да живее с противоположния пол.
Понякога поради това някои жени позволяват на мъжете си да са с други в тяхно присъствие и обратно.
Изисква се смелост на духа и зрелост, за да започне да контролира тялото.
Можем ли да спасим себе си
Когато говоря за край на Играта, това не означава нейният край, а по-скоро краят на участието на
земните инкарнации с Висш Аз в Играта, защото те ще се придвижат към следващото ниво Като последен
ден се счита денят на зимното слънцестоене 22 декември 2012. Казва се, че ако имате късмет, ще
напуснете преди това. Вярва се, че Играта се контролира от малка група хора на Земята. Не. Играта се
контролира от голяма група хора тук – от Империята Орион като цяло.
Някои казват, че не можем да се спасим от Събитието. Това е от тялото. НЯМА начин вашето
истинско аз да НЕ е в безопасност. Тялото е нещо друго. НЕ МОЖЕТЕ да спасите тялото, нито пък е
нужно. Тялото се страхува от смъртта. Питали са ме: “а какво става при атомна експлозия”. При такава
експлозия духът се оттегля малко преди самата експлозия и телата умират една наносекунда преди
взрива. Вярвайте в своя Висш Аз, който не може да бъде увреден. Празната черупка остава под руините
на взрива. Той е изиграл ролята си за Висшия Аз. НЯМА от какво да се страхувате.
Тялото е ПЪЛНО със страхове. То се страхува от смъртта и от невъзможността да се възпроизведе.
Това са преживявания, наистина, но те съществуват, за да бъдат превъзмогнати. Краят на земната
цивилизация не е край на нищо – духът е безсмъртен. Няма нужда от плач и хлипане относно края на
човешкия живот. Ще разберете това, когато достигнете нивото на Много Напреднала Инкарнация.
Да, Играта иска да вярвате, че сте “само човек”, но вие сте всичко друго освен човек. Ако все още не
сте, ЩЕ станете готови за тази информация в даден момент от своя инкарнационен път. Гарантирам ви го.
СМЪРТТА НА ФИЗИЧЕСКИЯ НОСИТЕЛ В ТРЕТО ИЗМЕРЕНИЕ
Митове, свързани със смъртта
“Не вярвам, че има нещо след смъртта” – това е популярен мит сред ориентираните към тялото хора.
Тялото и животът на тялото е всичко за тях и затова те правят всичко възможно, за да удължат живота на
тялото независимо от факта, че техният Висш Аз е избрал датата/начина на смъртта преди инкарнацията.
Такъв човек е подтиснал духа така, че този дух преживява духовно отричане. Инкарнацията има само
един живот в съответната си инкарнация, но макар, че тялото умира, ВСИЧКИ преживявания остават във
Висшия Аз на този човек. Това прави преживяванията безсмъртни, защото те се съдържат в истинския ви
аз. Срещал съм този тип хора. Не можеш да стигнеш доникъде с тях, но слушайки ги можеш да правиш
интересни наблюдения над контрола от страна на тялото.
Произходът на този “няма нищо след смъртта” мит е извънземен. Кралицата на Орион е фанатичка
относно неумирането. Клонирането и лекарствата за удължаване на живота изобилстват в Империята
Орион, защото те не искат ролята им в Играта да свърши. Това е типичното пристрастено поведение за
трета плътност и то забавя духовния растеж. Символът на феникса – физическото възраждане, е Орион.
Това е бил символът и на китайската императрица и др.
Една от целите за съществуване на религията и нейния контрол над Земята (за онези инкарнации,
които не се заблуждават от мантрата “няма нищо след смъртта”), е да поддържа страха от Бог, който ще
ти даде да се разбереш след смъртта ти, ако не се подчиняваш. Това увеличава капаните, заложени край
едновременните инкарнации.
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Ние преживяваме множество неща едновременно и отдавна ще сме си отишли, а влечугоподобните
ще продължават да се борят с физическото безсмъртие. Те са правели това още, когато ние сме избрали
едновременния път.
Избор и смърт
Преди да се инкарнирате, вие избирате много неща – от своя пол до начина на смърт.
Колкото повече съзрява вашият дух, толкова по-дълъг става списъкът с преживяванията ви. Към
средата на ниските нива на инкарнациите започва да се избира начинът на смърт. След като сте
преживявали различни начини на смърт, духът започва да осъзнава, че той/тя може да избира какъвто си
иска начин. Висшият Аз иска широко разнообразие от различни начини на смърт заради преживяванията
– от насилствени до мирни. В духовните реалии няма такова нещо като “преждевременна смърт”.
НЕ можете да умрете преди да ви е дошло времето. Може да сте изключително здрави и да ви сгази
автобус, или просто да паднете мъртви. Може да сте пушач и да доживеете до дълбока старост. Плачът
при нечия смърт е от тялото. Духът продължава нататък.
Познаваме хора, които с години твърдят, че са пред прага на смъртта. Не можете да умрете преди да
ви е дошло времето, а ВИЕ избирате времето и метода на смъртта си преди да се родите.
Самоубийството също е преживяване.
Митовете за “рай” и “ад” са измислени от полярностите. Тези места съществуват само в умовете на
онези, които вярват в тях и са реални за тях само докато те продължават да вярват в тях. Няма нищо
страшно в смъртта. Тя е освобождаване на духа, който с радост напуска тази класна стая. Смъртта е нещо
като изкласяване на духа и трябва да бъде празнувана като такава.
Когато тялото умре, това е доказателство, че духът е преживял всичко, което е искал в тази
инкарнация и продължава нататък. Вие сте вечни, тялото е временно. Щом осъзнаете, че не сте тялото,
смъртта става незначителна, особено като имате предвид, че вие сами сте си я избрали.
Идентифицирането с тялото и страхът от смъртта
По телевизията непрекъснато се говори за холестерола, съдържанието на мазнини, соли и т.н. в
опити да контролират какво да мислите във вашата текуща инкарнация. Има хора, които са все болни, но
надживяват всички околни. Има здрави, които ги сгазва кола. Щом дойде времето ви да умрете, вие ЩЕ
умрете – не може да се промени онова, което вече сте задействали. Вие ЩЕ изпълните всичко, което сте
възнамерявали преди да се инкарнирате. Може да си изберете и инкарнация, в която да умрете скоро след
раждането - заради самото преживяване на такава смърт. Единствените ограничения са онези, които
самите вие си налагате. В следващата си инкарнация ще можете да се настроите още по-добре заради
онова, което сте преживели в настоящата.
НИЩО не може да ви спре да умрете, щом ви дойде времето. Нито лекари, нито хомеопати, нито
шамани, нито който и да е. Ако времето не е дошло, ще преодолеете кризата и ще си извлечете поука от
нея, но няма да умрете, защото моментът не е настъпил.
Така и с тези неща за холестерола и т.н. – това са опити да отдадете силата си на медицинската част
от обществото и да се подчинявате на онова, което другите правят. “По-добре да си умра щастлив и дебел,
отколкото слаб и отказал всички удоволствия на живота”, гласи една поговорка. Вие сте тук заради
преживяванията и за да се наслаждавате възможно най-много. Онези, които контролират Играта искат да
са сигурни, че произвеждате (стил Орион) и искат да отдадете силата си на онези, които искат да ви
управляват (правителството, медиците и т.н.) и да живеете в страх заради нещо, което не може да се
промени. Тялото се страхува от смъртта, защото има само един живот, докато духът има много животи.
Когато духът е незрял или е дух на любимец (на животно), командват го командите, заложени в ДНК.
Страхът от смъртта, позицията “ще направя всичко, за да си удължа живота”, са центрирани в тялото.
Това не важи за МНОГО напредналите и Събудените Финални Инкарнации. За тях смъртта е само
поредното преживяване. Те копнеят да си върнат пълната памет и да продължат с други преживявания.
За вашата система най-добри са хомеопатията и билките, тъй като те работят най-добре с нея.
Стандартната медицина разрушава имунната ви система. При все това, изборът си е ваш и зависи от
решенията, които сте взели преди да се инкарнирате. Никой не бива да бъде насилван да върви по
определен път. Запазете силата си, защото не можете да “завършите” трета плътност, ако не го направите.
Оставете другите да хлипат и хленчат по повод смъртта. Събудените имат по-добър вариант. По-добре
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гледайте етикетите на храните за състава на химикали в тях, защото те са много по-вредни от
естествените субстанции. Наслаждавайте се на живота си и пратете останалото по дяволите.
Вие “просто сте умрял” – Е, и?
Да, умрели сте, гушнали сте букета и т.н.. Физическото ви тяло вече не работи. Можете да избирате
да висите наоколо и да наблюдавате познатите си, но ако не сте ниско до средно ниво, ще се отегчите
доста бързо. След като това ви омръзне след смъртта, отидете на описаното от Монро ниво 27. Ако сами
не можете да отидете, ще ви помогне някой - просто защото сте пожелали така. Можете да останете там
колкото искате. Библиотеката е огромна и ще бъде безценна за вас, както са и Центърът за изцеление и
Центърът по планиране. На ниво 27 може да изберете да си построите жилище. Това става лесно просто
като го визуализирате. Аз имам къща там. Някои си правят дворци, други – малки жилища. Интериорът и
екстериорът са по ваш дизайн и можете да променяте каквото искате – по желание.
Щом умрете, времето каквото го познавате, вече не съществува. Вие определяте какво да правите и
къде да отидете. Ако не сте средно Напреднала, Доминантна, или Финална Инкарнация, желанията ви за
по-висши знания ще са ограничени. Помнете, всички ваши преживявания се пазят във Висшия Аз и това
се отнася до ВСИЧКИ инкарнации.
След като сте имали достатъчно преживявания като настоящата индивидуална инкарнация,
енергията на тази инкарнация се поглъща във Висшия Аз. С това вие не прекратявате съществуването си,
а по-скоро като дрехи, които вече не искате да носите, настоящата инкарнация се превръща в спомен за
вас – непокътнат спомен, и вие се придвижвате към нови по-велики преживявания.
Никой не може да накара вашия Висш Аз да направи нещо, което не желае. Именно той/тя избира
вашите преживявания и това е истинският ви аз. Трябва да схванете това, ако искате материалите от
Матрицата да ви бъдат от истинска полза. Вие ЩЕ знаете (не “ще вярвате”) това, когато станете Събудена
Финална Инкарнация.
Тялото ви не може да промени начина и времето на смъртта. Всички мисли в тази област са
генерирани от тялото/незрелия дух. НИКОЙ не може да ви обещае да промени това. В повечето случаи
духът вече се е отделил от тялото преди смъртта. Тялото продължава да живее (при онези, които са в
кома) поради енергийната нишка, която все още преминава през тялото. Това поддържа тялото и по време
на сън или при астралните излизания от тялото. Духът не може да умре. Тялото определено ЩЕ умре.
Когато четете това, то ще активира определени ДНК команди във вас. Страхът е част от Играта. Няма
нищо страшно в смъртта – тя ви позволява да станете много, много повече.
Измама: “Прави това и ще живееш по-дълго”
Медиите са пълни със съвети как да живееш по-дълго. Това не може да стане. Не можете да
направите договор със своя Висш Аз, тъй като Висшият Аз сте ВИЕ – без костюмите на инкарнациите.
Вие не си давате сметка за огромната мощ на своя Висш Аз, докато не достигнете края на
инкарнационния цикъл. Хората, които вярват в разпространяваните от медиите глупости са си избрали
тези преживявания. Ако те са си избрали тези преживявания, Висшият им Аз няма да се намеси, докато
това не започне да пречи на индивидуалния план на тази инкарнация. Съветът ми е да се наслаждавате на
живота си и да не си умирате от съжаления, ако можете да ги избегнете. Консултирайте се с Висшия си Аз
за повече подробности по темата. Къде ми е черешовия пай?
Дейностите на полярностите в Астрала
Дадох ви много подробности за Играта. Умрели сте. Отървали ли сте се от бедите със Светлите и
Тъмните? Не. И двете полярности са много активни в Астрала (4-та плътност). Ниските нива на четвърта
плътност е населена от Тъмните. Можете да срещнете влечугоподобните, които Дейвид Айк описва,
можете да срещнете и Светлата полярност. И двете страни се опитват да ви попречат да узнаете кои
наистина сте. Те имат много голям успех при ниските до ранните Напреднали инкарнации. Това са онези,
които не са духовно съзрели, за да видят отвъд Земята от трета плътност и които вярват, че щом умрат,
всичко ще е наред.
При едно масивно земетресение излизащите в Астрала докладват, че имало тунел, който отвеждал
душите на загиналите там, където трябва да бъдат. Поради големият брой инкарнации на любимци в
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Азия, Африка и Южна/Централна Америка, този тунел е бил създаден, за да улесни завръщането на
любимците в съответната групова душа, от която са дошли.
Светлата полярност се опитва да спаси хора в Астрала както и тук, на Земята. Изумителното е, че те
така лесно се съгласяват да направят каквото им се каже без изобщо да го поставят под въпрос. ТРЯБВА
да го поставяте под въпрос, обаче – иначе може да се окажете в ситуация, която съвсем не е по вкуса ви.
Тези, които не са любимци отиват на нива 25 и 27. ЛЮБИМЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОТИДАТ НА
ТЕЗИ НИВА. Те са само за инкарнациите с Висш Аз. Любимците отиват в долните нива на астрала.
Междувременно, Тъмните се опитват да предизвикат интензивен страх в онези, които са прекарали
твърде много време близо до трета плътност след смъртта си. Те се хранят с вибрациите на страх,
страдания и т.н. Те много обичат да предизвикват страх във все още инкарнираните. Ако не могат да ви
накарат да се страхувате, няма да стоят с вас. Страхът е оръжие по избор в астрала. Само чрез
визуализация се появяват ужасни създания – единствено, за да ви изплашат. Страхът забавя вашият
напредък и ТРЯБВА да бъде превъзмогнат. Могат да ви изплашат само АКО им позволите.
На ниво 25 по системата на Монро има и тъмни и светли създания. Представените на земята религии
са представени на ниво 25. Християнският “рай” е точно до “свещените” места на другите религии, но
никой от едните не усеща другите – толкова обгърнати са от своите илюзии. Всички тези неща са етапи от
израстването на Висшите Аз. И двете крайности на полярностите – от Хитлер до Сталин, папите, майка
Тереза и т.н., могат да се окажат тук, тъй като всички те имат Висш Аз.
Роберт Монро разказва в “Окончателното пътешествие”, че е говорил с голямо светещо същество,
което искало той да го боготвори. Това е станало на ниво над 4-то, където полярностите все още
съществуват. Съществото било от светлата полярност. Когато Монро отказал, то си отишло. Монро е
устоял на силата му, така трябва да направите и вие. Огромният брой преживявания, които имате на
Земята от трета плътност, ви подготвят за онова, което предстои. Голяма част от тези преживявания ви
учи да разпознавате и да се справяте с полярностите, на които ще се натъкнете в 4-та плътност и отвъд
нея. Вие ще се справите много по-добре от тези, които избират по-безопасните пътища за инкарниране.
Системата за вярвания в Астрала
Едно от най-населените места в Астрала е системата от вярвания – ниво 26.
Ниво 26 е нивото на християнския рай, ориенталската нирвана, гръцките “Елисейски полета” и т.н.
За която и обещана земя да се сетите (а някои от тях са направо невероятни), всичките са на ниво 26 и
готови да приемат новопристигналия духовен вярващ. Посещавал съм някои от тези центрове. Тези, които
са там, са си изработили вярвания къде ще отидат след като тялото им умре. Това е нивото за
персоналните вярвания, а не висшите центрове за обучение, които са на ниво 27.
Монро описва как е искал да отведе духа на току-що умрял човек на ниво 27, но когато стигнали до
ниво 26, той изчезнал. Това се е случвало на няколко пъти и показва, че духът не може да отиде на нива
по-високи, отколкото тези, за които той/тя е готов.
Едно нещо е общо за тези от ниво 26 – никой от тях не осъзнава съществуването на друга, освен на
собствената си група, защото това не е неговата реалност.
Гръцката област е изключително красива. Огромен мраморен храм с мраморни колони се намира в
центъра и да - можете да взаимодействате с древните божества на Гърция. Можете да видите Зевс, Тор,
Исус, Мария, Куан Ин и други.
Тези божества са просто астрални творения, формирани от енергиите на своите привърженици във
времето. Те съществуват само защото хората продължават да влагат енергии в техните форми. Ако искате
да наблюдавате един интересен ефект, престорете се на това, което християните вярват, че е Исус или
Мария и се спуснете върху облак пред тях и наблюдавайте как духовете започват да ви обожават. Това е
интересен експеримент.
Ню-Ейдж центърът, освен традиционните божества, има “възнесени учители”, “съвети на
старейшините” и др. подобни. Издадени са книги, които описват този център. В този район от ниво 26,
който е на Светлата полярност, ще трябва да си имате работа с местните, които одобряват или не
одобряват вашите действия по време на инкарнацията. Ако сте самоубиец, по-добре да не попадате тук.
Може да ви накажат като ви заселят насила на ненаселена планета! Голяма част от центъра на Ню Ейдж
прилича на показаното във филма “Да защитиш живота си” (с Мерил Стрийп).
ВСИЧКИ структури на вярвания на ниво 26 са просто това – вярвания. Всеки от нас е минал през тях
по време на инкарнациите си. Щом дадено вярване изгуби привържениците си, то започва постепенно да
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избледнява с времето. Има някои бивши вярвания, от които са останали само части от разпадаща се
енергия.
Всички центрове на вярванията са изкуствени творения - те упражняват известен контрол и се
подчиняват на определени правила. Всъщност, няма божества или възнесени владици, които да седят и да
ви съдят там, освен ако ВИЕ не им позволите да го направят. Ето защо е важно да се свържете със своя
Висш Аз. Щом стане това, вие ще преминавате ниво 26 и ще отивате при напредналите, на ниво 27,
където няма божества и т.н. и където можете да контактувате със своя Висш Аз.
Астралната самозащита и Висшия Аз
Мой приятел имаше проблеми с някакво астрално същество, което го безпокоеше. То беше на
възрастен човек и имаше по един рог на главата си над всяко ухо. Като ме видя, каза “А, ето още някой, с
когото ще си поиграя”. Едва каза това и аз му отсякох рогата. Това го свари неподготвен и го изненада.
Той не очакваше, че ще срещне някой, който владее астрална самозащита.
В Астрала има всякакви същества. Монро описва някои от тях. Аз съм виждал още много видове –
има добри, неутрални, неприятни и даже опасни. Аз съм бил обучаван като шаман как да се справям с
различните видове същества в астрала. Това обучение ми позволи да съм готов за информацията в моя
Висш Аз, свързана със защитата и самоотбраната. При пътешествията на Монро едно удължение на
неговия Висш Аз го е водило. Когато сте Събудена Финална Инкарнация нямате нужда от това, тъй като
имате достъп до своя Висш Аз.
Типично в стила на светлата полярност би било да се каже “не обръщай внимание на астралните
същества и те ще те оставят на мира”. Балансираната реакция е смесица от светло и тъмно – ако се
чувствате застрашен, покажете на това същество, че друг път ще трябва да си помисли два пъти преди да
продължи да ви заплашва. Ако не му обърнете внимание, това ще го направи по-смело и ще счита
подобна реакция като слабост от ваша страна. Ще ви вземат за привърженик на Светлите. Баланс означава
да използвате демонстрация, която да го накара да спре. Ако съществото обаче се окаже упорито, това
лесно може да се уреди – понякога е необходимо да го върнеш до енергийното му състояние, особено ако
е създадено от нечия мисъл.
Колко енергия на кое ниво да използвате – когато някой ме конфронтира в Астрала, аз не мисля
какво да направя – действам мигновено. Това е когато използваш чистата енергия на своя Висш Аз.
Висшият Аз никога няма да позволи на Събудената или Финалната Инкарнации да бъдат тиранизирани в
астрала. Нямате представа какво огромно разнообразие на способности ще откриете в своя Висш Аз.
Единствените ограничения са тези, които вие си представяте. Ако трябва да се колебаете и замисляте
как да реагирате на подобна ситуация, преди всичко не бива де се конфронтирате с никой в Астрала, тъй
като това може да ви вкара в преживяване, което може даже да убие вашето физическо тяло. Ако трябва
да спирате и да се замисляте, вие не сте Събудена Финална Инкарнация, тъй като такива инкарнации са
чисто продължение на своя Висш Аз извън самия Висш Аз.
Трето, не можете да блъфирате в астрала. Вашата аура разкрива истината за вас. В Библията има
такъв случай – с демоните, на които казали думите, които казвали Исус и Павел при изгонване на демони,
но демоните им казали: познаваме Исус, познаваме и Павел, но вас не ви познаваме. Самите думи, без
наличието на способност, не означават нищо. И така, тези момчета си изпатили здраво. Същото важи за
Астрала. Името “исус” няма власт над тези нива. Както и да се опитвате да се преструвате, че имате
власт/обучение, което нямате, въпросното същество ще види, че блъфирате и ще продължи да се занимава
с вас поне, за да ви даде урок.
Не можете да лъжете в Астрала. Помнете, полярностите съществуват в следващите няколко
плътности. Трябва да действате отговорно. Можете да научите някои астрални уроци от ниво 27 на
Монро, но останалите астрални уроци ще получите СЛЕД като вашата Финална инкарнация бъде
призована във вашия Висш Аз и продължите напред. Безценните уроци, които сте научили в трета
плътност, ще бъдат отнесени в духовните реалии.
Призраци – нова информация
Често по телевизията показват призраци – виждат ги на кораби, на места, където обитават духове и
т.н. Не всички от тях, обаче, са призраци. Когато виждате дух, който прилича на призрак, но той
изпълнява рутинни или повтарящи се задачи, това НЕ е призрак, а вие гледате в друг времеви период,
където това лице (не призрак) прави неща обичайни за тази личност. Ако винаги виждате това лице да
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прави едно и също то показва, че мястото, където е станало разкъсването във времето, кара наблюдаващия
да мисли, че събитието се “повтаря”, докато всъщност то е същото събитие, наблюдавано отново и
отново.
Когато отидете на място населено с духове и те правят шум, святкат, движат предмети и др.
подобни, това са истински призраци или същества от долните нива на астрала от 4-та плътност. Те се
опитват да ви привлекат вниманието или да ви изплашат. Разликата между това да гледате призрак и в
друг времеви период е, че когато видите призрак, той също ви вижда, а другата личност – не. Ето защо
може да има сцена на жена, която носи табла надолу по стълбите, или на войници, които стрелят –
аномалия във въображаемата тъкан на времето ви позволява да видите това. Линейното време е илюзия –
ВСИЧКИ наши инкарнации вършат каквото вършат по едно и също “време”. Това е концепция за Много
Напреднали.
Да гледате в друг времеви период е еднопосочно събитие, което изглежда е започнало през 20 век и
нараства по честота. Тази способност е била изключително рядка в предишните векове.
Има МНОГО истории за така наречените призраци, които са си съвсем живи в тяхното време, но са
наблюдавани от нашето време като “визия”. Този, когото виждат всяка вечер да свири на латерната си
край линията, жената от 18 век, която обикаля от стая на стая, войникът, който винаги зарежда пушката си
– всичко това са времеви визии. Тези хора НЕ ни забелязват в нашето време, защото те са живи в своя
времеви период. Те не могат да общуват, или даже да видят наблюдателите си. АКО можеха да ни видят,
щяха да си помислят, че НИЕ сме призраци.
Но има и призраци, които са истински призраци и ви виждат и се опитват да ви привлекат
вниманието. Може да са наскоро умрели, или някой умрял от семейството, който продължава да се мотае
наоколо по някаква причина. Може и да са астрални същества, които искат да се нахранят със страха на
тези, които ги видят. Затова, когато гледате такива филми, правете разлика, защото такава има.
Забелязвате ли как някои хора са определено привързани към даден исторически период – събират
предмети и др. и като влезете в дома им – сякаш пристъпвате в съответния период. Това са неща, които не
са необичайни сред едновременните инкарнации. Помнете, тъй като всички инкарнации стават
едновременно И вашият Висш Аз обработва текущата информация от ВСЯКА от тези многобройни
инкарнации, определено количество вибрации от тях могат да се смесят с други, ако съответната
инкарнация има силни преживявания. Едва ли селска информация от средните векове ще се просмуче при
инкарнация от 21 век, тъй като селската информация няма да е достатъчно силна и значителна. Ако обаче
обичате мебелите от 18 век от Римската империя, това означава много. Когато стават такива неща
обикновено се използва терминът Дежа ву. Такива трансфери на енергия стават. По-често това става с
минали периоди, защото връзката с тях е по-лесна посредством книги и др. По-често това става с
Напредналите инкарнации, тъй като те могат по-лесно да се справят с подобни ситуации.
Разкъсване в тъканта на времевите фази може да ви позволи днес да видите нещо, което става
едновременно в “миналото”. Често наблюдават хора, които се сражават. Това е поглед в дупка във
времето.
Вибрациите, които наричаме време, не е трудно да преминат. Нашите инкарнации са навсякъде във
времето. Тези инкарнации от другите времеви периоди са също толкова живи, колкото сте и вие сега. Ако
пътувате астрално във времето, всеки от съответния времеви период би ви помислили за призрак.
Край на Играта: Моментът на знаенето
След физическата смърт инкарнацията отива в астрала. Има момент от престоя й там, когато тя
изведнъж се сеща коя е – проблясък на “а-ха” – в този момент тя изчезва от астрала и се връща в своя
Висш Аз. Това става, когато Финалната Инкарнация на Висшия Аз призове във Висшия ви Аз. Това “а-ха”
се случва, когато се върне цялата памет в астралните сегменти на този Висш Аз – миг преди целият Висш
Аз да тръгне за други плътности.
Причината, поради която Висшият Аз не остава с инкарнации, които са напълно осъзнати е, защото
вторият етап на Играта в трета плътност се разиграва в астрала – в 4-та плътност. Ето защо голяма част от
астрала отразява физическото. Ако са напълно осъзнати, едновременните инкарнации на Висшия Аз освен
Финалната Инкарнация не биха могли да играят Играта в астрала според нейните правила. Полярностите
щяха да бъдат сериозно застрашени и биха преминали към Баланса. Това противоречи на Играта. Затова,
когато Висшият Аз завърши едновременния си път посредством своята Финална Инкарнация, той/тя
призовава всичките си инкарнационни потоци обратно през Времевата Връзка. Тогава филтрите и
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блоковете на всяка инкарнация биват отстранени. Проблясъкът на “знаенето” озарява всяка инкарнация,
докато всички те се връщат обратно във Висшия Аз. Те свалят своите “костюми” за Играта, стават едно с
Финалната Инкарнация и продължават към следващите преживявания и предизвикателства от играта в
трета плътност.
Бащата на самоубило се момче ме помоли да се свържа с него. Свързах се и му казах, че на ниво 27
има прекрасна библиотека, където може да намери всички отговори. След време той се появи във
всекидневната ми и ми каза да предам на баща му, “почакай, докато откриеш това, което аз открих”. Беше
много щастлив и след като предаде съобщението изчезна от астрала. В следващото издание разкривам
какво стана с него. Това ще стане с всяка инкарнация под ръководството на Финалната Инкарнация. Това
ще бъде прекрасен, освобождаващ за всички ни момент.
Страхът като основа на всички проблеми
Един пример: Не знам колко пъти съм чувал, че мъж А е “просто любопитен” относно гейовете и
начина им на живот, докато в същото време е женен за жена. Почти всички мъже, с които съм имал
удоволствието да танцувам, са били женени с деца. “Жена ти знае ли?” Разбира се, тя и понятие си няма.
“Защо си женен, след като предпочиташ да си с мъж?” Това ги кара да направят пауза и да измънкан
някаква глупост относно “очакванията” на другите към тях и т.н. “Значи, живееш живота на някой друг?”
- “Просто съм любопитен”, казват те. Бас държа, че си, но любопитен не означава да идваш при мен всеки
вторник, докато жена ти е заета. Между другото, това беше през 80-те. Да, обществото и извънземните
команди в ДНК са ви поставили в този затвор, но само ВИЕ имате ключ за тази килия и този ключ сте
ВИЕ. ТЕ не искат да знаете, че ключът сте ВИЕ.
Друг пример са хората, които живеят с несъвместим за тях човек. ВСИЧКИ ние познаваме такива
хора. Е, какъв е смисълът? “Заради децата”, казват те, но казвам ви – най-лошата възможна причина е,
когато се прави “заради децата”. Децата забелязват ВСИЧКО и така им причинявате много по-голяма
вреда, защото растат в изпълнен с вражда дом и гледат хора, които са нечестни спрямо самите себе си,
след като оставят това да продължи. Ще повторя: ключът за килията сте ВИЕ.
Тези два примера (и множество други) имат обща причина – СТРАХЪТ. Дървото на страха има
много отровни плодове: очакванията на другите, финансите, децата и т.н. Тези хора предпочитат да
откъснете един два от плодовете на дървото, докато те го поливат със сълзите на самосъжалението.
Премахването на плода, обаче, НЕ решава проблема. Проблемът е в източника на плодовете – СТРАХЪТ.
Вместо да поливате дървото със сълзите си, използвайте своя ключ, за да избягате от ситуацията.
Да, вложените от извънземните команди имат дял в това. Всички тези странични продукти на
Дървото на Страха оказват влияние върху инкарнациите от ниско и средно ниво – чак до Напредналите
Инкарнации.
За съответната инкарнация това са преживявания и уроци. Така духът преживява стереотипа,
осъзнава го и евентуално прекъсва цикъла. Ако този цикъл не бъде прекъснат, Духът не напредва.
Не можеш да промениш цикъла, но можеш да посочиш на инкарнацията страха като фактор и
според нивото, до което е напреднала, това може да й послужи като необходима искра и в резултат Духът
да започне да приключва цикъла дори и този процес да продължи до следващата му инкарнация. Тънкият
момент тук е да НЕ се опитваш да насилваш нещата. Най-добре е просто да направиш коментар, да им
отговориш на въпроса, ако зададат такъв, и да оставиш нещата. Това е Законът на Позволяването – да ги
оставиш да правят своите грешки дори след като си им дал най-добрия съвет. Те ще научат ДАЛЕЧ
повече, ако преживеят болката от своите решения и последиците от тези решения.
Въпросът е, че АКО изпитват болка, те могат да променят своя път като вземат нови решения
при условие, че успеят да превъзмогнат своя страх. Помнете, ТЕ трябва да направят това. Не им
натяквайте. Бъдете техен приятел - дори и да не вземат решението, което бихте взели вие. ВСИЧКИ ние
сме на различни нива на напредък. Законът е прост, но няма да можете да го приложите, докато не станете
Събудена Финална Инкарнация за своя Висш Аз.
Това ми напомня нещо. Балансът НЕ е неутралност. Неутралността и липса на баланс и
стагнация. Балансът е доста активен. Помислете над това, но не се обвинявайте, ако не го разберете. ЩЕ
го разберете, когато ви дойде времето.
Наблюдение: Страх и манипулации
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Основната цел, поради която се прераждаме в 3-та плътност, са преживяванията и онова, което
можем да научим от всички преживявания през всичките си инкарнации. Сега се приближаваме към края
на Играта и сега има повече варианти на преживяванията, отколкото когато и да било от потъването на
Атлантида насам. Има и такива, които отричат вашите преживявания като се надяват, че по този начин
Краят на Играта ще бъде отложен и удължен.
Ето някои от онези, които искат Краят на Играта да не се състои:
Правителството – то издига огради, за да ограничи потенциалните ви преживявания. То гледа не
как да служи на хората, а как да ги ограничи. То би трябвало да служи на хората, а не на религиите или на
отделни групи. Правителствата са агенти на Играта и Тъмната полярност. Политиците или се прекланят
пред Тъмните, или биват отстранявани от сцената и заменяни с други. Правителствата са основни играчи
в ограничаването на вашите преживявания.
Религията – тя служи на извънземните богове и ви втълпява, че имате само един живот.
Последователните инкарнации помнят преживяванията си и напредват много по-бавно. Добре, това е
техният път, но когато се опитат да превърнат своя път в НАШ път, те се превръщат в агенти на Играта.
Религията ограничава преживяванията ви и иска да отдадете силата си на извънземните богове и да
останете в неизвестност за своята сила и за истинската природа на своя Висш Аз.
Медицинските организации – машини за информация, основани на страха. Ако правиш това,
ако правиш онова, холестеролът, мазнините и т.н. СТРАХЪТ, че ако не се подчиняваш, няма да доживееш
до 90, а можеш да умреш – задъхване – на 75. Това са инкарнациите, които изцяло се идентифицират с
тялото. Вашият Висш Аз може да има толкова инкарнации, колкото иска. Той определя времето и начина
на смъртта. НЯМА ограничения във връзка с това. Каквото и да правите, това няма да удължи живота ви и
с една секунда по отношение на това, което Висшият ви Аз е решил. Затова някои пушачи живеят до 99, а
спортисти или такива, които спазват всичко казано от медиците, ги блъска автобус на 28. За холестерола
се притеснява тялото – не Духът. Тези хора си отказват удоволствията, защото вярват, че холестеролът им
действа зле – в резултат минават на ДИЕТА с пълни с аспартам безалкохолни и се тъпчат с полезни
хапчета. Ако вярвате в своя Висш Аз, ще действате в съответствие с това. Ако позволите на вашето тяло
да ви контролира – да, ще имате преживяването, но това показва, че не сте на много Напреднало ниво.
Една жена ми каза, че се страхува от холестерола, защото лекарката й казала, че може да получи
удар и да не може да се движи. Страхът е оръжието тук. Преоблечен под дегизировката “ние сме тук, за да
ти помогнем”, тези групи са тук, за да ви ограничават и контролират, като ви карат да отдадете силата си
на тях.
Има и други подобни групи, но вие схващате идеята. Става дума за хората, които ви карат да
отдадете силата си на тях и искат да ви манипулират да отречете своите преживявания, ако те не са
разрешени от полярностите.
Да се събудите за това е част от вашата цел в тази инкарнация. След това осъзнавате, че тези хора
не са ви необходими, защото сте цялостни сами по себе си и че те съществуват, за да поставят огради
около вас и да ви държат в кутия, която сами са създали. Докато не започнете да пренебрегвате така
наречените авторитети/личности/групи, вие сте все още в значителна степен обвързани с Играта.
Страхът е най-често използваното оръжие в света – то се използва еднакво и от тъмната
полярност, и от светлата, и от тъмната, маскирана като светла. Страхът се използва много успешно –
особено в САЩ. Страх от арабите, от вещиците, от гейовете, от подозрителните, от различните и т.н. В
САЩ с готовност отдават силата си и конституционните си права, за да може онези, които използват
оръжието на страха да ги “защитят”.
Основната цел на онези, които използват страха, е да отдадеш силата си на външно божество или
на какъвто и да е ВЪНШЕН източник. Ако сте контролирани от страха, значи тялото ви все още сериозно
ви контролира. Страхът храни и съществата от низшия астрал, които са готови на всичко, за да причинят
страх в инкарнациите от 3-та плътност.
Някои ми казват, че не се страхуват от нищо. Който твърди това, има дълбоки страхове, които
той отказва да признае, защото не иска да се справи с тях. Не е слабост да имаш страхове – слабост е да ги
отричаш. Трябва да ги признаете, за да можете да се справите с тях.
Страх от физически ситуации, от жени, от мнението на хората, от това, че не знаеш всичко, от
това, че не си съвършен и т.н. Открийте сами своя страх.
Въпросът обаче е в това, че когато се страхувате от нещо, вие привличате точно това нещо . Това
е част от Играта. Дава ви се, за да го превъзмогнете. Страхът от смъртта е любимата дреха, в която
правителството обича да облича страха.
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Предстоеше ми да пътувам за Китай. “О, ама не те ли е страх след септември 9/11? Ами тази
линия е в списъка със застрашените от терористи! Ами не те ли е страх, че може да те убият? “ Не, по
дяволите. Много важно! Ще си събера инкарнациите и ще продължа другаде. Страхът от смъртта –
ГОЛЕМИЯТ страх на тялото.
Превъзмогването на страха е ДЪЛЪГ процес, който отнема стотици инкарнации. Това е главната
цел на вашия Висш Аз през инкарнационните потоци. Вие ЩЕ успеете посредством своята Събудена
Финална Инкарнация. Не отричайте страховете си и не ги подтискайте, а ги проучвайте и признавайте
пред себе си. Опитайте се да се уговорите с тях, да ги контролирате. Да се информирате е добро начало.
Страхувате ли се от паяци, змии или други влечуги? Четете за тях, започнете да ги разбирате. Заменете
страха с предпазливост. Тези две неща НЕ са едно и също. Предпазливостта идва със зрелостта.
Предпазливостта измества страха на нивото на разбирането.
Ако искате да видите страх в нечии очи, разкажете им за влечугоподобните, които си сменят
формата. Страхуват се от тях, защото ако признаят, че ги има, ще трябва да направят нещо по въпроса по
един или друг начин (а има повече от един начин да се справят с този материал). Затова предпочитат да не
се интересуват от това. Ако все пак се поинтересуват, вариантът е “кой ще ни спаси” (пак външно
божество). Страхът идва и от това, че ще трябва да се изправят пред лъжата за американските свободи.
Трудно е да направиш това преди да стигнеш до Средно-напреднали нива и отвъд тях. Ще научите как да
се справяте с това КОГАТО станете готови.
Ако сте стигнали до там да станете зависим от някой или правителството и очаквате те да ви
спасят, значи сте станали идеалният гражданин на империята Орион. Тяхната кралица харесва такива
хора, които се подчиняват и страхуват, защото така са лесно контролируеми. “Ние ще мислим за теб”,
казват ти те. Това е задънена улица и е много трудно при цялата тази технология наоколо, каквато не е
имало от потъването на Атлантида. Краят на Играта е. Пазете се от страха. Вземете си обратно своята
сила!
Често се говори, че при нас защитават свободата. Това не е вярно. То е като използването на
думите “любов” и “правя любов”. Не е същото. Можеш да правиш секс с някой, който даже не ти харесва.
Но думата се употребява в двата смисъла. Така и правителството използва думата “свобода” – с друг
нюанс. Това не е истинската свобода.
Играта знае, че не можете да предизвикате насила духовния Напредък. Той трябва да си дойде с
времето и съответната скорост.
Играта използва това и създава конфликти в името на Свободата. Тази свобода няма общо със
Закона за Позволяването. Желанието да контролираш някого не е свобода. Да си налагаш волята,
независимо дали над индивид, в национален или глобален мащаб, НЕ е “свобода”. Затова, когато чуете да
се говори за “свободи” от нашия Адолф знайте, че това е поредният опит за заблуда на населението.
Едната полярност обича това. Другата го мрази. Конфликтът между полярностите – сърцевината на
Играта. Крайният резултат е, че само Балансът е ефективен и води към по-висши плътности.
Боговете и ДНК командите
След като духът е преминал средно Напредналите нива, той постепенно преодолява стремежа
към “боготворене на божества” и развива способност да различава и прозира през лъжите на вградените в
тялото команди. Това е един от проблемите, забелязани от Орион, поради който искат да проектират
наново земните човеци в нещо друго. Това няма да стане. Ще трябва да изчакате, за да видите как ще се
развие Играта.
Сега за долния астрал И ниво 25 на Монро. Когато древните човеци били разделени на полове и
ДНК командата “покорявай се на бог” била инсталирана, Империята знаела, че боготворенето ще бъде
удовлетворявано на 2 нива – физическо и астрално. Физическото е очевидно. Астралът включва
определени низши астрални същества, които използват свободно даваните при боготворенето енергии особено ако човекът боготвори от СТРАХ. Това храни астралните същества от долния астрал.
“Страхувай се от бога” още е тема на съвременните религии. Или: “Ако не можеш да обичаш Бог
– страхувай се от него”. Този страх личи във фантазиите за ад, дяволи и изгаряне в ада.
Съществува ли митичния ад? Да, в низшия астрал, поради енергията, вливана в създаването му от
онези, които вярват в него. Той е просто астрално творение, създадено неволно от съществата, които са
истинските богове, но не си знаят възможностите. Човек не може да бъде “изпратен” там, но може да
отиде там, ако вярва, че трябва да отиде там.
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Същото важи и за религиозните сектори, описвани на ниво 25 от Монро. Когато посетих това
ниво, в него имаше част за християните, за мюсюлманите и т.н. и при това никоя от групите не
осъзнаваше достатъчно, за да усети/види другите. Можеш да отидеш в гръцкия сектор и да разговаряш с
Атина, Хермес и т.н. и те ще ти кажат, че боговете са именно тези, които виждаш. Всъщност, това са
астрални творения от онези хора, които боготворят тези същества. Поклонниците са създали астрални
богове, чието съществуване се поддържа от тяхната енергия на поклонение и отдаденост. Можете да
видите там и богове, които вече нямат поклонници и чиито форми постепенно изчезват. ВСИЧКИ тези
псевдо божества евентуално ЩЕ се върнат към своите безформени енергийни състояния, когато Висшите
Аз си тръгнат.
Както Монро казва, в бъдеще библиотеката и здравният център от ниво 27 вече няма да ги има,
защото няма да има нужда от тях. И други нива, създадени от Висшите Аз, ще се разсеят, защото
истинските богове – хората, ще са престанали да създават тези нива. Те ще са се придвижили към нови
преживявания и вече няма да имат нужда от нищо на тези нива.
Във фразата “Трябва да имаш един Бог” Бог трябва да се разбира като “Висш Аз” тоест за вас
вашият Висш Аз е бог. Фразата “Аз съм твоят Бог” трябва да ви подсеща за вашия Висш Аз, който трябва
да е висшият авторитет за вас. Мнозина от тъмната и светлата полярност искат да ви отклонят от това
знание и да ви насочат към външни богове и авторитети. Това е голямо препятствие по пътя ви, но никога
няма да намерите своя Висш Аз, докато не започнете да търсите вътре в себе си. Докато търсите външни
богове – ще попадате в задънена улица. Никой от извънземните, митологичните или религиозните водачи
не
може
да
ви
спаси.
Да, приемайте идеи от външни източници, но ги адаптирайте така, че да пасват на вашия път.
Отхвърляйте онова, което не ви допада и адаптирайте онова, с което резонирате – така формирате своя
личен път, който ще ви отведе към вашия Висш Аз, към по-висши плътности и преживявания, които те ще
ви предложат за вашия напредък. Най-хубавото тепърва предстои.
Наблюдение: Разрушителният за чакрите символ – Кръстът
Християнският кръст е символ, който руши всяка чакра, над която е поставен. – структурата на
кръста прави това4. Мнозина го носят на гърлото си – така тази чакра (за ясното виждане) не може да
функционира правилно. Други го носят на дълга верижка до сърцето – емоционалния център и портал към
по-висши способности. Някои го носят на колана си. Така увреждат чакрата при слънчевия си сплит –
защитната.
Полагането на клетви – нито президентът, нито конгресът държат на клетвите, които са полагали.
Тези клетви, че те ще пазят нацията и т.н. са илюзия. Врагът не е отвън и президентът не пази
конституцията от външни врагове, защото самият той е неин враг, докато конгресът допуска всичко това.
Илюзията, в която онези с властта искат населението да вярва е, че ще ги “пазят” от врагове, терористи и
т.н. Но тя е САМО илюзия. Враговете, които те имат предвид са изкуствено създадени – точно както
Хитлер през 30-те. Нещата обаче ще се влошат преди да се подобрят. Затова наблюдавайте и
анализирайте. Търсете измамата и лицето зад кулисите, за да разберете правилно Играта в трета плътност.
ТРЯБВА да осъзнаете, че ВСИЧКИ религии, включително средствата за контрол, искат да
гледате някъде навън за “спасение”, да отдадете силата си на външни божества. Не слушайте какво ви
говорят – гледайте какво вършат – това е доказателството. Вие обаче трябва да си върнете силата.
Второто, което трябва да осъзнаете е, че ВИЕ създавате своята съдба. Трябва да излезете от
положението на жертва и да спрете да мислите, че някой друг ви е виновен за това, че сте в еди-каква си
ситуация. В новата реалност няма да има жертви. ТРЯБВА да поемете контрол над себе си. Например, ако
пушите, не обвинявайте за това тютюневите компании, стреса или нещо друго. ВИЕ сте решили да си
създадете този навик и това пристрастяване. Вината/отговорността за него е ВАША. Не хленчете и не се
4

Ето и мнение за кръста от друг автор: “Днес в символ на християнската религия е превърнато разпятието. Но то е
направено от човека – не е дадено от Бога. Истинският кръст е с 4 еднакви рамена. Физическата материя на Земята
функционира на дължината на вълната на четворката и този факт, символизиран от 4-те рамена на кръста се демонстрира от 4те посоки на света, 4-те материални царства, 4-те основни елемента и 4-те раси . Когато всяка четворка бъде разделена на 3,
това прави 12 и така се установява връзката с духовната дължина на вълната на Слънчевото тяло. Посоките на света също са 4,
както и 4-те елемента на материята – земя, вода, въздух, огън. Вие свързвате Великден със смъртта и възкресението, мислите за
Великден само от гледна точка на физическото ниво и затова за вас кръстът символизира смъртта и възкресението, но в
действителност той има много по-широк смисъл, тъй като символизира законите, които управляват тази планета. Осъзнайте, че
истинският кръст символизира целта на тази планета: хармонизирането на 4-те раси и 4-те елемента”. Бел. пр.
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оплаквайте. Да, тъмните сили стоят за това, да, тютюневите компании стоят зад това, но въпреки всичко
ВИЕ имате свободната воля да решавате дали да поддържате този лош навик. Същото е и с алкохола и с
другите пристрастявания. Вземете обратно силата си и променете това, което искате да промените.
Вглеждайте се вътре в себе си за напътствия и съвет.
Ритуалите
Религията и тайните общества използват ритуали за да контролират лицето и да му напомнят
“къде му е мястото”. Религията ги обича много – ходи на църква всяка неделя, иначе ЩЕ ОТИДЕШ В
АДА, например. Всички религии използват ритуалите, за да напомнят постоянно на своите последователи
(правилната дума е стадо), че те са предмет на капризите и настроенията на техните божества И че не
трябва да мислят за нищо друго, освен как да се подчиняват на това божество. “Грях е да се задава този
въпрос” често са ми казвали в католическото училище. Трябва да приемеш това без да задаваш въпроси и
да го правиш просто защото бог казва така. Това са глупости, но те държат мнозинството от овцете на
линия – в страх от тяхното божество.
Ритуалите, редовно практикувани, държат лицето подчинено на божеството независимо кое е то
– аллах, Кришна, Буда. Колениченето, поклоните, използването на фрази като “бог казва” или “в божието
име” са начин да ви покажат, че друг контролира вашия живот. Само че тези същества ще контролират
живота ви само АКО вие им позволите. Ритуалите ви показват, че сте подвластни на други същества.
Хората, които са си възвърнали силата знаят, че божеството е в тях самите и че те сами са отговорни за
своето спасение. Те не се опитват да избегнат отговорността. Този бог казал това, оня казал онова –
осъзнайте, че важното е ВИЕ какво казвате, ВИЕ какво решавате, защото отговорността за вашето
спасение е ВАША. Правят се ритуали за опрощаване на греховете – няма грехове, има само различни
преживявания. Учете се от грешките си, ако не искате да ги повтаряте. Поискайте прошка от някого,
когото сте наранили, а не от измислени божества. Няма грях – има само преживявания, които ви помагат
да израстване и съзрявате. Влечугоподобните обичат да носят маската на Бог, аллах и т.н., но снемете тази
маска и ще видите разцепения им език.
Някой кихва и ритуалът повелява да му кажат “Бог да те благослови”. Някои знаят за какво става
дума и пак го казват, защото звучало толкова мило. А говорим за програмиране. За да прекратите
контрола от външните божества, спрете да използвате ритуалите одобрени от тях. Кихането няма нищо
общо с благославянето, но трябва да съберете кураж и да нарушите правилата. “Грях е да мислиш, че не
си роб на “бога”. Глупости!
Безсмислените фрази са загуба на енергия. Като ми кажат в такъв случай “Бог да те благослови”
им казвам “кой бог”? Това ги отрезвява. Ако някой кихне, или ако вие кихнете на обществено място –
най-добре е да пренебрегнете това. Животът продължава. А ако ви питат защо не участвате в ритуала –
обяснете им. Ако някой си избере да изпълнява тези ритуали – добре. Но кажете на някого “не изпълнявай
този ритуал спрямо мен, защото това ме обижда” – гледайте каква ще е реакцията му. Защо? Защото
нарушавате правилата, а щом стереотипа се наруши, това се разпространява.
Тайните общества – масони, мормони, Череп и Кости и т.н. масово използват ритуали със същата
цел. После това се предава по-нататък – “правителството знае кое е най-добро”. Вижте колко много хора
тичат при правителството, при шефа си, за да им решат проблемите. Но вие никога няма да се научите,
докато не поемете отговорност и не свикнете сами да намирате решенията. Той не правеше каквото
мисля, че би трябвало, затова се оплаках на властите. Кога тези хора ще възвърнат обратно силата си и ще
пораснат?
Това бяха само няколко примера за ритуалите. Потърсете ритуалите в своя живот. Кога отдавате
силата си на друго лице, място или предмет? Помислете ЗАЩО го правите. ТРЯБВА ли да го правите?
Ако отговорът ви е “бог, правителството/обществото очакват това”, значи го правите по грешна причина.
Добре де, няма да го правя, ама какво ще си помислят другите? –въздишка. Направете го.
Колениченето
Колениченето при женитба, полагане на клетви и др. произхождат от империята Орион. Мъжът
трябва да коленичи пред жената, докато измолва от нея нещо – това е древна практика в Империята. Не
случайно в кралските общества в Европа то било силно застъпено по всевъзможни поводи. Колениченето
демонстрира покорство. Използва се и днес. Казват “традиция” – да, традиция, започнала в Империята.
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Отново става дума за полярностите, за авторитетите и за контрола. Затова следващият път, когато видите
някой да коленичи, спомнете си за Орион.
Капаните на Играта – поклонението пред предците и генеалогията
В Азия поклонението пред предците е традиция. Генеалогията започнала с кралските особи
(лакеите на Империята Орион), които така демонстрирали своето право да управляват. Днес генеалогията
е цел на мормоните. Защо за Играта е толкова важно да се кланяш на своите предци? Защото така се
идентифицираш със своето тяло, а не със своя дух. Ако се придържаш стриктно към това (а всички ние го
правим, докато сме на ниско или средно ниво), никога няма да погледнеш на себе си като на инкарнация
на своя Висш Аз, спуснала проекции в различни раси и времеви периоди, за да събере специфичните
преживявания необходими на този Висш Аз.
Чувствате се задължени да казвате или правите неща, защото във вашия род е прието така. Това е
начин на Играта да ви държи заспали. Ако знаехте, че родът е просто превозно средство за текущата ви
инкарнация, може би нямаше да участвате във войната, или да се омъжите за “правилния човек”, или да
поддържате предаваните от поколение на поколение традиции.
Знаейки, че сте инкарнация на своя Висш Аз, знаете, че вие сте във всички тези преживявания,
които ви учат да харесвате или не харесвате. Ако четете този материал, вие сте
арабин/африканец/европеец/азиатец и т.н., както и християнин/мюсюлманин/будист и т.н. Ако разбирате,
че сте всички тези хора в различни времеви периоди, ясно е, че не бихте воювали със себе си. Но това
става в периода след средното ниво.
Спазването на традициите е безсмислено, освен ако не ви доставя удоволствие. Аз например
украсявам за Коледа, но не съм религиозен и съм адаптирал този празник така, че да ми пасва на мен, а
НЕ на религията. Когато адаптираш нещо така, че да ти пасва на самия теб, ти си на ниво средно
Напреднал или по-високо.
Някаква жена ме попита дали съм си правил генеалогично дърво. Казах “не”. Според нея някой
си бил направил генеалогичното дърво чак до Адам. Да бе!
Затова знайте какво представлява почитането на предците в действителност. Всички минаваме
през това преди да израснем.
Висшето образование и Орион
Жените с висше образование са повече от мъжете. Империята иска да доминират жените – при
тях е така. Когато Империята се наложи, ще иска покорство на мъжете пред жените. Затова равенството
на половете никога не е било цел – то е било просто оправдание за доминирането на жените. Причината –
ДНК командите, имплантирани от Орион.
Висшето образование е необходимо за развиване на ума и така е било от векове. Но сега мъжете
избират да не бъдат образовани – ТОВА е ДНК команда в действие. Те предпочитат да се занимават със
спорт или забавления от ниско ниво, вместо да развиват ума си. Повечето хора приемат това като
нормално, но Напредналите и Финални Инкарнации виждат в този факт поредния начин за подтискане на
мъжкия пол на Земята.
Какво може да се направи? Само мощен дух (Финална или Много Напреднала Инкарнация) може
да тръгне срещу ДНК командите. За щастие, приближаваме се към края на епохата и ДНК командите на
Орион няма да се проявят напълно. Една от ключовите дати е 2012 година. Много от Финалните
Инкарнации са тук сега поради уникалната ситуация на Земята – лебедовата песен на намесата на Орион.
Точно когато си мислят, че са придобили всичко, то ще им бъде отнето. Някои ключове има в книгите на
Монро. Възвърнете си силата и се подгответе да излезете от Играта, АКО ви е дошло времето за това.
В една книга четох за отхвърляне на бялата раса и обвинения към мъжете оневинявайки жените.
Това е чиста ДНК команда на Орион в действие (предвидена да се задейства точно сега). Кралицата на
Орион би се гордяла с този човек. Расите, различията и уникалността, са необходими на едновременно
инкарниращите се, за да имат те различни преживявания. Същото е и когато този автор нарича
планетарния дух “майката-природа” и твърди, че тя се опитвала да изтреби всички мъже от планетата.
Това, разбира се, са пълни глупости.
Орион и свалянето на шапките
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Защо мъжете трябва да си свалят шапките, когато влязат някъде, а жените – не?
От времето на шлемовете винаги се е носило нещо на главата като защита от студове и дъжд.
Има всякакви шапки. Високите шапки (на църковни дейци и пр.) демонстрират превъзходство над
останалите. Както те, така и короните и диадемите, произхождат от Орион.
Та защо мъжете трябва да си свалят шапката, а жените – не? Защото така е в Орион, където
управляват женските създания, а мъжките са втора класа. Затова мъжете трябва да засвидетелстват пред
жените своето покорство. ДНК командите на Орион са много активни сега на Земята, особено в САЩ,
Канада и Западна Европа.
Сексуалните затворници
Днес по радиото коментираха, че една холивудска звезда отказала да прави секс със съпруга си, с
което няколко други жени се съгласиха. Добре, но това трябва да означава, че твоят съпруг е свободен да
си търси секс другаде, нали? Не означава това ли? Ами тогава ти го държиш като сексуален затворник.
Това е точно обратното на това да държиш някого заради секса и да настояваш да правите секс. За мъжете
ако няма секс, няма роман. Това е понататъшно развитие на ДНК командата на Орион да бъде на
разположение за капризите на жените.
Поради тази форма на контрол съм против женитбите – доколкото жените ги използват като
разрешение да контролират живота на мъжете. Затова не ходя на годежи и сватби. Женитбата е средство
за контрол, създадено от Орион при разделянето на половете. Влиянието на женитбата продължава и до
днес, но тя вече не се счита за толкова “свещена” както преди.
Много бракове се разтрогват, защото така наречената “любов”, която при тях е “похот”, след
женитбата става нещо рутинно. Ако просто живееха заедно и се разделяха, когато искат, това нямаше да е
така. В дълбока древност този капан с женитбата не го е имало. Под влиянието на Орион жените искат да
са мъже (но запазвайки си статуса на жени). – това е причина за голяма част от хаоса днес.
Това не е нещо, което може да се коригира. Феминизмът се разпространява като вирус в Китай,
Индия и Непал. Империята Орион ще обхване цялата Земя, ако не бъде спряна от предстоящите събития.
Не може да има връщане към миналото. Миналото е минало. Но и доминирането на земята от
жените няма да се осъществи. Ние сме в мрака на трета плътност. Мракът ще бъде изгонен, но преди това
ще стане още по-тъмно. На плановете на Орион, за щастие, им е съдено да пропаднат. Ще настъпи изцяло
НОВА ера. Държането на сексуални затворници от мъже или жени ще бъде премахнато, както и други
престъпления срещу Висшите Аз. Една от причините Висшите Аз да са тук, е да се учат от ужасните
грешки/преживявания на Земята, за да ги избягват в бъдеще, когато създават светове.
Ориентация към тялото – ориентация към духа
Поздравителните картички,
- когато са ориентирани към тялото, съдържат поздравления по случай: раждане, годеж,
женитба, завършване, религиозни събития.
- ако бяха ориентирани към духа, поздравленията щяха да бъдат по повод: смърт, развод, раздяла,
излизане извън обсега на религиозния контрол.
Съчувствието
- когато е ориентирано към тялото, се изказва в случай на: смърт
- когато е ориентирано към духа, се изказва в случай на: годеж, женитба, раждане, и др.
Когато инкарнацията не е събудена, не разбира защо трябва да е така, а когато бъде събудена – не само
разбира, но е и СЪГЛАСНА с това.
----- --Много войни са били водени в името на бога. Спомнете си първата световна война, когато Бог е
помагал и на двете страни – вярно е, защото този бог е с извънземен произход и целта му е била да държи
земляните разделени. Какво щеше да стане, ако повечето хора бяха отказали да се бият? Хората нямаше
да са разделени и на Орион нямаше да й е така лесно да ги владее.
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На религиозна основа се разиграват всякакви драми – това е тактиката на влечугоподобните –
използва се страхът (от ада, от дявола, от смъртта). Така генерираният страх храни влечугоподобните от
4-та плътност.
Драмите се увеличават непрекъснато. За да излезете от Играта, трябва да спрете да участвате в
оркестрираните от влечугоподобните драми. Наблюдавайте, вземайте си бележка, но се пазете от това да
бъдете помитани от приливната вълна на страха.
Какво е най-лошото, което може да се случи (според това какво си мислят повечето хора)?
Тялото да умре. Е, и? Духът остава жив. Няма ад и рай – те са лъжа, за да бъдат контролирани масите.
Съществува вечен напредък, нови преживявания, нови познания и нови места за проучване, които са
напълно различни от Земята. Влечугоподобните от 4-та плътност няма да се мотаят край вас или дома ви,
ако не се генерира страх. Те биха гладували, ако не се генерира страх. Но там, където той се генерира –
при престрелка в училище, убийства и предавания по телевизията предизвикващи страх, то хората, които
генерират страха, дават безплатна покана на влечугоподобните от 4-та плътност, а те никога не отказват
безплатно ядене.
В книгата си “Окончателното пътешествие” Монро казва, че всеки опит за преустройство на
Земята ще бъде неуспешен, защото именно това е начинът, по който е трябвало да бъдат нещата през
цялото време. Така трябва да бъде, за да могат обитаващите тук да съберат съответния набор от
преживявания. Земята ЩЕ си върне перфектното състояние, но едва след катаклизмените промени.
Съществува напредък, всичко ще се промени, но не мирно и спокойно. Тази промяна ще стане доста
драматично. Последователите на светлите сили се страхуват от това. Вие НЕ СТЕ СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО
ТЯЛО. Вашето физическо тяло е само продължение на вас – вашия костюм за настоящата ви инкарнация.
Лъжата, че сте “само човек” е измама, създадена от влечугоподобните, както и лъжата “имам
само един живот”. Да, имате само един живот като Бил или Бети, но имате МНОГО други като Джим, или
Филис, или еди-кой-си. Заглушете шума от пропагандните машини на влечугоподобните и техните лакеи.
Влезте навътре в себе си и открийте своята истина. Тя е там.
Ню Ейдж религиите
Ню Ейдж религиите получават повече привърженици напоследък, защото толерират по-широк
обсег от вярвания и сексуални ориентации. На повърхността те изглеждат като страхотно подобрение
пред пропитото с вина и кръв и болка християнство. Но това е само на повърхността, защото те също
пренебрегват факта, че хората съществуват и отвъд 3-та плътност и в по-висши реалности, където няма
богове и богини. Те също вярват в превъзходството на жената над мъжа, както е във всички сфери на
Империята Орион.
Същото се отнася и за масовото “обучаване” на шамани. Студентите ги учат на разделяне по
полов признак на всички духове, използват се понятия като “майката-природа”, „майката-Земя” и др. Този
масов шаманизъм не е истински, но служи на Орион, затова го насърчават.
Ню Ейдж религиите са поредната клетка за духа, за истинския вас. Докато се занимавате с
подобни религии ще ви бъде трудно да видите духа като неполяризирано интелигентно същество. То не е
ин/ян модела, който показва равните мъжки/женски полове, а отделната, но перфектна смес на ин/ян
преди изкуственото им разделяне.
Онези, които се идентифицират с тялото си, пренасят това и на нивото на Астрала, където Играта
продължава. Ако вие, докато сте инкарнирани, узнаете кои сте И действате в съответствие с това като не
играете Играта, освен когато това е необходимо (създаването на деца, женитбата и “Нуждата” от
противоположния пол – основни течения в Играта), ще можете да се придвижите отвъд Играта завинаги.
Това е Финалната Инкарнация.
Както в древния Рим – не ги било грижа на кого се покланяш, стига да се покланяш някому.
Наличието на множество божества, предвождани от богинята, държи вниманието ви съсредоточено върху
външното спасение. Това иска Играта – да търсите външно спасение и да мислите, че сте нищо без
божество. Но щом откриете кои наистина сте в своята Финална Инкарнация, Играта вече няма власт над
вас, нито пък онези, които я играят, защото вие сте готови да се придвижите отвъд нея и нейните
създатели.
За да откриете истинския си аз, трябва да се придвижите отвъд религиите, защото всяка религия е
поредния капан, поредната клетка за вашия дух.
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Земните поклонници се молели на изображенията на тези, които вярвали, че са истинските
божества. Така създали астрални изображения на тези богове/богини. Именно астралните форми на тези
същества продължават да събират енергиите на въпросните поклонници, генерирани от техните умове.
Така отделяната от тях енергия отива на ниво 25 в Астрала, описано от Монро.
Бил съм в гръцкия пантеон на ниво 25, както и в китайския. Тези астрални творения изглеждат
точно както поклонниците вярват, че изглеждат. Гръцкият е изключително впечатляващ. Но без
непрекъснатото зареждане с енергия от поклонниците, тези астрални конструкции биха се разпаднали.
Именно волята на поклонниците им дава живот и поддържа формата им.
Вие сте по-силни от тези божества, защото сте един от онези, които са създали тази форма. Вие
сте и по-мъдри, защото изображението не може да бъде повече от онова, което е енергията на
поклонниците.
Докато религиозен лидер или друго може да ви накара да отдадете силата си на външно същество
или идея, вие не сте готови да излезете от Играта. За едновременно инкарниращите се Висши Аз
ВСИЧКИ религии са задънена улица.
Ню Ейдж шаманизъм – “животните на силата”
Търсенето на сила и контрол над другите винаги е обхванато от полярностите – както тъмната,
така и светлата. Истинските шамани нямат “животни на силата” – те искат напътствия от духовете на
животните. Ако шаманът гледа на водача като на висшестоящ и се подчинява на волята на животното,
балансът бива нарушен, а силата – отдадена.
Пълно е с курсове по псевдо-шамански техники. Открити са за всеки, който може да си плати. Но
има една малка подробност: истинският шаманизъм НИКОГА не може да бъде закупен. Бил съм обучаван
на истинските шамански техники. Моят учител по шаманизъм ме накара да посетя няколко такива урока.
Бях изумен от това как инструктираха участниците да пренебрегват всякакви предпазни мерки и да
овладяват животинския дух без да ги е грижа за нищо, освен за този дух, без никакво осигуряване на
безопасност. Няма да се впускам подробности, защото биха ги разбрали само обучени шамани. Ще кажа
само, че казваха на участниците да станат “своето животно”. Образуваха кръг и се държаха като техния
животински дух. Това е начин да поканиш животинския дух да овладее човека. Животното, пред което се
отваряха, беше извикано от животинската духовна реалия. Тази реалия е сравнима с едно приятно ниво,
описано от Монро – там има гори, водни площи и други. Това не е нивото, на което са Висшите Аз. Това
ниво е успоредно на нивото, на което може да бъде намерен Планетарния Дух на Земята.
На животинското духовно царство не трябва да се гледа през погледа на група американски
туристи с комплекси за малоценност. Трябва да се развие уважение към инкарнационния път на
природата, а това става само в Напредналите Инкарнации. това не означава да не използваме въздуха или
водата, но не означава и масовото избиване на животни както през 80-те.
Нахлуването в животинското царство е дело на тъмните, на незрели и в много случаи – на иначе
добронамерени хора. Помнете: пътят към ада е покрит с добри намерения. В случая “добрите намерения”
са центрирани около следното “какво добро могат да направят тези духове за мен”? Това също е вариант
на отдаване на силата си на други. Висшият Аз възвръща силата си, не я отдава на животински водачи,
пазители, човеци или извънземни.
Щом осъзнаете това, няма да имате нужда от външни източници. Шаманът, осъществил връзка с
Висшия си Аз осъзнава, че няма нужда от животни. Висшият Аз може да направи всичко. Именно ТОВА
ще научите.
Проявявайте уважение и балансирано състрадание към създанията на Земята, но осъзнавайте и
това, че те също имат своите преживявания и роли, които трябва да изиграят на планетата.
За мъжете, които искат да отворят своята сърдечна чакра
Миналата седмица ме попитаха как един мъж може да отвори сърдечната си чакра. При жените
това е много по-лесно, но при мъжете тя може да се отвори едва когато са достигнали средно-Напреднало
ниво. Имайки предвид това, пиша настоящия сегмент.
Единствено и изцяло вашият Висш Аз трябва да реши кога и в коя инкарнация да се отвори
мощната сърдечна чакра. Когато сърдечната чакра се отвори, емоциите текат свободно. При женското
тяло урокът е да се научиш да контролираш тези емоции така, че да не те управляват те. При мъжете
контролът обикновено съществува, но съществува страх (особено при мъжете, които считат себе си за
хетеросексуални) от своите женски енергии. "Аз съм мъж. Нямам женски енергии", могат да кажат те. В
75

76

такъв случай този човек НЕ Е готов да опита стъпките дадени по-долу. Помнете, извън настоящата си
инкарнация вие сте И мъж И жена, балансирани в едно.
Момчета, съществуват някои предпазни мерки, на които ще се натъкнете преди вашата сърдечна
чакра да бъде отворена (от вашия Висш Аз). Обикновено помага, ако сте в гей-инкарнация, но може да
стане във всяка ориентация АКО духът ви е силен и ако сте достатъчно Напреднали, за да преодолеете
тялото. Опушването с градински чай ще ви помогне много да изчистите своето аурично поле; масажът
също помага за стимулирането на областта на сърдечната чакра. Ако имате доверен приятел с отворена
сърдечна чакра, той може да ви помогне много - дори само като ви изслуша и посъветва.
Първо трябва да РАЗБЕРЕТЕ, че имате и мъжки и женски енергии независимо в какво тяло сте
инкарнирани.
Второ - трябва да РАЗПОЗНАЕТЕ какво са тези мъжки И женски енергии, особено по отношение
на текущата ви инкарнация.
Трето - трябва да ПРЕГЪРНЕТЕ - във вашия случай своите женски енергии, и да ги балансирате
със своите мъжки енергии. Това не е баланса, за който говоря в Матрицата 5, а по-скоро баланс И
изражение на мъжките/женски енергии.
Четвърто - Трябва да ДЕМОНСТРИРАТЕ на себе си, че сте разбрали, разпознали и прегърнали
своята женска страна. Това се прави като се отхвърлят страховете, които ви пречат да предприемете
стъпки 1 до 3. Демонстрирате това като прилагате в живота си онова, което сте научили.
Пето - щом се почувствате удобно и сте демонстрирали този енергиен баланс, СЛЕД ТОВА
можете да ТЪРСИТЕ отварянето на сърдечната си чакра.
Помнете, можете да се опитате и да излъжете единствено себе си (инкарнацията), но не можете
да заблудите нито своя Висш Аз, който следи вашия напредък, нито някой друг, чиято сърдечна чакра е
отворена. След свързването на сърдечната чакра, вратите на вашия емоционален поток се отварят и
подтиснатите/ограничавани емоции започват да се изливат отначало в сълзи, които затихват след като
бъдат изразени в достатъчна степен. Ще установите (ако успеете да го постигнете), че това е едно от найосвобождаващите събития, пред които ще се изправите в настоящата си инкарнация. Психичните
способности проявяват тенденция да нараснат и връзката ви с вашия Висш Аз става по-силна. Това е
пречистващо, изпълващо, струващо си и безкрайно удивително.
За ефекта от обграждането с бяла светлина
“Обградете се с бяла светлина, за да си осигурите защита” – често можете да чуете този съвет.
Само че бялата светлина НЕ осигурява защита на никого. Тогава защо този съвет се дава толкова често?
Това е нещо като игра на шах между Тъмните и Светлите, която се играе на ниво трета плътност, а
инкарнациите са шахматните фигурки. Както и при шаха – има два цвята. За да играете играта, трябва да
си изберете страна. Когато се обгръщате с бяла светлина, това ви идентифицира (в Астрала) като играч на
Светлата страна. Ако се обградите с черна светлина, това ви идентифицира като играч на Тъмната страна.
Това полярностите използват, за да познават по-добре своите съюзници и врагове и да действат
съответно. Защитават ли? Изобщо не. Освен всичко друго, когато използвате светлината на някоя от
полярностите, това ви прави поредната стръв в астрала. Полярностите непрекъснато набират нови
членове и е известно, че понякога те сменят страната, на която са застанали. Това е ИГРА.
И така, влиза златната светлина. Златната светлина може да нулира КАКТО бялата, така и
черната. Интересното е, че когато представителите на светлата полярност нападат, нападащите астрални
творения се оцветяват в черно, защото черното е цветът на атаките на полярностите. Затова, когато
последовател на Светлите сили нападне последовател на Тъмните сили, този на Тъмните сили абсорбира
атаката и това увеличава силата на Тъмните. Светлината не създава светлинно астрално оръжие – това е
мит. Теориите на светлите са мазохистични – обърни си и другата страна. Тъмните са садистични,
агресивни и приемат обърнатата страна като нещо, което още не е атакувано. Като шаман съм имал работа
и с двете полярности и съм виждал само оцветени в черно оръжия. Няма такива от бяла светлина – това е
мит.
Златната светлина незабавно разтваря черната и представлява забрана и за бялата и за черната.
Полярностите искат балансът да отиде някъде другаде. Полярностите отхвърлят баланса и обръщат
вниманието ви към не-участващите в Играта. Това са глупости. Полярностите се страхуват от Баланса,
защото знаят, че той ще погълне и Светлите и Тъмните и при смесването на полярностите ще се получи не
ин/ян, а сиво.
И така, ако искате да продължите да играете играта на шах, покривайте се с бяла или черна
светлина. Всички ние правим това на различни етапи от Играта. Евентуално ще израснете достатъчно, за
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да видите полярностите като това, което те наистина са и вече няма да участвате в Играта, освен колкото
да съществувате в настоящата Земя.
И двете полярности използват светлина. Светлите използват бяла, Тъмните използват черна. И
двата вида светлина се виждат в астрала. Тъмните труженици търсят онези, които са обгърнати от бяла
светлина. БЯЛАТА СВЕТЛИНА НЯМА ДА ВИ ПРЕДПАЗИ ОТ НИЩО. Използването й ще ви
идентифицира като участник в полярностите – мазохиста за садиста, жертвата за търсещия жертва, този,
който си обръща другата страна след като го удари оня, който обича да удря.
Бялата светлина ви превръща в стръв и привлича тъмните към вас. Тя не служи на никаква друга
цел. Затова внимавайте, когато някой съветва последователите си да се обгръщат с бяла светлина. Разбира
се, мнозина от тях са напълно добронамерени и искрено вярват, че това е истина. Има и агенти на
Тъмните, които искат да накарат последователите на светлите да се самоидентифицират с тази бяла
светлина. Тъмните могат да бъдат много коварни и лъжливи. Затова тази фраза “обгръщайте се ...” добива
такава популярност – защото Земята е под контрола на Тъмните.
Ако искате да се защитите с нещо, носете черен Тормалин от лявата си страна. Този камък
отразява множество енергии (и Тъмни и Светли) обратно към изпратилия ги и ги отдалечава от вас.
Лявата страна на тялото ви е мястото, където влизат постъпващите енергии. Дясната страна е мястото,
откъдето излизат.

Schorl Tourmaline
В много от класическите мелодии умишлено са скрити някои много мощни знания. Това е
направено от Висшите Аз на Много Напредналите и отвъд тях Инкарнации, за да бъде използвано от
онези, които имат нужда от това познание СЕГА. Ключовете са музикални по природа и ще реагират с вас
според нивото ви на напредък и времето, зададено от вашия Висш Аз. “Лебедово езеро” е една от тези
композиции.
Висшите същества използват за съзидание златната светлина толкова, колкото и звука. На нивото
на 3-та плътност ВСИЧКО може да се излекува посредством светлина и звук. Помнете: всичко, което сте
видели и чули се записва завинаги във вашия Висш Аз.
Звуците и цветовете са ви необходими в по-висшите плътности за нужди, за които ще научите,
когато вашият Висш Аз реши, че трябва. Очакват ви изумителни неща. Златната енергия е енергията на
чистия баланс. Потърсете още информация за това в библиотеката на 27 ниво на астрала и в своя Висш
Аз.
Посетих един семинар, на която една позната – рейки мастер, провеждаше курсове по Рейкицелителство. Тя казваше, че изцеляването не идва от нея, а от “вселената”. Всички ние сме чували
духовните учители да отричат, че са нещо повече от канал за изцеляваща енергия. Според тях тя винаги
идва от някакъв външен източник.
Време е да приключим веднъж завинаги с това. “Универсалната” енергия, за която говореше този
Рейки-мастер, е просто нейният Висш Аз. Тя идва от духовната връзка, която оживява инкарнацията.
Всеки от енергийните потоци, които излизат от Висшия Аз (вижте илюстрацията към Матрицата), е
удължение на Висшия Аз с всички способности, които Той/Тя има. Напредъкът на инкарнациите е
преоткриване на този, който наистина си и възвръщане на своята сила. Изцеляването е една от вашите
естествени способности.
Играта ви учи, че вие сте нищо и че всичко се дължи на някакво външно божество. ТОВА Е
ЛЪЖА. Когато вярвате във външни божества, вие отричате кои сте. Това става и при много Напредналите
Инкарнации преди са се свързали с техния Висш Аз. То няма да спре докато не стигнете до етапа Финална
Инкарнация, или докато не станете една от Доминантните Инкарнации. Възможността за изцеляване идва
от вас – не от друг източник.
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Питат ме кое е божеството – божеството сте ВИЕ, вие сте своето божество. ОСНОВНА стъпка с
много голямо значение е да стигнете съзнателно до този извод. Играта нарича това “грях” – ако само
посмеете да си помислите да се сравнявате с “бог”. Те НЕ искат да знаете кои сте.
Щом сте напреднали достатъчно посредством опита, вие осъзнавате нещата и вашите
способности ще се проявят. Основното е доверието и възвръщането на вашата сила. За щастие, ВСИЧКИ
Висши Аз евентуално ще възвърнат своята сила и полярностите ще бъдат преодолени. Засега помнете и
осъзнайте, че трябва да се справите с фалшивата скромност на полярностите.
Именно лечителят е онзи, който изцелява. Изцелението става много по-силно, когато осъзнаете и
ЗНАЕТЕ, че това идва от вас. Докато не стане това, вие не можете да достигнете своя пълен потенциал
като лечител.
Друго, което трябва да помните като лечител: Всеки Висш Аз има свой собствен Път и ще се
придържа към него. Ето защо истинският лечител ще знае, че не може да промени избраната от друг
Висш Аз съдба. Не можете да изцелите някого, ако това не съвпада с Плана на Висшия Аз на болния
човек. Можете да го улесните при преминаването му по пътя, но не да промените този път. Ето защо
никой шаман или лечител не може да спре онова, което Висшият Аз на това лице е решил - даже ако
инкарнацията не е достатъчно напреднала, за да го знае.
Мнозина се прехласват по това колко са по-напреднали от нас извънземните цивилизации:
“Андромедианите използват 80% от мозъка си, а ние само 15%, те са много по-напреднали в науката, но
въпреки това ние сме равни на тях”, прочетох в един сайт.
Някои боготворят “науката” и мислят, че напредъкът в научно отношение върви ръка за ръка с
“разбирането”. Това не е така. Колкото повече разчиташ на наука и технологии, толкова по-малко
разчиташ на духовността. Така отдаваш силата си на “науката и технологиите”. Истински духовните
същества обаче нямат нужда от кораби, за да правят нещата. Няма нужда да боготворим извънземните.
Помнете за външните божества от всякакъв вид.
Освен това, ние не сме равни на тях, освен на етапа Инкарнации от Средно Ниво и малко
Напреднали Инкарнации. Щом стигнем до МНОГО Напредналите етапи, ние вече сме духовно
напреднали отвъд тяхното ниво. Ние “всички сме равни” е част от глупостите и от извънземните
манипулации, които целят да ви държат съсредоточени върху ТЯХ (външните божества).
Споменатите проценти от мозъка са друго погрешно изявление. АКО не използвате нещо в
течение на стотици хиляди години, то атрофира. АКО земните хора използваха само малък процент от
мозъка, той нямаше да е с тези размери и да се намали. Но не се е намалил. Не знам кой е направил такова
твърдение, но то явно се е вкоренило тук. Даже интересния филм, който отразява фокус 24 от Астрала “Да
защитиш живота си” (Defending Your Life) говори там за проценти от мозъка въпреки, че хората там са
МЪРТВИ и НЯМАТ мозък. Някои извънземни искат да поддържат позиция на превъзходство само въз
основа на технологиите.
За съжаление, извънземните генни инженери, когато създали отделни полове тук, направили
така, че оригиналните ДНК команди, които сме имали и с помощта, на които сме можели СЪЗНАТЕЛНО
да използваме пълния капацитет на мозъка си, били изключени и направени неизползваеми.
Това означава, че докато инкарниращият се дух МОЖЕ (и ИЗПОЛЗВА, в зависимост от нивото
си на напредък), пълната мозъчна функция, то тялото не може – освен, ако духът е достатъчно зрял, да
превъзмогне изключените ДНК команди. Това става при екстрасенсите и при хората с пси-способности.
Малко е трудно да се обясни това, но ще го разберете, когато станете готови. Съществуват КУПИЩА
лъжи и полу-истини, за които другата страна на Играта НЕ иска да сте осведомени, защото ако ги
осъзнаете, ще спечелите Играта, като намерите пътища да излезете от нея.
Терапиите, които включват докосване
Хиропраксисът (лекуване на болести чрез манипулации по гръбначния стълб и ставите) и
терапиите, които включват масаж, са два метода за лекуване, където е необходимо практикуващият
метода да докосва и манипулира другия. И двата метода могат да направят чудеса за физическото тяло,
което бива подсилено в резултат от физическия контакт. Аз редовно посещавам масажисти мъже (за да са
подобни енергиите). Препоръчвам ви и двата метода. Масажът например стимулира мускулите и
кръвообращението, а в резултат се отстраняват натрупаните токсини.
Сега да погледнем на това от друга гледна точка: и в двата случая практикуващият метода влиза
в ауричното поле на масажирания. Разговаряйте с масажиста преди това – използвайте интуицията си, за
да решите дали да използвате това лице.
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Щом позволите на някого да влезе в ауричното ви поле, вие се отваряте. Съществуват Тъмни,
които могат и ще ви откраднат енергии. Докато се занимавах с шаманизъм съм ги срещал в астрала.
Ако сте мъж, съветвам ви да избягвате жени-масажистки, тъй като те източват мъжката енергия.
Това може да е най-прекрасната жена, която сте срещали, но способността й да източва енергията ви е
налице дори и тя да не е наясно с това. Има обаче мъже, които твърдят, че не могат да допуснат да ги
масажира мъж и отиват при жена-масажист. Това е защото са на по-ниско ниво и имат нужда някой да
източи енергията им заради самото преживяване. Трябва да преминете през ада, за да осъзнаете това. Тези
мъжки тела нямат достатъчно напреднал дух, за да разкъсат примката на Играта. Аз влизам в
положението на такива хора, но те не са готови все още за материалите в Матрицата 5.
Жените могат да извлекат голяма полза от тези практики докато ги масажира жена, но ако дадена
жена има чувството, че ТРЯБВА да бъде масажирана от мъж, това е защото тялото, като вампир, иска да
източва мъжка енергия (имплантирана от извънземни ДНК команда). Ако мъжът търси жена масажист,
той също се поддава на тази ДНК команда – да позволи да източат енергията му. Всички ние трябва да
минем през този сегмент от Играта, за да си дадем сметка за това. Ако чувствате, че трябва да ви
масажира човек от противоположния пол, значи не трябва да четете материалите на Матрицата 5, особено
ако информацията тук ви кара да се чувствате разстроени.
Аз съм обучен на масажни терапии и съм масажирал мои бивши приятелки, управлявани от
тялото. Моята специалност включва изчистване на чакрите по време на масажа и сеансът трае един час.
Така мога да докосна духа на приемника и да го “подпомогна”, но скоро след сесията контролът на духа
отново бива подтиснат. Този масаж не включва никакъв секс – става дума за подпомагане на напредъка на
духа. Висшият Аз на човека искаше да си свърша работата и беше в състояние да подтисне тялото
достатъчно дълго, за да приеме свършеното от мен. Дори ако тялото отново възвърне контрола си, обаче,
аз вече съм помогнал на духа да се събуди. Предложих на четирима мои познати да ги обуча на този
метод, но и четиримата отклониха предложението ми. Това показва на какво ниво на развитие са, защото
ако бяха по-напреднали щяха веднага да се зарадват на открилата се пред тях възможност да усвоят тези
техники.
Ако този, който ви прави масаж ви е приятел или близък, ползата за вас се удвоява – не само
физически, а и духовно. Жената може да направи чудеса за своите приятелки и мъжът може да направи
чудеса за своите приятели. При хетеро двойките проблемът е, че са хетеро и носят негативен багаж.
Когато напреднете достатъчно, обаче, вие започвате да изоставяте този багаж и да се отваряте за повисши възможности. Къде ви води това ще откриете докато продължава излизането ви от Играта.
Друга терапия, която включва докосване, е сексът. Когато той се прави заради самия секс, това
няма нищо общо с духовното. Мнозина правят секс без да имат емоционални връзки с другия – техният
секс е празен и незадоволителен. Да, физическите нужди се удовлетворяват, но за сметка на
пренебрегването на духовните нужди. В резултат искате още и още, и все търсите “идеалния” партньор.
Това е стара ДНК команда, една от най-старите – секс заради самия секс. Сексът заради самия секс може
да е интересен за някой, който тепърва го открива, но той кара духът да жадува за онова, което НЕ
получава – духовна енергийна съвместимост. Когато комбинирате физическото с духовно и ако И двамата
се движите в сходни посоки по Пътя, вие имате връзка, която ви кара да израствате и да се разширявате.
Това се случва много рядко в наши дни. Това най-често става, ако хората са от един и същи пол. При
различните полове е трудно поради влиянието на Играта и поради това, че жената източва мъжките
енергии, а връзки, основани на паразитизъм, не могат да бъдат успешни.
Когато двама души от един и същи пол и със сходно ниво на развитие станат партньори, духът
им повишава вибрациите си и постъпването на данни от Висшия Аз се улеснява, в резултат на което те
бързо напредват. Играта ненавижда подобни неща.
Помнете: при всички случаи НЕ трябва да създавате взаимоотношения САМО, за да имате
някакви взаимоотношения.
Сливане на енергиите на две духовни енергийни същности
Основно сливане се извършва, когато вашата Финална Инкарнация събере всички свои
инкарнации във Висшия Аз, а след това се придвижи до следващото ниво на напредък. Второстепенните
сливания са временни по природа. Те могат да възникнат, когато два невъзпрепятствани духа се слеят, за
да работят заедно докато прогресират по сходни пътища. Това може да стане между физически тела от
еднакъв пол. Играта е изопачила това, като е въвела женитбите между противоположните полове.
Извънземните генетици знаели за ефекта от електрическата полярност при събирането на двата
противоположни пола и това, че така се давал на късо истинския духовен напредък.
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При заселването на Земята от древните земни хора второстепенните сливания били стандарт.
Играта сложила край на това и създала ситуация, където онези, които искали едновременен
инкарнационен път, можели да прогресират бързо независимо от всичко, което Играта им подхвърляла,
включително когато това били враждебни полове и полярности. Сексът, нежността, докосването и
физическото привличане отразяват обмена на енергии в трета плътност. Ако някой (от същия пол) казва,
че е твой приятел или твоя “най-добър” приятел, а след това ти казва нещо от рода на “мразя да ме
докосваш”, значи не е наистина ваш най-добър приятел на нивото, което е необходимо, за да се извърши
второстепенно сливане и е време да го оставите и да се придвижите по-нататък. Това демонстрира
несъвместимост на пътищата. Губите си времето с този човек. Ако вашето намерение е да “спасите” или
“промените” този човек, значи обслужвате полярностите.
Второстепенните сливания, за съжаление, не се случват толкова често. Това отчасти се дължи на
индивидуалността на пътищата на Висшите Аз и на разпръскването на представителите на всички
инкарнационни нива в широк период от земното “време”. Това допълва предизвикателството. За да имате
успех във второстепенните сливания, имайте предвид някои неща:
Противоположностите никога не се привличат. Пример: Срещам някого, към когото изпитвам
незабавно физическо привличане. Започвам да говоря с него и откривам, че нямаме нищо общо и му
казвам, че няма смисъл да продължаваме разговора. Той казва: “но защо, противоположностите се
привличат”. Това е лъжа на Играта и на моето Финално ниво не може да ми бъде въздействано с подобни
термини.
Пътищата трябва да са сходни. Не може да се осъществи успешно сливане между инкарнация от
средно ниво и Много Напреднала Инкарнация. Човек, който е религиозен, няма да се разбира с такъв,
който е преминал отвъд религиите. При това положение всеки от тях ще губи времето си да променя
другия. Това си е чисто идентифициране с тялото, даже ако двамата са от един и същи пол. Хороскопите
са отлично средство да се видят пътищата на тези инкарнации и в тях съвместимостите си личат.
Духовната съвместимост е второто, но не по важност съображение. Еднаквият пол показва
физическа съвместимост. Но за успешно сливане е необходима и духовна съвместимост – това предполага
да работите съвместно, а не всеки да се мъчи да променя другия, което е много полярно и показва
желание за контрол/доминиране. То показва, че пътищата на двамата са различни.
НЯКОИ комбинации, които евентуално могат да се окажат успешни, са две Финални
Инкарнации, Финална и Много Напреднала Инкарнация, две средно-Напреднали Инкарнации, две
инкарнации от средно ниво и две инкарнации от ниско ниво. Ако сте сред Много Напредналите и отвъд
тях нива, трябва да внимавате да не се обременявате с духовно зависими личности. Помнете, израстването
предполага подпомагане, а не единия да следва другия.
Можете да преминете през периоди, в които да нямате партньор за второстепенно сливане. Това
е значимо за вашия напредък – ако не се обвързвате с някой само, за да сте изобщо с някого. Ключът е
съвместими/балансирани взаимоотношения. Ако трябва да имам връзка в настоящата си инкарнация,
това ще бъде мъж, с когото пътищата ни са сходни. Ако това не стане, значи не е трябвало.
Второстепенните сливания се извършват далеч по-лесно на астрално ниво, тъй като там няма
полове и физически тела, но казаното за нивото на напредък остава в сила и за там. Освен това в Астрала
(а и на следващите няколко нива на плътност) съществуват и полярностите и ще трябва да се справите и с
това. И там има същества, които ще се опитват да ви “спасят” или контролират. Роберт Монро се е
натъквал на някои от тях и го разказва в своята трилогия. Ще има и други ситуации, с които ще трябва да
се справите. Сливанията – главни и второстепенни, ще продължат и отвъд трета плътност.
Наблюдения: Фенг Шуи
Фенг Шуи е отличен материал и аз съм го адаптирал за себе си в къщи, но това не е панацея –
знам двама напълно несъвместими, които наеха човек да съобрази всичко в дома им с изискванията на
Фенг Шуи, но това няма да ги направи съвместими. За тази цел може да им помогне астрологията. Фенг
Шуи ще ви помогне за енергийните потоци в дома ви, в работата ви, но не може да превъзмогне
астрологичните сблъсъци. Злато не се прави от боклук. Казват, че в Азия Фенг Шуи се използва масово,
но колко са богаташите там, които могат да си го позволят и колко са бедните, които се борят за парченце
хляб. Фенг Шуи няма да направи бедния богат. Това зависи само от Висшия ви Аз.
Акашевите записи
Твърди се, че Акашевите записи съдържат всички исторически събития от трета плътност и
много повече от това. Какво представляват те? Това е колективно знание, което се съдържа във ВСЕКИ
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Висш Аз. Когато някой получава достъп до Акашевите записи, той всъщност влиза в себе си и получава
достъп до базите с данни на своя Висш Аз.
Понякога за тях се говори като за нещо, което трябва да се търси като библиотеката на 27 ниво на
астрала. Някои даже вярват, че библиотеката на 27 ниво на астрала са Акашевите записи. Това не е вярно.
Библиотеката е разширение на базите данни на Висшия Аз. Тя съдържа само част от информацията на
Висшия Аз. Едновременно инкарниращите се Висши Аз са създали тази библиотека, за да направят част
от натрупаните знания достъпни за онези, които имат достъп до ниво 27 на астрала.
Цялата база данни на Висшия Аз е недостъпна за вас докато сте в Играта. След като вече имате
Събудена Финална Инкарнация и завършите своето участие в Играта, отново получавате пълен достъп до
тези знания.
“Водачите” и “ангелите пазители” не са някакви външни същества, на които им е определено да
гледат какво правите. Като шаман винаги, когато изследвам някого, първо искам да се свържа с водача
му. Той обикновено е друга инкарнация на същия Висш Аз. Водачите на тези в Северна Америка имат вид
на семероамериканци. Водачите на хора от други националности имат вид на човек от тези
националности. Това е така, за да бъде по-лесно за инкарнацията да приеме информацията, която водачът
му трябва да й разкрие. В такъв случай водачът на човека пътува с мен, за да помогне в пътешествието на
текущата инкарнация, която е потърсила моята помощ – той ми показва къде са липсващите духовни
парченца на това лице, след което аз използвам тази информация.
Ето какво лежи в основата на преживяванията с ангела пазител. Когато Висшият Аз има да
предаде нещо на Инкарнацията, което изисква допълнителни усилия, този Висш Аз използва
инкарнационния поток, който идва от този Висш Аз. Точно над мястото, където Висшият Аз се инкарнира
в личност, енергията образува малък поток, различен от големия поток (получава се едно обърнато Y) и
по-малкият поток приема формата на една от другите инкарнации на Той/Тя, за да комуникира с
инкарнирания приемник на посланието. Щом посланието бъде прието, обикновено по време на сън или в
медитация (макар че понякога това става и по много по-драматични начини), водещият поток се оттегля
обратно в основната инкарнационна връзка на Висшия Аз. Ето защо “водачът” не е там при поискване.
Висшият Аз не се занимава с “вълнения” от този сорт, тъй като този начин не служи за нищо друго, освен
за удовлетворяване на любопитството, а любопитството не е присъщо на Много Напредналите нива.
Появата на “водач” е обичайният начин, по който Висшият Аз общува със своите инкарнации до
достигането на Събудена Финална Инкарнация. Обичайното убеждение е, че дадено божество назначава
някакво същество за твой “водач”. Така мнозина искат да ви попречат да се свържете със своя Висш Аз и
превръщат водача в нещо външно, на което да отдавате силата си. Всъщност, той Е вас, но ако не си
дадете сметка за това, ще отдавате силата си на външни източници. Като знаете това, можете да искате
някои неща направо от вашия Висш Аз.
И друго, което не бива да забравяте – фалшивите “водачи”. Това са низши астрални същества,
които ще се радват да станат нечий водач или за да ви отклонят от пътя ви, или просто за да се занимават
с вас. Една жена ми каза, че Буда й се явил на сън разплакан, защото тя вярвала в друга религия. Това
същество, което й се е появило, се е опитало да я прикове към определени вярвания. Вашият Висш Аз ви
осигурява промените и новите преживявания. Фалшивите водачи могат да бъдат много хитри. Те
принадлежат към полярностите. Те наистина успяват да измамят мнозина. Висшите Аз на такива хора
позволяват на своите инкарнации да бъдат измамени така заради самото преживяване свързано с тази
измама. Те ЩЕ се научат в резултат от тези преживявания. Това са някои от камъните по каменистия път.
Да се научите да различавате фалшивото от истинското, обаче трябва да успеете сами. Фалшивите водачи
ще сондират вашия ум и ще използват изображенията на онези, които са близо до вас, за да ви убедят. Ето
къде не бива да вярвате на своите астрални “очи”. ТРЯБВА да се вгледате по-дълбоко. Това става с
натрупването на опит. Ще правите грешки, но това е част от процеса на ученето.
Най-честата заблуда във връзка с “водачите” е крилатото същество. Тъй като в плътностите над
трета самата воля е достатъчна да ви придвижи до там, където искате да отидете, няма нужда от астрални
крила (макар че ако искате, можете да си направите такива - като просто пожелаете да бъдат там). Това е
честа измама, до която онези от низшия астрал прибягват, защото знаят, че хората вярват [в оригинала е
използвана думата beLIEve – вярвам - частта от нея с едър шрифт “LIE” означава “лъжа” ; ударението е на
последната буква Б.пр.], че тези същества са изпратени от “бог” [навсякъде, където в оригинала думата
“бог” е изписана с малка буква, то е, за да се покаже, че става дума за измислени и изкуствено създадени
“богове” Б.пр.]. Това е пропаганда на Светлите, която религиите насърчават. Дори само това трябва да ви
говори достатъчно. Веднъж в Астрала видях едно същество, което претендираше да е нечий “водач”.
Загледах го подозрително и то каза “по-удобно ли се чувстваш така” – и му се появиха чифт крила. Това
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същество не беше от Висшия Аз на човека – то е от долния астрал. Няма нужда да се страхувате от тях –
те са част от вашите преживявания докато се учите.
Да разгледаме възнесението и екстаза
Ню Ейдж използват термина “възнесение”, християнството – “екстаз”, мормоните използват
“преход”. Говори се за преход на физическото тяло в безсмъртно тяло. Страхът от смъртта е смесен с
копнежа за безсмъртие. Това е фантазия на последователно инкарниращите се, която чрез религиите е
завладяла много земни хора.
Желанието на кралицата на Орион за безсмъртно тяло е причината за желанието на земното тяло
да живее “вечно”. Това желание за ФИЗИЧЕСКО безсмъртие е вложено от Империята. То също е част от
Играта. Тази измама ви води до задънена улица и ви пречи да откриете кои наистина сте.
ЕДИНСТВЕНИЯТ начин да се осъществи някаква масова телепортация на групи хора от Земята
би бил, ако това стане с извънземни кораби. Този мит за възнесението е изграден върху истина –
възнесението става, когато вашата Финална Инкарнация прибере обратно всички инкарнационни потоци
във Висшия Аз. Това е основата и за мита за групово “спасение”. Съществува предварително определен
край на Играта, за който дори последователно инкарниращите се не знаят. Необходимо е и двата отбора
да не знаят тази дата, за да може Играта да протече както е планирано.
Често се говори и за “планетарно възнесение” – това не може да стане на Земята, защото не
всички на нея прогресират еднакво, както става на планетите, където има само Последователно
Инкарниращи се, които напредват еднакво. Щом чуете за планетарно възнесение, знайте, че това е
пропаганда, зад която стоят извънземни, които искат да ви отклонят вниманието, за да не излезете от
Играта. Ако ви се внушава, че не сте отговорни за нищо от това, което правите или че нямате пряк
контрол над нещата, това се прави с цел да ви отклонят от вашия път към Висшия ви Аз и излизането от
Играта. В своя Висш Аз вие сте напълно цялостни и нямате нужда от никого, затова вярвайте в своя Висш
Аз.
Играта има два вида играчи: Едновременно и Последователно инкарниращите се Висши Аз и
Последователно Инкарниращите се непрекъснато се опитват да попречат на Едновременно
Инкарниращите се да открият кои наистина са. Така и много от светлите посредством своята “светлина”
се опитват да ви отклонят от вашия път и да ви попречат да излезете от Играта и да напреднете към
следващите нива.
Древните божества, включително от библията, били с извънземен произход. Те не били
обединени и не действали в хармония, а били ревниви и се конкурирали.
Някога кралицата на Орион изгубила (временно) контрол над тукашната слънчева система
поради кралицата, която се разбунтувала – разбунтувалата се кралица и нейните съюзници искали да
контролират различни групи на Земята. Във всяка група, обаче, змията играела видима роля, както и
потокът от кръв - за да задоволи апетита на влечугоподобните и да нахрани техните роднини от четвърта
плътност. Например, когато Моисей си хвърлил жезъла на земята, той се превърнал в змия – защо не на
лъв или на друго – защото змията е символ на силата на Орион. Да, знам, че по тази тема може да се каже
МНОГО, но не това е целта ни тук.
Всички рептилоидни групи искат кървави жертвоприношения – на първородното дете или на
животни.
Двете Америки
1. Америка – измислената страна на свободните, където всеки има свобода на словото, на
вероизповеданието, на пресата и където правителството се избира от хората и отговаря на желанията на
ВСИЧКИ граждани.
2. Истинската Америка. Свобода на словото – на малки части от обществото се позволява
свобода на словото. Свободата на вероизповеданието в САЩ означава да си свободен да бъдеш
християнин или евреин – иначе трудно пробиваш. Предполага се свободата да се отнася до всички
религии, но се толерират само някои. Свободата НИКОГА не е означавала свобода, ОСВЕН за
християнството. Свобода на пресата – пресата не публикува новините, а се опитва да ви накара да
приемете възгледите им, които почти винаги съвпадат с възгледите на правителството. Вижте заглавията,
снимковия материал и използваните в пресата думи. Да сте чули нещо за култовете на религиите, които са
различни от основните? Те не ги наричат точно култове, но всеки път, когато някоя второстепенна
религия направи това, в пресата се разнася писък за наличието на опасни култове.
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Правителство на, от и за народа... чийто президент е избран от мнозинството гласоподаватели. Не
знам дали някога е имало такова. Не мнозинството от онези, които са гласували, а мнозинството от
гласоподавателите. Президентите на Америка се избират с по-малката част от гласоподавателите. Ако
президентът спечели с 56 от 49% от гласувалите, това си е малцинство. Веднъж избран, обаче, той се
изживява като кралска особа, на която всички граждани трябва да се кланят, а не обратното.
Американците са отдали силата си, снишавайки се пред така избраните длъжностни лица и са забравили,
че ТЕЗИ ЛИЦА работят за тях. В колко вида бизнес шефът се кланя и ходи на пръсти край своите
служители? Именно за това говоря.
Даже да е избрано с малцинство, правителството се съобразява с онези, които боравят с парите,
вместо да се съобразява с избирателите си, освен когато мнението и на едните и на другите съвпада.
Правителството защитава не интересите на хората, а интереса на лобитата и мощните групировки.
Америка е много тъжно място. Мнозина в Америка живеят в една въображаема земя,
съществуваща в техните умове. В интерес на Америка е хората да вярват, че са в Америка. Ще отдават
още повече сила. За да видиш Америка като това, което тя наистина е, трябва да си възвърнеш силата,
която си отдал на политици, религии и на всякакви други. Едва тогава можеш да видиш какво Америка
наистина е и какво не е.
Американската свръхконсумация
Гледам заглавието във вестника: “Какво за бога правим? Ако не ограничим консумацията и броя
на населението, планетата може да не изкара още един век” – твърдят експерти. “Експертите” са твърде
либерални в своите оценки, обаче. Истината е, че светът, какъвто го познаваме, няма да изкара и след
2012. Американците са 5% от населението на планетата, а консумират 1/3 от енергията на планетата и
създават половината от твърдите отпадъци на нея.
Американската пропаганда се опитва да убеди целия свят, че може да живее като американците.
През януари 1900 на планетата е имало 1.6 милиарда души. На първи януари 2001 година, независимо от
войните, населението е било над 6 милиарда. За да бъдат удовлетворени консуматорските нужди на
Америка, ще са необходими 5-6 Земи като тази. Нарастването на броя на населението, обаче, не е
главният проблем. Даже ако спрат да се раждат каквито и да било бебета, това ще отложи краха само със
7 години.
Консуматорският американски стил у нас прикрива илюзията за свобода. Светът иска да
консумира все повече и повече. Колкото повече консумират, толкова по-скоро планетата ще рухне.
Реалността е, че онези, които се размножават, ще продължат да го правят по силата на командите
на Орион. Мнозинството от населението са любимци, според проекта на Орион, но дори извънземните да
не се върнат, планетата би рухнала.
Защо извънземните учени-генетици позволяват това да се случи? За да може жътвата от земното
население да подхранва империята. От Земята може да бъде събирана реколта (както е показано в
телевизионния сериал “V”) и извънземните учени-генетици създават нов човек минус досегашните
недостатъци в текущата версия, която обитава Земята днес. Това определено е една от възможностите,
които наричам Жокери.
Земният планетарен Дух е много обезпокоен и ускорява Земните Промени. Наскоро в Мексико
изригна голям вулкан, имаше земетресения в Ел Салвадор и по тихоокеанското крайбрежие плюс
множество други. Наблюдателите (Финалните и Много Напредналите Инкарнации), могат да разчитат
знаците и знаят, че краят на света такъв, какъвто го познаваме, наближава. Само наивниците все още се
държат за илюзията, че “животът ще си продължи какъвто си е”. Предстои да бъдат извадени жокерите.
Времето е на страната на Наблюдателите, защото те са поставили живота на инкарнацията си на
правилното място, считайки го просто за поредното преживяване и опит.
Изборите през 2002 и Играта
Снощи (5 ноември) наблюдаващите можеха да видят чудесен пример за това как Играта гарантира,
че ще продължи според заплануваното. Не се съмнявам, че фашистите в Белия дом днес се радват от
резултатите. Императорът Буш установи контрол над Сената, който, както и Белият Дом, ще му даде
каквото поиска, за да разшири американската империя.
Помнете, че Играта трябва да се придвижи в определена посока, за да стигне до своя край. Онова,
което не бива да забравяте е, че всеки, който е гласувал за фашиста Буш и поддръжниците му, е виновен
за това, че в други части на света се стреля, или че се пускат бомби, които убиват. Ако в резултат от това
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граждани на САЩ умират, те съвсем не са “невинни”, освен ако не са гласували против лакеите на
фашиста Буш. При все това, всичко е част от преживяванията и от Играта!
Тъй като Играта трябваше да ускори своя ход, беше необходимо Тъмните да спечелят. Онези, които
са гласували за фашистите, са го направили по две причини: те или са членове на Империята, или са
любимци, или инкарнации с ниско до средно ниво на напредък. Подобни хора биват манипулирани
посредством ключови думи като страх, конформизъм и патриотизъм. Страхът, разбира се, е на първо
място по въздействие над любимците и над инкарнациите с ниски нива. Повечето от онези, които можеха
да гласуват, обаче, не гласуваха. Съществуват най-различни извинения за това защо те позволяват на
фашистите да се разпростират в тази страна, но всички тези извинения са празни думи, АКО тези хора се
оплакват от резултатите, а не са упражнили правото си да гласуват.
Като наблюдател, вие ще бъдете в състояние (според това колко напреднал сте) да видите
взаимодействието между различните играчи (фашизирани Тъмни/Светли, любимци, ниски-до-средни
нива и т.н.) и да направите съответните разграничения относно структурите на Играта. САЩ са настроени
на военна вълна от бъдещия диктатор и това ще донесе още повече ужас на света. Както “Адолф” Буш
каза, “или сте с нас, или сте против нас”. Не се ловете на тези простотии. Американците заслужават онова,
което ще получат, защото те активно са го искали като са гласували за фашистите, или като са стояли
апатично встрани. Всичко това е Играта! Продължавайте да наблюдавате, продължавайте да анализирате.
Ще става много по-лошо.
Наблюдения: Разделяй и владей
СNN показва етнически сблъсъци в Нигерия. Едно племе не харесва друго. От 90-те години такива
случаи все повече зачестяват – Югославия, етнически сблъсъци, Индонезия, Судан, Етиопия и т.н.
В САЩ се наблюдава повишено разделение въз основа на езикови, расови различия, сексуална
ориентация, религия, политика, пол и т.н. В Европа става същото.
Гледам един плакат “Ако сме единни - устояваме”. Американците на се били единни от Втората
световна война насам. Останалата част от надписа е “Ако сме разделени – се разпадаме”. Ние СМЕ
разделени. Ние ЩЕ паднем. Християните фундаменталисти мразят всеки, който не е като тях и образуват
в САЩ група на омразата така, както и хората, които се обвиват в знамето – крайно нетолерантно.
Защо е това разделение в САЩ – (фалшивата) земя на свободните? Днес обединените американци са
най-мъчно преодолимата нация на Земята. Това се знае много добре от онези, които управляват света. На
определено ниво управляващите света знаят, че американците никога не биха се съгласили и биха
пречили да се образува Единното световно правителство, което тези управляващи искат. Ето защо
официално избраните се стремят да разделят населението. Става въпрос именно за това.
Ситуацията в Средния Изток е взривоопасна. Помпозният лидер на Израел открито желае смъртта на
Палестинския водач. Този мрази онзи, който пък мрази друг. Ислямистите мразят евреите, които пък
мразят тях. Християните мразят всички, които не са като тях, а полярностите са на седмото небе поради
всичко това.
Вземете като пример езиците в САЩ – примера с вавилонската кула. За да разделите хората, трябва
да разделите общия език, в случая – английския. Вместо да превърнете английския в официален език на
страната, започвате да го делите с мързеливите испано-говорящи. Под “мързеливи” нямам непременно
предвид онези, които не желаят да ходят на работа – имам предвид това, че те отказват да научат езика на
страната, в която са дошли да живеят. Те не искат да са американци – те искат да запазят езика си
непокътнат и да накарат американците да научат техния език и да бъдат като тях. Има щати, които
издават шофьорска книжка на МНОГО различни езици. Ако искам да живея в страна, чийто език не зная,
първо ще науча този език. Защо тези чужденци да не могат да направят същото? Отговорът лежи в
любимците.
Разделението в резултат от неприятелски настроени извънземни екипажи на и около планетата и
завръщането на империята Орион са друго ниво за разделение на планетата макар, че това разделяне ще
изчезне пред лицето на по-голяма заплаха. Но при наличието на извънземната технология, с която те
разполагат, шансът за ефективна съпротива е нулев. Помнете, ВСИЧКИ не-Земни инкарнации на Висши
Аз играят Играта СРЕЩУ инкарнациите на Земните Висши Аз.
На трето ниво, омразата и разделението хранят същностите от долния астрал, които си правят
банкети от негативните вибрации по целия глобус. Тези същности ще направят всичко възможно, за да
насърчават негативните вибрации, с които се хранят тъмните астрални същности.
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Да, нещата на Земята са МНОГО объркани и ще се ВЛОШАВАТ. Това е част от плановете на
Тъмните, които са на принципа “ако не мога да го имам аз, няма да го има и никой друг”.
Какво трябва да прави инкарнацията с Висш Аз? Зависи от вашето ниво на Напредък. Ако сте на
нива Много Напреднали, Доминантни или Събудени Финални инкарнации, вие ЗНАЕТЕ какво трябва да
правите – да наблюдавате и преживявате. Учите се много в резултат от наблюдението. Вие НЕ се борите с
Играта. Посочването с пръст на играчите от Играта е част от наблюдаването. Играта ТРЯБВА да бъде
оставена да продължи. Тя ще свърши не поради някоя от полярностите, а поради самата себе си. Ако сте
Събудена Финална Инкарнация (а такива са много малко от онези наоколо), вие НЕ използвате своите
енергии, за да нападате системата. Вие наблюдавате и проследявате онова, което виждате – от много
тъмния Джордж Буш и лакеите му до невзрачния човек, който прави нещо любезно защото иска, а не
защото някаква група му е казала, че трябва.
За онези от вас, които са на различните други нива – вие ще преживеете онова, което ВАШИЯ Висш
Аз желае по време на вашата инкарнация. В някои случаи това ще означава да действате срещу Играта
(това никога не може да стане със Събудена Финална Инкарнация – вие ЩЕ знаете кога сте на това ниво).
В края на краищата, това е вашето преживяване и то е основната цел на Играта.
Хората смятат, че събитията 9/11 са били нещо лошо. Нещата ще станат МНОГО по-зле.
Полицейската държава хвърля сянка на САЩ, докато хората отдават своята сила на Вашингтон.
Наслаждавайте се на нещата, на които можете сега. Това “сега” няма да трае вечно. Част от вас носят
синдрома на Атлантида – позицията “нещата ще продължават вечно”, която атлантите заемали дори
когато островите потънали. Това се диктува от тялото. Тялото надмогва незрелия дух. Тялото се
управлява от извънземните команди имплантирани в ДНК. Когато достигнете до ниво Събудена Финална
Инкарнация, вие казвате на тялото да си “гледа работата”. Винаги е по-добре, когато духът управлява
тялото, отколкото обратно (нива ниско, средно и под много напреднало).
Ако вашият Висш Аз желае да бъдете пометени в драмата на деня, така да бъде. За онези, които са
преминали отвъд това ниво, продължавайте да наблюдавате, да проследявате и правите лични преценки,
ръководени от своята интуиция. Можете да се доверите напълно само на СВОЯ Висш Аз. Принципът
“Разделяй и владей” е в разгара си. Сцената е подготвена за навлизането на мъчителите. Знайте, че това
ще свърши и че краят е близо.
В помощ на командите на Орион
Една водеща по телевизията обяви, че както мъжете, така и жените, са жертви на домашно насилие,
но (това го очаквах) 95% от потърпевшите са жени. Това е абсолютно невярно. Не се съмнявам, че става
дума за това, че 95% от ОБЯВЕНИТЕ случаи на домашно насилие са жени, но колко често мъжете се
оплакват от домашно насилие през властите? По-вероятно е съотношението да е приблизително 50-50 с
тенденция към нарастване на насилието от страна на жените.
Това е част от имплантираните в ДНК команди от Орион, целящи да се постигне матриархат според
модела на Орион. Женските влечугоподобни от Орион са много брутални и преди еони са подчинили
своите мъже. Сега, когато кралицата на Орион се завръща на Земята, (по тяхно мнение) е необходимо
Земята да отразява Минтака колкото може повече, тъй като тя ще е част от империята Орион. Част от
ДНК структурата, поставена в генетично създадените полове, има сегменти, които се активират със
закъснение – част от това има връзка с доминирането на жените и подчинението на мъжете.
Инкарнациите на любимци и тези от ниско ниво са изцяло управлявани от тялото и при тях е полесно да се видят новите ДНК- команди в действие.
За съжаление, духът трябва да бъде много силен, за да устои на тези команди, а той не става толкова
силен докато не стигне до МНОГО напреднали нива и до Финалната Инкарнация, за да започне да
контролира тялото и да спре да се съобразява.
Телевизията и киното непрекъснато усилват командите за доминиране/насилие. Смях предизвикват
ситуациите, в които жена удря шамар на мъж, или го ритне, или убоде и т.н. Това женско насилие се
усилва поради ДНК командите. Да сте чували обаче някой да се засмее, когато мъжът отвърне на ударите
й? Не, защото сте били “кондиционирани” да приемате насилието от жени както останалата част от
империята Орион.
Насилието не е само физическо – то може да бъде и ментално. Контролиращият партньор, който
заплашва да напусне, ако не му се подчиниш, да те лиши от секс, ако не се подчиниш, или да се ядоса ако
не му дадеш материалните неща, които иска и т.н. Целта е доминиране и контрол над другия. Жените са
се превърнали в експерти в това отношение. Когато жената вбеси мъжа и той реагира, тя започва да се
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оплаква “колко лошо се отнася с нея той”, докато всъщност тя е причината. Разбира се, случва се и
обратното, но броят на случаите, в които жените са първопричината, нараства.
Има мъже и жени, които са Напреднали, но много са и тези, които са контролирани от тялото. Могат
да се намерят и места, където жените са си все още жени, но тези райони намаляват.
Ако не сте Доминантна или Финална инкарнация вероятно няма да можете да се справите с тази
информация, но моят материал е предназначен за МНОГО Напредналите, които резонират с него.
Насилието е неприемливо. Хората - и мъже и жени, живеят с него всеки ден. Жертвата се превръща в
насилник... един гаден цикъл. Наистина ОСНОВНО събитие би било прекъсването на този цикъл.
Да бъдеш жертва
Съществуват подразделения на полярностите – и на Тъмната и на Светлата. Има жертва и агресор.
Да си жертва е много популярно днес, особено в САЩ. Изглежда сякаш ВСЕКИ иска да е жертва.
Жертвите на тъмната страна са лакеите и слугите на техните висшестоящи. Жертвите от светлата страна
са онези, които “си обръщат другата страна” и следват своите висшестоящи, защото те са “избрани от
боговете”.
АКО СТЕ ЖЕРТВА, ЩЕ ПРИВЛЕЧЕТЕ АГРЕСОР. Жертвите винаги са покорни, винаги се
самосъжаляват и винаги търсят спасител отвън. Висшестоящите на светлата страна винаги обичат да
изглеждат спасители, жертвите им се събират в групи. Висшестоящите на тъмните обичат ролята на
агресора (не може да има жертва, ако няма агресор). Те пък обичат да карат жертвите да се чувстват като
жертви.
Жертвата и агресора са противоположности. За да се справи с мнението на агресора, жертвата
ТРЯБВА да изостави манталитета си на жертва и да се слее с мнението на агресора, за да си възвърне
силата. Щом жертвата вече я няма, агресорът също изчезва. Агресорите търсят САМО жертви.
Американското общество насърчава усещането, че си жертва. Трябва да се запитате защо и каква и
ползата от това. Тъй като светът се контролира от Тъмните, а би трябвало да има баланс, то колкото
повече жертви има в света, толкова повече са и агресорите.
В Новата Реалност няма да има никакви жертви. Онези, което ВСЕ ОЩЕ желаят да бъдат жертви
няма да участват в Новата Реалност, а ще се инкарнират другаде – там, където могат да продължат да
играят тази игра на по-силния.
Американците обичат да обвиняват за събитията в своя живот всеки, освен очевидния. Вината е на
училището, на съседите, на правителството (което е вярно, но поради различни съображения), вината е на
когото и да е и на каквото и да е. Ако детето им направи нещо криминално, вината за това е на всеки друг,
освен на тяхното дете и на родителите, които са го отгледали. Докато хората не съумеят да поемат
отговорността за събитието, което са предизвикали, те ще остават заседнали в режим жертва/агресор.
Онези, които не са жертви, са хората, които могат да кажат “вината е моя”. Онези, които никога не казват
“вината не е моя” и “нищо не мога да направя за това”, излизат от тази затворническа планета.
Като чуя “Какво да правя, нямах избор...” знам, че това са глупости. ИМАЛИ сте избора да го
направите или да не го направите. Винаги имате избор. Жертвите казват “Нямах избор”. Ориентираните
към баланса хора казват: “Имах избор и избрах именно това”. Казах на един пушач, че той самият си е
избрал да пуши, но той все още отказва да поеме отговорност. Не разбирам защо, след като никой не е
насилвал даден непушач да стане пушач. Той си го е ИЗБРАЛ и ще трябва да живее с този избор.
Като чуя “ако тази промоция беше преди, щях да мога да си купя ...” казвам, ако не пушеше, щеше да
можеш да си го купиш и сега”. “Е, ама аз давам за цигари само 30 долара седмично”. “Да, но тези пари
могат да бъдат използвани за други неща”. Жертвата заема винаги позицията “горкият аз”. Това се отнася
до толкова много хора, които отказват да вземат силата си обратно. И не ми пробутвайте тези “ама ти не
разбираш колко трудно е да се откажеш”. “Ами кой ви е карал да ЗАПОЧВАТЕ!” Тялото ви е казвало да
не го правите, като се е чувствало зле още когато сте започнали да пушите, но вашият ИЗБОР е бил да се
тровите, да ограничите своите психични способности поради глупави причини (най-често за да
впечатлите някого, който не си струва да бъде впечатляван). Винаги се връщайте към източника, за да
видите, че това е било ваше решение. Вие преживявате последиците от собственото си решение. Ако не
успеете да признаете и разберете това, ще си останете жертва. Докато не поемете отговорност, няма да
бъдете в състояние да се изцелите.
Виждам всички тези жертви всеки ден. Да са жертви е удобно за тях, защото светлите ги окуражават
(виновно е обществото, виновен е той, виновна е тя, - само не те). АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАПРЕДНЕТЕ,
ТРЯБВА ДА ВЪЗВЪРНЕТЕ СИЛАТА СИ И ДА ИЗБЯГВАТЕ КАПАНА ДА СИ ЖЕРТВА.
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Ако се оплаквате от нещо, това не ви прави жертва, освен ако не търсите спасение от вън. Като чуя
оплаквания, казвам, “Добре, какво ще направиш ти по този въпрос?” Лесбийката ми се оплаква от своята
съквартирантка и казва “какво мога да направя?” Казвам й да изхвърли кучката. “Не, не мога да направя
това”. С това тя ми казва, че иска да продължава да бъде жертва и да печели съчувствие от околните,
докато самата тя не прави нищо по въпроса. Чисто желание да си жертва. Казах й, че ако не направи нищо
по въпроса, ако не възвърне силата си и не започне да напредва, не искам да слушам повече тази история.
Друг ми се оплаква – казвам му какво да направи, а той “ама ти не разбираш”. Разбирам. Разбирам,
че му харесва да е жертва и затова не иска да чуе за вземане на някакви мерки по въпроса. Затова казвам не ми говори за това и тогава няма да се налага да слушаш моите коментари.
Жертвите – каква досада могат да бъдат, когато влачат пред вас своите кръстове хлипайки и
хленчейки, но отказват да изоставят своя кръст – синдрома “обичам-да-страдам”.
Жертвите НЕ искат да им се казва как могат да поправят своя избор. Те се възмущават, ако им
предложите начин да възвърнат силата си. Ако го направите, веднага минават на варианта “горкият аз” и
“ти не разбираш”.
“Как смееш да предлагаш решение на жертва, която иска да й помогнеш да продължи да носи кръста
си, а не да се отърве от него?”
Те поддържат позицията “горкият аз” докато това подхранва психичния им вампиризъм. Щом
получат каквото могат от вас, преминават към друг. Този, който живее живота на жертва, обаче, може да
възвърне силата си във всеки момент. Ако те искат да се справят с проблема си, ще го покажат с действия,
а не само с думи. Лесно е да се говори, но за да се измъкнеш от капана на това да си жертва се
ИЗИСКВАТ действия.
Всички знаем хора, които ни разказват своите сълзливи истории. Като им кажеш какво да направят,
се започва “не мога, защото... “ и ти посочват някаква причина. Кажете им докато не станат готови да
НАПРАВЯТ нещо да не ви занимават с историите, с които обичат да парадират насам-натам.
Възнесените учители на светлината
Мнозина считат, че Земята ще премине към светлата полярност и че при това тъмните едва ли не, ще
кажат, “Добре, ако наистина искате именно това, ние просто ще изчезнем.”
Не се заблуждавайте. На всеки възнесен учител на Светлината има по един Тъмен учител – балансът
го изисква. Земята се контролира от тъмните от много отдавна и те няма да си отидат току-така.
Живеем във времена на измама, на пристигания на “възнесени учители” и други подобни събития.
Обърнете внимание на онези от тях, които изискват последователи и любимци. ИСТИНСКИЯТ възнесен
учител никога няма да позволи това и няма да се остави да бъде обграден от обожаващи го любимци.
Светлата и тъмната полярности обаче насърчават подобни неща.
Когато някои от тях насърчават култа към своята личност, това показва, че не са възнесени, а овчари,
които търсят овце, които безмозъчно да ги следват. Това се отнася за “възнесените учители” на Ню Ейдж.
Има само един чист източник на информация за вас – вашият Висш Аз. Можете да получавате
информация, дори велики идеи и от други източници, разбира се, но пътят на всеки Висш Аз е уникален.
Вашият Висш Аз може да има преживявания, които да накарат другите да потръпват. Не е тяхна работа
да го преценяват, защото това не е техният път. Дори ако покажете на някого по-малко болезнен път, това
не винаги върши работа, дори ако по-късно те се съгласят с вас, тъй като болката им е била необходима за
тяхното израстване. Придържайте се към законите на Вселената и не можете да сбъркате.
Свържете се със своя Висш Аз, тъй като той е вашият “ангел пазител” и водач, и последната точка, с
която полярностите биха искали да се свържете. Светлата полярност на думи признава Висшия Аз, но на
дело продължава да ви насърчава да търсите спасение отвън и да се стремите към външен, вместо към
вътрешен контрол на своя път.
Както да правите със светлата и тъмната полярности? Облегнете се назад и наблюдавайте. Ако
чувствате, че трябва да участвате – значи това е част от плана и от болката, от която се нуждаете за
израстването на вашия Висш Аз. Що се отнася до Финалните Инкарнации – наблюдавайте и изучавайте
реакциите.
Полярностите
Садизмът не може да съществува без мазохизма и обратното. Това, че тъмната полярност използва
наистина гадни методи, за да укрепи своята позиция е едно на ръка. Светлата полярност реагира на това
като “обича” своя враг (който всъщност не е техен враг, а отделената от извънземни “друга половинка”).
87

88

Светлата полярност непрекъснато пропагандира “обичай-тъмната-страна”. Знам учители, които отказват
да се защитават, ако бъдат нападнати – само изпращат “любов”. Казват, че “любовта е като горещ въглен
за тъмните и ги кара да избягат с писъци”. НИЩО ПОДОБНО!
Като шаман съм виждал на астрално ниво как в отговор на нападение на тъмните светлата страна
изпраща “любов”. Изпращането на “любов” към тъмните подхранва още повече техните садистични
желания, защото гледат на вас като на лесна цел. Когато една бивша моя учителка ме повика да отида и да
й помогна (защото тя изпраща на тъмните единствено “любов”), отидох и установих, че навсякъде в
нейната собственост гъмжи от Тъмни. Изчистих ги с единствения метод, който тъмните разбират – силата,
и те отлетяха оттам като прилепи от ада. След това тази бивша учителка беше в безопасност – поне за
известно време. Защо тя ме повика на помощ? Защото този начин срещу Тъмните не помага – и никога
няма да може. Той само ги насърчава.
Ако любовта е толкова мощна, защо САЩ изпрати армия във Втората световна война? Вместо това
можеха да обичат Хитлер и компания. Ако в такива случаи любовта помагаше, защо не подлуди
влечугоподобните така, че да се разкарат от планетата? Защото тя не работи по този начин.
Любовта е прекрасна вибрация, която трябва да се използва щедро към онези, които я заслужават и
които са си я спечелили. Светлите само поевтиняват тази вибрация като се опитват да “обърнат” Тъмните.
Не става така. Любовта се уравновесява от омразата – двете страни на една и съща монета. Вкарайте
любовта и омразата в рафинерията, стопете ги и създайте тази прекрасна балансирана емоция, за която не
съществува дума в английския. Монро използва думата “лууш” поради липса на подходяща дума.
Затова всеки, който ви кара да “обичате тъмните”, всъщност помага на влечугоподобните и техните
Тъмни съюзници да подтискат планетата. Тъмните уважават силата и липсата на страх.
Макар, че Тъмните и Светлите са равни половинки, вие няма да можете да направите едно цяло от
тях просто като седите и ги признавате. Те просто трябва да преминат през ОСНОВНА духовна
ТРАНСФОРМАЦИЯ, за да се съединят отново. Това трябва да се прави на индивидуално ниво от вашия
Висш Аз, след като е напреднал до определено ниво. Тези, които отговарят за 3-та плътност нямат
интерес това да се знае – полярностите не искат това. Нито Светлите, нито Тъмните искат това, защото те
танцуват под музиката на влечугоподобните и в трета и в четвърта плътност.
Чувството, че си жертва
1. Жените, които действат на принципа “прави каквото ти казвам, а не каквото аз правя”. Първо се
правят на жертви, за да може това да им служи като оправдание в случаите, когато след това измъчват
другите. Всъщност се стремят само към контрол над останалите. Щом утвърдят позициите си, не се
колебаят да превърнат другите в жертви, ако тяхното Тъмно доминиране бъде застрашено.
Използват неща, от които са били лишени в миналото – права за гласуване, равностойно заплащане
за еднаква работа и др. – така манипулират слабите мъже, но всъщност те не искат равенство и никога не
биха го позволили. Финалните Инкарнации, независимо дали са мъже или жени, НЕ СЕ включват в този
много Тъмен сегмент от Играта. Спомнете си първите два закона на Вселената.
Жените “имат нужда да им бъдат давани подаръци”. Ако това не се прави редовно, днешните жени
превръщат в жертва мъжете в своя живот.
2. Израел и евреите – сега Израел за Палестинците е това, което Германците са били за тях през 30-те
и 40-те. Жертвите от Втората световна война са се превърнали в палачи в Средния Изток. Думата “антисемитизъм” се използва често откакто евреите са открили, че чрез нея могат да постигат каквото си искат
като претендират, че са жертви. Всеки, който не е съгласен с тях, бива заклеймяван като “анти-семит”.
Така те се правят на жертви. Да, наистина има анти-семити като Клан и нео-нацистите и като всеки, който
ги мрази САМО заради техните религиозни вярвания. Хората са свободни да вярват в каквото си искат, но
когато се опитат да наложат това на други, тогава възникват проблеми. За разлика от християните,
евреите не принуждават останалите да споделят техните вярвания, но и те като християните претендират
за изключителна връзка с техния бог и неговата воля.
3. Черните – твърде често те наистина са били жертви и техните палачи са били християни. Но те
смятат, че могат да говорят каквото си искат за белите, а когато същото се каже за тях – лесно се обиждат
и заемат позицията на жертви. Колко пъти сте чували “..., защото съм черен”. Те го използват като
оправдание при недостиг на знания, компетентност или просто при несъгласия, докато всъщност тези
неща нямат никаква връзка с расата.
Американската харта на правата гарантира “свобода на словото”. Защо някой би искал да накаже
някого за това, което мисли/казва? Това е част от плана на извънземните за отнемане на свободите и дори
на онова, което има само вид на свободи.
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Има и други групи, които виждат полза от лавирането между това да си жертва и това да си палач.
Това е част от правилата на Играта “разделяй и владей”. Коренът на всичко това е извънземен и
принадлежи на Тъмната полярност. Спомнете си и това, че като наблюдавате тези и други елементи на
Играта, вие увеличавате възможностите си да излезете от нея. Вие НЕ сте вашия пол или вашата раса. Вие
сте инкарнация на своя Висш Аз с човешки преживявания. Истинската ви цел е да си възвърнете
знанията за това кои наистина сте и да подтиснете желанията на тялото в полза на духа.
Полярностите си дават сметка, че Висшите Аз са превърнали сюжета на Тъмните срещу Земята в
бърз напредък на Едновременните Инкарнации. Висшите Аз са обърнали това, което на повърхността
изглеждало като мизерна ситуация (Играта) и са го превърнали в средство за ускорено израстване на духа.
Това не харесва на полярностите, които искат да контролират и владеят. Именно това лежи зад плановете
на Орион да премахнат човечеството от Земята и да го заменят с нов човешки живот, от който са
премахнати досега забелязаните “пропуски”.
Изкласилите Висши Аз се противопоставят на разширяването на полярностите. Полярностите обаче
знаят, че при поглъщането на трета плътност от четвърта те евентуално ще бъдат погълнати от Баланса.
Както принцеса Лейла казва в Междузвездни войни “колкото повече Мракът затяга своя юмрук, за
да упражнява контрол, толкова повече системи ще се измъкват между пръстите им”. Това, разбира се,
няма да спре полярностите, но ги кара трескаво да търсят правилната формула за проникване в по-високи
плътности.
Паниката на полярностите се отразява в страха на Орион от смъртта – затова кралицата на Минтака
се клонира и взема удължаващи живота лекарства. Полярностите най-много се страхуват от това да не
свършат полярностите, а Висшите Аз се надяват най-много на ТОВА – да няма вече полярности.
Вампирясването
Мнозина вярват, че ако в определен ден бъде погребан мъртвец, след това той ще се превърне във
вампир. Вярват, че ако това се случи, чесънът може да им помогне да се отърват от него. Църквата се
възползва от това и взема живота, душите и парите на своите последователи, а влечугоподобните от 4-та
плътност се хранят с енергиите, които тези уплашени последователи излъчват.
Ако вампирът е разперил криле във вас, вие сте се превърнали в негов роб (овца). Дори и да е така,
обаче, овцата може да се освободи. Никой друг не може да спаси “овцата”. Можете да предложите на
овцата да я информирате. Да й предложите да й осигурите чесън, за да се защити от вампира, но освен ако
духът на овцата не е достатъчно силен, за да се освободи от този капан, всичко ще е напразно. Ако
бившият подвластен на вампира се освободи, той започва яростно да се опитва да накара другите да се
вкопчат в чесъна на знанията. Едно трябва да помните – ВСЕКИ има свободна воля и ако отказва да му
покажете как да се освободи, вие ТРЯБВА да го оставите да продължи със своята обвързаност. А вие
използвайте винаги чесъна на знанията и празнувайте своята свобода.
Наблюдение: женската осъзнатост
Тази седмица една жена се вмъкна на запазено за паркиране място. Излезе от колата и каза:
“Предполагам, че ще трябва да я преместя. Къде мога да паркирам?” Посочих и отсрещната страна на
улицата. Тя въздъхна, качи се в колата си и попита “Можете ли да ми помогнете да се измъкна от тук?”.
Казах й: “Не. Вие можете да се измъкнете така както сте се вмъкнахте”. Разбира се тя знаеше, че може,
НО целта беше да играе на безпомощна, за да контролира. Определено беше сбъркала адреса, обаче.
И друго: защо жените винаги очакват мъжете да ги черпят с нещо? Снощи бях в ресторант,
собственост на моя приятелка. Сервитьорката, като чу разговора ми с домакинята, дойде и попита “С
какво бихте искали да ме почерпите” Казах: “С нищо”. Тя каза: “Аз съм добра партия (разбирай курва).
Казах й: “Но си грешния пол”.
Мъжете нямат нужда непрекъснато да им се купува нещо. Жените обаче имат, като
проститутките/курвите, освен ако не са от тези проститутки, на които им плащаш за услугата и толкова.
Жените, с които мъжете живеят обаче, винаги искат да им се плаща и в замяна получават куп
неприятности и още повече искания. Най-добрият приятел на човека е кучето (ако го обича), а на жената –
диаманта (материалните неща).
Защо жените не могат да бъдат щастливи от това просто да бъдат жени? Защо искат да са мъже? Те
са си избрали инкарнацията на жена заради преживяванията на същество от женски пол. Вместо това се
опитват да променят преживяването.
Можете да бъдете напреднал дух и да сте женска инкарнация. Ако сте, ако духът управлява
физическото тяло, ще признаете природата на жената. Ако обаче тялото контролира духа – забравете.
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Дори при това положение, сигурен съм, че такива напреднали съществуват. Те не играят на “горката аз”.
Те не се опитват да бъдат мъже. Те не играят игричките, които жените играят всеки ден.
Жените и мъжете са несъвместими. Това се знае откакто е било извършено разделението на половете
чрез генетични манипулации на извънземните. ПО-ДОБРЕ Е ЩЯЛО ДА БЪДЕ ТЕЗИ РАЗДЕЛЕНИ НА
ПОЛОВЕ СЪЩЕСТВА ДА СА БИЛИ ПРЕМАХНАТИ И НА ДУХОВЕТЕ ДА Е БИЛА ДАДЕНА
ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАМЕРЯТ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЖЕНИЕ.
Поради енергийното триене между мъжа и жената, осъзнатият/зрял мъж се държи на разстояние от
жените. Да, може да е приятел с тях, но определя параметри, които те не бива да пресичат – те, обаче,
въпреки това ще ги пресичат – такава е природата им. Трябва да сте силни, но ако сте напреднали
духовно, вие вече сте, ЩОМ сте научили. Ако разкриете на жените истинската им природа, ще получите в
отговор “ти мразиш жените”. Не се хващайте.
За онези от вас, които още не са достигнали финалните етапи – вие ще продължите да правите
грешки ДОКАТО се научите. Като момчето, което се жени, развежда (защото тя е кучка), а след това
търси друга, за да го направи отново. Така ще продължавате с този цикъл, докато ВИЕ не го прекъснете –
както с всеки друг цикъл.
Жените стават все по-тиранични и правят много противни неща на мъжете, но ако мъжете направят
нещо подобно на тях, пищят, че са подложени на “сексуален тормоз”. Те търсят идеалния начин да
манипулират мъжете. Прекъсването на цикъла е да осъзнаете, че нямате нужда от противоположния пол.
Необходимостта е изкуствена.
Жените се ужасяват като видят напечатани подобни неща и гледат да попречат на мъжа да ги чете.
Те предпочитат мъжът да е незначителен и неадекватен. Ако ви повтарят това достатъчно често, може и
да им повярвате. Необходимостта, която изпитвате към жените е изкуствено създадена - чрез команда във
вашето ДНК. Контролира ви не вашият дух, а вашето тяло, но изборът да прекъснете този контрол е ваш.
Финалните инкарнации – мъже и жени, не изпитват трудности да гледат на тези наблюдения като на
това, което те наистина са. За щастие, не остава още много време да сме на Земята от 3-та плътност.
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