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промени завинаги и ще ни накара отново да разберем, че всъщ
ност съществува само един Дух. 
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от вас аз виждам Светия Дух и зная, че Той/Тя е вътре във вас. 
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За автора 

ЖИВОТЪТ на Друнвало Мелхизедек е една енцик
лопедия от постижения в личната еволюция. Той е 
изучавал физика и изкуства в университета Бъркли 
в Калифорния, но за него най-важното обучение е 
започнало след колежа. През последните 25 години 
той се е обучавал при повече от 70 учители от всич
ки религиозни системи и школи по света, и това го е 
дарило с обширни знания и му е помогнало да отк
рие съпричастността и приемането. 

Всеки, който се е срещал с Друнвало, веднага е 
усещал не само неговия забележителен ум, но и го
лямото му сърце, топлотата и любовта към всички 
живи същества. От известно време той разкрива на 
хората дълбоките си познания за света чрез семина
рите за Цветето на Живота и медитацията Мер-Ка-
Ба. Това учение включва всички сфери на човешкото 
познание, проследява развитието на човечеството от 
древните цивилизации до съвременността и изясня
ва състоянието на човешкото съзнание днес, както 
и онова, което трябва да направим, за да преминем 
плавно и леко в енергията на новата епоха. 
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Бележка към ч и т а т е л я 
• 

ОТ 1985 г. до 1994 г. Друнвало провеждаше семинари по цял 
свят за Цветето на Живота. Тази книга е създадена въз основа 
на обработката на третата официална видео-версия на семинара 
„Цветето на Живота", състоял се във Феърфийлд, Айова през 
октомври 1993 г. Всяка глава от нея следва повече или по-малко 
записа от този семинар със съответния номер. Същевременно 
ние променихме писания текст на определени места, за да стане 
възможно най-ясен неговият смисъл. Затова разместихме някои 
параграфи и изречения, понякога дори цели раздели, така че 
максимално да улесним вас, читателите. 

Моля да отбележите, че навсякъде в книгата сме направили 
текущи актуализации, които са дадени в болд. Актуализациите 
обикновено започват като нов параграф веднага след остарялата 
информация. Тъй като на семинара беше представено огромно 
количество информация, разделихме темите на две части, всяка 
от които има свое съдържание. След Том Първи ще бъде изда
ден Том Втори. 

П Р Е D Г О В О Р 

Една от целите на тази книга е да помогне на хората да осъз
наят определени събития, които са се случили някога, случват се 
в момента или пък ще се случат в близко бъдеще на тази планета 
- събития, които радикално ще повлияят върху нашето днешно 
съзнание и начин на живот. Ако разберем ситуацията, в която се 
намираме сега, ще отворим вратите към новото съзнание, към 
появата на едно ново човечество на Земята. И още нещо - най-
голямото ми желание е да ви вдъхновя да си припомните кои 
сте в същност и да ви вдъхна кураж да поднесете своя дар на 
света. Защото Бог е дал на всеки от нас уникален талант и ако 
истински го изживеем, той ще превърне физическия свят в свят 
от чиста светлина. 

Освен това ще ви предоставя математически и научни доказа
телства, за да ви покажа как ние, духовните същества, сме дошли 
тук, в материалния свят, за да убедя аналитичната лява половина 
на вашите мозъци, че съществува само едно съзнание и един Бог 
и че всички ние сме част от това Цяло. Това е важно, защото ще 
приведе в равновесие двете ви мозъчни полукълба. Този баланс 
ще отвори епифизата и ще позволи на Прана - жизнената енер
гия - да проникне до най-съкровената част от физическото ви 
същество. Тогава и само тогава ще стане възможно да се акти
вира светлинното тяло, наречено Мер-Ка-Ба. 

Наред с това ви моля да разберете, че всъщност източникът, 
от който идва тази информация, сам по себе си няма значение. 
В повечето случаи тя би могла изцяло да се замени с друга, без 
това да повлияе върху крайния резултат. Освен това допуснах 
доста грешки, защото в момента съм човешко същество. Най-
интересното за мен беше, че всеки път, когато правех грешка, 
тя ме водеше до по-дълбоко разбиране на реалността и висшата 
истина. Затова ви съветвам: ако откриете грешка, вгледайте се 
по-надълбоко. Ако започнете да отделяте твърде голямо внима
ние на информацията, като преувеличите значението й, няма да 
схванете смисъла на тази книга. Това, което ви казах току-що, 
има първостепенно значение за разбирането й. 



Освен това ще споделя с вас личните си преживявания, много 
от които - трябва да призная - са невероятни от гледна точка на 
общоприетите стандарти в съвременния свят. Може би те не са 
чак толкова необичайни по отношение на стандартите на стария 
свят, но вие сами ще решите дали са истина, или са просто из
мислици - и дали това изобщо има някакво значение. Вслушайте 
се в дълбините на сърцето си, защото то винаги знае истината. 
Във втория том ще се постарая да споделя с вас една специална 
дихателна техника, за да ви помогна да се върнете към онова 
значително по-разширено и по-висше състояние на съзнанието, 
от което всички ние произхождаме. Ще ви припомня диханието, 
свързано със светлинното тяло Мер-Ка-Ба. Това е и една от ос
новните цели на тази книга. 

Сега ще ви разкажа накратко как тя се появи на бял свят. За 
ангелите ще прочетете по-нататък, така че няма да започна с тях, 
а с някои по-късни събития. През 1985 г. ангелите ме помолиха 
да започна да преподавам медитацията Мер-Ка-Ба. Аз я научих 
за пръв път през 1971 г. и я практикувам и досега, но не исках 
да ставам учител. Животът ми беше лек и задоволен. В общи 
линии се чувствах добре и не исках да се трудя толкова усилено. 
Ангелите ми казаха, че когато на някого се предостави духовно 
познание, той е длъжен да го сподели с другите. Казаха ми, че 
това е един от законите на Сътворението. 

Знаех, че са прави, и през пролетта на 1985 г. организирах 
първия си публичен курс. Към 1991 г. залите на семинарите ми 
бяха пълни и препълнени, а стотици хора се бяха записали в 
списъците с чакащи. Не знаех как да дам тази информация на 
всички желаещи. Всъщност и не бих могъл да го направя. Така 
че през 1992 г. реших да направя видеозапис на един от семина
рите си и да го разпространя по света. 

За по-малко от година продажбите на видеоматериала счу
пиха всички рекорди, но се появи и един голям проблем. По
вечето от хората, които го гледаха, всъщност не успяваха да 
разберат за какво става въпрос, защото то излизаше извън кон
текста и съдържанието на техните духовни разбирания. В щата 
Вашингтон организирах семинар за 90 души, всеки от които 

беше гледал видеозаписите, но никога не беше присъствал на 
лекциите ми „на живо". Именно тогава разбрах, че едва 15% от 
хората наистина знаят как да правят медитацията, като следват 
единствено инструкциите от касетите. Нещата не се получава
ха. В 85% от случаите хората бяха объркани и не разбираха 
указанията. 

Незабавно изтеглих видеокасетите от търговската мрежа. 
Това обаче не спря по-нататъшното им разпространение. Хо
рата из целия свят искаха тази информация, така че започнаха 
да презаписват наличните касети и да ги раздават, продават или 
заемат един на друг. Оказа се, че до 1993 г. по света вече се наб
рояват около 100 000 комплекта видеокасети. 

Затова промених решението си. Стана ясно, че единстве
ният начин, по който бихме могли да поемем отговорност за 
тази информация, е видеозаписите да се прожектират в при
съствието на обучен човек. „Обучен" в случая означаваше, че 
човекът е подробно инструктиран, познава Мер-Ка-Ба и я е 
преживял на практика. Едва тогава той би могъл устно да под
готвя други хора. Така се роди програмата „Инструктори за 
семинара Цветето на Живота". Днес има повече от 200 обуче
ни инструктори в поне 33 страни по света. И системата зара
боти много добре. 

Сега нещата отново се променят. Хората започнаха да разби
рат висшето съзнание, неговото значение и принципи. Така че 
дойде времето да предложим тази книга на широката публика, 
защото според нас тя вече е готова да я приеме. Предимството 
на книгата е в това, че хората могат да отделят повече време и да 
проучат подробно рисунките и фотографиите. Освен това, в нея 
даваме текуща актуална информация, като например следната: 

Актуална информация: 
Времената наистина се променят! Според пуб

ликацията на компанията Дау Джоунс в списание 
Атепсап Оето§гарМс8 от февруари 1997 г., едно де
сетгодишно научно изследване е установило, че днес 
в Америка и в Западния свят се появява съвършено 



нова култура. Някои я наричат „Ню Ейдж", но съ
ществуват и други названия в различните страни. 
Данните, с които разполагаме, ни карат да смятаме, 
че това явление се наблюдава по цял свят. Нейните 
последователи дълбоко вярват в Бог, в семейството, 
в децата, в Духа, в Майката Земя и в чистата околна 
среда, в женското начало, искреността, медитация
та, в това, че на други планети съществува живот, в 
единството на всичко живо. Според цитираното изс
ледване привържениците на новата култура смятат, 
че са малко на брой и са разпръснати по света. За 
всеобщо учудване обаче изследването показа, че „те" 
всъщност са един на всеки 4-ма пълнолетни в Амери
ка - това означава, че броят им достига 44 милиона 
души! Става нещо наистина грандиозно. Сега, когато 
хората, които управляват паричните потоци, знаят 
за този огромен нов пазар, можем да се обзаложим, 
че нещата ще се променят. Процесът ще засегне всич
ки сфери на живота - от съдържанието на филмите и 
телевизията до енергетиката и храната, която ядем 
- и още много други неща. В крайна сметка може да 
се промени дори начинът, по който възприемаме ре
алността. Вие не сте сами и не след дълго този факт 
ще стане очевиден за всеки. 

От момента, в който за пръв път през 1971 г. се появиха ан
гелите, аз следвах техните напътствия. Това продължава и до 
днес. Именно те ми дадоха медитацията Мер-Ка-Ба, но в случая 
е важна самата медитация, а не начинът, по който е дадена ин
формацията. Нека просто я използваме за по-голяма яснота, за 
да можем да навлезем в определено ниво на съзнание. 

Разбирате ли, тъй като получавах тази научна информация 
сравнително отдавна - от 1971 до 1985 г. - смятах, че тя е пред
назначена за моето лично духовно развитие. Когато четях някоя 
научна статия или списание, след това просто ги изхвърлях, без 
да си давам сметка, че в бъдеще ще ми се налага да доказвам 

думите си. После успях да издиря повечето от статиите, но не 
всичките. И все пак тази информация трябва да излезе на бял 
свят. Вие, читателите, настоявате за това. Така че, доколкото е 
възможно, ще документирам твърденията си, но някои от дока
зателствата са изгубени - поне до този момент. 

Освен това, част от доказателствата идват от ненаучни из
точници, като например от ангелите или чрез общуване със съ
щества от други измерения. Ние разбираме, че „строгата наука" 
се разграничава от източници, които се смятат за „свръхестес
твени". Учените се грижат за доброто си име. В тази връзка ще 
отбележа, че това напомня ситуацията, в която един мъж би ка
зал на една жена, че чувствата й не струват нищо, че истинна и 
ценна е единствено логиката и затова трябва да следваме само 
логиката. Разбира се, жената познава и другия път; и това е пъ
тят на истинския живот. Той си тече. Той не притежава никаква 
„мъжка логика", но е също толкова истински. Аз вярвам и в два
та пътя - в тяхното пълно равновесие. 

Ако можете да приемете един човек, който изследва реал
ността, като използва едновременно както научните методи, 
така и психичните способности, значи сте попаднали където 
трябва. При всяка възможност ще разграничавам тези два из
точника, за да ви стане ясно. Това значи, че трябва да се вгле
дате дълбоко в себе си, за да разберете дали тази информация 
е истинна от гледна точка на вашия собствен вътрешен свят. 
Ако нещо ви се струва неправилно, оставете го настрана и 
продължавайте нататък. Ако ви изглежда вярно, изживейте го 
и разберете дали наистина е така. Но аз мисля, че умът никога 
няма да може да познае напълно реалността, докато не се обе
дини със сърцето. Мъжкото и женското начало се допълват 
едно друго. 

Докато четете тази книга, ще имате две възможности: да из
хождате от лявото си мозъчно полукълбо - от мъжката си стра
на да си водите бележки и старателно да търсите логиката на 
всяка крачка; или можете да изхождате от дясното полукълбо 
- вашата женска страна, просто да се оставите на течението и да 
не мислите - да усещате, да гледате всичко като на кино, с раз-



ширено, а не със затворено съзнание. И двата начина действат. 
Изборът е ваш. 

И накрая, докато подготвях тази книга, се наложи да взема 
още едно решение. Трябва ли да описвам последните степени 
на медитацията Мер-Ка-Ба? Все още смятам, че е по-добре това 
да стане чрез устно обучение. Ще бъде ли достатъчно да про
четете само една книга, за да достигнете до висшите степени 
на обучение по тибетски будизъм? Беше взето следното реше
ние: да представим тук цялата информация на видеозаписите от 
1993 г., като ви предупредим, че трябва внимателно да навлиза
те в Мер-Ка-Ба и е по-добре все пак да потърсите инструктор 
от семинарите „Цветето на живота". Тази информация ще ви 
бъде дадена в края на втория том. След публикуването на тези 
книги научихме още много неща, които излизат извън рамките 
на написаното и могат да бъдат предадени единствено устно и 
чрез практика. 

Причината, поради която тук ви предлагам цялата информа
ция, е в това, че сега има най-малко седем други автори, които са 
я преписали под една или друга форма. Някои от тях я предават 
дума по дума, други са ме перифразирали, а има и такива, които 
са използвали моите картини и рисунки от свещената геометрия. 
Някои от тях поискаха моето разрешение, а други - не. Но така 
или иначе, информацията в крайна сметка излезе наяве. Голяма 
част от нея е изопачена, а понякога и съвсем невярна. Моля ви 
да разберете, че правя това не за да се защитя, а за да поема от
говорност за цялостната си работа. Тази информация не е моя, 
тя принадлежи на Вселената. Загрижен съм единствено за чис
тотата й и искам тя да бъде разбрана правилно. 

Можете да намерите точни указания за медитацията в Ин
тернет на адрес \уут.По^егоШГе.сот, но не и тайното позна
ние, разбира се. То е основано върху опита. Трябва да го пре
живеете. Можете да намерите в Интернет и друга информация, 
за която се твърди, че идва от мен, но това не е така. Освен това 
съществува най-различна информация за Цветето на Живота, 
която просто не е вярна или е доста остаряла. Надявам се, че 
тази книга ще изясни нещата и ще разберете кое е било скрито 

или изопачено. Разбирам, че тези хора са искрени в желанието 
си да открият истината, но все пак отговорността пред вас си 
остава моя. 

Така че, за да изясня и подредя информацията, аз написах 
тази книга за всички вас, които желаят да разберат и узнаят 
истината. 

Обичам ви и ви служа, 
Друнвало Мелхизедек 



Е Д Н О 

Аа си спомним 
далечното си минало 

Как падането на А т л а н т и д а 
промени нашата д е й с т в и т е л н о с т 

Преди почти 13 000 г. в историята на нашата планета се е слу
чило нещо много драматично и ние сега ще го изследваме дос
та подробно, защото онова, което е станало в миналото, оказва 
въздействие върху целия ни съвременен живот. Всичко, което се 
случва в ежедневието ни, включително определени технологии, 
които използваме, войните, които избухват, храната, която ядем, 
и дори начинът, по който възприемаме действителността, е пряк 
резултат от конкретни събития, станали в края на Атлантския 
период. Последствията от тези древни събития изцяло са проме
нили начина, по който живеем и възприемаме действителността. 

Всичко е взаимосвързано! Съществува само една действи
телност и един Бог, но има много, много начини, по които тази 
реалност може да се възприема. Всъщност възможните интер
претации на действителността са наистина безкрайни. Същест
вуват определени реалности, за които са се договорили много 
хора - те се наричат нива на съзнанието. По причини, които ни 
предстои да изясним, съществуват определени реалности, върху 
които са съсредоточени огромен брой хора, включително реал
ността, която ние с вас преживяваме в този момент. 

Някога ние сме съществували на Земята на такова високо 
ниво на съзнание, за каквото дори не можем да си помислим. 
Трудно бихме могли да си представим равнището, на което сме 
били тогава, защото то е съвсем различно от сегашното. Поради 
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някои събития, случили се преди 16 000-13 000 години, чове
чеството пропаднало надолу от онези висши нива, като преми
навало през много измерения и обертонове и увеличавало плът
ността си, докато достигнало мястото, което наричаме третото 
измерение на планетата Земя - нашия сегашен свят. 

Когато сме падали - а това си било истинско падане - сме се 
озовали в една спирала на съзнанието, която се движела некон
тролирано надолу през измеренията на съзнанието. Изгубили 
сме контрол и това много приличало на свободно падане в прос
транството. Когато сме пристигнали тук, в третото измерение, с 
нас се случили определени промени - както физиологични, така 
и функционални. Най-голямата промяна се отнасяла до начина, 
по който сме дишали прана - така индийците наричат жизнена
та сила в тази Вселена. Прана е по-важна за нашето оцеляване 
от въздуха, водата, храната или която и да е друга субстанция, 
затова начинът, по който приемаме тази енергия в телата си, 
радикално въздейства върху начина, по който възприемаме ре
алността. 

В епохата на Атлантида и преди нея дишането на прана било 
пряко свързано с електромагнитните полета, които обгръщат те
лата ни. Всички енергийни форми в нашите тела са геометрични, 
а онази, с която ще работим, е звездният тетраедър, образуван 
от два съединени тетраедъра (фиг. 1-1). Тази фигура може да се 

представи и по друг начин - като трииз
мерната Звезда на Давид. 

Върхът на тетраедъра, насочен наго
ре, се намира на разстояние една педя над 
темето, а върхът на тетраедъра, насочен 
надолу, завършва на една педя под стъ
палата. Двата върха са свързани с тръба, 
която преминава през главните енергий
ни центрове на тялото или чакрите. Ди
аметърът на тръбата във вашето тяло 
е равен на диаметъра на окръжността, 
която се получава, като съедините вър
ховете на палеца и средния си пръст. Тя 

прилича на стъклена флуоресцентна тръба, а двата й края, кои
то влизат в двата върха на звездния тетраедър, имат кристална 
структура. 

Преди падането на Атлантида ние сме поемали прана еднов
ременно нагоре и надолу по тръбата и двата пранични потока се 
срещали в една от нашите чакри. Въпросът къде и как се срещат 



двата потока прана винаги е бил особено важен аспект от древ
ната наука, която и до днес се изучава в цялата Вселена. 

Друга важна част от човешкото тяло е епифизата или пи-
неалната жлеза, която се намира почти в средата на главата и 
е основен фактор, от който зависи съзнанието ни. Тази жлеза 
дегенерирала от първоначалния си размер - колкото топка за 
пинг-понг, до сегашния - колкото сухо грахово зърно, защото 
ние отдавна сме забравили как да я използваме - а когато не 
използваме нещо, ние го губим. 

Някога праничната енергия протичала през центъра на епифи
зата. Според Джейкъб Либерман, автор на книгата „Светлината 
- медицината на бъдещето", тази жлеза прилича на очна ябълка 
и в някои отношения наистина е око. Тя е кръгла и в единия от 
дяловете си има отвор; в него се намира леща, която фокусира 
светлината. Отвътре е куха и съдържа рецептори за възприема
не на цветовете. Основното й зрително поле - макар това да не е 
научно доказано - е насочено нагоре, към небесата. Също както 
зрителното ни поле може да стигне до 90 градуса по отношение 
на посоката, към която са насочени очите ни, епифизата може 
да „гледа" под ъгъл до 90 градуса по отношение на централната 
плоскост. Така както не можем да видим тила си, епифизата не 
може да погледне надолу към Земята. 

Вътре в епифизата - дори такава мъничка и съсухрена - се 
пази цялата свещена геометрия и истинското знание за това, 
как точно е била сътворена реалността. Всичко е там, съдържа 
се във всеки един от нас. Но днес ние нямаме достъп до това 
познание, защото по време на падането сме загубили паметта 
си, а без тази памет сме започнали да дишаме по друг начин. 
Вместо да поемаме прана през епифизата и да я движим наго
ре-надолу по централната тръба, сме започнали да я вдишва
ме през носа и устата. Така прана минавала покрай епифизата, 
поради което сме започнали да виждаме нещата по съвършено 
различен начин и да тълкуваме различно Единната реалност 
(чрез понятията за добро и зло или полярното съзнание). По
лярното съзнание ни кара да мислим, че се намираме вътре в 
телата си и гледаме навън и че по някакъв начин сме отделени 

от онова, което е „вън от нас". Това е пълна илюзия. Подобно 
възприятие изглежда реално, но в него няма капка истина. То е 
само една представа за действителността, която сме получили 
в резултат от падането. 

Например, каквото и да се случи, всичко е правилно, защото 
Бог управлява Сътворението. Но от определена гледна точка, от 
гледна точка на полярността - като гледаме накъде се развива 
планетата - не е трябвало да пропаднем тук долу. Според нор
малния ход на еволюцията не би трябвало да сме на това място. 
С нас се е случило нещо, което не е трябвало да става. Премина
ли сме през мутация - можем да кажем, че хромозомите ни са се 
повредили. Така че на Земята вече 13 000 години свети тревож
на червена лампа и много същества и нива на съзнание работят 
съвместно, за да намерят начин да ни върнат назад (нас и нашата 
ДНК) - на пътя, на който сме били по-рано. 

В резултат от това „погрешно" падане на съзнанието и пос
ледвалите опити да бъдем върнати на правилния път се случило 
нещо наистина хубаво - нещо неочаквано, нещо удивително. 
Същества от цялата Вселена, които се опитвали да ни помогнат 
да решим проблема, започнали да правят различни експеримен
ти с нас - някои легално, други без пълномощия. Един конкретен 
експеримент довел до сценарий, за който никой дори не можел 
да мечтае - с изключение на една личност от една определена 
цивилизация в далечното минало. 

М е р - К а - Б а 

13 тази история има още един съществен фактор, на който ще 
се спрем. Преди 13 000 години ние сме знаели за себе си нещо, 
което днес напълно сме забравили: геометричните енергийни 
полета около телата ни могат да бъде задействани по определен 
начин, който също е свързан с дишането. Тези полета се въртели 
около телата ни със скорост, близка до тази на светлината, но 
след падането те забавили въртенето си и накрая спрели съвсем. 
Когато тези полета се включат и се завъртят отново, се получава 
Мер-Ка-Ба, а ползата от нея в тази реалност няма равна на себе 



си. Тя ни води до разширеното осъзнаване за това, кои сме ние, 
свързва ни с висшите нива на съзнание и ни връща спомена за 
нашите безкрайните възможности. 

Здравата въртяща се Мер-Ка-Ба има диаметър от 15 до 18 
метра, пропорционално на ръста на човека. Чрез подходяща 
апаратура въртенето на Мер-Ка-Ба може да бъде показано на 
екрана на компютъра. Тя изглежда като инфрачервената топлин
на обвивка на галактиката (фиг. 1-2) - формата й е същата като 
на традиционната летяща чиния. 

Думата Мер-Ка-Ба се състои от три къси думи - Мер, Ка и 
Ба, които във вида, в който ги използваме, са дошли до нас от 
Древен Египет. В други култури думата се среща като тегкаЬак, 
тегкаЬа и тегкауак. Съществуват различни произношения, но 
в общи линии тя трябва да се произнася на три отделни срички 
с ударение върху всяка от тях. Мер означава определен вид 

светлина, за която египтяните са знаели единствено по времето 
на 18-та династия. Те я разглеждали като две светлинни по
лета, създадени посредством определена техника на дишане, 
които се въртят противоположно едно на друго в едно и също 
пространство. Ка означава индивидуален дух, а Ба обикнове
но се отнася до начина, по който духът интерпретира своята 
конкретна реалност. В нашата конкретна действителност Ба 
обикновено се определя като тяло или физическа реалност. В 
други светове, където духовете не притежават тела, Ба се от
нася до онези понятия или интерпретации на реалността, които 
са характерни за тях. 

Следователно, Мер-Ка-Ба е въртящо се в противоположни 
посоки светлинно поле, което въздейства едновременно вър
ху тялото и духа. То е превозно средство, което може да пре
мести духа и тялото (или съответната интерпретация на ре
алността) от един свят или измерение в друг. Всъщност Мер-
Ка-Ба е много повече от това, защото тя може също така да 
създава реалности, а не само да се движи през тях. За целите 
на тази книга, обаче, ще се насочим главно към онези качес
тва на Мер-Ка-Ба, които я правят многоизмерно средство за 
придвижване (на староеврейски Мер-Ка-Ба означава колес
ница), което ще ни помогне да се върнем към изначалното си 
високо ниво на съзнание. 

В р ъ щ а н е к ъ м н а ш е т о п ъ р в о н а ч а л н о с ъ с т о я н и е 

Ще поясня, че връщането към нашето първоначално със
тояние е естествен процес, който би могъл да бъде лесен или 
труден в зависимост от убежденията ни. Обаче, ако се заемем 
само с техническата страна на Мер-Ка-Ба, като например да 
коригираме начина си на дишане или да осъзнаем на ментално 
ниво безкрайните си връзки с всички форми на живот, това 
няма да е достатъчно. Има поне още един фактор, по-важен 
дори от самата Мер-Ка-Ба, и той е да разберем, да реализираме 
и да преживеем Божествената любов. Тъй като това е Божест
вена любов, наричана понякога безусловна любов, тя е основ-



ният фактор, който позволява на Мер-Ка-Ба да се превърне в 
живо поле от светлина. Без Божествената любов Мер-Ка-Ба е 
просто един механизъм и ще има ограничения, а те никога няма 
да позволят на духа, който го е създал, да се завърне у дома 
и да достигне до висшите нива на съзнание - до онова място, 
където вече не съществуват никакви нива. 

За да излезем отвъд границите на определено измерение, ние 
трябва да изпитваме и да изразяваме безусловна любов и тогава 
нашият съвременен свят бързо ще се придвижи към това извисено 
място. Ние се отдалечаваме от мястото на разделението, където се 
възприемаме като същества, които се намират вътре телата си и 
надничат навън. Тази гледна точка скоро ще изчезне, ще бъде за
менена от друг поглед върху действителността, при който ще има
ме усещането и познанието, че сме в абсолютно единство с всичко 
живо; и това усещане ще нараства все повече и повече, докато се 
придвижваме нагоре през всяко измерение по пътя към дома. 

По-нататък ще разгледаме някои специални методи за отва
ряне на сърцето - към пламенната, състрадателна, безусловна 
любов - така че да можете да я преживеете директно. Ако прос
то позволите това да се случи, може би ще откриете неща, които 
досега не сте знаели за себе си. 

Скъпи читателю: На семинарите има упражнения, 
които не могат да бъдат описани в книгата или засне
ти на видеокасета, защото могат да бъдат разбрани 
само чрез лично преживяване. Те са не по-малко важ
ни от знанието, защото без тях знанието е безполезно. 
Единственият начин, по който можем да ви дадем този 
опит, е чрез устно обучение на семинарите. Но в бъдеще 
това може да се промени. 

В и с ш а т а В с е о б х в а т н а р е а л н о с т 

Следващият аспект, който ще разгледаме, има много имена, но 
в днешно време най-често използваното понятие е „Висш Аз". От 
гледна точка на реалността на Висшия Аз ние в буквалния смисъл 

на думата съществуваме не само в нашия свят, но и в други свето
ве. Има толкова много измерения и светове, че човек едва ли може 
да си ги представи. Тези измерения имат конкретни характеристи
ки и математически параметри, а пространството и дължината на 
вълната вътре в тях и между тях са същите, каквито наблюдаваме 
между октавите в музиката, както и при други явления в живо
та. Днес обаче вашето триизмерно съзнание вероятно е отделено 
от висшите ви аспекти, затова вие осъзнавате само онова, което 
става тук, на Земята. За онези същества, които не са падали и се 
намират в естественото си състояние, това не е нормално. Нор
мално е съществата от самото начало да осъзнават няколко нива 
едновременно, подобно на музикален акорд, докато накрая, след 
като завършат развитието си, не осъзнаят всичко едновременно и 
навсякъде. Ще приведа един пример, който е необичаен, но обяс
нява какво имам предвид. 

В момента общувам с една жена, която осъзнава много нива 
едновременно. Учените, които я изследват, губят ума и дума; те 
не могат да разберат как прави нещата, които прави. Тя може 
да си седи в стаята и същевременно да твърди, че наблюдава 
всичко от космоса. За да проверят това, от НАСА я помолиха да 
„види" конкретен спътник и да даде определена информация, ко
ято би могла да получи само ако се намира там, на самото място. 
Тя разчете показанията на уредите, което учените със сигурност 
смятаха за невъзможно. Каза им, че е летяла около спътника и 
просто е видяла всичко това. Името й е Мери Ан Шинфийлд. Тя 
е официално диагностицирана като сляпа, но независимо от това 
може да се разхожда из стаята, без някой да разбере, че е сляпа. 
Как го прави? 

Наскоро тя ми се обади и докато си говорехме, ме попита 
дали искам да погледна през нейните очи. Аз, разбира се, се съг
ласих. След няколко вдишвания полезрението ми се разшири и 
аз започнах да гледам към - или през - нещо, което прилича
ше на огромен телевизионен екран, който запълваше цялото ми 
зрително поле. Онова, което видях, беше поразително. Сякаш 
нямах тяло и се движех много бързо в пространството. Можех 
да виждам звездите и точно в този момент Мери Ан и аз, който 



гледах през очите й, летяхме покрай върволица от комети. Тя 
беше много близо до една от тях. 

Това бе едно от най-реалните преживявания извън тялото, ко
ито съм имал. Около големия „телевизионен екран" имаше към 
12 или 14 по-малки екрана и на всеки от тях се мяркаха образи, 
които се движеха изключително бързо. На един от тях, разполо
жен в горния десен ъгъл, проблясваха бързодвижещи се фигури 
- триъгълници, електрически лампи, кръгове, вълнообразни ли
нии, дървета, квадрати и т.н. Именно този екран й казваше какво 
става в пространството непосредствено около нея, където се на
мираше тялото й. Тя можеше да „вижда" посредством тези при
видно несвързани образи. В долния ляв ъгъл имаше друг екран, 
чрез който тя контактуваше с извънземни същества, обитаващи 
нашата Слънчева система. 

Ето един човек, който се намира в триизмерно тяло на Зе
мята, но притежава пълноценна памет и житейски опит в други 
измерения. Този начин за навлизане в реалността е необикно
вен. Нормалните хора не виждат такива вътрешни телевизионни 
екрани, но ние наистина съществуваме в много други светове, 
въпреки че повечето от нас не осъзнават това. 

В този момент вие съществувате може би на пет или повече 
нива. Въпреки че между това измерение и останалите има про
паст, когато се свържете с Висшия си Аз, вие запълвате тази 
пропаст, след което започвате да осъзнавате висшите нива, а и 
висшите нива ви забелязват - и общуването започва! Тази връз
ка с Висшия Аз е може би най-важното нещо, което може да ви 
се случи в живота - то е по-важно от цялата информация, която 
ще ви дам тук. Връзката с Висшия Аз е по-важна от активира
нето на Мер-Ка-Ба, защото ако се свържете с Висшия си Аз, ще 
получите съвършено ясна информация как да преминете стъпка 
по стъпка през всяка реалност и как да се върнете обратно у 
дома - към пълното осъзнаване на Бога. Когато се свържете с 
Висшия си Аз, останалото ще стане автоматично. Вие пак ще 
трябва да изживеете живота си, но всичко, което правите, всич
ки ваши действия, мисли и чувства, ще бъдат изпълнени с ог
ромна сила и мъдрост. 

Мнозина, включително и аз, се опитват да разберат как точ
но да се свържат със своя Висш Аз. Много хора, които по ня
какъв начин са осъществили тази връзка, често не знаят как е 
станало това. В този курс ще се опитам да обясня как точно да се 
свържем с Висшия си Аз. Ще положа всички усилия. 

Р е а л н о с т и т е н а л я в о т о и д я с н о т о п о л у к ъ л б а 

Има още нещо важно, което искам да ви кажа. Може би през 
половината от времето ще ви давам информация, предназначе
на за лявото ви мозъчно полукълбо, като например геометрич
ни данни, както и всякаква друга информация, която за много 
духовни хора ще изглежда съвсем маловажна. Ще го направя 
по конкретна причина - когато сме паднали, ние сме се разде
лили на две главни части - всъщност на три, но предимно на 
две - които наричаме мъжко и женско начало. Дясното мозъчно 
полукълбо, което контролира лявата половина на тялото, е на
шето женско начало, въпреки че в действителност то не е нито 
женско, нито мъжко. Това е мястото, където обитават нашите 
психични и емоционални аспекти. Тази част от нас знае, че Бог 
е един и че Цялото е всичко, което е. Въпреки че не може да го 
обясни, тя просто знае, че това е истина. Така че с нашият жен
ски аспект няма особени проблеми. 

Проблемите са в лявото полукълбо - нашето мъжко начало. 
Поради начина, по който е ориентирано мъжкото полукълбо 
- като огледален образ на женското - при него на преден план 
стои логиката (тя е преобладаваща), докато при женското логи
ческата компонента остава назад (тя е второстепенна). Когато 
гледа към реалността, лявото полукълбо не възприема единство
то; всичко, което вижда, е различие и разделение. По тази при
чина на нашето мъжко начало му е много трудно тук, на Земята. 
Дори основните свещени книги, като Корана, юдейската Библия 
и християнската Библия, са разделили всичко на противопо
ложности. Лявото полукълбо смята, че има Бог, но има и дявол 

- може би не толкова силен, колкото Бог, но с огромно влияние. 
Така че дори Бог се възприема от позицията на двойствеността, 



като един от полюсите на противоположните сили на светлината 
и мрака. (Това не важи за всички клонове на тези религии. Ня
кои от тях смятат, че съществува само Бог.) 

Докато лявото полукълбо не успее да съзре единството във 
всичко, докато не узнае, че всъщност има само един Дух, една 
сила, едно съзнание, което пронизва абсолютно всичко в битието 
- докато не осъзнае това единство без капка съмнение - умът ще 
си остане отделен от самия себе си, от своята цялост, от пълния 
си потенциал. Докато има и най-малкото съмнение в това един
ство, лявомозъчният аспект ще ни дърпа назад и няма да можем 
да тръгнем по водата. Спомнете си, че дори Тома в един момент 
е вървял по водата, когато Исус го помолил, но една малка клетка 
в палеца на крака му казала: „Я чакай, аз не мога да правя такива 
неща", и Тома потънал в студените води на полярната реалност. 

Н а к ъ д е н и б о д и т а з и и н ф о р м а ц и я 

Отделям много време, за да премахна и най-малкото съмне
ние у вас, че цялото битие има само един образ. Има един и 
само един образ, по който е сътворено всичко съществуващо, 
и същият този образ е създал електромагнитното поле около 
телата ви. Същите геометрични фигури, които се намират във 
вашето поле, могат да се открият навсякъде - около планетите, 
галактиките и атомите, около всичко останало. Ще го разгледаме 
най-подробно. 

Освен това ще се спрем на историята на Земята, защото тя 
е много важна за съвременната ситуация. Не можем истински 
да разберем как сме стигнали дотук, ако не познаваме процеса, 
който ни е довел до това положение. Така че ще отделим доста 
време, за да говорим за нещата, които са се случили много отдав
на; след това бавно ще се придвижваме напред, докато стигнем 
до това, което се случва днес. Всичко е свързано. Едно и също 
се повтаря отново и отново, то се случва и днес - всъщност то 
никога не е преставало. 

Онези от вас, при които преобладава дясното мозъчно по
лукълбо, може би са склонни да прескочат този лявомозъчен 

материал, но именно за вас е много важно да спрете и да се 
замислите върху него. Защото тъкмо равновесието връща ду
ховното здраве. 

Когато лявото полукълбо съзира абсолютното единство, то за
почва да се отпуска и мазолестото тяло {согри$ саПозит - група 
от нервни клетки в мозъка, които съединяват двете полукълба) 
се отваря по нов начин, като дава възможност двете полукълба 
да се обединят. Връзката между лявото и дясното полукълба се 
разширява, потокът от информацията започва да тече натам и об
ратно, като двете противоположни части на мозъка започват да се 
интегрират и синхронизират помежду си. Ако сте включени към 
система за биологична обратна връзка*, можете да видите как на 
практика става това. Този процес подтиква епифизата да работи 
по различен начин и ви дава възможност чрез медитация да ак
тивирате светлинното тяло Мер-Ка-Ба. Тогава може да започне 
целият процес на възраждане и възстановяване на предишното ви 
висше ниво на съзнание. Това е процес на израстване. 

Ако изучавате някаква друга духовна практика, не се налага 
да я спирате, за да започнете да работите с Мер-Ка-Ба - стига 
разбира се, вашите учители нямат нищо против смесването на 
две различни системи. Други медитации, основани върху исти
ната, могат да бъдат изключително полезни, след като Мер-Ка-
Ба се завърти, защото тогава много, много бързо ще постигнете 
значителни резултати. Ще повторя още веднъж, за да съм сигу
рен, че наистина сте разбрали: светлинното тяло Мер-Ка-Ба не 
противоречи и не пречи на никоя друга медитация или религия, 
която е основана върху убеждението, че Бог е един. 

Досега говорихме само за азбуката на духовността. Това са 
едва първите стъпки. Но те са по-важни от всичко друго. 

Вашето ляво полукълбо може да хареса цялата тази инфор-

* Вюгеесюаск - терапия, възникнала преди около 20 години в САЩ. При 
нея пациентът е включен към медицинска апаратура, която дава информация 
за промените в пулса, температурата, мускулното напрежение, кожната елек
тропроводимост, мозъчните вълни, нивото на кръвно налягане и т.н., така че 
може сам да следи за състоянието си на екрана на компютъра. По този начин 
се научава да разчита сигналите на тялото си и да ги управлява съзнателно 
чрез техники за релаксация и контролирана визуализация, (бел. прев.) 



мация и да я разпредели в изрядно подредени и надписани пап
ки; това е чудесно. Или пък можете просто да се отпуснете и да 
прочетете книгата като приключенски роман, като игра на ума 
или фентъзи. Както и да я прочетете, има значение фактът, че 
я четете, защото ще вземете от нея онова, което е предназна
чено за вас. 

И така, нека в духа на единството да започнем заедно това 
изследователско пътешествие. 

П р е д и з в и к а т е л с т в о к ъ м у б е ж д е н и я т а 

н а н а ш и т е р о д и т е л и 

Много идеи, в КОИТО вярваме днес, както и „факти", които са 
ни преподавали в училище, просто не са верни, и сега хората 
по цял свят започват да разбират това. Разбира се, когато тези 
възгледи са ни били преподавани, обикновено хората са вярвали 
в тяхната истинност, но после концепциите и идеите са се про
меняли и следващото поколение е изучавало други истини. 

Например, през последните 90 години представата за атома 
се е променяла коренно толкова пъти, че днес на практика никой 
не се придържа към определена концепция. Хората използват 
дадена теория, но знаят, че тя може да е погрешна. Някога се 
смяташе, че атомът прилича на диня, а вътре в него има електро
ни, както в динята има семки. Всъщност ние знаем много малко 
за реалността около нас. Днес квантовата физика ни показа, че 
човекът, който провежда експеримента, въздейства върху ре
зултата. С други думи, съзнанието може да промени резултата 
от експеримента в зависимост от убежденията. 

Съществуват и други наши аспекти, които смятаме за истин
ни, но те може изобщо да не са такива. Според представата, ко
ято битуваше дълго време, ние сме единствената планета във 
Вселената, на която има живот. В дълбините на сърцето си ние 
знаем, че това не е вярно, но в днешно време този свят няма 
да признае подобна истина, дори при наличието на убедителни 
доказателства за съществуването на НЛО, които вече 50 години 
ни заливат непрекъснато от всички краища на Земята. Светът би 

приел и повярвал във всяко друго нещо, стига да не е толкова 
плашещо като НЛО. Така че, сега ще разгледаме доказателст
вата, според които във Вселената съществува висш разум, при 
това не само сред звездите, но вероятно и тук, на тази планета. 

Ще отбележа в скоби: Съветвам ви да видите два ви
деофилма, показани по М?С със специалното разрешение 
на Чарлтън Хестън: "МуМепоиз Опфя о/Мап " („ Тайнс
твеният произход на човека ") и "ТНе Муз1егу о/(Не ЗрНпх " 
(„ Тайната на Сфинкса "). И двата филма се разпростра
няват от ВС Шю, телефон 1-800-508-0558 в САЩ. 

Натрупване на странни факти 

П л е м е т о н а Д о г о н и т е , С и р и у с Б 

и д е л ф и н о п о д о б н и т е с ъ щ е с т в а 

Рисунката на стр. 38 (фиг. 1-3) е наистина забележителна. 
Информацията за нея идва от една книга на Робърт Темпъл за 
Сириус, „Загадката Сириус". Казаха ми, че той е можел да изби
ра измежду 10-12 обекта, всеки от които би довел до един и същ 
извод, но от съвършено различна гледна точка. Радвам се, че е 
избрал точно този, защото той е свързан с друг аспект на темата, 
по която сега ще говорим. 

Робърт Темпъл е един от първите, който изнесе определени 
факти - въпреки че учените отдавна ги знаеха - за едно афри
канско племе, наречено Догони, което живее близо до Тимбукту. 
Това племе съхранява информация, каквато просто не би могло 
да има от гледна точка на нашите днешни представи за света. Тя 
разбива на пух и прах всичко онова, което си мислим, че знаем 
по въпроса дали сме сами във Вселената. 

Виждате ли, в земите на догоните има пещера, която навлиза 
дълбоко навътре в планината, и в нея се намират скални рисун
ки на повече от 700 години. Един специален човек, почитан от 
племето като свят, седи пред входа на пещерата и я пази. През 
целия си живот той прави само това. Другите го хранят и се гри-



Фиг. 1-3. Догонска рисунка 
на Номо, великият герой, 
който донесъл цивилизаци
ята на Земята. Тъй като на 
рисунката се виждат и двете 
очи, би трябвало да се гледа 
отгоре, което означава, че 
опашката е разположена 
хоризонтално (както при 
делфините), а не вертикал
но, както е при рибите. Ли
нията на водната повърх
ност е ясно посочена, което 
показва, че Номо диша въз
дух. Тази рисунка е взета от 
австралийското списание 

жат за него, но никой не може да го докосва или да го доближава 
твърде много. Когато умре, мястото му се заема от друг свят 
човек. В тази пещера има удивителни рисунки и определена ин
формация. Ще ви разкажа две неща от тази информация - и това 
е само една малка част от нея. 

Най-напред да погледнем най-ярката звезда в небето (види
ма величина 1,4), Сириус, която сега се нарича Сириус А. Ако 
погледнете пояса на Орион, там има три звезди, разположени на 
една линия; продължете линията надолу и наляво и ще видите 
много ярка звезда - това е Сириус А. Ако продължите линията 
нагоре и надясно, на два пъти по-голямо разстояние, ще видите 
Плеядите. Информацията в пещерата на догоните много точно 
посочва още една звезда, която се върти около Сириус. Догони
те разполагат с конкретни данни за нея. Те казват, че тя е много, 
много стара и твърде малка, че е направена от нещо, което те на
ричат „най-тежкото вещество във Вселената" (което не е съвсем 
точно, макар че е много близко до истината). Те казват също, 
че малката звезда обикаля около Сириус „за около 50 години". 
Това вече е доста подробна информация. Астрономите откриват 
съществуването на Сириус Б - бялото джудже - през 1862 г., а 
едва преди 15-20 г. успяха да потвърдят втората информация. 

Както ще видим по-нататък, звездите много приличат на хора-

та. Те са живи, притежават собствена личност и много качества, 
подобни на нашите. От гледна точка на науката те имат своите 
стадии на развитие. Започват като водородни слънца, каквото е 
нашето, където два водородни атома при ядрен синтез образуват 
хелий. Този процес създава целия живот и цялата светлина на 
тази планета. 

Когато звездата остарее, започва друг процес на ядрен синтез 
- хелиев - при който три атома хелий се съединяват и образуват 
въглерод. Този процес на растеж преминава през различни стадии, 
докато не измине целия път нагоре през периодичната таблица на 
елементите - до определено ниво, на което настъпва краят на жи
вота на звездата. Доколкото знаем, в последния етап от същест
вуването си звездата има две възможности. Според новите данни 
за пулсарите и магнетарите съществуват и други възможности. 
Първо, звездата може да избухне и да стане свръхнова - огромен 
водороден облак, който се превръща в утроба за раждането на сто
тици нови звезди-бебета. Второ, тя може бързо да се раздуе и да се 
превърне в нещо, наречено червен гигант, т. е. ще стане огромна 
експлозия, която ще унищожи всичките й планети - ще ги изгори и 
ще разруши цялата система, след това ще остане дълго време в това 
разширено състояние. После ще започне бавно да се свива и ще се 
превърне в малка стара звезда, наречена бяло джудже. 

Актуална информация: 

Наскоро бе открит магнетар (магнит + звезда); това е неутрон-

на звезда, която се върти със скорост около 200 пъти в секунда, 

като създава огромно магнитно поле. На 27 август 1998 г. учени

те регистрираха нещо, което определиха като „звездотресение". 

Уредите им уловиха радиовълни от 8СК 1900+14. Излъчването 

претовари гама-детекторите на седем космически спътника, като 

извади от строя два от тях, включително спътника № А К * . 

Учените откриха, че около Сириус наистина обикаля бяло джу
дже, което съвпада с казаното от догоните. След това решиха да 

* №аг ЕапЬ А81его1<3 Кепйегуош - Място за среща на околоземните асте
роиди, (бел. прев.) 



проверят теглото му, за да се убедят дали наистина това е „най-
тежкото вещество във Вселената". Преди около 20 години беше 
пресметнато, че то тежи около 2000 фунта (ок. 907 кг) на куб. инч 
(ок. 16,4 куб. см). Това с пълно право може да се нарече тежка 
материя, но днес науката знае, че тези изчисленията са твърде за
нижени. Според най-новите данни теглото му е приблизително 1,5 
милиона тона на куб. инч! Като оставим настрана черните дупки, 
то май наистина е най-тежкото вещество във Вселената. Това оз
начава, че ако имаме 1 куб. инч от бялото джудже, наричано днес 
Сириус Б, то ще тежи 1,5 милиона тона, така че ще пробие всичко 
по пътя си. То ще проникне надолу до центъра на Земята и дълго 
време ще се колебае нагоре-надолу в земното ядро, докато накрая 
поради триенето не се спре в самия му център. 

Освен това, когато учените изчислили орбитата на Сириус Б 
около по-големия Сириус А, се оказало, че тя отговаря на 50,1 
година. Това вече не би могло да бъде съвпадение! Данните са 
твърде близки и твърде достоверни. Как обаче това примитивно 
племе би могло да притежава такава подробна информация за 
една звезда, чиито параметри можеха да бъдат изчислени едва 
през XX век? 

Но това е само част от информацията. Догоните знаят също 
и за всички други планети от нашата Слънчева система, вклю
чително Нептун, Плутон и Уран, които бяха открити сравнител
но наскоро. Те знаят как точно изглеждат тези планети, ако се 
приближаваме към тях от космоса, което също бе открито съв
сем неотдавна. Освен това, те знаят за белите и червените кръв
ни телца и имат всевъзможни познания върху физиологията на 
човешкото тяло, които също бяха получени наскоро. И всичко 
това в едно „примитивно" племе! 

Разбира се, при тях беше изпратен екип от учени, за да 
разбере откъде знаят всичко това. Е, тук учените допуснаха 
голяма грешка, защото след като веднъж са признали, че до
гоните наистина разполагат с въпросната информация, те би 
трябвало да приемат и начина, по който е била получена. Ко
гато ги попитали: „Откъде знаете това?", догоните им казали, 
че го знаят от рисунките в онази пещера. На тези рисунки е 

изобразена летяща чиния - тя изглежда съвсем познато - коя
то се спуска от небето и се приземява на три крака. По-ната
тък рисунките показват съществата от чинията, които изкопа
ват голяма дупка в земята, пълнят я с вода, скачат от кораба 
във водата и се приближават до брега. Тези същества много 
приличат на делфини; те може би наистина са били делфини, 
но не знаем това със сигурност. След това те започнали да об
щуват с догоните. Описали им откъде идват и им дали цялата 
тази информация. 

Ето какво разказали догоните. Учените направо зяпнали от из
ненада. Накрая казали: „Нее, това не сме го чули!" Понеже то 
никак не съвпадало с онова, което си мислили, че знаят, те взе
ли, че скрили информацията някъде дълбоко в тайните кътчета 
на паметта си. Повечето хора, включително и учените, просто не 
знаят какво да правят с подобни факти. Съществува твърде много 
информация, с която не знаем какво да правим. Когато не открием 
начин да я свържем с онова, което смятаме, че вече ни е ясно, ние 
просто я натикваме някъде надълбоко - защото, представете си, 
ако я запазим, теориите ни няма да работят. 

Ето още нещо, което знаели догоните. На стената на пещера
та имало една малка рисунка (фиг. 1-4), но учените не знаели що 
за чудо е това... докато компютрите не изчислили орбитите на 
Сириус А и Сириус Б. Гледано от Земята, тази схема в пещерата 
на догоните напълно съвпада със схемата на въртене на Сири
ус Б около Сириус А - за определен период от време, който се 
оказал от 1912 до 1990 г. Делфините или които и да са били тези 
същества, поне преди 700 години са дали на догоните схема, ко
ято се отнася до нашето настояще! 

Докато в живота ми се случваха онези неща, аз открих, че 
както 1912 г., така и 1990 г. са много важни. Фактически, пе
риодът между тези две години е може би най-важният в цялата 
история на Земята. По-нататък ще говорим повече за това, но с 
две думи: през 1912 г. започват експериментите с пътуване във 
времето, както и експериментите между извънземните Сиви и 
хората (ще обясня това по-късно). А 1990 г. е първата година, в 
която бе завършена Решетката на духовното издигане на наша-



та планета. И много други събития се случиха през това време. 
Фактът, че пещерните рисунки на догоните посочват точно този 
период, определено трябва да се разглежда като пророчество. 

П ъ т у в а н е д о П е р у и о щ е з а д о г о н и т е 

За пръв път попаднах на тази информация за догоните през 
1982 или 83 г. Случи се така, че се озовах сред група хора, които 
са работили с племето на догоните - наистина са били там и са 
общували с тях. По-късно, през 1985 г., заведох в Перу група 
хора, сред които беше и един от онези изследователи. Настаних
ме се в луксозния хотел „Сан Агустин" в Куско и се готвехме 
на следващия ден да тръгнем пеша по Пътеката на инките на 
около 65 км нагоре по планината. Изкачвате се около 4267 м, 
след това да се спускате 1540 м надолу към Мачу Пикчу. Много 
е красиво. 

Хотелът ни беше тухлен дворец в испански стил, скрит зад 
високи стени в центъра на града. Настанихме се по двама в стая 
за по-евтино. Аз бях с изследователя на догоните, който непре
къснато ми разказваше какво са научили - много повече, откол
кото ви разказвам тук. Дадоха ни стая с номер 23. Той много 
се развълнува и възкликна: „Стая 23! - много щастлив номер!" 
Ако сте в Африка, където живеят догоните, звездата Сириус се 
скрива зад хоризонта и не се вижда в продължение на няколко 
месеца; после се появява отново на 23 юли сутринта, една ми
нута преди изгрева на Слънцето. Изгрява точно над хоризонта, 
почти право на изток - ярка, рубинено-червена. След 60 секунди 
изгрява и Слънцето. Така че Сириус може да се види само за 
миг, после изчезва. Това се нарича хелиакален (слънчев) изгрев 
на Сириус - много важен момент за почти целия древен свят, не 
само за догоните и египтяните. 

Това е мигът, в който Сириус, Слънцето и Земята се подреж
дат в права линия в космическото пространство. В Египет почти 
всички храмове са построени в съответствие с тази линия, вклю
чително посоката, в която гледа Сфинксът. Много от храмове
те имат малък отвор на определено място в стената; на другата 
стена има друг такъв малък отвор, на следващата стена - също, 
докато се стигне до някакво тъмно вътрешно помещение. В сре
дата на това помещение обикновено има нещо като гранитен куб 
или правоъгълник на Златното сечение с малък знак върху него. 
В момента на хелиакалния изгрев на Сириус рубинено-черве-
ната светлина достигала до олтара за няколко секунди и така 
започвала египетската Нова година и първият ден от древния 
Сотически календар на Египет*. 

Та така, ето ни в Перу, настаняваме се в хотелската стая и 
коментираме нейния номер 23. Влизаме в стаята и си оставяме 
багажа; поглеждаме към леглото и върху покривката виждаме 
тази рисунка (фиг. 1-5). 

Стояхме потресени и гледахме цели пет минути, преди да си 

* От Сотис (през гръцки) или Сопдет (в египетски вариант) - така егип
тяните са наричали Сириус, както и богинята Господарка на Новата година, 
(бел. прев.) 



върнем дар словото, а колелцата в главите ни се въртяха бясно, 
опитвайки се да схванат как е възможно това. 

Ако разгледате още веднъж рисунката на съществата от летя
щата чиния, ще видите, че те изглеждат почти по същия начин. 
Едната им половина е потопена във водата, а другата излиза над 
нея - като на млекопитаещи, които дишат въздух - и перките 
на опашките им са хоризонтални, а не вертикални, както е при 
рибите. Единствените морски същества с такива опашки са ки-
топодобните - китовете и делфините. 

Но рисунката на догоните е в Африка... а ние бяхме в Перу и 
виждахме почти същото изображение. Това просто не беше въз
можно. Затова попитахме служителите на хотела: „Какво знаете 
за тази емблема?" Те не знаеха много. Повечето от тях бяха от 
испански произход и не бяха наясно с индианските легенди. Те 

не познаваха древните митове за Сътворението на света, така 
че нямаха и представа какво означава това. Ето как изглеждаше 
цялата емблема (фиг. 1-6). 

За да научим нещо повече, ние наехме малък автомо
бил и потеглихме из околността да разпитаме други хора. 
Накрая пристигнахме до езерото Титикака и разговаряхме 
с индианци от племето Уру. Попитах ги: „Знаете ли нещо 
за това?", а те отвърнаха: „О, да" и ни разказаха една ис
тория, която много приличаше на наученото от догоните! 
Ето тяхната легенда за Сътворението на света: От небето 
се спуснала летяща чиния и се приземила на Острова на 
Слънцето в езерото Титикака. Делфиноподобните същест
ва скочили във водата, приближили се до хората и им раз
казали откъде са дошли. Те веднага станали много близки с 
индианците, живели там преди инките. Според преданието 
тъкмо тази връзка с Небесните хора поставила началото на 
империята на инките. 

Седях с отворена уста. По-късно австралийското списание 
81тр1у ЬШп§ публикува цяла серия от статии по темата. Когато 
започнали изследвания по този въпрос, станало ясно, че такива 
предания съществуват по цял свят. Само по Средиземноморие-
то има дванайсет различни култури, които разказват подобна 
легенда. 

По-нататък в книгата често ще се връщаме към темата за 
делфините, защото по всичко изглежда, че те са играли огромна 
роля в развитието на съзнанието на тази планета. 

С а н с к р и т с к о т о с т и х о т в о р е н и е и ч и с л о т о ТТ 

Нека сега се насочим към една съвсем различна тема, която 
ще ни позволи да предположим, че съществата, населявали този 
свят в древността, са били по-развити, отколкото мислим. На 
фиг. 1-7, стр. 46 е даден фонетичен превод на едно стихотворе
ние на санскрит. То е взето от статия, публикувана в списанието 
С1апоп Са.11, струва ми се, в началото на 80-те години. Под тек
ста на санскрит е даден и преводът. 



gopi bhagya madhuvrata 

s r n g i s o dadhi sandhiga 

khala j i v i t a khatava 

gala h a l l rasandhara 

„ 0 , Боже (Кришна), помазан c квасено мляко 
от поклонниците доячки, 

О, спасителю на низвергнатите, О, учителю на Шива, 
моля те, пази ме!" 

Фиг. 1-7. От статията на Дейвид Осбърн „Математика и духовни изме
рения", списание Clarion Call. 

След дългогодишни изследвания учените откриха, че на всеки 
от звуците на санскрит отговаря определено число. Отне им много 
време да разберат това. На фиг. 1-8 са показани всички възможни 
санскритски звуци. Всеки звук съответства на определено число 
от 0 до 9, а някои срички имат две числови значения. Например 
основният звук ка се превежда като дух и отговаря на 0 или на 1, 
вероятно в зависимост 
от смисъла, в който се 
употребява. 

Когато изследова
телите взели тези раз
лични стойности на 
звуците и ги съпоста
вили точно с този стих, 
се получило матема
тическо число от из
ключителна важност: 
0,3141592653589... и 
т.н. до 32-я знак. Това 
е абсолютно точното 
число п, разделено на 
10 с точност до 32-я 

pi/10 = 0.314159265358979323846264338327 

Фиг. 1-8. Звуците на санскрит и техните чис
лови съответствия. 

знак! Никой досега не е успял да се досети как да разбираме десе
тичната запетая, затова се смята, че това е числото л, разделено на 
10. Ако преместим десетичната запетая с една цифра надясно, ще 
се получи 3,1415 и т. н., тоест отношението на обиколката на ок
ръжността към дължината на диаметъра й. Да речем, че може да са 
знаели за диаметъра и обиколката на окръжността, но според на
шите представи за древните, те не биха могли да направят такива 
точни изчисления. И все пак, ето го неоспоримото доказателство. 

Има много, много такива стихове на санскрит, както и мно
жество други писмени документи. Не зная докъде ще стигнат 
изследователите в разшифроването на всички тях, но мисля, че 
когато приключат с работата си и публикуват резултатите, ще 
видим нещо наистина забележително. 

Как са го направили тези древни хора? Кои са били те всъщност? 
Възможно ли е нашите представи за тях да не са съвсем правилни? 
Може би са били малко по-развити, отколкото смятаме? Цитира
ното стихотворение определено ни навежда на тази мисъл. 

Дешифриране на еврейския код на Библията 

Актуална информация: 

Има една книга от Майкъл Дроснин - „Библейският код". Ко

гато тя стане известна на широката публика, ще има огромно 

въздействие върху съзнанието на хората и до голяма степен ще 

премахне усещането ни, че сме отделени от Бога. 

Израелският математик д-р Ели Рипс е открил, че в еврейс

ката Библия се съдържа изключително сложен компютърен код. 

Той бил проучен в Йейл, Харвард и дори от Пентагона и всич

ки те потвърдили неговата истинност. Това е научно откритие, 

а не плод на нечия фантазия. Учените установили, че (вероятно) 

всички хора и събития, случили се в пространството и времето, 

са описани в Библията преди хиляди години, което означава, че 

бъдещето е вече известно. Там е записана подробна информация 

за всекиго, като например датата и мястото на вашето раждане, 

датата и мястото на вашата смърт (в бъдеще), както и основните 

събития в живота ви. Може да ви звучи шокиращо, но е самата 

истина. Изчислено е, че вероятността за съвпадение е едва едно 



на един милион. Прочетете сами книгата. Не е ли това същата 

„тайна книга", за която в Библията се казва, че е била скрита и 

няма да бъде отворена чак до „края на времето"? Според кален

дара на Майте „краят на времето" наближава. 

Н а к о л к о г о д и н и е С ф и н к с ъ т ? 

ЕТО още едно откритие, което също е сред най-важните на 
планетата. То се осъществява сега, в този момент. Всъщност 
началото му бе поставено преди около 40 години от Р.А.Шва-
лер де Любич - знаменит самоук археолог-египтолог, написал 
много книги. Той и заварената му дъщеря Луси Лейми показват 
задълбочени познания върху свещената геометрия и египетска
та култура. 

Докато изследвал Сфинкса, Швалер де Любич се заинтересу
вал по-специално от факта, че повърхността му е изключително 
ерозирала. Откъм гърба на Сфинкса има пукнатини с дълбочина 

до 3,5 м, което го отличава от другите египетски постройки (фиг. 
1-9). Повредите по другите структури, за които се предполага, 
че са строени по същото време, са издълбани от пясъка и вятъ
ра, което се съгласува с общоприетото мнение, че са на 4000 
години. Но пукнатините по Сфинкса изглеждат така, сякаш са 
били издълбани от вода. Според официалната наука Сфинксът, 
Голямата пирамида и другите постройки наоколо са били пост
роени преди около 4500 г., по времето на Хеопс и Четвъртата 
династия. 

Когато това несъответствие било изтъкнато пред египет
ските археолози, те отказали да го чуят. Това продължило 
около 40 години. Другите хора го забелязвали, но египтяните 
просто не искали да признаят очевидното. После от факти
те се заинтересувал човек на име Джон Антъни Уест. Той 
написал много книги за Египет, включително книгата „Змей 
в небето", както и прекрасен пътеводител на Египет. Когато 
научил за споровете около Сфинкса, той отишъл да види със 
собствените си очи. Забелязал, че повърхността на Сфинкса 
е изключително ерозирала, освен това повредите изглеждали 
причинени от вода. Той, както и Швалер де Любич, разбрал 
защо всепризнатите археолози не искали да чуят неговите 
предположения за Сфинкса. 

Смятам, че за това си има определена причина. Моля ви да 
ме разберете правилно: не се опитвам да дискредитирам една от 
големите религиозни системи. Просто излагам фактите. Вижте, 
по света има около 5000 археолози-египтолози и в повечето слу
чаи те са напълно съгласни помежду си. Това единодушие се е 
превърнало в традиция. Допускат се известни промени, при това 
не твърде много (не и твърде прибързано), но повечето от архе
олозите са на едно мнение по въпроса за възрастта на пирами
дите. Повечето египтолози (с малки изключения) са мюсюлмани 
и свещената им книга е Коранът. В традиционните текстове на 
Корана се казва, че Сътворението на света е започнало преди 
около 6000 години. Така че ако един мюсюлманин се съгласи, че 
някакво съоръжение е построено преди 8000 години, ще влезе в 
противоречие със свещената си книга. Мюсюлманите не биха се 



съгласили да направят това - просто не могат, така че не допус
кат да се говори за това, дори няма да го обсъждат. 

Ако им кажете, че нещо на Земята е по-старо от 6000 години, 
те няма да се съгласят. Ще направят всичко възможно да защи
тят вярата си, като ви убеждават, че не съществуват предмети, 
направени от човешка ръка, чиято възраст е на повече от 6000 
години. Така например пирамидите от Първата династия, които 
са по-стари от Саккара, са затворени и оградени с военни фор
тификационни съоръжения, за да не може никой да ги доближи. 
Защо? Защото са на повече от 6000 години. Затова Джон Ан-
тъни Уест напуснал общността на египетските археолози и се 
обърнал към американския геолог Робърт Шох, който направил 
компютърен анализ и достигнал до съвсем различно заключе
ние, основано върху научни данни. Помислете само: оказва се, 
че по Сфинкса наистина има ерозирали участъци, причинени от 
вода - в това няма капка съмнение - при това в пустинята, която 
е поне на 7000 години, т. е. излизаме далеч отвъд границите на 
6-те хиляди години. 

Нещо повече, компютърът изчислил, че за да се образу
ват такива пукнатини, Сфинксът би трябвало да е подложен 
на непрекъснати проливни дъждове в продължение поне на 
1000 години, при това 24 часа в денонощието. Което значи, 
че би трябвало да бъде поне на 8000 г. И тъй като не е въз
можно цели 1000 години там да са се изсипвали проливни 
дъждове, било пресметнато, че Сфинксът е поне на 10-15 
000 г., ако не и доста по-древен. Когато това доказателство 
стане известно пред широката публика, ще се превърне в 
едно от най-великите открития на тази планета за много дъл
го време напред. Може би то повече от всяко друго откри
тие ще повлияе върху начина, по който възприемаме нашия 
свят. Това доказателство още не е влязло в учебниците и не 
е станало общоизвестна истина, въпреки че вече е обиколи
ло планетата. Но то беше разглеждано и проверявано отно
во и отново, беше подлагано на многобройни обсъждания и 
спорове, докато накрая повечето от учените се съгласиха, че 
не подлежи на съмнение. 

И така, възрастта на Сфинкса беше изместена поне с 10 000, 
дори с 15 000 г. назад, може би и много повече, а това вече променя 
отношението на всички известни археолози по света. Виждате ли, 
ние смятаме въз основа на сегашните си представи, че най-старата 
цивилизация в света е шумерската, съществувала около 3800 г. пр. 
н. е. Официалната наука твърди, че преди това не е имало нищо 
друго, освен космати диваци - и никъде никакви цивилизации по 
цялата планета. Но сега се появи нещо цивилизовано, сътворено от 
човешка ръка, и то е поне на 10-15 000 г. Това променя всичко! 

Когато в миналото се правели подобни открития, променящи 
цялата общоприета картина на света, били нужни стотина години, 
за да достигнат до хората и обикновеният човек да каже: „О, да, 
това е вярно!" Но сега всичко става много по-бързо заради теле
визията, компютрите, Интернет - просто времената са други. Днес 
за пръв път в историята научните кръгове наистина започват да 
виждат в нова светлина написаното от Платон за една цивилиза
ция, за един континент от дълбока древност, наречен Атлантида. 

Сфинксът е най-голямата скулптура на планетата. Той не е 
направен от космати диваци, а от една високоразвита цивилиза
ция. Той не е направен от никоя известна днес на Земята култура. 
От научна гледна точка това е първото признато веществено до
казателство за истинската възраст на човечеството. Съществуват 
и много други доказателства, но хората продължават да си затва
рят очите пред тях. Онова, което научихме за Сфинкса, пропука 
нашите представи за света. Това стана към 1990 г. и оттогава пук
натината се увеличава. Сега имаме неоспоримо доказателство, че 
още преди 10 000 г. на Земята със сигурност трябва да е същес
твувала високоразвита цивилизация. Ще видите как този факт ще 
промени коренно представите ни за самите себе си. 

Е д г а р К е й с и , С ф и н к с ъ т и З а л а т а н а х р о н и к и т е 

Намирам за много интересно, че именно Сфинксът става при
чина за тези промени, особено в светлината на онова, което каз
ва „Асоциацията за Изследване и Просветление" (Аззоаайоп/ог 
Кезеагск апа

1
 Еп1щп1ептеп1, А.К.Е.). А.К.Е. - организация, осно-



вана върху ученията на „спящия пророк" Едгар Кейси, твърди, 
че в Сфинкса се намира входът към Залата на хрониките. Смята 
се, че Залата на хрониките е подземно помещение, в което има 
материални доказателства за съществуването на високоразвити 
древни цивилизации на Земята. 

Кейси е много интересен пророк. През живота си той е напра
вил около 14 000 предсказания, като 12 000 от тях са се сбъдна
ли до 1970 г., а 2000 предстои да се случат в бъдеще. И за всич
ките си предсказания той е допуснал само една малка грешка. 
На фона на всичките 12 000 това е наистина невероятно. Почти 
можем да му простим онази единствена грешка. Веднъж той по
лучил писмо от Франция, в което един човек го молел да „види" 
здравословното му състояние, но Кейси сбъркал и описал състо
янието на неговия брат-близнак. Това е единствената му грешка. 
Всичко останало се е сбъднало така, както го е предсказал - чак 
до 1972 г. Но след това започнали да се появяват неточности 
- ще ви обясня причината, когато му дойде времето. (Обръщам 
се към онези, които смятат, че не се е сбъднало предсказанието 
на Кейси, че Атлантида ще се покаже на повърхността до 1970 
г.: вижте януарския брой на списание „Ьг/е " от 1970 г. В океана 
наистина се появиха острови и то в района, който Кейси е посо
чил като местоположение на Атлантида; някои от тях потънаха 
отново, но други все още се виждат над водата.) 

Според него, в дясната лапа на Сфинкса се намира входът 
към Залата на хрониките. Както Кейси, така и Тот твърдят, че 
под Земята, близо до Сфинкса има помещение, в което са скрити 
физически предмети, доказващи със сигурност, че дълго преди 
нас на тази планета са съществували развити цивилизации. Спо
ред Тот тези предмети ще докажат, че развитите цивилизации 
са съществували на Земята преди около 500 милиона години. В 
сравнение с нивото на развитие на тези древни култури нашата 
цивилизация е просто едно дете. 

Тот казва, че всъщност от 500 милиона години насам на тази 
планета съществуват цивилизации, а първата от тях е дошла от 
звездите. Но преди 5,5 милиона години се случило нещо катас
трофално и то засегнало Акашовите записи. Според това, което 

зная за Акашовите записи, не мога да допусна, че това е възмож
но. Доколкото ми е известно, всичко, което се случва, съществу
ва вечно под формата на вибрация. Така че не разбирам как биха 
могли да бъдат унищожени Акашовите записи; въпреки това ми 
казаха, че точно така е станало. 

П р е д с т а в я м в и Т о т 

КОЙ е Тот? Това, което виждате на фиг. 1 -10, са египетски йерог
лифи. Всички изображения на тази рисунка са йероглифи, не само 
тези в горната част. „Йероглиф" озна
чава свещено писание. Тези йерогли
фи са нанесени върху папирус, който 
се смята за първата хартия в света. Тук 
е нарисуван човек на име Тот - името 
му се произнася с дълго „о". (Някои 
хора го наричат Тоут, но той самият го 
произнася Тоот). На йероглифа глава
та му е изобразена като птицата ибис. 
Така че, ако видите някъде образа на 
човек с широки рамене и със странна 
птича глава, знайте, че това е йероглиф 
на това същество - Тот. Тот държи в 
ръката си папирусов свитък, защото 
именно той е човекът, дал писмеността 
на хората. Въвеждането на писменост 
било изключително важно събитие, 
може би най-значимото на планетата в 
този цикъл на времето. То е направило 
повече промени в нашата еволюция и в 
съзнанието ни, отколкото всяко друго 
събитие, известно ни от историята. 

Освен това, Тот държи в лявата 
си ръка нещо, което се нарича анкх 
- символ на вечния живот. В нашата 
книга анкх е изключително важен сим- Фиг. 1-10. Йероглифи на Тот 
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вол, освен това е един 
от основните символи 
в Древен Египет. Око
ло физическите ни тела 
има електромагнитно 
енергийно поле във 
формата на анкх. Спо
ред египтяните да си 
припомним този сим
вол означава да поста
вим началото на нашето 
завръщане у дома, към 
вечния живот и истин
ската свобода, затова 
анкх е ключ с първосте
пенно значение. 

Всичко казано дотук 
беше само въведение. 
Ще прескачам от тема на 
тема, ще говоря за най-
различни неща, които на 
пръв поглед нямат нищо 
общо помежду си; след 
това, докато се прид
вижваме напред, малко 
по малко ще ги свържа в 
една обща картина. 

По време на второто 
си пътуване до Египет 
обикалях навсякъде, за 

Фиг. 1-12. Тъй като Тот 
се смята за откривател на 
писмеността, той често е 
изобразяван с папирусен 
свитък и прибор за писа
не. Копие, снето от стенен 
барелеф. 

да търся дребната птица, наречена ибис. Казват, че ибисите живе
ят в тръстиката, така че избродих всички тръстики с фотоапарат в 
ръка. През цялото време, докато бях в Египет, не спирах да ги тър
ся. Обходих страната от единия до другия край, но нито веднъж не 
срещнах жив ибис. Трябваше да почакам, докато се върна в САЩ, 
за да направя тази снимка в зоопарка на град Албукърки (фиг. 1-11). 
Ибисите приличат на късокраки щъркели с яркорозови пера. 

На фиг. 1-12 е изобразен пишещият Тот. Това е копие, снето 
от стенна рисунка, а на следващата снимка (фиг. 1-13) е показан 
истински стенен барелеф. На него Тот е коленичил, в ръката си 
държи прибор за писане и пише с него. Това е революционен 
акт, предприет за първи път в този еволюционен цикъл. Според 
общоприетата историческа версия това се е случило в Египет в 
епохата на Саккара, но се съмнявам в това. Лично аз смятам, че 
това е станало около 500 г. по-рано. Саккара е била построена 
по времето на Първата династия, т. е. около 3 300 г. пр.н.е. Ще 
разберете защо мисля така, когато ви разкажа за пирамидите, 
които са по-стари от Саккара. 



се случи, но аз просто искам да бъда щастлив и да правя онова, 
което винаги съм желал." Реших да избягам от всичко и да жи
вея в планината, както съм си мечтал. Така че напуснах САЩ и 
заминах за Канада, без да знам, че след година ще ме последват 
хиляди противници на войната във Виетнам. Ожених се за една 
жена на име Рене и двамата тръгнахме накъдето ни видят очи
те. Намерихме си малка къща край езерото Кутенай. Живеехме 
далеч от всичко и от всички. За да се стигне до нашата къща, 
трябваше да се върви пеша 6-7 км от най-близкото шосе, така че 
наистина бяхме изолирани от света. 

Започнах да живея живота си точно така, както мечтаех. Ви
наги съм искал да разбера дали мога да се оправям без никакви 
доходи, и ето че опитах. Отначало беше малко страшничко, но с те
чение на времето ставаше все по-лесно и не след дълго се превърнах 
в истински специалист по природен начин на живот. Живеех прек
расно и пълноценно почти без никакви пари. След известно време 
си казах: „Хей, така е много по-лесно, отколкото да работиш в голям 
град." Налагаше се да се трудя здраво само около три часа на ден, 
останалото време си беше лично мое. Беше чудесно. Можех да се 
занимавам музика, да се разхождам наоколо и да си живея като в 
доброто старо време. Точно това и правех. Забавлявах се. Свирех 
около 10 часа на ден заедно с приятели, които идваха у дома от мно
го мили наоколо. По онова време домът ни стана доста популярен. 
Ние просто се забавлявахме. През всичкото това време, което - сега 
осъзнавам - е било много важно за мен, аз открих нещо за себе си. 
Благодарение на това аз „се върнах към вътрешното си дете" - как
то се казва сега, моето вътрешно дете беше пуснато на свобода и 
това освобождение стана катализаторът, който ме превърна в чове
ка, който съм днес. 

А б а т а а н г е л а и к ъ д е м е о т в е д о х а т е 

Докато бяхме във Ванкувър (Канада), с жена ми решихме, че 
искаме да научим нещо за медитацията, така че започнахме да 
се обучаваме при един учител индиец, който живееше в района. 
И двамата се отнасяхме много сериозно към заниманията си. За 

М о я т а история 

В Б ъ р к л и : н а ч а л о т о 

НЯКОИ ОТ вас може би не приемат факта, че е възможно да 
се общува със същества от други измерения, но в моя живот се 
случи тъкмо това. Не съм го искал, то просто стана. Както се 
оказа, в продължение на години аз почти ежедневно съм общу
вал на многоизмерно ниво с този човек - Тот. Сега вече осъз
навам, че всъщност личните ми отношения с него са започнали, 
когато учех в колеж в Бъркли. 

Основната ми специалност беше физика, а втората - математика 
и скоро ми предстоеше да се дипломирам. Оставаше ми само по
ловин семестър. Тогава реших, че не искам тази диплома, защото 
разбрах за физиката нещо, което ме накара да се откажа да се зани
мавам с една наука, която според мен не беше никаква наука. Сега 
нещата се променят. Само по себе си това би дало материал за цяла 
книга, но причината за промените е свързана със същото, което 
казах за археологията. Физиците, също както и археолозите, отвръ
щат поглед от истината, ако тя е свързана с твърде големи и твърде 
бързи промени в убежденията им. И така, аз включих другата поло
вина на мозъка си и започнах за уча изкуство. Преподавателите ми 
решиха, че съм се побъркал. „Нима искаш да се откажеш от дипло
мата си по физика?", ме питаха те. Но аз не я исках, нямах нужда 
от нея. И така, за да завърша висшето си образование, трябваше да 
уча още две години изящни изкуства и история на изкуството. 

Сега знам, че е имало смисъл да променя обучението си, защо
то, ако изучавате древните ръкописи, ще откриете, че за хората от 
онези времена изкуството, науката и религията са взаимно свърза
ни и тясно преплетени помежду си. Затова всички програми, които 
записах тогава, много ми помагат в моите сегашни занимания. 

Б я г с т в о в К а н а д а 

Дипломирах се през 1970 г. След като преминах през Виет
нам и наблюдавах какво става в САЩ, накрая си казах: „Стига! 
До гуша ми дойде! Не зная колко дълго ще живея и какво ще ми 



да покажем нужното уважение, дори си ушихме бели копринени 
роби с качулки. И ето че един ден, след като бяхме практикували 
медитация около 4—5 месеца, в стаята ни се появиха два анге
ла, високи около 3 метра! Те стояха точно срещу нас - единият 
виолетов, а другият зелен. Телата им бяха прозрачни, така че 
можехме да виждаме през тях, но те определено присъстваха 
в стаята. Не сме очаквали, че ще се случи нещо такова, нито 
сме молили за това. Ние просто следвахме указанията на нашия 
индийски учител. Мисля, че той самият не разбираше какво точ
но става, защото продължаваше да ни задава много въпроси. От 
този момент нататък животът ми не беше вече същият. Напро
тив, той напълно се промени. 

Първите думи, произнесени от ангелите, бяха: „Ние сме ти." Ня
мах представа какво искат да кажат. „Вие сте аз ли?", попитах. След 
това те малко по малко започнаха да ме учат на различни неща за 
света, за мен самия, за природата на съзнанието. Накрая аз изцяло 
отворих сърцето си. Усещах огромната любов, която се излъчваше 
от тях и която напълно промени живота ми. В продължение на мно
го години те ме насочваха към различни учители - общо около 70. 
В медитация обикновено ми казваха адреса и телефонния номер на 
учителя, при когото трябваше да отида. Предлагаха ми или първо 
да се обадя по телефона, или направо да го посетя в дома му. Така и 
правех - и винаги попадах точно на човека, който ми беше нужен! 
Тогава те ме съветваха да остана при него за определен период от 
време. Понякога, тъкмо по средата на обучението ангелите ми каз
ваха: „Добре, това е достатъчно. Тръгвай си." 

Спомням си как веднъж ме изпратиха при Рам Дас. Висях 
в къщата му цели три дни и се чудех какво, да му се не види, 
правя тук. И ето че един ден го докоснах по рамото, за да му 
кажа нещо, и получих силен електрически разряд, който прос
то ме хвърли на пода. Ангелите казаха: „Готово. Можеш да си 
тръгваш." Аз отвърнах: „Добре." С Рам Дас станахме прияте
ли, но всичко, което трябваше да науча от него, стана в онзи 
единствен миг. 

Учението на Ним Кароли Баба, учителя на Рам Дас, е мно
го важно за мен. Той смята, че „най-добрият начин да откриеш 

Бог е да го виждаш във всяко нещо". Освен това се запознах 
с трудовете на Йогананда и изключително много ги ценя. По-
късно ще ви говоря за Шри Юктешвар и някои от неговите 
произведения. Навлязох дълбоко почти във всички световни 
религиозни системи. Не ми допадаше учението на сикхите, 
защото не вярвам в необходимостта от военно обучение, но 
изучих и практикувах почти всички останали - ислям, юда-
изъм, християнство, даоизъм, индуизъм, тибетски будизъм. 
Задълбочено изследвах даоизъм и суфизма; прекарах 11 годи
ни при суфите. Но сред всички други учения най-голямо въз
действие върху мен оказаха американските индианци. Имен
но индианците отвориха вратите към цялостното ми духовно 
израстване. Те повлияха изключително силно върху живота 
ми. Но това е друга история, част от която ще ви разкажа, 
когато му дойде времето. 

Всички световни религии говорят за една и съща реалност. 
Те използват различни думи, различни понятия и идеи, но всъщ
ност има само една Реалност и само един Дух, който пронизва 
всичко живо. Може да има различни техники за постигане на 
променени състояния на съзнанието, но реалността е само една, 
и когато си там, ти го знаеш. Както и да го наричаш - можеш да 
му даваш различни имена - то винаги е едно и също. 

А л х и м и я т а и п ъ р в а т а п о я в а н а Т о т 

Веднъж ангелите ме заведоха при един канадец, който беше 
алхимик и който, наред с другото, наистина превръщаше живак 
в злато (може да се направи и с олово, макар че е по-трудно). 
Две години изучавах алхимия при него и наблюдавах този про
цес със собствените си очи. Той имаше стъклена сфера с диаме
тър около 46 см, пълна с някаква течност, а вътре в нея плуваха 
малки топчета живак. Те преминаваха през различни промени 
и флуоресциращи цветове, издигаха се нагоре, превръщаха се 
в малки златни топчета и потъваха на дъното. После той ги из
важдаше и ги използваше за духовната си работа. Човекът има
ше съвсем обикновена наглед малка къща в Барнаби, Британска 



Колумбия, на съвсем обикновена улица. Ако минете с кола по 
неговата улица, няма да отличите къщата му сред останалите. 
Но под къщата имаше тайна лаборатория. Той беше вложил ми
лиони долари в злато и беше копал под земята, докато постро
ил огромен комплекс, снабден с всякакво оборудване, което ви 
хрумне - електронни везни и какво ли още не - за да продължи 
работата си. Парите изобщо не го интересуваха. И разбира се, 
целта на алхимията не е да се правят пари или злато, а да се раз
бере процесът, при който живакът или оловото се превръщат в 
злато. Точно това е важното. Защото процесът на превръщане 
на живака в злато е същият, който трябва да извърши човешкото 
същество, за да премине от сегашното си ниво на съзнание към 
Христовото съзнание; връзката е съвсем пряка. Всъщност, ако 
трябваше да изучите цялата алхимия, щеше да ви се наложи 
да изследвате всяка една химична реакция на този свят, защото 
всяка от тях съответства на определен емпиричен аспект от жи
вота. Както се казва в старата мъдрост: „Каквото горе, такова и 
долу." (Впрочем, Тот е човекът, който пръв е произнесъл тази 
фраза, когато бил познат като Хермес в Гърция.) 

Актуална информация: 

В светлината на новите данни във връзка с бялото прахообраз

но злато, открито от Дейвид Хъдсън, може да се предположи, че то 

има не само физическо, но и духовно съответствие със златото. 

Веднъж с моя учител по алхимия бяхме седнали един срещу 
друг и заедно правехме една специална медитация с отворени 
очи, при която задържахме дъха си и дишахме по определен на
чин. Той се намираше на около един метър от мен и двамата 
медитирахме може би час или два - доста дълго време. Тогава 
се случи нещо, което никога дотогава не бях виждал! Той ся
каш започна да се превръща в мъгла и после буквално се раз
твори пред очите ми! Просто изчезна. Никога няма да забравя 
това. Известно време седях и не знаех какво да правя. След това 
плахо се доближих до мястото, на което седеше, и се опитах да 
го напипам. Но там нямаше никого. Казах си: „Ама че работа!" 

Бях напълно зашеметен. Направо като ударен от гръм! Не знаех 
какво да правя, затова просто продължих да си седя на мястото. 
Малко след това срещу мен се появи друг човек - абсолютно, 
съвършено различен! По нищо не приличаше на моя учител. 
Учителят ми беше на около 35 г., а онзи човек беше може би на 
60 или 70 г. и доста по-нисък - около 1,60 м. 

Човекът беше дребен и приличаше на египтянин. Имаше тъм
на кожа, а косите му бяха доста дълги и пригладени назад. Лицето 
му беше гладко избръснато, с изключение на гъстата брада, дълга 
около 15 см и завързана на пет места. Беше облечен в проста жъл
то-кафява дреха с дълги ръкави и панталони и седеше срещу мен 
с кръстосани крака. Когато излязох от шока, погледнах в очите на 
непознатия. В тях видях нещо, което преди съм виждал единствено 
в очите на бебетата. Когато погледнете в очите на едно бебе, виж
дате колко са прости нещата, защото там няма нищо - няма осъжда
не, няма оценки, нищо. Вие просто потъвате в тези очи и те потъват 
във вашите. Е, точно такова беше усещането ми, когато гледах този 
човек. Виждах само онези големи бебешки очи върху старческото 
лице.Той просто си седеше и не правеше нищо. Мигновено се свър
зах с този човек - нямаше никакви прегради. Той докосна сърцето 
ми така, както никой друг досега. 

После той ми зададе въпрос. Каза, че във Вселената липсват 
три атома и ме попита дали не зная къде са. Нямах представа за 
какво говори и затова казах: „Ами, не знам." После ме накара 
да преживея нещо, което не бих могъл да опиша - то ме отпрати 
назад във времето, към началото на Сътворението, и след това 
ме върна обратно. Това беше много интересно преживяване из
вън тялото. Когато се върнах, разбрах какво искаше да каже с 
тези три липсващи атома - поне си мислех, че съм разбрал. И му 
казах: „Е, смятам, че имаш пред вид това..." - и продължих да 
говоря каквото мислех. Когато свърших, той се усмихна, покло
ни се и изчезна. Малко след това се върна моят учител-алхимик. 
Той не знаеше какво се е случило. Явно всичко това беше мое 
лично преживяване. 

Тръгнах си оттам, напълно погълнат от случилото се. По онова 
време ангелите ме насочиха към четирима други учители, с които 



да работя, и аз отидох при първия, после при втория, третия и т. н. 
- дните ми бяха доста натоварени. Но не можех да мисля за нищо 
друго, освен за онзи дребен човек, който се беше появил пред мен. 
Така и не го попитах кой е всъщност, а и той повече не се върна. 
Времето минаваше и споменът от преживяването постепенно за
почна да избледнява. Но продължавах да си задавам въпроса: кой 
беше този човек? Защо ме изпрати да търся трите атома и какво 
всъщност се случи тогава? Копнеех да го видя отново, защото 
това беше най-чистият човек, когото някога съм срещал. След 12 
години разбрах кой е. Това беше Тот. На 1-ви ноември 1984 г. той 
отново се появи в живота ми ... и ме научи на толкова много неща. 
Но и тази история ще оставя за по-късно. 

Т о т А т л а н т а 

Историята на Тот Египетски може да се проследи назад почти 
до началото на Атлантида. Преди 52 000 години той открил начин 
да съхранява съзнанието си в едно и също тяло, без да умира и от
тогава пребивавал в първоначалното си тяло - до 1991 г., когато 
премина към нов начин на съществуване, който излиза далеч из
вън нашите разбирания. Той живял почти през цялата история на 
Атлантида, дори бил неин цар в продължение на 16 000 г. По оно
ва време се наричал Чикетет Арлих Вомалитес. Всъщност име
то му било Арлих Вомалитес, а Чикетет била титлата му, която 
означавала „онзи, който търси мъдростта", защото той наистина 
желаел да бъде самата мъдрост. След като Атлантида потънала (за 
това ще говорим много подробно), Арлих Вомалитес и други раз
вити същества трябвало да чакат 6000 години, преди да започнат 
отново да възстановяват цивилизацията. 

Когато започнала да се заражда египетската култура, той от
ново се появил и се нарекъл Тот, като запазил това име през 
цялото съществуване на Египет. Когато Египет загинал, именно 
Тот поставил началото на следващата велика цивилизация - това 
била Гърция. В нашите книги по история се казва, че Питагор 
е бащата на гръцката култура, че Гърция възникнала от и чрез 
Питагорейската школа, а от Гърция се развила нашата днешна 

цивилизация. В трудовете си самият Питагор казва, че Тот го е 
хванал за ръка, завел го под Великата пирамида и му разкрил ця
лата геометрия и природата на реалността. Когато благодарение 
на Питагор се родила гръцката цивилизация, Тот се появил в нея 
в същото тяло, което имал от времената на Атлантида, и се на
рекъл Хермес. И така, Арлих Вомалитес, Тот и Хермес са едно 
и също лице. Не вярвате ли? Прочетете „Изумрудените скрижа-
ли", създадени преди 2000 г. от Хермес. 

Оттогава той имал много други имена, но аз продължавам да 
го наричам Тот. Той се върна в живота ми през 1984 г. и работи 
с мен почти всеки ден до 1991 г. Идваше при мен и оставаше от 
4 до 8 часа дневно, за да ме учи на много неща. Ето откъде имам 
по-голямата част от информацията, която сега споделям с вас, 
макар че тя съвпада с твърденията на много други учители. 

Наред с другото, Тот е родоначалник на историята като на
ука. Знаете ли, в Египет той бил наричан Летописеца, защото 
записвал всичко, което се случвало. Бил е най-подходящият чо
век за тази цел, нали? Живял е през всичкото това време, така 
че като летописец просто седял и наблюдавал как животът тече 
покрай него. Бил отличен безпристрастен свидетел, тъй като в 
това се изразявала голяма част от неговото разбиране за мъд
ростта. Той рядко говорел или действал, освен когато знаел, че 
го прави в съответствие с Божествения ред. После Тот открил 
начин да напуска Земята. Заминавал на някоя друга планета, къ
дето имало живот, и просто седял и наблюдавал. Никога не се 
намесвал, не казвал нито дума. Запазвал пълно мълчание и прос
то гледал - искал да види как живеят там, да натрупа мъдрост и 
разбиране. Прекарвал по стотина години на всяка планета, после 
отивал другаде и отново наблюдавал. 

Тот отсъствал от Земята общо около 2000 г., изучавайки други 
форми на живот. Но той смята себе си за земен жител. Разбира 
се, в хода на Играта на живота всички ние сме дошли от едно или 
друго място, защото Земята не е чак толкова стара. Тя е само на 
около пет милиарда години, а Духът е вечен, винаги е същест
вувал и винаги ще съществува. Вас винаги ви е имало и винаги 
ще ви има. Духът не може да умре, другото е само илюзия. Но 



Тот смятал себе си за човек от 
Земята, защото тук той напра
вил първата си крачка, довела 
го до безсмъртието. 

Това е жената на Тот, Ше-
сат (фиг. 1-14). Тя е много не
обикновена личност - в някои 
отношения почти толкова нео
бикновена, колкото и Тот, ако 
не и повече. Тя първа отведе 

\ : / V. \ . - . :\> съзнанието ми на Земята око
ло 1500 г. пр. н. е. Не бях тук 
физически, но осъществихме 
съзнателна връзка през изме
ренията. Тя се свърза с мен 
заради един проблем, който 
египтяните имаха във връзка 
с държавата си и който според 

Фиг. 1-14. Шесат, жената на Тот. нея би могъл при известни об

стоятелства да повлияе върху 
целия останал свят и върху развитието на човечеството. Рабо
тихме заедно в тясно сътрудничество. Все още пазя чувства на 
дълбока обич и истинска близост към нея, въпреки че тя вече не е 
тук. Няма го и Тот. През 1991 г. те заедно напуснаха тази октава 
на Вселената и преминаха към съвършено нов вид съществуване. 
Както ще видите, техните действия са важни за нас. 

През 1984 г. Тот се върна в живота ми - 12 години след пър
вата ми среща с него, докато медитирах с моя учител-алхимик. 
Първото нещо, което направи, бе да ме преведе през процес на 
посвещаване в Египет. Аз трябваше да обиколя цял Египет, да 
изпълнявам ритуали и да премина през инициации в определени 
храмове. Поканиха ме да вляза на конкретно място под Велика
та пирамида, да повтарям дълги фрази на оригинален атлантски 
език и да навлизам в нива на съзнание, при които тялото ми из
цяло се превръщаше в светлина. Обещавам, че когато му дойде 
времето, ще ви разкажа цялата история. 

Т о т , г е о м е т р и я т а и Ц в е т е т о н а Ж и в о т а 

Три или четири месеца след завръщането ми от Египет Тот 
дойде при мен и каза: „Искам да видя геометричните фигури, ко
ито ти дадоха ангелите." Ангелите ми бяха дали важна информа
ция - геометрични изображения за начина, по който реалността 
е свързана с Духа, освен това ме научиха на една медитация, 
която ще споделя с вас. Тази медитация беше едно от първите 
неща, които Тот искаше да чуе от мен. Това беше нещо като 
размяна: аз получавах всичките му спомени, а той получаваше 
медитацията. Тя му беше необходима, защото беше много по-
лесна от техниките, които използваше дотогава. Начинът, по 
който се съхраняваше жив през всичките 52 000 г., беше твърде 
уязвим - висеше на косъм. Налагаше се да медитира всеки ден 
по два часа, иначе щеше да умре. В продължение на един час 
трябваше да остане в състояние на много особена медитация с 
главата на север и краката на юг; след това още един час да пре
кара в обратното положение, като прави друга медитация. За да 
възстанови тялото си, трябваше веднъж на 50 г. да отива на едно 
място, наречено Залите на Аменти, и да седи около десет години 
пред Цветето на Живота. (Това е чистият пламък на съзнанието, 
който се намира дълбоко в утробата на Земята и от който изцяло 
зависи нивото на съзнание на човечеството и самото му същес
твуване. Но за това ще говорим по-късно.) 

Тот много се интересуваше от тази нова медитация, защо
то онова, за което му трябваха цели два часа, при медитация
та Мер-Ка-Ба отнема само шест вдишвания и издишвания. Тя 
е по-бърза, по-ефективна и много по-точна; и потенциалът й е 
значително по-голям, защото води до състояние на непрекъсна
та осъзнатост. Така че Тот започна да споделя с мен значителна 
част от своите познания. Когато се появяваше в стаята ми, ние 
не използвахме думи, както правим сега с вас. Разговаряхме с 
нещо като комбинация от телепатия и холографски образи. Не
говите мисли, отправени към мен, бяха холограми - ако мога 
да ги нарека така. Но всъщност бяха нещо повече. Ако искаше 



неговото обучение разбрах смисъла на горното твърдение; 
но казано просто така, тук и сега, то звучи доста невероятно. 
Ако е рекъл Господ, ще ви докажа думите си. Разбира се, не 
бих могъл да ви докажа, че тази фигура съдържа абсолютно 
всички аспекти на битието, защото на света има твърде мно
го неща, за да ги побера в една книга. Но ще ви представя 
достатъчно доказателства, за да се убедите,-че можете да я 
приложите към всичко останало. 

После Тот ми каза, че ще намеря това изображение на Цве
тето на Живота в Египет. През всичките години, докато работих 
с него, само два пъти съм се съмнявал в думите му, и това беше 
единият от тези случаи. Малкото ми мозъче каза: „Не може да 
бъде!", защото бях прочел почти всички книги за Египет и ни
къде не бях срещал нищо подобно. Прехвърлих в ума си всичко, 
за което можах да се сетя. Не, помислих си аз, никъде в Египет 
не се среща този символ. Но Тот ми каза, че ще го открия, и си 
отиде. Нямах представа откъде да започна да го търся. 

След две седмици се срещнах с една моя приятелка, Катрина 
Рафаел, която е написала, ако не греша, три книги за кристали
те. Тя тъкмо се беше върнала от Египет и беше влязла в един 
магазин в Таос, щата Ню Мексико, където я срещнах. Стоеше 
на щанда за фотографски услуги и тъкмо си получаваше сним
ките от последното пътуване в Египет. Пред нея на плота има
ше купчина снимки, висока около 25 см; тя ги разпределяше 
на пачки по 36 броя. Заговорихме се и в един момент Катрина 
ми каза: „О, между другото моят ангел-хранител ми каза, че 
щом те видя, трябва да ти дам една снимка." „Добре де, коя?", 
попитах аз. Тя отговори: „Не знам." После се обърна с гръб 
към купчината, изви ръката си назад, прокара я през снимките 
и измъкна една, без да гледа. Подаде ми я и каза: „Ето тази 
трябва да ти дам." 

Катрина нямаше и най-малката представа с какво се занима
вах, въпреки че бяхме приятели от две години, защото по онова 
време не говорех много за работата си - на нея със сигурност не 
бях разказвал. Ето снимката, която тя извади от купчината - Цве
тето на Живота, изобразено на една стена в Египет (фиг. 1-16). 

да ми опише нещо, аз можех да вкуся, да помириша, да чуя и да 
видя мислите му. 

Той ми каза, че иска да му покажа наученото от ангелите чрез 
езика на геометрията, затова му го предадох телепатично, като го 
изпратих в мажа топка от светлина от моето трето око към него
вото. Той го разгледа за пет секунди и ми каза, че пропускам много 
нива от взаимосвързаната информация. Така че всеки ден, в про
дължение на много часове, аз седях и чертаех, за да разбера какво 
всъщност е онова нещо, което днес наричаме „свещена геометрия". 

По онова време не ми достигаха думи, за да определя този 
начин на виждане. Не знаех какво е това и в началото нямах 
представа какво всъщност означава. И не познавах никой, 
който да го знае, освен хората от древността. Мислех си, че 
съм единственият на този свят. Но колкото повече навлизах в 
същността, толкова повече разбирах, че то винаги е същест
вувало в земната история и че се среща навсякъде по Земята и 
във Вселената. Тот дълго време ме обучаваше по този начин. 
Накрая стигнахме до една единствена рисунка (фиг. 1-15), ко
ято според него съдържа в себе си всичко - цялото познание, 
както женско, така и мъжко - без изключение. 

Зная, че това твърдение е доста шокиращо, при това още 
в началото на книгата, но според Тот в пропорциите на тази 

единствена рисунка се съдър
жа всеки възможен аспект на 
живота. Тя обхваща всяка въз
можна математическа форму
ла, всеки закон на физиката, 
всяка музикална хармония, 
всяка биологична форма на 
живот -включително вашето 
собствено тяло. Тя съдържа 
всеки атом, всяко измерение, 
абсолютно всичко, което съ
ществува във вълновите все
лени. (Ще обясня след малко 

Фиг. 1-15. Цветето на Живота за вълновите вселени.) След 



Тази стена е може би една 
от най-старите в Египет; на
мира се в храм, който датира 
от почти 6000 години - един 
от най-древните храмове на 
планетата. Когато видях Цве
тето на Живота на снимката, 
можах да кажа само: „Ама 
че работа!" Катрина попита: 
„Какво е това все пак?" Всич
ко, което успях да отговоря, 
беше: „Ти не разбираш, но... 
ама че работа!" 

А в Е 

Т а й н а т а на Ц в е т е т о 
на Ж и в о т а се разкрива 

Т р и т е храма на Озирис в Абидос 

ТОЗИ храм се намира в Абидос (фиг. 1-2). Той е построен от 
Сети Първи и е посветен на Озирис. Зад него има друг, много 
по-древен, наречен Храмът на Озирис, и в него Катрина Рафа
ел открила изображението на Цветето на Живота, изсечено в 
стената. Има и трети храм, също посветен на Озирис и наречен 
Храмът на Озирис. На фиг. 2-2 е показан планът на храма. 

Когато започнали да разкопават планината, за да построят хра-



ма на Сети I, хората очевидно знаели, че там се намира третият 
храм на Озирис, но между тях открили втория, който е още по-
стар. Сети I променил плана на новия храм под формата на буквата 

Г, за да не разруши по-стария. Това 
е единственият храм с формата на 
буквата Г в цял Египет, което веро
ятно потвърждава тази хипотеза. 

Някои хора твърдят, че Сети I е 
построил и по-стария храм. Той оба
че е със съвършено различна коне-

трукция и каменните му блокове са 
значително по-масивни. Повечето египетски археолози смятат, че 
храмът е доста по-древен. Освен това е разположен по-ниско от 
този на Сети, което също доказва по-древния му произход. Кога
то Сети I започнал да строи своя нов храм, предишният изглеждал 
като нисък хълм. Третият храм, дълъг и правоъгълен, също е пос
ветен на Озирис и е един от най-древните храмове в Египет. Сети 
I построил своя храм на това място, защото другият (третият) бил 
много стар, а той искал да посвети на Озирис нов храм. Ще разгле
даме храма на Сети I, после третия, а накрая втория, най-древния. 

П о я с и т е н а В р е м е т о , и з с е ч е н и В к а м ъ к а 

Наскоро учените откриха нещо много интересно в рисунките, 
изсечени по стените на египетските храмове. Туристите обикно
вено забелязват многобройните следи от вандализъм по стените, 
защото много йероглифи, и особено тези на безсмъртните, са из-
стъргани или унищожени. Те може би не са обърнали внимание, 
че повредите обхващат определен хоризонтален участък - някъде 
от равнището на очите и нагоре до височина 3,5-4,5 м. Под и над 
тази граница няма олющени места. Когато бях там, аз също не му 
обърнах внимание; просто не ми хрумна. Това не е идвало наум 
и на повечето египетски археолози поне в продължение на сто 
години, докато накрая някой не казал: „Хей, вижте, всички пов
реди са в този определен участък." Накрая те се досетили, че има 
разлика между местата под разрушенията и над тях. 

Археолозите най-после разбрали, че на стената са отразени 
поясите на времето. Участъкът от нивото на очите надолу до 
пода отразява миналото, ивицата от нивото на очите нагоре до 
височина 4,5 м отговаря на настоящето (времето, когато е бил 
построен храмът), а участъкът над тази височина (понякога тези 
храмове са високи 12 м и повече) говори за онова, което ще се 
случи в бъдеще. 

После археолозите разбрали, че единствените хора, които биха 
могли да разберат тази връзка и които всъщност са унищожили 
йероглифите, са били жреците в храма. Само те биха могли да 
знаят, че унищожават точно настоящето. Обикновените вандали 
не могат да изберат с такава точност един единствен хоризонта
лен участък - онзи, който отразява настоящето. Освен това раз
рушителите не са се появили там с ковашки чукове; те всъщност 
много прецизно са изстъргали точно определени неща. Трябваше 
да изминат всички тези столетия, за да се разбере тази истина. 

Х р а м ъ т н а С е т и I 

Това е предната част на храма на Сети I в Абидос (фиг. 2-3). Тя 
е само една много малка част от наистина огромния храм. 

Сега разполагам поне с две дока
зателства, че египтяните са могли да 
предвиждат бъдещето. За едното от 
тях имам и снимка: високо горе на 
една от гредите в тази част на храма 
в Абидос има нещо, за което трудно 
ще повярвате, че съществува, ако ни
кога преди това не сте виждали такова 
нещо, но то си е там. При следващото 
си посещение в Египет смятам да нап
равя снимка на другото доказателство, 
защото знам точно къде се намира. 

Фиг. 2-3. Предната част на храма на Сети 
I в Абидос, гледана по дължината на фа
садата на храма от фиг. 2-1. 



Мисля, че тези две снимки неопровержимо и без никакво 
съмнение, доказват, че египтяните са можели да предвиждат бъ
дещето. Не зная как са го правили; оставям на вас да намерите 
отговора. Но те са го умеели - това е факт. В края ще ви покажа 
снимка, която го доказва. 

„ Т р е т и я т " х р а м 

Това е третият от храмовете - дълъг и отворен (фиг. 2-4). 
Древните царе и фараоните са го смятали за най-свещеното 
място в Египет, защото вярвали, че именно там Озирис е въз
кръснал и е станал безсмъртен. Крал Зосер, построил красивия 
погребален комплекс в Саккара и известната стъпаловидна пи
рамида като своя бъдеща гробница - както се смята - всъщност 
не е бил погребан там. Вместо това наредил да погребат тялото 
му в този малък скромен храм отзад. 

Там не пускат никого. Но аз не можах да се въздържа и над-

никнах. Наоколо нямаше хора, така че прескочих през стената 
във вътрешния двор. Успях да прекарам там пет минути, преди 
египтяните да започнат да ми викат да се махна. Мислех, че ще 
ме арестуват, но не го направиха. Йероглифите там са необик
новени - по нищо не приличат на онези, които можете да видите 
на другите места. Простотата и съвършенството на рисунките 
наистина са изумителни. 

С в е щ е н а т а г е о м е т р и я н а „ в т о р и я " х р а м 

и Ц в е т е т о н а Ж и в о т а 

Това е вторият от трите храма (фиг. 2-5), разположен по-нис
ко от другите два. Дълго време бил заровен под земята, дока
то накрая не го разкопали. (Рампата, която се вижда отдясно, е 
направена, за да се улесни достъпът от по-високото равнище на 
земята). Направих тази снимка от третия храм, като застанах с 
лице към храма на Сети I, чиято задна стена се вижда на фона 



отзад. Именно във втория храм Катрина е фотографирала Цве
тето на Живота. 

Във втория храм е разрешено посещението само на едно 
единствено място, което се оказа най-подходящото. Сега той е 
почти изцяло наводнен заради разлива на река Нил, но когато 
са го открили за пръв път, бил отворен и сух. 

На фиг. 2-6 са показани два изгледа от средата на храма пре
ди наводнението му. 
Ясно се виждат три от
делни нива: (1) стъпала
та, които идват отдолу 
и водят до центъра на 
храма, където се нами
ра камък, подобен на 
олтар; (2) самият олта
рен камък; (3) стъпа
ла, които водят обрат
но надолу от другата 
страна на олтара (те 
не се виждат на сним
ката). Ще разберете, че 
тези три нива отгова
рят на трите етапа на 
култа към Озирис. На 
следващата страница 
можете да видите пла
на на „втория" храм на 
Озирис с двете стълби 
(фиг. 2-7). 

Тук Луси Лейми 
показва как е изглеж
дал първоначалният 
план на храма. Двата 

Фиг. 2-6. Стъпалата, които водят към вът- петоъгълника съеди-
решността на втория храм, преди да бъде ' 

частично наводнен (от книгата на Робърт
 н е н и с

 основите си, ГО-
Лоулър „Свещената геометрия". ВОрят, че в този план е 

Фиг. 2-7. План на втория храм на Озирис (от книгата на Робърт Лоуър 
„Свещената геометрия - философия и практика". 

закодирана свещена геометрия. Сега трябва да ви обясня някои 
основни неща за тази геометрия. 

Фигура А (фиг. 2-8) се нарича икосаедър (двадесетостен). По
върхността му е съставена от равностранни триъгълници, об
разуващи петостранни петоъгълни форми, показани на фиг. 2-8 
В, които в свещената геометрия се наричат икосаедърни шапки. 
Тук всички триъгълници са равностранни. Ако свалите икоса-
едърните шапки и ги наложите върху всички повърхности на 
додекаедъра (12 съединени петоъгълника, като на фиг. 2-8 С), 
в резултат ще получите звездния додекаедър Б с пропорциите 
на Решетката на Христовото съзнание около Земята. Без тази 
решетка на планетата не би могло да се появи ново съзнание. До 
края на книгата ще разберете това. 

Ако се съединят две икосаедърни шапки, както е показано 



Стрелката показва мястото, където Катрина случайно е заснела 
Цветето на Живота. Ето същата фигура, заснета с моя фотоа
парат (фиг. 2-10). Моята снимка е по-добра от нейната, а върху 
същия камък до първото Цвете на Живота в сянката можете да 
забележите още едно. Вляво от тях пак на този камък има други 
фигури, свързани с предишните. Камъните, използвани за стро
ителството на храма, включително и този с фигурите, са огром
ни. Бих казал, че тежат поне 70-100 тона. Направо да се чудиш 
как онези космати диваци са местели такива тежки камъни. 

На тези стени има много други подобни рисунки. Фигурата 
вляво (фиг. 2-11) се нарича Семето на Живота, което се извлича 

на фиг. 2-8 Е, ще се 
получи нещо подоб
но на мидена черупка. 
Шапките са ключът, 
защото разкриват гео
метричната форма на 
Решетката на Христо
вото съзнание. Смя
там, че тъкмо това е 
закодирано в плана на 
древния храм. Струва 
ми се, че съединените 
петоъгълници са мно
го подходящи в един 

храм, посветен на Озирис и възкресението. Възкресението и из
висяването водят до Христовото съзнание. 

Снимката на фиг. 2-9 е направена долу във втория храм. 



директно от Цветето на Живота, както е показано на фиг. 2-12. 
В подножието на тази стена имаше вода, затова не можах да 

стигна до нея. Но ми беше интересно какво има от другата страна 
на камъка, затова включих фотоапара
та на автоматичен режим, протегнах се 
през стената и направих снимка, за да 
видя дали ще се получи нещо. Ето какво 
излезе на снимката (фиг. 2-13). Трудно 
можете да различите какво е заснето, 
но там се виждат много от нещата, за 
които ще говорим в нашия курс. 

Беше много вълнуващо да гледам 
тези рисунки, защото те ми бяха много 
близки и знаех какво означават. И ето 
ги пред мен, подредени върху една еги-

Фиг. 2-12. Семето на 
Живота в средата на 
Цветето на Живота. 

Фиг. 2-13. Цветето на Жи
вота с други компоненти 
в горната част. 

Фиг. 2-14. Коптски знак. 

петска стена на хиляди години. Това бяха древни рисунки, но аз 
знаех точно какво означават. 

Г р а в ю р и т е н а к о п т и т е 

На снимка 2-14 е показана една от стените във втория храм, зас
нета от голямо разстояние с 80-милиметров обектив. На нея има 
рисунка, която трудно можете да 
различите на тази снимка, но ние я 
видяхме ясно на самото място. Тя 
изглежда като на фиг. 2-15. 

Това е християнски символ, но 
произлиза от група египтяни, наре
чени Копти, които живели по вре
мето на залеза на Египетската им
перия. По-късно те стават първите 
християни, заедно с две други гру
пи египтяни - есеите и друидите. фиг . 2-15. Символът на коптите. 
Може би не предполагате, че дру
гите две групи имат корени в Еги
пет, но ние сме убедени в това. 

Това е коптски символ и когато 
го видях, си помислих, че вероятно 
именно те са направили рисунки
те, свързани с Цветето на Живота, 
а не хората, построили храмовете. 
Коптите са дошли значително по-
късно, но те по всяка вероятност 
са знаели, че това е мястото за въз
кресение и са го ползвали със съ
щата цел. Когато направили тези 
рисунки, храмът вече е бил на ня
колко хиляди години. В такъв слу
чай рисунките не би трябвало да са 
по-стари от 500 г. пр. н. е., когато 
се появили коптите. Фиг. 2-16. Коптска рисунка № 1 



Ето истинският коптски символ - кръст, вписан в кръг (фиг. 
2-16); понякога се среща вписан в триъгълник. 

Ето още един символ, на който са изобразени кръст и окръж
ност, макар че е доста изтрит (фиг. 2-17). В горната част виждате 
шестте централни кръга на Цветето на Живота. Ако в една еги

петска рисунка има фигура, над 
главата на която е изобразена 
сфера, това означава, че основ
ното се намира вътре в сферата. 
То показва за какво мислят или 
каква е задачата им в момента. 

На фиг. 2-18 е показан друг 
вариант на символа - четири 
пресичащи се полукръга, вписа
ни в кръг. 

Намирам тази снимка за мно
го интересна (фиг. 2-19). Виж
дате риба, която диша въздух. 
Това е направено преди Хрис
тос. Създали са го коптите. Ри
бата има 13 малки бразди или, 
ако щете, люспи и диша въздух. 

Фиг. 2-17. Коптска рисунка № 2. Вече сме виждали риба, която 

диша въздух - при догоните и в Перу. Ето сега откриваме такава 
и в Египет - можем да я срещнем и на други места по цял свят. 

_ 

Р а н н а т а ц ъ р к в а п р о м е н я 

х р и с т и я н с к и я с и м в о л и з ъ м 

Ако се върнете назад в историята и внимателно проучи
те някои стари ръкописи, ще откриете, че около 200 г. след 
смъртта на Христос в християнската религия настъпват се
риозни промени. В същност той не е бил много известен през 
следващите 200 г., а по същото време гръцката православна 
църква - най-влиятелната тогава - направила доста промени 
в християнската религия. Тя отхвърлила много вярвания, до
бавила други и изменила нещата така, както й било удобно. 
Промените засегнали и един важен символ. Съдейки по всич
ко, което успяхме да прочетем, в своето време Христос не е 
бил известен като риба, а като делфин. След „редакцията" на 
гръцката православна църква той се превърнал от делфин в 
риба. Сега Христос се свързва с образа на рибата и дори съв
ременните вярващи я приемат като символ на християнството. 
Не знам какво точно означава тя. Що се отнася до делфините, 
мога да направя някои предположения. Освен това, гръцката 
православна църква премахнала от Библията всичко отнася
що се до прераждането, което по-рано се приемало като част 
от християнската религия. 



Ц в е т е т о на Ж и в о т а : 
Свещената геометрия 

Това изображение на Цветето на Живота (фиг. 2-20) се среща 
не само в Египет, но и по цял свят. Във втория том на книгата 
ще ви покажа снимки от различни места по света. Откриваме 
го в Ирландия, Турция, Англия, Израел, Египет, Китай, Тибет, 
Гърция и Япония и на много други места. 

Почти навсякъде по света то се нарича по този начин - Цвете 
на Живота, макар че на някои места във Вселената го назовават 
и по друг начин. Две от най-известните му имена могат да се 
преведат като Езика на Безмълвието или Езика на Светлината. 
Това е източникът на всички езици. Това е първичният език на 
Космоса, езикът на чистата форма и пропорция. 

Нарича се „Цвете" не само защото външно прилича на цветче, 
но и защото отразява жизнения цикъл на плодното дърво. Дърво
то ражда малък цвят, който преминава през различни метаморфо
зи и се превръща в плод - череша, ябълка и др. Вътре в плода има 
семка, която пада на земята; от нея пониква друго дърво. Така че 
тук имаме цикъл от пет стъпки - дърво, цвят, после плод, семе и 
ново дърво. Това е истинско чудо. Обаче то изобщо не ни прави 
впечатление. Толкова е естествено, че ние просто го приемаме и 

не се замисляме върху него. Петте 
прости, чудодейни стъпки в цикъла 
на живота всъщност съответстват 
на геометрията на живота и докато 
четем тази книга, ние непрекъснато 
ще се убеждаваме в това. 

С е м е т о н а ж и в о т а 

Както ви показах по-горе (фиг. 
2-12), в средата на Цветето на 

Фиг. 2-21. Семето на Живота, из- Живота има седем кръга, свърза-
влечено от Цветето на Живота, ни помежду си. Ако ги извадим 

оттам и ги затворим в окръжност, 
ще получим фигура, наречена Се
мето на Живота (фиг. 2-21). 

В р ъ з к а с Д ъ р в о т о 

н а ж и в о т а 

Друга фигура, КОЯТО се съдържа 
в Цветето на Живота и която веро
ятно познавате по-добре, се нари
ча Дървото на Живота (фиг. 2-22). 
Много хора смятат, че Дървото на 
Живота произлиза от юдеите или 
древните евреи, но това не е така. 
То не е създадено от Кабала и това 
може да се докаже. То не принад
лежи на никоя култура - дори и 
на египтяните, които преди около 
5000 г. са издълбали две групи от фиг 2.22> Дървото на Живота 

него върху три колони в Египет 

- в Карнак и в Луксор. Дървото на Живота е извън всяка раса 
и религия. То е неотменна част от природата. Сигурен съм, че 
ако отидете на някоя далеч
на планета, където има ра
зумен живот, ще откриете 
там същата фигура. 

Така че, ако имаме дърво, 
после цвят, после семе, и ако 
тези геометрични фигури 
наистина отговарят на петте 
цикъла на плодното дърво, 
което расте на Земята, то
гава източникът, от който 

Фиг. 2-23. Дървото и Семето на 
Живота, наложени едно върху 
друго. 



произхожда дървото, наистина 
трябва да се съдържа в семето. 
Ако вземем изображенията на 
Семето на Живота и на Дър
вото на Живота и ги наложим 
едно върху друго, ще видим 
тази връзка (фиг. 2-23). 

Виждате ли колко точно 
съвпадат? Те се превръщат в 
нещо като ключ и ключалка 
и едното напълно се наслагва 
върху другото. И още нещо, 
ако погледнете Дървото на 
Живота, издълбано върху еги
петските колони, ще видите 

още по един кръг отгоре и отдолу (фиг. 2-24). Това означава, 
че първоначално е имало 12 компонента, а 12-компонентната 
фигура също съвпада точно с цялостната фигура на Цветето на 
Живота. (Има и още един, 13-ти кръг, който може да присъства 
или да не се изобразява.) 

Ще навлизаме постепенно в свещената геометрия, защото 
предполагам, че някои от вас за пръв път в живота си чуват за 
нея. Започваме съвсем отначало и малко по малко ще изграж
даме картината, докато започнете да я разбирате. Най-нап
ред нека видим как нейните форми синхронно се наслагват и 
вписват една в друга. Този начин на възприемане на особе
ната й природа е характерен за дясното мозъчно полукълбо. 
Докато изучаваме нови и нови сложни фигури, винаги и нав

сякъде ще откривате същото удиви
телно съвпадение. Вероятността да 
срещнете несъответствие при тези 
геометрични съотношения е едно на 
милиони (ако изобщо се случи), така 
че пред вас непрекъснато ще се раз-

Фиг. 2-25. Двете ключо- криват все повече удивителни съот-
ви оси на Уемса ркск. ветствия. 

У е з к а Р | $ С 1 $ 

В свещената геометрия има една фигура, която изглежда така: 
фиг. 2-25. Тя се образува, когато две окръжности с еднакви ради
уси се разположат така, че периферията на всяка от тях допира 
центъра на другата. Секторът, в който двете окръжности се пре
сичат, се нарича „уезгса ргзсгз ". Както ще видите, тази конфигу
рация е една от най-важните и основните сред всички съотноше
ния в свещената геометрия. 

Уезгса ргзсгз има две оси - едната минава през центъра по късата 
страна, а другата свързва двете противоположни точки през центъ
ра. Те са ключовете към великото познание. Много хора не знаят, 
че всяка линия в Дървото на Живота, независимо дали има 10 или 
12 кръга, се измерва или с дължината, или с ширина на уезгса рьзаз 
в Цветето на Живота. И всички те имат пропорциите на Златното 
сечение. Ако разгледате внимателно наложеното Дърво на Живота, 
ще видите, че всяка линия съответства или на дължината, или на 
пшрината на уемса р1зс1з. Това е първото съотношение, което виж
даме, след като излезем от Великата пустота. (Великата пустота е 
друго ключово понятие, което скоро ще разгледаме.) 

Е г и п е т с к и т е к о л е л а и п ъ т у в а н е т о 

п р е з р а з л и ч н и и з м е р е н и я 

Тези колела (фиг. 2-26) са едни от най-древните известни 
символи. Досега са били намирани единствено по таваните на 
няколко много древни египетски гробници. Те винаги са разпо
ложени в групи по четири или по осем и никой не знае какво 
означават всъщност. И най-изтъкнатите египетски археолози 
нямат ни най-малка представа какво е това. Но за мен те са дока
зателство, че египтяните са знаели, че Цветето на Живота е нещо 
повече от красива картинка и че им е била известна по-голямата 
част от информацията, която споделям тук с вас. За да откриете 
къде в Цветето на Живота са закодирани тези колела, ще трябва 
да изучите огромното количество информация, скрита в него на 
различни нива. Никога няма да успеете, ако просто разглежда-



те рисунките. Тук нищо не се 
постига просто така - трябва 
да узнаете древната тайна на 
Цветето на Живота. 

Тази снимка (фиг. 2-27) по
казва по-голямата част от ком
позицията от 8 такива колела. 
Следващата снимка (фиг. 2-28) 
е доста тъмна и на нея труд
но ще различите детайлите. 
Тази рисунка беше на тавана 
и я фотографирах при пълна 
тъмнина. В долния десен край 
на рисунката има седем чо
вешки фигури с глави на жи
вотни, които крачат в посока 
надясно. Това са нетери или 
богове, а над главата на всеки 
от тях има оранжево-червен 
овал, който Тот нарече яйце
то на метаморфозата. Не-
терите се концентрират върху 
времето, когато преминаваме 
през определен стадий на въз
кресение - ускорен биологи
чен преход към друга форма 
на живот. Те удържат образа 
на прехода, като се движат по 
тази линия, след това линията 
изведнъж стига до края и за
вива на 90° нагоре, така че по-
нататък продължават перпен
дикулярно на първоначалната 
си посока. 

Ъгълът от 90° е много ва
жен. Завоят на 90° е решаващ 

за реалното постигане на възкресението или извисяването. 
Измеренията са разделени помежду си под ъгъл 90°; музи
калните ноти са разделени под ъгъл 90°; чакрите са разделени 
под ъгъл 90 °- отново и отново срещаме тези 90°. Всъщност, 
за да можем да навлезем в четвъртото измерение (или в което 
и да е друго), трябва да направим завой на 90°. 

Мисля, че тук трябва да спра и да се уверя, че ние с вас вла
гаме един и същи смисъл в понятието „измерение" - що е трето 
измерение, четвърто измерение, пето измерение и т. н. За какво 
говорим всъщност? Аз нямам предвид измерение в обикнове
ния математически смисъл - т. е. трите оси или така наречените 
пространствени измерения: осите х, у и 2 - напред-назад, наля-
во-надясно и нагоре-надолу. Някои хора наричат тези оси „три
те измерения" и казват, че времето е четвъртото измерение. Аз 
нямам това пред вид. 



Измеренията, хармонията 
и Вълновата вселена 

Онова, което разбирам под различни нива на измеренията, е 
най-сходно с музиката и хармонията. Вероятно ще срещнете раз
лични тълкувания на явлението, за което говоря, макар че повече
то хора, които го изучават, са съгласни помежду си. Пианото има 
осем бели клавиша - от нотата До до следващата нота До - това е 
познатата на всички октава, а между тях има пет черни клавиша. 
Осемте бели и петте черни клавиша образуват всички диези и бе
моли на хроматичната гама, което прави 13 ноти (всъщност нотите 

са 12 плюс 13-та, с която 
започва следващата окта
ва). Така че от едното До 
до следващото До на прак
тика има не 8, а 13 ноти. 

Като имаме това пред
вид, искам да ви покажа 
какво е синусоидална въл
на. Синусоидалната вълна 
съответства на светлина
та (и на електромагнит
ния спектър изобщо) и на 
звуковите вибрации. На 
фиг. 2-29 са показани ня
кои примери. Сигурно са 

познати на всички. В цялата реалност, в която съществуваме, 
абсолютно всяко нещо е основано върху синусоидалната вълна. 
Не ми е известно нито едно изключение, може би единствено 
самата Пустота или, да речем, Духът. 

Всяко нещо в тази реалност е синусоидална вълна или, ако 
щете, косинусоидална. Онова, което отличава едно нещо от 
друго, е дължината на вълната и амплитудата. Дължината на 
вълната се измерва от всяка точка на кривата до точката, в коя
то кривата завършва цикъла и отново тръгва нагоре, например 

от точка А до точка В при по-голяма дължина на вълната и от 
точка С до точка Б при по-малка дължина. Ако попаднете на 
вълни с много голяма дължина, те изглеждат почти като пра
ви линии. Например вашият мозък излъчва вълни с дължина 
Ю

10
 см, затова те изглеждат като почти прави линии, излизащи 

от главата. Квантовата физика или квантовата механика раз
глеждат всички неща от нашата реалност по един от следните 
два начина. Те не знаят защо не могат да опишат реалността 
и по двата начина едновременно, въпреки че ако изучите вни
мателно геометрията, тя ще ви даде обяснение. Можете да си 
представите всеки предмет, например тази книга, направен от 
миниатюрни частици, каквито са атомите; или можете да отх
върлите тази идея и да разглеждате книгата просто като вибра
ция, вълнова форма, например електромагнитно поле или дори 
звук, ако предпочитате. Ако я възприемате като съставена от 
атоми, ще търсите закони, които отговарят на единия модел; 
ако си я представяте като вълна, ще търсите закони, които да 
съответстват на другия модел. 

Всяко нещо в нашия свят е вълна (наричана понякога кри
ва или синусоидална крива), а може да се разглежда дори 
като звук. Всички предмети - вашите тела, планетите, абсо
лютно всичко - са вълнови форми. Ако изберете този начин 
на възприемане на реалността и го приложите към музикал
ната хармония (аспектите на звука), можем да започнем раз
говора за различните измерения. 

И з м е р е н и е т о с е о п р е д е л я 

о т д ъ л ж и н а т а н а В ъ л н а т а 

Различните измерения не са нищо друго, освен различни ба
зови дължини на вълната. Единствената разлика между нашето 
измерение и всяко друго е в дължината на базовата му вълнова 
форма. Същото е при телевизията и радиото. Когато настройвате 
приемниците си, вие улавяте вълни с различна дължина. Така по
лучавате различни образи на екрана или слушате различни ради
останции. Това се отнася и до различните измерения. Ако настро-



ите съзнанието си на дължина на вълната, различна от честотата 
на тази Вселена, (като по този начин промените и характеристи
ките на тялото си), вие буквално ще изчезнете от този свят и ще се 
появите в друг - в онзи, към който сте се настроили. 

Ако ви се е случвало да видите как НЛО стремително се но
сят по небето, ще забележите, че те правят точно това - про
фучават с невероятна скорост, после правят завой на 90° и из
чезват. Съществата на борда на тези кораби не се движат през 
пространството така, както ние летим в самолета. Пътниците на 
НЛО съзнателно са съединени психически със самия кораб и ко
гато са готови да преминат в друг свят, те навлизат в състояние 
на медитация и свързват всички свои аспекти в едно цяло. След 
това едновременно правят мислено един 90-градусов завой или 
два завоя по 45 градуса, като на практика пренасят целия кораб 
заедно с пътниците в другото измерение. 

Цялата Вселена - имам предвид всички звезди и атоми, въз
никващи и изчезващи от зората на времето - имат основна дъл
жина на вълната от около 7,23 см. Изберете си която и да е точка 
в тази стая и можете да пътувате безкрайно навътре или навън 
в рамките на тази Вселена. В духовен смисъл тази 7,23-санти-
метрова дължина на вълната е звукът Ом - звукът на Вселената 
според индийците. Всеки предмет на този свят издава определен 
звук в съответствие със структурата си. Ако изведете средно 
аритметично число от звученето на всички обекти в тази трииз
мерна Вселена, ще получите дължина на вълната 7,23 см, което 
е истинският звук Ом на това измерение. 

Освен това, тази дължина на вълната е средностатистическо
то разстояние между вашите очи, от центъра на едната зеница до 
центъра на другата - ако вземете 100 човека и измерите разстоя
нията между очите им, че получите това средно число. Ще приве
да още няколко примера: това е и средното разстояние от върха 
на брадичката до върха на носа; средната ширина на дланта; сред
ното разстояние между чакрите. Можем да открием тази дължина 
от 7,23 см на различни места в тялото, защото ние съществуваме 
именно в тази Вселена и тя е въплътена вътре в нас. 

Посочената дължина на вълната не е открита от някой ду-

ховен човек, обитаващ някаква пещера, тя е измерена в Лабо
раториите Бел. Когато те изградили микровълновата си сис
тема из целите Съединени щати и я включили за пръв път, 
открили някакви смущения. Виждате ли, Лабораториите Бел 
случайно избрали за честота на предаванията си дължина на 
вълната, малко по-голяма от 7 см. Не знам защо са предпоче
ли точно тази дължина. Те се опитали да открият източника 
на смущенията, проверили цялото си оборудване, направили 
всичко възможно. Отначало помислили, че причината идва 
от вътрешността на Земята. Накрая погледнали и към небето 
и казали: „О, не, това идва отвсякъде!" За да избегнат тези 
смущения, те направили нещо, от което нашата нация, както и 
цялата планета, все още страда: те повишили честотата 50 000 
пъти над необходимото с надеждата, че тази идваща отвсякъде 
дължина на вълната от 7,23 см ще престане да пречи на систе
мата им, и така създали изключително мощно поле. 

И з м е р е н и я т а и м у з и к а л н а т а г а м а 

Заради изброените по-горе причини аз смятам, че 7,23 см е 
дължината на вълната на нашата Вселена - на третото измерение. 
Колкото по-нагоре по измеренията се изкачваме, толкова по-къса 
става вълната, а енергията се повишава. Ако слизаме надолу в 
по-ниски измерения, дължината на вълната става все по-голяма, 
а енергията все по-слаба, плътна и сгъстена. Също както при пи
аното - между клавишите има разстояние и ако натиснем един 
клавиш и изсвирим една нота, знаем точното място, на което се 
намира следващата. В тази вълнова вселена, в която живеем, вся
ко следващо измерение се намира на точно определено място. То 
има специфична дължина на вълната. Повечето цивилизации в 
космоса притежават тези фундаментални познания и умеят да се 
придвижват между измеренията. Ние сме забравили всичко това. 
Ще си спомним, ако такава е волята Божия. 

Музикантите, музикалните теоретици и физиците отдавна са 
открили, че между нотите има степени, наречени „обертонове". 
Между всяка нота от хроматичната гама има 12 основни обер-



тона (една изследователска група в Калифорния откри повече от 
200 по-малки обертона между всяка нота). 

Ако представим всяка нота в хроматичната гама като кръгче, 
ще получим 13 кръгчета (фиг. 2-30). Всяко от тях отговаря на 
един бял или на един черен клавиш, а сивото кръгче в края е 
13-та нота, с която започва следващата октава. Черното кръгче 
в нашата фигура отговаря на третото измерение или на позна
тата ни Вселена, а четвъртото - на четвъртото измерение. 12-
те основни обертона между всеки две ноти или измерения са 
точен модел на по-голямата картина. Той е холографски. Ако 
продължим по-нататък, между всеки два обертона ще открием 
още 12 обертона, които повтарят целия предишен модел. Можем 
да продължим нагоре и надолу до безкрайност. Това се нарича 
геометрична прогресия, само че по отношение на хармонията. 
Ако продължим по-нататък, ще видим, че всяка от уникалните 
музикални гами, които сме открили, възпроизвежда отделна, 
различна от другите октава на възприятието - още вселени 
за изследване! (На тази тема ще се върнем по-късно.) 

Може би сте чували някои хора да казват, че има 144 измерения 
и че числото 144 има връзка с други духовни процеси. Това е така, 
защото в октавата има 12 ноти, а между всяка нота има 12 оберто
на; а 12 х 12 = 144 нива между всяка октава. За да бъдем по-точни, 
във всяка октава има 12 основни и 132 по-малки нива (макар че на 
практика прогресията продължава безкрайно). На нашата фигура 

е представена една октава. 13-та нота се повтаря, а след нея идва 
следващата октава. Във Вселената съществуват октави под нея и 
октави над нея и теоретично това може да се продължи до безкрай
ност. Така че, колкото голяма и безкрайна да ни се струва тази Все
лена (което всъщност е чиста илюзия), все пак има безкрайно коли
чество други възможности за изразяване на тази единна реалност, 
като всяко измерение емпирично е съвсем различно от останалите. 

Ето за какво става въпрос в това учение: то ни напомня, че на 
Земята ние се намираме в третото измерение - върху една плане
та, която точно сега е в процес на преход към четвъртото измере
ние и по-нагоре. Не след дълго аспектите на третото измерение на 
нашата планета почти ще престанат да съществуват - малко време 
ни остава да осъзнаваме себе си в това измерение. Най-напред ще 
преминем към определени обертонове на четвъртото измерение. 
Повечето същества от висшите нива, които сега ни наблюдават и 
ни помагат в този процес, вярват, че доста бързо ще продължим 
движението си нагоре през по-високите измерения. 

С т е н а т а м е ж д у о к т а в и т е 

Между всяка Вселена - цяла нота - и между всяка подпрос-
транствена вселена или обертон няма нищо, абсолютно нищо. 
Всяко подобно пространство се нарича Пустота. Египтяните на
зовават пустотата между измеренията ду ат, а Т и б е т ц и т е - бардо. 
Всеки път, когато се прехвърляме от едно измерение или обертон 
в следващото, преминаваме през пустотата или тъмнината между 
тях. Но някои пустоти са „по-тъмни" от другите, а най-черната се 
намира между октавите. Те са по-мощни от онези между нотите 
вътре в октавата. Моля ви да разберете, че си служа с думи, които 
не могат напълно да предадат същността. Пустотата, която същес
твува между октавите, се нарича Великата пустота или Стената. 
Тя прилича на стена, която трябва да преодолеем, за да достигнем 
до по-високата октава. Бог е имал конкретни причини да постави 
по определен начин тези пустоти и скоро ще разберем защо. 

Всички тези измерения се наслагват едно върху друго и всяка 
точка в пространството и времето съдържа в себе си всички 



те, че тази фигура наис
тина съществува около 
вашето тяло. Обърнете 
специално внимание на 
факта, че през средата 
на тялото минава тръба, 
чрез която можем да ди
шаме жизнена енергия, а 
двата върха в горния и в 
долния край на тази тръ
ба съединяват третото 
измерение с четвъртото. 
През тръбата можете 
директно да вдишвате 
прана от четвъртото из
мерение. Ако приложи
те това знание на прак
тика, ще останете живи, 
дори да се намирате във 

Фиг. 2-31. Канонът на Леонардо със звезд
ния тетраедър, символизиращ Мер-Ка-
Ба, и централната пранична тръба. 

вакуум, в пълна пустота и без никакъв въздух. 
Ричард Хоугланд демонстрира пред ООН и НАСА, че 

сега започваме да преоткриваме това поле по научен път. 
То е еднакво както около човека на рисунката на Леонардо, 
така и около планетите, звездите и дори по-големите обек
ти. Така може да се обясни фактът, че някои от външни
те планети оцеляват. Защо? Планетите излъчват от своята 
повърхност повече енергия, отколкото получават от Слън
цето, много повече. Откъде идва тя? От гледна точка на 
онова, което вече знаем, нека си представим, че фигурата 
на рисунката на Леонардо не е човек, а планета - тогава 
през точките на северния и на южния полюс ще постъп
ва огромно количество енергия от друго измерение (или 
измерения). Планетите наистина съществуват в повече от 
едно измерение и ако можехте да видите Земята в цяло
то й великолепие - с всичките енергийни полета около нея 
- щяхте да се изумите. Майката Земя е много по-сложна 

тях. Навсякъде към тях има портали. Това е удобно - няма нужда 
да търсите портала, достатъчно е да знаете как да получите дос
тъп до него. Макар че в геометрията на нашата земна реалност има 
специални свещени места, на които по-лесно могат да се осъзнаят 
различните измерения и обертонове - тези свещени места са въз
ловите точки, чрез които Земята се свързва с небесата (ще говорим 
по-нататък за това) - има и специални места в космоса, свързани 
с космическата геометрия. Изследователите понякога ги наричат 
Звездни портали или проходи към другите измерения, през които 
е по-лесно да се премине. Но на практика можете да се намирате 
където и да е и да отидете където си поискате. Наистина няма зна
чение къде сте, ако правилно разбирате същността на измеренията 
и ако, разбира се, сте способни да изпитате Божествената любов. 

С м я н а н а и з м е р е н и я т а 

Да се върнем няколко страници назад, при онези човечета, 
изобразени на тавана на храма - те преминават в други измере
ния, като завиват на 90° и променят дължината на вълната. А оне
зи колела, както ще видите по-нататък, са свързани с музикалната 
хармония - а вие вече знаете, че музикалната хармония е свърза
на с измеренията. И тъй като онези фигури на тавана осъществя
ват тази промяна, като мислят за метаморфозата и възкресението, 
смятам, че колелата ни казват къде всъщност са отишли - в кое 
измерение. Когато приключим, ще разберете за какво говоря. 

Звездният тетраедър 

Звездният тетраедър, наложен върху знаменитата рисун
ка на Леонардо да Винчи (фиг. 2-31), ще стане една от най-
важните илюстрации в тази книга. Вие го виждате тук като 
двуизмерен (плосък), но мислете за него като за триизмерен. 
Звездният тетраедър съществува около всяко човешко тяло -
точно така, както е показано тук. Ще отделим доста време, за 
да ви доведем до онзи момент, в който ще можете да осъзнае-



Фиг. 2-32а. Мъжки звезден тет- Фиг. 2-326. Женски звезден тетра-
раедър едър 

и многопланова, отколкото можем да видим от това ниско 
ниво. Хората също получават енергия по този канал. А от 
начина ни на дишане зависи от кое измерение (или измере
ния) идва тази енергия. 

На рисунката на Леонардо тетраедърът, насочен с върха си 
нагоре към Слънцето, е мъжки. Ако е насочен с върха надолу, 

е женски. Ще наричаме мъжкия тетраедър слънчев, а женския 
тетраедър земен. Съществуват само два симетрични начина, по 
които човешкото същество може да застане изправено в този 
звезден тетраедър: единият връх се намира над главата, други
ят е под краката, а човекът стои прав и гледа към хоризонта. 
Тогава, ако вътре във фигурата е застанал мъж, Слънчевият 
тетраедър сочи с върха на основата си напред, а противопо
ложната му плоска стена е откъм гърба; Земният му тетраедър 
е насочен с върха назад, а противоположната му плоска стена 
гледа напред (фиг. 2-32а). 

При жената, застанала вътре във фигурата, слънчевият тет
раедър е обърнат с плоската си стена напред, а върхът сочи 
назад; нейният земен тетраедър сочи с върха на основата си 
напред, а противоположната му плоска стена е обърната на
зад (фиг. 2-326). Във Втория том ще ви дам медитацията Мер-
Ка-Ба до 14-то дишане. Най-напред искам да ви обясня някои 
други неща, за да започнете да си спомняте и да се подготвите 
за окончателното събуждане на светлинното си тяло - Мер-
Ка-Ба. След малко ще говорим за йогисткото дишане, с което 
някои от вас може би вече са запознати. След това ще научим 
за мудрите. Ще вървим напред стъпка по стъпка, докато не ста
нем готови да изпробваме сферичното дишане - състояние, в 
което вашата Мер- Ка-Ба може да оживее отново. 

Т р о й с т В е н о с т В д в о й с т в е н о с т т а : 

С в е т а т а Т р о и ц а 

За да разберете ситуацията, в която се намира Земята днес, ще 
ви дам още информация. На пръв поглед изглежда, че в приро
дата действа естественият закон на противоположностите, кой
то се проявява навсякъде в нашата действителност - например 
мъжко/женско или топло/студено. Всъщност това не изчерпва 
цялата картина. На практика всяко явление в нашата действител
ност има три компонента. Чували сте да се говори за мъжката и 
женската полярност и за полярно съзнание; но това не е пълната 
истина. В нашата реалност никога не е имало полярности без на-



личието на трети компонент, с едно малко изключение, за което 
сега ще поговорим. 

Почти във всяка ситуация присъстват три елемента. Нека да 
разгледаме някои примери, при които обикновено говорим за 
полярност. Какво ще кажете за черно и бяло, за горещо и сту
дено, за горе и долу, за мъжко и женско, за Слънцето и Земята? 
Между черното и бялото има сиво; между горещото и студеното 
има топло, между горе и долу е средата, между мъжа и жената е 
детето, между Слънцето и Земята (мъжкото и женското начало) 
стои Луната (детето). Времето също има три компонента: мина
ло, настояще и бъдеще. Ние възприемаме с разсъдъка си прост
ранството чрез трите оси х, у и г. напред-назад, наляво-надясно, 
нагоре-надолу. Дори при всяка от тези три оси има една средна 
или неутрална точка, която пак образува три части. 

Може би най-добър пример е строежът на самата материя 
в нашето трето измерение. Материята е образувана от три ос
новни частици: протони, електрони и неутрони. На следващо
то, по-високо равнище на организация на материята виждаме 
атомите, а на по-ниско равнище - още по-малките елементарни 
частици. По подобен начин съзнанието възприема себе си по 
средата между макрокосмоса и микрокосмоса. Ако разгледа
те по-внимателно което и да било ниво, винаги ще откриете 
тройственост. 

Както обикновено се случва, има и някои много редки изклю
чения. Те се отнасят до първичното начало. Обикновено начал
ните аспекти наистина са двойствени, но те са изключително 
редки. Един такъв пример може да се открие в числовите редици. 
Редици, като 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... или 2-4-8-16-32... или 1-1-2-3-
5-8-13-21-... - фактически при всички известни числови редици 
в математиката кой знае защо, са необходими поне три последо
вателни елемента или члена, за да се определи цялата редица - с 
едно изключение: логаритмичната спирала на Златното сечение, 
за която са нужни само два. Това е така, защото тази спирала е 
източникът на всички останали редици. По същия начин всички 
атоми се състоят от три части, както казахме по-горе, с едно 
единствено изключение: на първия атом - водорода. Водородът 

има един протон и един електрон, но няма неутрон. Ако имаше 
неутрон, което би означавало следваща стъпка нагоре, той би се 
наричал тежък водород, но в самото начало материята притежа
ва само два компонента. 

След като споменахме числовите изрази, проявяващи трой-
ствеността, бихме могли да включим и цветовете. Съществуват 
три основни цвята, от които се създават три вторични цвята. 
Това значи, че Вселената, каквато я познаваме днес - всички 
сътворени неща - е образувана от три основни компонента, с 
изключение на редките първични аспекти. Освен това, човешко
то съзнание също възприема Вселената по три основни начина, 
за които говорихме току-що: време, пространство и материя, и 
всички те са отражение на Светата Троица. 

Л а в и н а о т з н а н и я 

Днес повечето хора осъзнават, че на Земята става нещо нео
бикновено. Живеем в изключително ускорено темпо и се случват 
много невиждани досега събития. Сега на планетата живеят по
вече хора от когато и да било и ако продължим по същия начин, 
само след няколко години населението ще се увеличи двойно и 
ще достигне до 11 или 12 милиарда души. 

Що се отнася до еволюционната крива на познанието, по
токът от информация расте още по-бързо от населението. Ето 
един факт от Енциклопедия Британика. Като се започне от най-
старата известна цивилизация - древния Шумер (около 3800 
г.пр.н.е.), в продължение почти на 5800 г. - до 1900 г. сл. н. е., е 
натрупан известен обем от битове информация, определено ко
личество така наречени факти, които били сумирани, за да се 
определи общото ниво на знанията. През следващите 50 г. - от 
1900 до 1950 г., това количество се е удвоило. Което означава, 
че са били нужни 5800 г., за да се натрупа определено количест
во информация, а след това само за 50 г. тя се е удвоила - неве
роятно! Но после през следващите 20 г. - до 1970 г., тя пак се е 
удвоила. Само още 10 г. - до 1980 г., и информацията отново се 
е удвоила! Сега тя се удвоява през няколко години. 



Знанията ни заливат като лавина. През 80-те години информаци
ята започна да постъпва толкова бързо, че НАСА не успяваше да я 
въведе навреме в компютрите си. Чувал съм, че около 1988 г. специ
алистите изоставали с 8-9 години само по отношение въвеждането 
на постъпващите данни. И докато лавината от знания нараства все 
повече и повече, самите компютри, които стремително се усъвър
шенстват, в близко бъдеще ще претърпят големи промени. Прибли
зително на всеки 18 месеца те увеличават двойно както скоростта, 
така и паметта си. Най-напред тръгнахме от модел 286, после 386; 
след това дойде модел 486, после излезе модел 586 (говорим за 1993 
г.), което прави 486-ките остарели. Още не сме се научили как да из
ползваме 486-ките, а ето че идват 586-ките. Вече се планира и модел 
686. В края на века или малко след това домашните компютри ще 
бъдат толкова бързи и мощни, че ще надминат всички сегашни (от 
1993 г.) компютри на НАСА и Пентагона, взети заедно. 

Един единствен компютър ще бъде толкова бърз и мощен, че 
ще може да наблюдава цялата Земя и да дава непрекъсната ин
формация за времето на всеки квадратен сантиметър от плане
тата. На него ще се извършват операции, които днес изглеждат 
абсолютно невъзможни. Освен това започват да се увеличават и 
възможностите за въвеждане на данни: сега голямо количество 
информация се вкарва директно от други компютри и скенери 
или чрез диктовка на глас. Следователно, на фона на това неве
роятно количество знания става очевидно, че човечеството стои 
пред прага на огромни промени. 

Актуална информация: 

Съвсем наскоро (през 1997 г.) Пентагонът съобщи, че разпо

лага с компютър, който за една секунда обработва информация, 

която при персонален компютър със скорост 250 МНя и памет 3 

СВ би отнела 30 000 години. За един ден той може да обработи ин

формация, която би отнела на същото РС 2,6 милиарда години! 

Бих нарекъл това повече от квантов скок. 

В продължение на хилядолетия духовната информация се е па
зела в тайна. Жреците и жриците от различни религии и култове са 

били готови да жертват живота си, но да не позволят на хората да 
получат дори и един таен документ или частица от духовните им 
познания, които са били съхранявани в пълна тайна. Всевъзмож
ни духовни групи и религии по целия свят са имали своя секретна 
информация. После внезапно в средата на 60-те години завесата 
на тайните беше повдигната. Почти всички духовни групи по света 
едновременно отвориха архивите си в един и съши исторически 
момент. Отидете в близката книжарница и прегледайте книгите -
може да попаднете на информация, която е била укривана и пазена 
в продължение на хилядолетия. Защо? Защо точно сега? 

Животът на тази планета се развива все по-бързо и по-бързо. 
Без съмнение, този процес ще завърши с нещо ново и различно, 
може би с нещо, което нашето обикновено съзнание дори не може 
да си представи. Ние непрекъснато се променяме. Какво означава 
това? Защо се случва? По-точно, защо се случва сега?. Защо не е 
станало преди 1000 г.? Или пък защо не почака още? Защо не ста
не след 100, 1000 или 10 000 г.? Много е важно да разберете от
говора на този въпрос, тъй като ако не знаете защо това се случва 
именно днес, сигурно няма да разберете и какво се случва с вашия 
живот и няма да сте подготвени за настъпващите промени. 

Сега няма да разглеждам подробно истинския смисъл на ста
ващото, но един от отговорите се съдържа във факта, че компю
търът е направен от силиций, а ние се състоим от въглерод. Тук 
става въпрос за взаимовръзката между силиция и въглерода, но 
засега ще оставим тази тема и ще продължим разговора за нео
бикновените събития, които се слуват тук, на Земята. 

Връзката на З е м я т а с Космоса 

Да поговорим отново за Земята и Сириус. Ние сме тук (фиг. 
2-33) и именно оттук е нашето начало в общата картина на света. 
Ако гледаме от мястото, където се намираме - на третата планета 
от Слънцето, не е лесно да открием съкровената връзка на Земята 
със Сириус. Трябва да излезем в открития Космос, например тук 
(фиг. 2-34), макар че едва ли ще познаете мястото - поне повечето 



хора не го знаят. Това е квазар, при това огромен. Той пренеб
регва всички закони на физиката и ние изобщо нямаме представа 
какви неща стават там. Но не това искам да ви кажа. 

С п и р а л и т е 6 К о с м о с а 

Следващата снимка ни е по-близка и позната (фиг. 2-35). 
Това е галактика - очевидно не нашата, защото е доста труд
но да направиш снимка на собствената си галактика отвътре. 
(Звездният куп в долния десен ъгъл е мъглявина, която оче-

Фиг. 2-35. Спирало
видна галактика 

видно е много, много по-близо до нас, отколкото галактиката; 
между тях няма връзка.) Обърнете внимание на звездите, кои
то излизат от центъра на галактиката навън като бяла спирала. 
Точно под ъгъл 180° от едната спирала излиза друга спира
ла. Доколкото си спомням, има осем известни вида галактики 
- макар че всички те са само функции една на друга - а това е 
основният модел. 

Дълго време астрономите мислеха, че в космоса всичко е тако
ва, каквото го виждаме; ако се вижда, значи съществува. Те или 
изобщо не забелязваха невидимата част от реалността, или не я 
смятаха за важна. Но невидимата част от нашата реалност всъщ
ност е значително по-голяма от видимата и може би е по-важна 
от нея. Наистина, ако си представим пълния електромагнитен 
спектър като линия с дължина 2 метра, то видимият спектър на 
светлината, с помощта на който виждаме предметите, ще заеме 
отсечка с дължина около 0,08 см. С други думи, видимата част 
от реалността е доста по-малка от 1% от цялото - почти нищо. 
Всъщност невидимата Вселена е нашият истински дом. 

Има и още нещо. Едва сега започваме да разбираме, че същес
твуват обекти, които дори са извън електромагнитния спектър. 
Например, астрономите откриха, че когато една стара звезда из
бухва и умира, като онази в долния десен ъгъл на тази снимка, 
то това сякаш се случва единствено в тъмната част на спиралата 
(вж. стрелка А), което показва, че има разлика между открития 



Космос (стрелка В) и вътрешното космическо пространство 
между светлите спирали. И така, астрономите започнаха да раз
бират, че съществува значителна разлика между двете области в 
Космоса, както и между светлата и тъмната част на галактиката. 
Има нещо особено в тъмните области на спиралата, което оче
видно е свързано със светлите. 

Н а ш а т а В р ъ з к а с ъ с С и р и у с 

Изследванията върху тези характеристики на галактиките до
ведоха до друго откритие. Някои учени забелязаха, че когато 
нашата Слънчева система се движи през космическото прост
ранство, тя не описва права, а хелиакална крива - т.е. спирала. 
Обаче такова спираловидно движение не е възможно, освен ако 
не сме свързани гравитационно с някакъв голям обект, да речем 
друга соларна система или нещо по-голямо. Например, много 
хора мислят, че Луната се върти около Земята, нали? Но това не 
е вярно. Никога не е било така. Луната и Земята се въртят една 
около друга и между тях има трети компонент, на разстояние 
приблизително 1/3 от разстоянието между Земята и Луната, и 
това е центърът на ротация, а Земята и Луната се въртят око
ло тази точка по спирала, като същевременно обикалят около 
Слънцето. Това е така, защото Земята е свързана с едно доста 
голямо тяло, каквото е Луната. Нашата Луна е огромна и това 
кара Земята да се движи по определен начин. И понеже цялата 
Слънчева система точно по същия начин се движи спираловидно 
през Космоса, следва, че цялата Слънчева система би трябвало 
да е свързана гравитационно с някакво много голямо тяло. 

И така, астрономите започнаха да търсят това тяло, което 
притегля нашата Слънчева система. Отначало те ограничиха из
следванията си върху сектора в космическото пространство, към 
който спадаме, след това продължиха да стесняват кръга, докато 
накрая се спряха на една определена звездна система. Ние сме 
свързани със Сириус - със Сириус А и Сириус Б. Нашата Слън
чева система и системата Сириус са тясно обвързани благода
рение на гравитацията. Ние се движим в космоса заедно, като 

обикаляме по спирала около един общ център. Нашата съдба и 
съдбата на Сириус са взаимосвързани. Ние сме една система! 

След като учените разбраха, че тъмната част на спираловид
ните галактики притежава особени характеристики, те откриха, 
че звездите не просто се движат навън покрай извитите ръкави на 
спиралата. Ако някой завърти градински маркуч над главата си, а 
вие наблюдавате сцената отгоре, ще видите, че водните капки за
почват да се движат по спирала. Можете ли да си го представите? 
Всяка отделна капка, обаче, не се движи по спирала, а радиално 
навън по права линия от центъра на въртене; само изглежда, че 
описва спирала. Същото става и при галактиките. Всъщност вся
ка от звездите се движи радиално от центъра навън. 

Наред с радиалното движение навън, те се движат от единия 
ръкав през тъмната светлина към бялата светлина независимо 
от системата като цяло, като се въртят по орбита около цялата 
галактическа система. За да завърши един такъв цикъл, сигурно 
са необходими, знам ли, милиарди години. 

Представете си, че фиг. 2-36 е галактика, гледана отгоре, и че 
черният цвят отговаря на спиралите от тъмна светлина, а бели
ят - на спиралите от бяла светлина. Гледано отстрани прилича 
на летяща чиния. Орбитата, по която се движим около центъра 
на Галактиката, е спираловидна, подобно на разтегната пружи
на. Освен в нашата Слънчева 
система същото спираловидно 
движение се наблюдава между 
Сириус А и Сириус Б (вж. фиг. 
1-4 в гл. 1). Ако не греша, спи
раловидните орбити на Земята 
и Луната са различни. Според 
един австралийски учен, спи
ралите, които описват двете 
звезди Сириус А и Сириус Б, 
изглежда съвсем като геомет
ричната форма на молекулите 
ДНК. Това навежда на мисълта, фиг 2-36. Спираловидна галак-
че може би съществува връзка тика, гледана отгоре и отпред. 



между тези явления и събитията стават според някакъв гранди
озен план, също както развитието на човешкото тяло се управ
лява от заложената в ДНК информация. Разбира се, това е само 
предположение, но от гледна точка на принципа „каквото горе, 
такова и долу" е твърде вероятно. 

И така, имаме два взаимносвързани въпроса. Първият е: 
защо Сириус е толкова важен за нас. Отговорът е - поради на
шето гравитационно взаимодействие с него. Вторият е: защо 
тази изключително ускорена еволюция, която преживяваме днес 
на Земята, се случва именно в този исторически момент? Нека 
продължим да се взираме в небесата. Но преди това искам да 
споделя с вас още две неща. 

Актуална информация: 

Тази информация няма да ви стане напълно ясна, докато не 

разберете напълно Мер-Ка-Ба, но това е най-подходящото място 

за нея. Астрофизикът Уйлям Пърсел съобщи в сп. Лте (12 май 

1997 г.), че „колосално количество антиматерия" с формата на 

тръба под ъгъл 90° към плоскостта на Галактиката „се изтегля 

навън от центъра на нашата Галактика на трилиони километри в 

космическото пространство". Това напомня геометрията на Мер-

Ка-Ба, но на галактическо равнище. 

По същото време астрономите от Корнелския университет отк

риха, че около 8 0 % от звездите в галактиката 1ЧСС 4138 (предимно 

стари звезди) се въртят в една посока, докато 2 0 % от звездите (пре

димно млади звезди) се въртят в обратна посока заедно с огромен 

облак водороден газ. Откритието им беше представено пред Аме

риканското астрономическо дружество на 18 януари 1997 г. Това 

е поле, което се върти в две противоположни посоки. Галактиките 

не само приличат на Мер-Ка-Ба, но изглежда имат и същата вът

решна динамика! (Разбира се, аз лично смятам, че галактиките 

са живи същества и не са нищо друго, освен огромно живо поле 

Мер-Ка-Ба). Освен това, физиците от Университета в Рочестър и 

Канзаския университет откриха доказателства, които променят 

дълго битуващото убеждение, че космическото пространство е ед

накво във всички посоки. Изследователят Джон Ралстън съобщи: 

„Изглежда има една абсолютна ос, нещо като космическа Поляр

на звезда, по която се ориентира цялата Вселена." Работата му е 

публикувана в сп. Рпунса1 Кеу1е\\> Ьеаегз от 21 април 1997 г. 

Освен това учените откриха, че по тази ос светлината се дви

жи по-различно, отколкото навсякъде другаде във Вселената. 

Вече знаем за две различни скорости на светлината! Оста е 

ключът към живото поле Мер-Ка-Ба и това откритие в крайна 

сметка би могло да докаже, че цялата Вселена наистина пред

ставлява едно живо поле Мер-Ка-Ба. След като осъзнаете ва

шата собствена Мер-Ка-Ба, върнете се и прочетете отново тези 

страници - тогава ще разберете. 

С п и р а л н и т е р ъ к а в и н а Г а л а к т и к а т а , 

с ф е р а т а о к о л о н е я и т о п л и н н а т а о б в и в к а 

Фиг. 2-37 е взета от 1Яайопа1 Сео§гарНгс и показва едно тях
но неотдавнашно откритие - че галактиките са заобиколени от 
енергийни сфери. Обърнете внимание на малката галактика с 
нейните спирални ръкави, както и на групата отделни звезди, 
всичките обвити в това енергийно кълбо. По-нататък, извън 
това кълбо има още една огромна енергийна сфера, показана 
на фигурата като шестоъгълна мрежа. Така че, вътре в огром
ната сфера има едно по-малко кълбо, а в него - миниатюрна 
галактика. По-нататък в книгата ще видите, че около вас има 
съвсем същото поле. 

На фиг. 2-38 е пока
зана топлинната обвив
ка на една леко наклоне
на галактика, снимана с 
инфрачервена камера. 
Тя прилича на летяща 
чиния. Около външния 
й край има голям кръг, 
който е тъмен, защото 
се движи много, много 
бързо. Тази топлинна Фиг. 2-37. Галактически енергийни сфери. 



обвивка има съвсем същите 
пропорции като Мер-Ка-Ба 
около вашето тяло, когато 
е активирана чрез специ
ална дихателна техника и 
медитация. Ако използвате 
определен начин на дишане, 
ще откриете, че около тяло
то ви се образува енергий
но поле с широчина около 
17 м, което изглежда също 

като тази топлинна обвивка. Бихте могли да я видите на екрана на 
компютъра, ако разполагате с подходяща апаратура, тъй като тя 
съдържа електромагнитен компонент, разположен в микровълно
вия диапазон на спектъра. Това е нещо съвсем реално. То има съ
щата форма като онази Мер-Ка-Ба, която, ако решите, ще можете 
да активирате около тялото си. 

П р е ц е с и я н а р а в н о д е н с т в и я т а 

и д р у г и к о л е б а н и я 

Да се върнем на въпроса защо промяната става точно сега. 
Нашата Земя в момента е наклонена на около 23 градуса спря
мо плоскостта на орбитата си около Слънцето и когато обикаля 
около него, ъгълът, под който светлината пада върху Земята, се 
променя в зависимост от местоположението й в орбитата. Ето 
защо имаме четири сезона. 

В рамките на тази годишна обиколка има още едно много 
малко отклонение, което повечето хора познават като „прецесия 
на равноденствията" и което описва един цикъл за около 26 000 
години. За да бъдем по-точни, ще кажем, че цикълът завършва 
за 25 920 г. - зависи какъв източник ползвате, защото всеки ав
тор дава приблизително тази цифра с разлика от няколко години. 
Съществуват и други колебания. Например, ъгълът от +23° по 
отношение на Слънцето не е постоянен; за 40 000 г. се наблю
дава колебание с около 3° - от 23° до 26° приблизително. Има и 

още едно колебание в рамките на това малко отклонение от 3°, 
което завършва цикъла си на всеки 14 месеца. Открито е друго 
колебание с цикъл от 14 години. Казват, че напоследък открили 
още едно. Ако прочетете древните санскритски източници, ще 
разберете, че всички тези отклонения са изключително важни за 
разумния живот на планетата. Те са пряко свързани с определе
ни събития на планетата и с времето, по което се случват- също 
както нашата ДНК е свързана с различните етапи на развитие на 
човешкото тяло. 

Засега просто искам да се спрем на основното отклонение, 
което се нарича прецесия на равноденствията (фиг. 2-39). 
Това колебание описва елипса, а голямата елипса на фиг. 2-40 
е самото колебание. Десният край на дългата ос на елипсата се 
нарича „апогей" и сочи към центъра на Галактиката. Долната 
част на елипсата показва движението на планетата в посока към 
центъра на Галактиката, а горната част показва кога се връща в 
изходната точка и се отдалечава от центъра. Това отдалечаване 
от центъра се нарича още отплаване с галактическия вятър. 
Санскритските източници твърдят, че според древните хора -
които по някакъв начин са познавали тази прецесия - великите 
промени стават не в най-крайните точки на елипсата, а малко 



Фиг. 2-40. Движението през периода от време, зададен от цикъла на пре-
цесията. Голямата елипса показва пътя на Земната ос. 

след преминаването през тях, показани на илюстрацията с двете 
малки елипси в точките А и С. Точно в тези две точки стават 
най-големите промени. Има още две точки, отбелязани на илюс
трацията с В и Б , които се намират по средата на пътя между 
малките елипси. Те също са много важни, макар че промените в 
тях не са толкова значителни, както в точките А и С. Точно сега, 
през 90-те години на XX век, се намираме в точка А на долната 

Фиг. 2-41. Поява и залез на четирите Юги според индуизма. 

малка елипса, което означава, че живеем във времена на неверо
ятни промени. 

Според древните източници, когато достигнем горната мал
ка елипса в точка С (фиг. 2-41), отдалечавайки се от центъра 
на Галактиката, ние постепенно заспиваме и губим съзнание, 
като пропадаме надолу през измеренията, докато не стигнем до 
долната малка елипса, където започваме да се събуждаме и да 
се придвижваме нагоре по измеренията. Пробуждаме се стъпка 
по стъпка, докато достигнем пак до горната малка елипса, къ
дето отново заспиваме. Но всъщност не се въртим в затворен 
кръг, защото се движим в космическото пространство. Това е 
спираловидно движение с отворен край, подобно на разтегната 
пружина, а не монотонен цикъл по затворен кръг. Благодарение 
на него всеки следващ път ние не заспиваме чак толкова дъл
боко, колкото предишния, а в цикъла на „бодърстване" ставаме 
все по-събудени. Подобен цикъл се наблюдава на Земята всеки 
ден. Ако погледнете към Земята от Космоса, по всяко време тя е 
наполовина тъмна и наполовина светла и повечето хора от тъм
ната страна сигурно спят, а повечето хора от светлата страна 
са будни. Но макар да имаме ден и нощ, ние не повтаряме едно 
и също нещо отново и отново - надявам се, че с всеки нов ден 
се събуждаме все по-осъзнати. Дори когато всяко денонощие 
спим и се събуждаме, ние непрекъснато се движим напред. При 
прецесията на равноденствията става същото, само че цикълът 
продължава значително по-дълго време. 

Ю г и т е 

Тибетците и индийците наричат тези периоди юги, което оз
начава просто епохи. Всяка юга има възходяща и низходяща 
фаза. Ако използваме индуистката система, то епохата в гор
ната част на елипсата в точка С се нарича низходяща сатя-юга. 
Следва низходящата трета-юга, двапара-юга и кали-юга в другия 
край на елипсата. При кали-юга имаме както залез, така и въз
ход. След това влизаме във възходящата двапара-юга и т.н. Сега 
се намираме в епохата на възходяща двапара-юга. Излязохме от 



ЦЕБЕСНА ТОЧКА 

кали-юга преди около 900 г. и точно сега е времето, когато спо
ред пророчествата трябва да се случат удивителни неща. Днес 
светът отново преоткрива за себе си този период на невероятни 
промени, през който преминава. 

Тази схема (фиг. 2-42) е направена от Шри Юктешвар, гу-
руто на Йогананда. Създадена е в края на XIX век. Въпреки че 
не знаел истинската продължителност на прецесията на равно
денствията, той предположил, че е 24 000 г. Това е доста близко 
до истината, докато повечето индуисти, които говорят за югите, 
нямат представа за какво всъщност става въпрос. (Не искам да 
ги обидя, но те наистина не знаят.) Вижте, когато сме премина
вали през кали-юга, сме пребивавали в най-тъмните времена на 
дълбок сън. Повечето книги, създадени през последните 2000 
г., са написани, ако можем така да се изразим, от спящи хора, 
които се опитват да тълкуват книги, написани от доста по-съ-
будени хора. Те не разбирали за какво се говори в по-старите 
източници. Затова трябва да внимаваме с всяка книга, написана 
през последните 2000 г., като имаме предвид епохата, в която е 

била създадена. Много индуистки учени смятат, че прецесията 
на равноденствията продължава стотици хиляди години, а някои 
дори казват, че една юга трае 150 000 г. Те грешат, защото прос
то не разбират за какво става въпрос. 

Юктешвар е имал по-ясна представа, но и той не е бил 
напълно прав. На тази схема е разположил различните юги 
по външния кръг, а във вътрешния поставил 12-те знака на 
зодиака, за да покаже коя юга на кой знак отговаря. Когато 
създавал диаграмата, Земята била в Дева, която е поставена 
в долния ляв сектор. В момента ние се намираме между Дева 
и Лъв. Някои астролози ще ви кажат, че сега се намираме 
близо до третото око на Девата и навлизаме в Лъв - физичес
ки. Това означава, че планетата физически се намира между 
съзвездията Дева и Лъв. Но ако погледнете през цялото небе 
под ъгъл 180°, ще видите, че небето се движи от Риби към 
Водолей. В този момент ние се намираме точно между Риби и 
Водолей, на прага на Ерата на Водолея. Но на физическо ниво 
нещата се виждат от съвсем друга гледна точка. Трябва да 
разберете това, защото когато разглеждаме египетските пис
мени източници, някои от тях ще ви изглеждат безсмислени, 
ако не осъзнавате тази разлика. 

Съвременните възгледи 
за движението на полюсите 

Когато през 1930 г. Едгар Кейси в качеството си на контак-
тьор отговарял на въпросите на един геолог, изведнъж спрял по 
средата на изречението и казал нещо такова: „Знаете ли, със Зе
мята се случва нещо много по-важно, за което вероятно трябва 
да научите", и започнал да говори как земните полюси скоро ще 
започнат да се изместват. Казал, че това ще стане през зимата 
на 1998 г., но оттогава нещата така са се променили, че не всич
ко може да бъде предсказано чрез методите на психичното въз
приятие. Може би полюсите наистина ще се изместят и все пак 
това би могло да стане не точно по начина, предсказан от Кейси. 



Ние притежаваме свободна воля и можем да променим съдбата 
на света само с факта на съществуването си. 

Едгар Кейси бил необикновен човек. Хората се вслушвали 
в неговите думи. Повечето хора по света не могли да повяр
ват на предсказанието му, че в близко бъдеще полюсите ще 
се изместят. Но тъй като именно той предсказал такова неве
роятно събитие, учените и други заинтересовани специалисти 
започнали да изследват каква е вероятността това все пак да се 
случи. Геолозите не повярвали на думите му, защото смятали, 
че между преместването на полюсите минават милиони или 
стотици милиони години и че подобна промяна сама по себе 
си продължава доста дълго време. Но все пак, заради предска
занието на Кейси някои учени се заели да го изследват. Посте
пенно започнали да се натрупват важни доказателства, които 
натежали в полза на думите на Кейси и променили възгледите 
на хората по този въпрос. Учените предположили, че ако е 
имало изместване на географските полюси, би трябвало да се 
изместят и магнитните полюси. Един от методите, чрез които 
те решили да проверят тази възможност, бил чрез изследване 
на стари пластове лава по целия свят. Това проучване започ
нало, струва ми се, през 50-те или началото на 60-те години 
на XX век. Те искали да изследват наслояванията от лава, за
щото смятали, че (1) едно такова изместване би трябвало да 
се придружава от усилена вулканична активност и (2) лавата 
притежава характеристики, които биха могли да потвърдят, че 
в миналото е имало изместване на магнитните полюси, както и 
да определят времето на това събитие. 

Ж е л е з н и т е п р и м е с и 

и п р о б и т е о т з е м н а т а к о р а 

В лавата ПОЧТИ винаги се откриват железни примеси, които 
имат различна точка на топене от самата лава. Те се втвърдя
ват по-рано от нея - докато тя още продължава да тече - и тъй 
като са железни, се подреждат в съответствие с магнитните 
полюси. Чрез тези изследвания геолозите успели да открият 

къде точно са се намирали магнитните полюси в момента на 
застиване на лавата. Трябвали им образци само от три различ
ни места, за да извършат триангулиране и да определят къде 
точно е бил северният магнитен полюс, когато са се втвърди
ли железните примеси. След това те, разбира се, могли да оп
ределят възрастта им чрез радиовъглероден анализ - в онези 
дни това бил най-добрият метод. Имало и други подходи към 
този проблем, и след малко ще се спрем на тях. 

Така бил открит предишният северен магнитен полюс, кой
то не се намирал на мястото на сегашния, а много далеч от 
него - в средата на Хавайските острови. Последното премес
тване станало точно в горната част на прецесионната елипса 
- преди почти 13 000 години. После било направено още едно 
изследване, което показало, че преди това е имало друго пре
местване, този път в долната част на елипсата. Така било пос
тавено началото на една съвсем нова област на изследване на 
земния магнетизъм. 

Американското геоложко дружество публикува данни за 
проби от земната кора, взети от дъното на океана {Оео1о§у 
11:9 от септември 1983 г.). Пробите са с диаметър 15 см и 
дължина 3,35 м. Учените направили анализи на седимента и 
открили, че понякога полюсите просто сменят местата си. Се
верният полюс става южен, а южният - северен. Едгар Кейси 
говорел и за това, но на хората им било трудно да му по
вярват. Обаче след направените анализи на пробите станало 
ясно, че казва истината. 

Връщайки се стотици милиони години назад, учените откри
ли цикли, в които северният магнитен полюс оставал на мястото 
си много дълго време, после само за един ден - за по-малко от 
24 часа - двата полюса си сменяли местата. След това минавал 
дълъг период от време и магнитните полюси пак се сменяли. 
Този скок се случвал доста рядко. Но колкото се приближаваме 
към нашето съвремие, смените на полюсите стават все по-чести 
- северният става южен, южният - северен, като същевремен
но прескачат на ново място. През последните няколко милиона 
години това се е случвало стотици пъти. Ето че се появил един 



съвсем нов подход към магнитните полета на Земята, наречен 
геомагнетизъм. Ако погледнем към Земята от Космоса, не при
лича ли това на сърдечен пулс? 

П р и ч и н и т е з а и з м е с т в а н е т о н а п о л ю с и т е 

До днес много хора се опитваха да разберат каква може да е 
причината за смяната на полюсите. Каква е тяхната динамика? 
Какъв е механизмът, който отключва тези промени? Има една 
книга от Джон Уайт - той е сред поддръжниците на Едгар Кей
си - в която е събрана почти цялата информация по тази тема, 
макар, струва ми се, да не е спомената информацията за пос
ледното преместване на полюсите, станало на Хавай. Разбира 
се, книгата му е озаглавена „Изместване на полюсите". Това 
много интересна, научно издържана книга. Ако я прочетете, 
ще натрупате отлични познания върху тази твърде обширна и 
изумителна тема. 

Днес съществуват две главни теории по въпроса за причи
ните за преместването на полюсите. Едната от тях е очевид
на, а другата е по-завоалирана. Очевидната се нарича Теория 
на Браун по името на нейния създател Хю Окинклос Браун. 
Според неговата теория, по някаква причина южният полюс 
започва да се измества встрани от централната ос (точно това 
се случва в момента), после с приближаването към края на 
цикъла това движение нараства доста бързо (което също се 
наблюдава в момента), докато един ден се освобождава от 
центробежната сила на земното въртене. Това би се случило 
с всеки въртящ се обект: ако нещо се измести от централната 
ос на въртене, то измества целия обект и го принуждава да 
търси нов център на равновесие. Ако тежестта на полярните 
ледове продължава да се увеличава, накрая нещо ще се случи. 
Земята няма да може да продължи да се върти около оста си 
в същото положение. Тя ще намери нов полюс, който е цент
риран. И все пак, някои учени смятат, че ледовете на южния 
полюс нямат достатъчна маса, за да предизвикат изместване 
на полюсите. 

Фактически на някои места ледовете на южния полюс са 
дебели повече от 5,5 км и продължават да нарастват. Те се 
увеличават особено бързо през последните 20 години - по-
бързо, отколкото се предполагаше - вероятно поради парни
ковия ефект. Освен това, под ледените шапки има три гиган
тски действащи вулкана, които се виждат на спътниковите 
снимки. Те разтопяват леда отдолу под шапките и оттам в 
момента бликат огромни реки. Може би учените, които все 
още се съмняват, не са включили този факт в уравнението си. 
Джон Уайт смята, че ако тази ледена шапка, два пъти по-голя
ма от територията на САЩ, изведнъж се откъсне от мястото 
си, според предварителните изчисления ще тръгне към еква-
тора със скорост от около 3100 км/ч, за да намери точката 
си на равновесие. Това със сигурност ще ни докара редица 
проблеми. Като че ли в момента теорията на Браун се потвър
ждава, но още не е съвсем сигурно. 

Наред с това съществува друга теория, която дори Алберт 
Айнщайн е приел сериозно и която може би дава отговор 
на уравненията, използвани от съмняващите се учени. Тя е 
предложена от Чарлз Хапгууд. Съвместно с други учени той 
открил поне два пласта от необикновени скални образувания 
под земната кора, които се топят при определени условия. 
Други учени успели да демонстрират това при лабораторни 
условия, като поставили същите скални видове в умален мо
дел на Земята и възпроизвели условията, съществуващи във 
вътрешността й. Чрез този експеримент те открили, че зем
ната повърхност или кората може да се плъзга над основната 
земна маса, а Земята продължава да се върти, сякаш нищо не 
се е случило. Това е факт. То може да се случи, но ние, раз
бира се, не знаем дали наистина ще стане. Учените не могат 
да предвидят какво точно би се случило - например, какво 
може да предизвика подобно приплъзване. Чарлз Хапгууд е 
написал две книги - „Движещата се земна кора" и „Пътят 
на полюса", които биха могли коренно да променят нашите 
представи за света. 



календара на майте, които са предсказали, че точно през този 
период ще настъпят големите промени.) В последно време 
магнитното поле преминава през невероятни изменения. 

П р о м е н и т е В м а г н и т н о т о п о л е 

На фиг. 2-43 виждате идеализирани линии на магнитното 
поле, които образуват заоблена изпъкналост около Земята, но 
геолозите откриха нещо различно. Всъщност те изглеждат по-
скоро като прави вълнообразни шарки 
(фиг. 2-44). Те са фиксирани, но не са 
така прецизни и идеални, като на пре
дишната фигура. Освен това в някои 
области са по-силни, а в други са по-
слаби. Тези линии по принцип не се 
движат, но понеже полето отслабва, те 
започват да се променят и изместват. 
Птиците, животните и рибите, китовете 

Алберт Айнщайн е написал предговора към първата книга на 
Хапгууд, „Движещата се земна кора". Смятам, че е важно да ци
тирам думите му: 

„Често към мен се обръщат различни хора, които искат да се 
консултират с мен за непубликуваните си идеи. От само себе си 
се разбира, че много рядко тези идеи имат някаква научна стой
ност. Обаче първото съобщение, което получих от г-н Хапгууд, 
наистина ме запали. Идеята му е оригинална, твърде проста и, 
ако се докаже на практика, ще има огромно значение за цялата 
история на земната повърхност. 

Авторът не се е ограничил с представянето на своята идея. 
Наред с това той внимателно и подробно е изложил изключител
но богат материал в подкрепа на теорията си за движението на 
земните пластове. Мисля, че тази доста необикновена, дори по
разителна идея заслужава сериозно внимание от страна на всич
ки, които се интересуват от теорията за развитието на Земята." 

• 

Всички знаем, че Алберт Айнщайн е един от най-великите 
хора, живели някога на Земята, и все пак дори днес малко ге
олози биха повярвали в такава шокираща теория. Едва наско
ро започнаха да се натрупват доказателства, че тя би могла да 
бъде вярна. Същата тази научна общност отначало не повярва 
на Айнщайн, когато той обяви колко много енергия се съдържа 
в миниатюрно количество материя. 

Аз смятам, че тласъкът, който би предизвикал изместване 
на полюсите, е свързан с геомагнетизма на Земята. Ще ми от
неме доста време да ви обясня подробно, пък и не съм готов 
да го направя точно тук и сега. Известно е, че за последните 
500 г. магнитното поле на Земята непрекъснато отслабва, а 
през изминалите няколко години с него стават много странни 
неща. По мнението на Грег Брейдън, изложено в книгата му 
„Събуждане в Точка Нула: колективно посвещение", земното 
магнитно поле всъщност е започнало да отслабва преди око
ло 2000 г. После, преди около 500 г., този процес доста се е 
ускорил. (Може би е било преди 520 г.? Това би съвпаднало с 
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и делфините, както и други живи същества ги използват, за да 
определят миграционните си маршрути. Така че, ако магнит
ните линии се изместят, техните миграционни пътища също се 
променят - това се наблюдава в момента по целия свят. Пти
ците летят до места, на които не би трябвало да бъдат, а кито
вете излизат на сушата, защото според техните представи там 
би трябвало да има вода. Те просто следват магнитните линии, 
които са ползвали от векове, и се натъкват на суша, която по-
рано не е била на тези линии. 

Когато тези магнитни полета преминат през точка нула 
и се променят напълно - което може да стане много скоро 
- възниква още един въпрос: какво ще се случи след това? 
Виждате ли, според нас човешката памет е свързана с тези 
полета. Без тях не можем да си спомним нищо. Освен това, 
нашето емоционално тяло е обвързано с магнитното поле и 
ако то се промени, емоционалното тяло ще бъде много силно 
засегнато. Известно е, че Луната въздейства върху земните 
приливи чрез гравитацията. Освен това знаем, че магнитни
те полета на Земята до известна степен се влияят от лунните 
фази. Когато Луната е пълна и се намира над главите ни, 
магнитното поле на Земята леко „се издува" и се деформира. 
Просто обърнете внимание какво става в големите градове 
при пълнолуние. Един ден преди това, по време на самото 
пълнолуние и на следващия ден се наблюдават повече оби
ри, убийства, насилия и странни постъпки, отколкото през 
всички останали дни от месеца. Полицейските доклади във 
всеки по-голям град ще го потвърдят. Защо става така? За
щото тези полета въздействат особено силно върху хора, 
намиращи се на границата на емоционална криза, които и 
в обикновените дни едва успяват да се владеят. Човекът е 
на ръба и ето я Луната, която лекичко побутва магнитното 
поле, а той преживява емоционален срив и върши неща, ко
ито в нормално състояние не би направил. 

Сега си представете какво би станало, ако магнитното поле 
на Земята започне да се дестабилизира. През 1993 г. един човек, 
свързан с авиацията, ми каза, че през последните две седмици на 
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септември основните писти за кацане трябвало да променят насоч
ващите си системи, защото магнитните полета по цялата Земя се 
преместили едновременно в една посока. Това било временно яв
ление, продължило около две седмици. Може би ще си спомните, 
че по същото време вие и хората около вас сте преживявали силни 
емоционални изблици. Аз поддържам телефонна връзка с различни 
познати от цял свят. Навсякъде хората бяха много възбудени. За
това си мисля, че всичко, което чух, може да се окаже истина. Ако 
е така, значи по всяка вероятност навлизаме в следващата фаза от 
тази дейност. Сривовете в земното магнитното поле ще стават все 
по-чести, докато не се стигне до пълен колапс и изместване на по
люсите. Това е един от признаците за „края на света". 

Няма причини да изпадаме в паника. Въпреки че се случват 
необикновени неща, ние всички сме преминавали през подобни 
цикли - много, много пъти досега. Това не е необичайно за нас, 
макар че повечето хора почти не си го спомнят. Когато наистина 
настъпи смяната на измеренията и започнете да я усещате, ще 
си кажете: „О, да, сега си спомням. Ето че отново преминаваме 
през това раждане." Така че това не е нещо необичайно - макар 
че в същност е. 

Когато сте се родили като малки бебета, вие сте дошли тук 
от някъде другаде, нали? Дошли сте от друго измерение и сте 
преминали през пустотата, за да излезете от утробата на Зе
мята. И преди сте изминавали този път, и пак ще се случи съ
щото, само че сега то наистина е необикновено. Няма причи
на да се страхувате от него, ако знаете какво е и си спомните 
кои сте. В действителност онова, което предстои да стане, е 
много положително. То е много, много хубаво. 

Х а р м о н и ч н и и д и с х а р м о н и ч н и 

н и в а н а с ъ з н а н и е 

В санскритската литература се говори, че когато достиг
нем долната част на елипсата на прецесията в точка А (фиг. 
2-40), ще започнем да осъзнаваме електрическите енергии. 
Ще можем да летим в небесата. Ще можем да правим много 
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необикновени неща. Светът ще стане изключително неста
билен и само за един единствен ден ще се освободим от 
старата си представа за него и ще преживеем огромна тран
сформация на съзнанието. Но докато се приближаваме към 
тази промяна, ние сме склонни да разрушаваме всичко, до 
което се докоснем поради днешното си ниво на съзнание. 
Това е естествена част от нашата природа. Ние не правим 
нищо лошо; просто сме такива. Правим всичко както трябва. 
Ние разрушаваме всичко и довеждаме света до пълна дис-
хармония. По-късно ще говоря за това, но сега е уместно да 
ви кажа следното: 

Според Тот, на Земята съществуват 5 съвършено различни 
степени или нива на съществуване, през които всяко човешко 
същество трябва да премине. Когато достигнем до петото ниво, 
ще претърпим трансформация, която ще промени коренно целия 
ни живот - такъв, какъвто го познаваме. Това е нормално. Всяко 
от тези нива на съзнание има много аспекти, които го отличават 
от другите нива. Първо, всяко от тях има различен брой хромо-
зоми. Първото ниво на човешко съзнание има 42 + 2 хромозоми; 
второто има 44 + 2 хромозоми; третото -46 + 2; четвъртото - 48 
+ 2; и накрая, петото - 5 0 + 2 хромозоми. На всяко ниво на чо
вешко съзнание отговаря съответен ръст на тялото, характерен 
за него. (Може да ви прозвучи забавно, ако никога досега не сте 
чували нещо подобно.) 

Първият набор от 42 + 2 хромозоми отговаря на тяло с ръст 
от120 до 180 см. Хората от тази група са предимно австралий
ските аборигени, както и някои отделни племена в Африка и 
Южна Америка. 

Второто ниво на съзнание има 44 + 2 хромозоми - това сме 
ние. Нашият ръст варира от 152 до 210 см. Ние сме малко по-
високи от първата група. Третата група е значително по-висока. 
Наборът от 46 + 2 хромозоми възприема Реалността по начин, 
който бихме нарекли Единство или Христово съзнание. Ръстът 
й варира от 300 до 488 см. 

Следва диапазонът на четвъртото ниво на съзнание - с хромо-
зомен набор от 48 + 2 и ръст от 9,1 до 10,7 м. 
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И последната група - на съвършения човек - има ръст 15,2-
18,3 м. Тя има 52 хромозоми. Броят на картите за игра в една 
колода е 52 и подозирам, че това е свързано с тези 52 хромозоми 
на човешкия потенциал. Ако сред вас има евреи, нека си спом
нят, че Метатрон, съвършеният човек - каквито ще станем и ние 
- е бил син на цвят и висок 16,8 м. (Ще се върнем на тази тема, 
когато стане въпрос за Египет.) 

Между нивата на съзнание има междинни стадии, като напри
мер синдрома на Даун. Синдромът на Даун се наблюдава, когато 
индивидът преминава от второ ниво на съзнание, в което се на
мираме ние, към трето ниво, но не е успял да извърши прехода. 
Този индивид не е възприел правилно всички указания, като се 
е провалил при лявомозъчните аспекти на хромозомите. Човек 
със синдрома на Даун има 45 + 2 хромозоми - взел е само ед
ната, но не и втората хромозома. Той прекрасно е овладял емо
ционалния, сърдечния аспект. Ако познавате деца със синдрома 
на Даун, ще видите, че те са изтъкани от чиста любов, но не 
разбират как да извършат прехода към третото ниво на човешко 
съзнание. Те все още се учат. 

Второто и четвъртото ниво на съзнание са дисхармонични, 
а първото, третото и петото са хармонични. Ще разберете това, 
когато разгледаме тяхната геометрия. Щом погледнете на чо
вешкото съзнание от гледна точка на геометрията, ще видите 
кои са хармоничните нива и ще разберете защо дисхармонич-
ните нива просто са извън равновесие. Ето в какво положение 
сме ние в момента - извън равновесие. Тези дисхармонични 
нива са абсолютно необходими. Не можете да стигнете от пър
во на трето ниво, без да преминете през второ. Това е ниво
то на абсолютно дисхармоничното съзнание. Но нали хаосът 
води до промяна! 

Винаги, когато съзнанието достига до второ или до чет
върто ниво, то знае, че това ще продължи кратко време. Тези 
равнища се използват като трамплин, като камък в средата 
на реката: просто стъпваш на него и колкото може по-бързо 
отскачаш, за да достигнеш до другия бряг. Не оставаш на 
него, защото ако го направиш, ще паднеш във водата. Ако 
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• 

• 

Т Р И 

Т ъ м н а т а страна 
на нашето настояще 

и минало 

Сега ще поговорим малко за някои неприятни неща. Ще ка
жете: „Той пък сега ще ни плаши, след като ни каза да не се 
страхуваме", но аз просто се стремя да обхвана всички аспек
ти - както положителните, така и отрицателните - от живота 
на планетата Земя. Искам да видите общата картина, а не само 
добрите неща. И когато я видите цялата - и хубавото, и лошото 
- ще разберете, че хаосът е просто част от истината и част от 
раждането. В този момент се извършва феноменална промяна в 
човешкото съзнание, макар че ако вземете само един фрагмент 
от общата картина на днешната ситуация или ако се замислите 
за всички тези войни, глада и емоционалния боклук, с който са 
пълни вестниците, бъдещето не изглежда никак розово. Но ко
гато имате цялостна представа за живота, ще видите, че тъкмо в 
този момент от човешката история на фона на всичко негативно 
на този свят се надига нещо значително по-голямо, всеобхватно, 
свещено и възвишено. Ще разберете: животът дори и сега е ця
лостен, съвършен и прекрасен! 

Н а ш а т а Земя е 6 опасност 

От друга страна, най-консервативните учени по света, които 
успях да издиря, не дават на нашата планета повече от 50 години 
живот - 50 години! Дори и най-предпазливите казват, че ако про-

останем на Земята дори още мъничко, ще разрушим цялата 
планета. Ще я разрушим просто поради факта, че сме това, 
което сме. И все пак ние сме свещено и необходимо стъпало 
в еволюцията. Ние сме мостът към другия свят. И ние дава
ме живот на този мост само поради факта, че съществуваме 
в тези необикновени времена. 
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дължаваме в същия дух, след 50 години на нашата планета няма да 
остане никакъв или почти никакъв живот. Много от тях ни дават 
само три години или малко повече; някои - 10 години. Други - не 
повече от 15 години. Зависи на кой автор попаднете. Дори и да 
ставаше въпрос за 100 или 1000 години, това би ли ви харесало? 

Днес вие нямаше да узнаете нищо от тази информация, ако 
през последните осем години в нашето правителство не бяха 
станали известни промени, които позволиха тя да бъде публи
кувана. Въпреки че те не ви разрешават да знаете всичко, все 
пак сред управниците станаха някои изменения, след което те 
започна да сътрудничат с хората. Те не могат да ви позволят 
да научите докъде са стигнали нещата, защото смятат, че тога
ва повечето хора просто ще напуснат работа, ще пратят всичко 
по дяволите и ще настъпи пълен хаос. Само че не е ли сега 
времето напълно да се концентрираме, вместо да се предадем? 
Човешкото съзнание притежава огромна сила. Ние ще знаем 
какво да правим. Ние сме нещо повече, отколкото смятат обик
новените хора. Помните ли това? 

И така, нека сега поговорим за тъмната страна. Ето броят 
на списание ТШе от 2 януари 1989 г. (фиг. 3-1). През 1988 г. 
тайното Световно правителство реши да ни позволи да нау
чим някои проблеми във връзка с околната среда. Това беше 
първата в света голяма публикация на тази тема. Вместо да 

обяви „Мъжа" или „Жената на годината", 
списание 7ше наруши традицията си и 
обяви Земята за „Планета на годината". 
Целият му брой беше посветен на нашата 
застрашена планета и нейните проблеми. 
Ако прочетете как те бяха представени 
през 1989 г., а след това сравните мате
риалите в днешните статии, ще разбере
те, че фактите, публикувани през 1989 г., 
са една твърде разводнена версия на ис-

Фиг. 3-1. Истината,
 т инско то

 положение на нещата. Те бяха 
която ни позволя- доста далеч от действителността. Но така 
ват да знаем поне се постави началото - за да може 
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светът да научи истината за онова, което сме сторили с Май

ката Земя. 
Тук ще разгледаме само четири или пет от проблемите на 

Земята, макар че в момента се разиграват много различни 
сценарии. Ако дори само в един от тези сценарии нещо се 
обърка, всичко живо на Земята ще загине окончателно. Днес 
всички те са на ръба - въпросът е само кой от тях ще поддаде 
пръв. И ако само една от системите изчезне, всички останали 
ще я последват и на Земята повече няма да има човечество. 
Това ще бъде нашият край и ние ще свършим като Марс или 
като динозаврите. 

Не много отдавна, в началото на XX век, на Земята е имало 
30 милиона живи организми - 30 милиона различни форми на 
живот. През 1995 г. бяха останали 15 милиона. За да се създадат 
тези живи форми, са били необходими милиарди години и само 
за няколко мига - някакви си сто години - половината от живите 
същества на нашата мила планета изчезнаха. Сега на различни 
места по света измират по 30 в минута. Ако можехте да наблю
давате Земята от Космоса, щяхте да видите, че тя умира мно
го, много бързо. Ние обаче си живеем така, сякаш нищо не се е 
случило и всичко е наред. Трупаме пари в банките, караме си 
колите и продължаваме да живеем в заблуда. Така че, ако бъдем 
откровени, ситуацията на Земята в момента е въпрос на живот и 
смърт, но сякаш много малко хора са наистина сериозно загри
жени за проблема. 

Когато през 90-те години беше направен опит да се съберат 
представители от целия свят в Рио де Жанейро, за да разискват 
световните екологични проблеми, президентът на САЩ дори не 
пожела да отиде. Защо? Защото проблемите са толкова сериоз
ни, че ако започнем да ги решаваме, ще възникне друг проблем, 
който според президента би бил още по-сериозен: ще бъдем из
правени пред световен финансов крах, в резултат от което по-
голямата част от населението на Земята ще умре от глад или по 
подобни причини. Всъщност, ние не можем да си позволим да 
възстановим околната среда. От друга страна, обаче, нима мо
жем да си позволим да не го направим? 
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едно или няколко десетилетия до момента, когато вече няма 

да имаме възможност да предотвратим бедствията, пред кои

то сме изправени, и перспективите на човечеството значител

но ще намалеят. Ние, долуподписаните, най-известните чле

нове на световната научна общност, чрез този документ пре

дупреждаваме всички за онова, което ни очаква. Необходими 

са кардинални промени в начина, по който се отнасяме към 

Земята и живота на нея, за да избегнем огромните човешки 

страдания и за да не бъде безвъзвратно осакатен нашият общ 

дом на тази планета." 

Обаче по-голямата част от света не обърна внимание този 

документ, въпреки че той беше създаден на една от най-значи

мите научни срещи, които някога са се състояли на Земята. Ще 

кажете, нека спрем за момент и да попитаме: „Ако това е ис

тина, какво можем да направим ние? Хайде да оставим всичко 

друго и да вземем всички необходими мерки." Но правителст

вата знаят, че ако искаме да се справим с тази криза, трябва да 

променим начина си на живот, а това е политически неудобно. 

Нито един политик не желае да започне пръв тези непопуляр

ни мерки. Според правителствата, ако спрем да замърсяваме 

околната среда, икономиката ще пострада и дори може да рух

не. Така че това се превърна във война на парите срещу самия 

живот - ужасно е, но е истина. 

Вестниците Тке 1Уеь> Уогк Лтез и \Уа5Мп%1оп РоМ, двата най-

известни новинарски лидера, не обърнаха внимание на този до

кумент и решиха, че не си струва да го публикуват. Това ще ви 

даде ясна представа доколко смятаме за важна нашата планета. 

(Можете да прочетете по-подробно за това в книгата на Дейвид 

Сузуки „Свещеното равновесие. Преоткриване на нашето място 

в природата". 

Замислете се за миг: този предупреждаващ документ ни дава 

„едно или няколко десетилетия", за да предотвратим кризата 

- а той е написан преди седем години. Тази Земя е на милиарди 

години. На човечеството са му били нужни милиони години, за 

да достигне до това равнище на съзнание, и въпреки това след 

не повече от 10-30 години - от гледна точка на геологията това 

През 1992 г. представители от всички страни се срещна

ха на конференция на най-високо равнище в Рио де Жаней-

ро, за да обсъдят екологичните проблеми на Земята. Поради 

реалната опасност да изгубим нашата планета беше свикана 

най-голямата в световната история конференция на държавни 

глави. Дойдоха представители на повечето страни, но САЩ, 

най-големият замърсител на света, дори не пожела да участва. 

Беше очевидно, че политическата администрация сметна па

рите, работните места и икономиката за по-важни от въпроса 

за оцеляването на Земята. 

След пет месеца, на 18 ноември 1992 г., излезе документ под заг

лавие „Учените от цял свят предупреждават човечеството". Този 

документ беше подписан от повече от 1600 известни учени от 71 

страни, включително повече от половината Нобелови лауреати. 

Това беше най-тревожното съобщение, отправяно някога към све

та от толкова значима група учени. Може би си мислите, че такъв 

документ би имал огромна тежест и че хората ще се вслушат в 

него с внимание. 

Ето как започва той: 

„Човечеството и природата вървят към дълбока криза. Дей

ността на хората нанася големи и често необратими разрушения 

върху околната среда и жизненоважните ресурси. Ако не поемем 

контрол над този процес, много от днешните ни действия ще пос

тавят под сериозна заплаха онова бъдеще, което желаем за човеш

кото общество, растителното и животинското царство, и могат 

така да променят живия свят, че няма да бъде възможно да се за

пази животът в онзи вид, в който го познаваме. 

Налагат се бързи и фундаментални промени, ако искаме да 

избегнем катастрофата, до която ще ни доведат сегашните ни 

действия". 

След това в документа-предупреждение се изброяват кри

зисните проблеми: замърсяване на водите, океаните, почвата, 

атмосферата, изчезващите видове растения и животни и пре-

населеността на Земята. (Повече от половината биологични 

видове сега са изчезнали и продължават да измират.) Доку

ментът продължава със суровите думи: „Остават не повече от 
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е един миг - можем да станем „безвъзвратно осакатени", ако 

не започнем да действаме както трябва. Думата „загинали" е 

избегната, но ние знаем, че и това е възможно. 

У м и р а щ и т е о к е а н и 

В броя си от 1 август 1988 г. списание Тгте насочва внима
нието си към океаните и към онова, което става с тях (фиг. 3-
2). През 1978 г. Жак Ив Кусто написа книга на тази тема. Той 
беше много уважаван човек, но след като публикува книгата 
си, загуби доверието на научните кръгове, защото направи 
изявление, на което никой не повярва. Твърденията му бяха 
основани върху строги научни данни, но хората не можеха или 
не искаха да признаят истината. Той твърдеше по-конкретно, 
че до края на 1990 г. Средиземно море ще бъде един мъртъв 
воден басейн, а до края на XX век Атлантическият океан също 
ще загине. Хората си помислиха: „Този човек е полудял. Тако
ва нещо не може да се случи." 

Е, то започва да става. Сега Средиземно море е мъртво до 95%. 
Процентите наистина не са 100, така че той не беше съвсем прав. 
И все пак то ще загине, ако хората продължават да живеят по съ

щия начин. Скоро същото ще стане и с Ат
лантическия океан. Може би няма да е през 
2000 г., но много скоро след това. Ако нещо 
не се промени радикално, Атлантическият 
океан ще умре - в него няма да остане нито 
риба, нито делфини - нищо живо. 

Ние не можем да живеем без океаните. 
Основата на хранителната верига - планк
тонът - ще изчезне, а ако изчезне той, из
чезваме и ние. Ако не се отнесем сериозно 
към това, все едно че казваме: „Е, за как
во ми е всъщност сърцето?" Планктонът е 
основен компонент на земната екосистема, 
а той изчезва много бързо. Няма никакви 
съмнения, това е научен факт. Въпросът е 

Фиг. 3-2. Информация 
за състоянието на на
шите морета (загла
вие на броя: „Нашите 
замърсени морета") 
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единствено, кога. Това наистина става. Ни
кой не вярваше, че ще се случи, защото хора
та просто не можеха да приемат истината. 

Например, в Ню Йорк Сити има тръбо
проводи, които излизат на повече от 32 км 
навътре в океана и през които се изхвърлят 
всички отходни канали на града. Хората си 
мислеха: „Е, океанът ще се справи с това." 
Но за последните 60 години се натрупа ог
ромна планина от фекалии. Сега тази плани- фиг 3.3. червени
на от човешки изпражнения се движи към Ню ят прилив 
Йорк Сити. Вече е съвсем близко и на прак
тика навлиза в залива, а хората не знаят какво да правят с нея. За 
да се справят проблема, са нужни повече пари, отколкото има в 
целия град. Ето каква далновидност показваме ние, хората. 

Човешкият тор, който се приближава към Ню Йорк, е проблем 
за Атлантическия океан. Този проблем, обаче, не важи само за 
Атлантика или за Средиземно море. Тихият океан е най-големият 
в света воден басейн и може би ще издържи по-дълго време, но 
там също има огромни проблеми, особено в някои райони. 

Червеният прилив (фиг. 3-3) е първият смъртоносен белег на 
замърсяването. Това са водорасли, които унищожават всички 
живи организми под себе си - убиват всичко. А тези червени 
приливи започнаха да се разпространяват навсякъде, особено 
край Япония, където замърсяването, е доста сериозно. Напра
вихме много грешки по цялата Земя, защото не ни достигаше 
съзнателност, за да разберем как да живеем в хармония със соб
ственото си тяло - с Майката Земя. Това прилича на симптомите 
на рака или на друго смъртоносно заболяване. 

О з о н ъ т 

ЕТО още един проблем. На фиг. 3-4 е показана озоновата 
дупка над Южния полюс. Озонът е тънък слой с дебелина около 
180 см. Той наистина е тънък и крехък, един жив пласт, който 
непрекъснато се самовъзстановява. Ние знаем много малко за 
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него, и щяхме да знаем още 
по-малко, ако ги нямаше улт
равиолетовите лъчи С, които 
сега проникват през дупките. 
Когато приборите започнаха 
да регистрират огромни ко
личества 1Л/С-лъчи, особено 
над Южния полюс, както се 
вижда на снимката, хората 
не можеха да разберат защо 
точно там те са толкова мно
го, тъй като компютрите им 
не показваха такива данни. 
След това се разбра, че ком
пютърните програми са нап
равени по такъв начин, че да 
не отчитат подобна информа
ция. След като препрограми

раха софтуера, се оказа, че дупката наистина съществува. Това 
стана преди няколко години. 

Всъщност учените търсеха съединението хлорен моноокис 
- на фиг. 3-5 неговата молекула е последната в дясно. Те предпо
ложиха, че озоновата дупка е причинена от различни химикали, 
едни от които са хлорофлуорвъглеродите (ХФВ). ХФВ влизат 
в реакция с озона по такъв начин, че когато хлорът се съеди
ни с озона, озоновата молекула се разпада на кислород и хло
рен моноокис. Учените пресметнаха, че при скоростта, с която 
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според тях ХФВ се движат към озона, ще се окаже, че там горе 
съдържанието на хлорен моноокис е 30 пъти над нормата, и дос
та се разтревожиха. Тогава правителствата се опитаха да заста
вят компаниите, произвеждащи ХФВ - фреони и редица други 
химикали, които причиняват този проблем - да преустановят 
производството им и да търсят други възможности. В отговор 
всичките компании казаха в хор: „Няма да го направим. Това е 
природно явление. Нямаме нищо общо с него." 

Тогава правителствата по света трябваше да доказват в 
съда, че причината е в тези компании, и успяха. За да получат 
необходимите им доказателства в това рисковано начинание, 
управляващите се нуждаеха от сътрудничеството и съвмест
ните действия на всяка една държава на планетата- за пръв 
път в историята на Земята. Такова нещо никога досега не се 
беше случвало. В продължение на около две години високо над 
Южния полюс летяха самолети и събираха данни, а получени
те накрая резултати бяха наистина плашещи. Разрушителната 
съставка - хлорният моноокис, не беше 30 пъти над нормата 
- беше 500 пъти над нормата и се движеше значително по-бър
зо, отколкото се очакваше. 

Тази статия (фиг. 3-6) излезе, струва ми се, през 1992 г. В 
нея за пръв път се съобщава, че американската агенция ЕРА 
(ЕпуггоптепШ! Рго1есйоп А§епсу - Агенцията за защита на 
околната среда)пред
вижда още 200 000 
смъртни случая от 
рак на кожата поради 
озоновата дупка. Но 
горе в дясната коло
на има кратък текст, 
в който ЕРА казва, 
че първоначално ци
тираният брой забо
лявания с фатален 
изход не е верен и че 
всъщност броят над-
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вишава 21 пъти предвидената цифра. 21 пъти - това наистина е 
много. Не можеш да кажеш: „Е, голяма работа, малко повече." 

Ето какво прави правителството: то изнася трошици инфор
мация в малки статийки, които ни казват много малко, без да им 
придава особено значение. Но по закон то е длъжно да изнесе 
информацията публично, затова я обявява в някаква малка ста-
тийка и не се връща повече на въпроса. После вдига мизата в 
друга незначителна статия - като например в тази на фиг. 3-6, 
където се казва, че опасността е 21 пъти по-висока от първона
чалната оценка. След две седмици същият вестник се връща на 
тази тема и пише: „О, между другото, преди две седмици сбър
кахме, всъщност цифрата е два пъти по-голяма." Е, два пъти не 
е чак толкова страшно - ако не обърнем внимание, че цифрата 
е нараснала от 21 пъти до 42 пъти спрямо първоначалните дан
ни, което говори за доста внушително влошаване на ситуацията. 
Ако най-напред бяха публикувани истинските цифри, те щяха да 
звучат ужасно и да предизвикат страх. 

Ето какво става по света от доста време. Единственият начин, 
по който световните правителства се опитват да се справят със 
ситуацията, е като изнасят информацията малко по малко и приз
нават все повече и повече. Те знаят, че трябва да ни кажат истина
та (по причини, които ще разберете по-късно), но се страхуват да 
ни съобщят, че наистина сме в беда. Те просто ни казват: „Е, не е 
чак толкова лошо, но става все по-зле", или нещо подобно. 

А озоновата дупка не е само над Южния полюс, сега има 
една и над Северния, а останалата част от озоновия слой прили
ча на швейцарско сирене. През 1991 или 1992 г. имаше голямо 
телевизионно предаване на тази тема. Бяха поканени всички из
вестни учени, които се занимаваха с изследването на пробле
ма, и те обсъждаха всичките „за" и „против". Имаше интервю 
с двама от тях - съпружеска двойка - не помня имената им, но 
преди няколко години те написаха книга по този въпрос, в която 
предвиждаха появата на озонова дупка. Според телевизионното 
предаване тези хора са изследвали проблема много преди ние 
изобщо да сме чували за него. А сега озонът се променя точно 
според предвижданията им и точно в такива мащаби. 

Тези хора бяха поканени в предаването като експерти и во
дещият ги попита: „Е, какво мислите по въпроса?" Този водещ 
се правеше на голям юнак, като ги питаше: „Какво предлагате? 
Вие, приятели, знаете всичко по въпроса, така че кажете ни как
во да правим с този озон?" Мъжът отговори: „Нищо не можем 
да направим." Не мисля, че на управниците им харесва да чуват 
подобни изявления по големите телевизионни канали. Водещият 
попита: „Какво искате да кажете, как така не можем нищо да 
направим?" Учените отговориха: „Е, смятате ли, че ще успеем 
да убедим целия свят да си сътрудничи?", а това е първото необ
ходимо условие; ние обаче все още не можем да го постигнем, 
след цели 15 години! „Представете си, че накараме цялата пла
нета да каже: Добре, от днес прекратяваме това. Никога повече 
няма да използваме химикали, които разрушават озона." 

Ученият каза: „Добре, да речем, че го направим. Да предполо
жим, че сме накарали целия свят да спре с химикалите. Това все 
още не решава проблема." Журналистът попита: „Какво искате 
да кажете? Няма ли озонът да се възстанови сам?" Ученият от
говори: „Не, защото дезодорантът, с който се пръскахте вчера, 
е останал на повърхността на земята, а на ХФВ молекулите им 
трябват 15-20 години, за да стигнат до озоновия слой. Облакът 
от вредни вещества, който бавно се издига и разяжда озона, ще 
съществува още 15-20 години, дори ако още днес спрем произ
водството им. И ще продължи да го разрушава все по-бързо и 
по-бързо, защото през последните години ние използвахме все 
по-голямо количество от тези химикали." Той заяви: „Вече няма 
да има озонов слой", мисля, че каза до 10 години, „и не виждам 
никакъв изход." 

Ако изгубим озоновия слой, ще се окажем в голяма беда. 
Всички животни по света ще ослепеят. Няма да можем да из
лизаме през деня без скафандър - всеки квадратен сантиметър 
от тялото ни трябва да бъде покрит - и без специални очила с 
11УС-филтър и т. н. За кратко време ултравиолетовите лъчи 
просто ще ни убият. И ние бързо напредваме в тази посока. 
Ако не вярвате, прочетете съобщението в списание 1Уа1181гее( 
Лигпа! от януари 1993 г. 
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проблем, който е още по-голям от този с озоновата дупка и 
океаните; най-големият проблем, който ни е известен, е пар
никовият ефект. Ако не го спрем в най-скоро време, той ще 
разруши планетата." Всичките организации бяха постигнали 
съгласие помежду си по този въпрос и бяха убедени, че нещата 
стоят точно така. За известно време Горбачов и правителствата 
по света говореха как ще изведат в орбита космически станции, 
с които да наблюдават екологичната ситуация и да предприе
мат съответните мерки. Горбачов беше много ентусиазиран по 
този въпрос. След това те според мен изоставиха всичко това, 
просто се отказаха, макар че и до сега наблюдават внимателно 
развитието на нещата. Положението е твърде безнадеждно. 

На фиг. 3-7 е показана спътникова снимка на океана, направе
на над Австралия. Тъмното петно над Австралия и Нова Гвинея 
показва, че през 1992 г. водата в океана е достигнала най-висо
ката си температура, отбелязвана някога в историята - 86 граду
са по Фаренхайт 
(30° С). Океанска 
вода с темпера
тура 30° С! Ако 
петното се разп
ространи по еква-
тора, ще се случи 
точно това, което 
беше предсказал 
Джон Хеймакер. 
Ако сте запозна
ти с Хеймакер и 
неговите теории, 
знаете за сери
озните му до
казателства, че 
колкото по-топла 
става тази вода, 

с планетата ще 
се случва точно 

Там пише какво се случва в южната част на Чили, близо до 
озоновата дупка над Южния полюс. Животните започват да ос-
лепяват. Хората, които живеят там, имат дебела и тъмна кожа 
и цял живот са прекарвали на открито, но сега по телата им 
се появяват изгаряния, докато вършат ежедневната си работа. 
Проблемът се разпространява в Северно Чили и започва да се 
среща навсякъде другаде. Тъй като целият озонов слой прилича 
на швейцарско сирене, по Земята вече няма безопасни места. 
Никой не може да предвиди къде над повърхността на планетата 
ще се появят дупки, защото те се местят от година на година. 
След още няколко години ще бъдем в голяма беда. 

За проблема с озона се е знаело още по времето на прези
дента Рейгън. Когато агенциите по защита на околната среда го 
питаха: „Какво ще правим с проблема с озона?", Рейгън отгово
ри твърде лекомислено. Той каза нещо от рода на: „А, да, за да 
решим проблема, ще произведем шлифери и тъмни очила." Чис
та работа, какъв ви е проблемът? Тук става въпрос за живота на 
Земята, за самото ни съществуване, а правителствата продължа
ват да се държат така, сякаш това няма никакво значение. 

Актуална информация: 

От юни 1996 г. пред нас се откри нова възможност. Може би на

мерихме начин да излекуваме Земята от екологичните й пробле

ми. Това е резултат от работата на една нова програма, която на

ричаме „Земя-Небе". Много бих искал да ви кажа докъде ни дове

де работата с Цветето на Живота, но сега не му е времето. Трябва 

да се напише друга книга, защото тази нова информация е твърде 

обширна, за да я представя накратко в тази актуализация. Всич

ко, което мога да ви кажа, е че съм голям оптимист по отношение 

на оцеляването на Майката Земя в третото измерение. 

О т п а р н и к о в и я е ф е к т к ъ м л е д н и к о в и я п е р и о д 

През първата седмица след избирането му на президентския 
пост към Буш се обърнаха 700 екологични организации - и 
700-те в пълно единодушие и съгласие. Те казаха: „Има един 
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Б ъ р з п р е х о д о т л е д н и к о в и я п е р и о д 

к ъ м з а т о п л я н е 

Учените току-що откриха още нещо удивително, което потре
се мнозина: трудно им беше да повярват. Те смятаха, че когато 
ледниковият период отстъпи, за новото затопляне ще са нужни 
хиляди години. Но сега разполагаме с доказателства, че всъщ
ност това ще отнеме само три дни - както се твърди в една ста
тия от списание Пте. Преходът от топлина към студ продължа
ва 20 г., а от студ към топлина - три дни. Така че парниковият 
ефект е основният сериозен проблем. Никой не знае отговора, 
но стряскащото е, че учените се опитват да предложат възможни 
отговори, които не са проверени и доказани. Те спорят помежду 
си чий отговор ще се окаже най-добър и кой какво трябва да нап
рави, но никой не знае със сигурност. Също като проблема с озо
на - има може би 15 различни идеи как да постъпим с озона, но 
всяка от тях може да подобри или да влоши положението. Никой 
не знае как ще се развият нещата, защото никога досега не ни се 
е случвало подобно нещо. Като че ли сме склонни да експеримен
тираме върху себе си, за да разберем ще оцелеем ли, или не. 

П о д з е м н и т е а т о м н и б о м б и 

и х л о р ф л у о р к а р б о н а т и т е ( Х Ф В ) 

И като капак на всичко, се появяват много други проблеми. 
Някои от тях са толкова страшни, че правителствата се боят 
изобщо да ви споменават за тях. Те няма да ви съобщят за един 
от тях, но аз просто трябва да ви го кажа, защото е толкова ва
жен, че някой наистина трябва да ви го каже. Зная, че те не ис
кат за ви говоря за него, но не мисля, че могат да ме спрат. 

Ние откриваме ХФВ в горните слоеве на атмосферата. Сега 
„авторитетните експерти" в правителството казват, че ХФВ-
продуктите като фреона се издигат нагоре, защото са по-леки 
от въздуха. Но истината е друга - и ако сте учени, можете да 
проверите това - ХФВ не са по-леки от въздуха, те са четири 
пъти по-тежки от въздуха! Те слизат надолу, а не се изди-

обратното
-
, тя ще става студена - много, много студена. Д-р 

Хеймакер предсказва, че за няколко десетилетия ще настъпи 
ледников период. 

Няма да разглеждам подробно така наречения парников 
ефект, но в основата си той е свързан със скалите, минерали
те и дърветата. Един акър (около 4 декара) дървета съдържат 
средно 50 000 тона въглероден диоксид. Когато дърветата се 
отсичат, изгарят или просто умират сами, целият този въглеро
ден диоксид се освобождава в атмосферата; когато се натрупа 
определено количество от него, започва ледникова епоха. Хей
макер е намерил доказателства, че именно това е довело наша
та планета до последните няколко ледникови периода. Той ги е 
събрал предимно от образци от земната кора, взети от дъното 
на древни езера. Дори при разглеждане с просто око слоевете 
по тези образци показват, че в продължение на милиони години 
Земята е преминавала през определени цикли: 90 000 г. ледни
ков период, последван от 10 000 г. с умерен климат, след това 
отново 90 000 г. ледников период и 10 000 умерен климат. Тези 
цикли са се повтаряли много, много дълго време. 

И още нещо, което е открил Хеймакер - и други учени го пот
върждават - че периодът на умерен климат е преминавал в лед
ников само за 20 години! Хората, които от доста време проучват 
този въпрос, смятат, че ние сега сме в 16-та или 17-та година 
от този 20-годишен преходен период, но разбира се, никой не 
знае това със сигурност. Те дори казват, че когато този 20-годи-
шен период свърши, само за един ден (едно щракване с пръсти) 
- за по-малко от 24 часа всичко ще свърши. Облаци ще покрият 
Земята, средната температура ще падне до 10° С под нулата и 
повечето райони по Земята няма да видят Слънцето през след
ващите 90 000 г. Ако тези хора са прави, имаме още няколко 
години да се радваме на слънчевата светлина. Ще става все по-
топло и по-топло, все по-горещо и по-горещо, докато един ден, 
хоп! и всичко ще свърши. Няма да ви описвам подробности от 
работата на Хеймакер, но ако искате да се запознаете с нея, ви 
предлагам да я прочетете сами. Тя е озаглавена „Оцеляването на 
цивилизацията". 
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гат нагоре! Как тогава са се озовали там горе? Може би чрез 
212-те надземни атомни бомби, които нашите правителства са 
взривили из целия свят. Много хора подозират, че точно така 
ХФВ са попаднали там и всъщност не ние с нашите климатици 
сме предизвикали голямата част от проблемите. Причината е в 
правителствата, разполагащи с атомно оръжие. 

В един момент всички те слязоха под земята със своите бом
би и ние си помислихме: чудесно, те взривяват бомбите под по
върхността; сега нищо няма да се случи. Е, приятели, това изоб
що не е чудесно. Това вероятно е най-опасното нещо на света в 
момента, по-опасно дори от проекта НААКР*, а те продължават 
да го правят. Сега ще ви кажа нещо, което не мога да докажа, 
затова можете да не ми вярвате, докато сами не получите дока
зателства. 

Адам Тромбли, известен учен, изиграл важна роля в наука
та, наблюдава подземните атомни взривове по целия свят. Той 
вероятно е най-добре осведоменият човек на Земята по този 
въпрос - това се признава дори от правителствата. Тромбли 
обяснява какво се случва, когато се взривяват атомни бомби под 
повърхността. Енергията не може просто да остане там, на едно 
място; тя трябва да отиде някъде, така че се разпространява под 
Земята, като разкъсва вътрешността й, разрушава пластовете 
й и нанася неописуеми разрушения, докато се мята вътре като 
топка за пинг-понг. Това „подскачане" продължава около 30 дни 
след взрива. 

Тромбли, както Жак Ив Кусто и други, също има теория, ко
ято предсказва какво ще се случи - и всичко това се случва в 
момента\ Почти преди 10 г. Тромбли предсказа, че за кратко 
време водите на Индийския океан ще спаднат с около 7 м - също 
както Жак Ив Кусто предсказа, че Средиземно море ще загине 
за 10 години. Много известни хора днес заявяват високо исти
ната, но малцина ги слушат. Ако Тробмли е прав, трябват ни 
само още няколко атомни взрива и цялата планета буквално ще 

* НААКР (НщЪ-Ргеяиепсу Асйуе Аигога1 КезеагсЬ Ргсуес!) - Проект за 
високочестотно активно изследване на северното сияние. - (бел. прев.) 

Т Ъ М Н А Т А С Т Р А Н А НА Н А Ш Е Т О Н А С Т О Я Ш Е И М И Н А Л О |4| 

се разпадне на малки парчета. От 1991 г. насам правителства
та по цял свят са в състояние на тревога от първа степен във 
връзка с предсказаните от Тробмли промени със Земята. Те са 
изплашени до смърт. И все пак, струва ми се, че Китай току-що 
взриви още една бомба, а САЩ говорят, че ще взривят следва
щата просто защото го е направил Китай! 

И все пак животът продължава. Добре, че съществуват други 
нива за нашия дух, освен физическото. Ако ги нямаше Извисе
ните учители и нашият висш аспект, щяхме да бъдем в безнадеж
дно положение. Но благодарение на работата на други извисени 
души, вие, както и цялото човечество, едва сега започвате да 
живеете. Не след дълго ще се родите в нов, чист и прекрасен 
свят - да благодарим на Бога, защото няма на кого другиго да 
благодарим, освен на Бог. С нас всичко ще бъде наред и ние ще 
се справим. И все пак, да продължим по-нататък... 

Актуална информация: 

Спомнете си, че преди да бъде взривена първата атомна бомба, 

проф. Айнщайн не е знаел със сигурност дали верижната ядрена 

реакция ще спре, след като първоначалният запас от гориво се из

разходи. Правителството е било наясно, че взривяването на атом

на бомба би могло да предизвика края на света и всичко живо да 

изчезне за няколко минути. Но все пак те са го направили! Това е 

духовно невежество! 

Сега сме изправени пред друг исторически момент, когато 

правителството отново е решило да рискува живота на хората. 

Когато през 1997 г. стартира проектът НААКР, то не знаеше със 

сигурност дали атмосферата няма да се разруши. Те все още не 

са наясно с продължителния му ефект във времето, също както 

през Втората световна война не знаеха как ще завърши проектът 

Манхатън. 

Какво е НААКР? Вие имате право да знаете. НААКР озна

чава Нщп-Ргециепсу Астлуе Аигога1 Кезеагсп Ргозес* - Проект 

за активно високочестотно изследване на северното сияние. 

Всъщност това е оръжие, значително по-страшно от атомната 

бомба. Намерението им е да пуснат свръхмощно лъчение от 1,7 
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гигавата (милиарда вата) в йоносферата и на практика да на

карат горния й слой буквално да закипи, за да създадат огле

дало и/или изкуствена антена, с която да предават колосално 

количество енергия до всяка точка на Земята. Тя може да бъде 

използвана, за да се управлява климатът на цялата планета, 

да се поразяват или разрушават определени екосистеми, да се 

изкарват от строя комуникационните мрежи и освен това да се 

въздейства върху нашето настроение и психично състояние. Да 

не говорим, че могат да се опитат да използват това съоръже

ние, за да разрушат или да управляват новата решетка на Хрис

товото съзнание около Земята. Прочетете книгата на Жан Ме-

нинг и д-р Ник Бегич „Ангелите не свирят на тази арфа" (1еапе 

Мапшп§, Бг. №ск Ве§кп „Ап§е18 Боп'1 Р1ау Т1ш НААКР")*. Те

първа ще научавате повече. 

Актуална информация: 

През 1995 и 1996 г. тайното правителство взриви шест атом

ни бомби в район близо до остров Мурея, част от Френско Таити. 

Франция заедно с няколко други страни постави тези бомби на 

едно свещено място във физическото тяло на Майката Земя. Ако 

бяха направили това с вашата родна майка, бихте го нарекли жес

токо изнасилване. Това бяха неутронни бомби, които не разруша

ват постройките, а „само" всичко живо наоколо. 

Ако Земята беше жена, то мястото, на което те умишлено пос

тавиха бомбата, би бил нейният перинеум. Ако оттам прокараме 

права линия през центъра на Земята, ще стигнем до нейната ко

ронна чакра, т.е. Великата пирамида в Египет. Това място беше 

обект на особено внимание - тайното правителство затвори цяла

та Велика пирамида за три дни, като не позволяваше на никого да 

се доближи до нея, за да провери как резултатите от действията 

му се отразяват върху съзнанието на планетата. Те се опитваха да 

разрушат определено енергийно поле, създадено, за да защитава 

Земята. Можем да го наречем една от банките на земната памет. 

Аз и вие го наричаме Христово съзнание. Те - тайното правител-

* Игра на думи, НААКР звучи като англ. дума „Ьагр" - арфа. (бел. прев.) 
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ство - се страхуваха от това ново съзнание, но смятам, че сега този 

проблем до голяма степен е решен. 

Полярностите на Земята започнаха бавно да се сближават. До

като пишех това през 1993 г., ние живеехме в период на планетар-

но себеосъзнаване. Сега, през 1997 г., вече сме пред прага на обе

динението на планетата, основано върху разбирането. Все още ни 

предстои голямото изпитание, особено ако тайното правителство 

реши да използва НААКР, за да се опита да разруши Решетката на 

Христовото съзнание. 

М е м о р а н д у м ъ т н а С т р е к ъ р з а С П И Н 

ЕТО още една драма. Всъщност, има много други опасни си
туации (мога да ви говоря с часове), но ще ви запозная само с 
тази - за СПИН. Ако не сте чели Меморандума на Стрекър или 
не сте гледали видеоматериала, препоръчвам ви да го направите. 
Правителството наистина се опитва да потули информацията. 
Д-р Стрекър направи видео-меморандум по въпроса за СПИН, 
като изложи своето мнение. Той е изключително умен човек. Ра
ботил е с ретровирусите и е специалист по тези въпроси. Той 
показа видеоматериала по телевизията и беше заплашен от пра
вителствени служители. Вероятно те убиха брат му и сенатора, 
който го спонсорираше. Но не направиха нищо на самия Стре
кър, сигурно защото би било твърде очевидно. Той разпростра
ни много от своите видеоматериали. Изнесе ги пред света, макар 
че вие може и да не сте чули. 

Във филма си д-р Стрекър показва как ООН се опитват да 
разрешат екологичните проблеми. Те знаят, че основният еко
логичен проблем в цял свят е пренаселеността. При тогаваш
ните темпове на нарастване на населението то би се удвоило до 
2010-2012 г. Но процесът се забави благодарение на това, че 
Китай ограничи раждаемостта до едно дете в семейството, както 
и на сериозните усилия на останалите държави по цял свят. Но 
все пак те смятат, че това рано или късно ще стане. Изчислено е, 
че някъде до 2014 г. населението на Земята ще се удвои. Компю
търните модели показват, че ако това стане, всички хора на пла-
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души са болни от СПИН, още от самото начало и до днес съ
отношението между заразените мъже и жени е почти 50 на 50. 
Само в Хаити и вероятно в САЩ инфекцията е разпространена 
изключително сред хомосексуалистите. Ако погледнете статис
тиката за страната, ще забележите, че сега жените се разболяват 
от СПИН по-бързо от останалите групи население. Скоро при
родата ще приведе всичко в равновесие и ще видим същата кар
тина, която наблюдаваме навсякъде по света, т. е. еднакъв брой 
мъже и жени, заразени със СПИН. Това не е болест на гейовете 
- те нямат нищо общо. Причината е в предубедеността на хора
та, които са я създали. 

Според д-р Стрекър, Световната Здравна Организация, ста
нала инструмент в създаването на тази болест, е разтревожена 
от някои други заболявания - както и лекарите навсякъде по све
та. Да вземем например рака: лекарите се безпокоят, че в един 
момент ракът ще стане заразен и ще се предава като грипа чрез 
въздуха или водата, а няма да се дължи на замърсена околна 
среда, неправилно хранене или нещо такова. Просто минавате 
покрай човек, болен от рак, и се заразявате. Но броят на различ
ните ракови вируси е толкова малък, че вероятността от такова 
заразяване е твърде незначителна. Това би могло да стане, но в 
много редки случаи. Що се отнася до СПИН, обаче, съществу
ват 90 00

4
 или 6 561 000 000 000 000 съвършено различни видо

ве вируси на СПИН - това е доста голяма цифра. И всеки път, 
когато някой се заболява от СПИН, възниква съвсем нов вирус, 
който дотогава не е съществувал. Това значи, че от математи
ческа гледна точка е неизбежно СПИН да започне да се разп
ространява много бързо по целия свят, също като простудните 
заболявания - всичко е въпрос на време. 

Според някои слухове, Световната Здравна Организация е 
сигурна, че процесът на бързо разпространение на СПИН веро
ятно вече е започнал. През 1990 или 1991 г. СЗО изследва едно 
африканско племе от 1400 души, включително малките бебета и 
старците, които едва ли упражняват някакви сексуални практики 
(знаем, че бебетата нямат отношение към секса), и се оказа, че 
абсолютно всеки (без изключение) член на племето е болен от 

нетата ще загинат или, според твърдението на ООН, ще предпо
четат да са мъртви, защото и без това вече ни е доста трудно да 
живеем при население от почти 6 милиарда души. Представяте 
ли си какво би било, ако бяхме 11 или 12 милиарда? Това просто 
е невъзможно, поне при сегашната система. 

Така че, ако вие бяхте в ООН и знаехте за това вероятно бъ
дещо бедствие, и ако можехте да вземате решения, какво бихте 
направили? Аз не съдя хората, които го сториха - представете 
си, че бяхте на тяхното място и разполагахте с огромна власт. 
Виждате, че Земята се приближава до задънена улица и ще бъде 
тотално разрушена, ако нещо не се промени. Така че те взеха 
решение - и д-р Стрекър показа меморандума по телевизията. 
ООН решиха, че вместо да се чудим какво да правим с тези 
11 милиарда души, по-добре веднага да се създаде вирус или 
заболяване, което да убие точно три четвърти от населението 
на Земята. С други думи, вместо броят на хората да нарасне 
до 11 милиарда, сегашното население да се намали с три чет
върти. Д-р Стрекър показа оригиналния документ на ООН, в 
който се планира да се унищожи три четвърти от населението 
на Земята. 

Той доказа научно как именно ООН е направило това. Взели 
са вирус от овца и вирус от крава и са ги кръстосали по опреде
лен начин, за да получат вируса на СПИН. Но още преди да го 
разпространят, са създали и лек срещу него. Според д-р Стрекър, 
в момента правителствата разполагат със средството за лечение 
на вируса. Хората, измислили всичко това - и историята ще го 
потвърди - очевидно са били доста предубедени, защото са под
брали две групи хора: цветнокожите и хомосексуалистите. 

Сред общността на хомосексуалистите в Хаити избухнала 
епидемия от хепатит В; на всички трябвало да се направи вакси
на срещу него. Тогава агенти на ООН взели вируса на СПИН, 
вкарали го във ваксината и го инжектирали на хората. Ето как 
е започнало разпространението на вируса според д-р Стрекър. 
Има още едно неоспоримо доказателство за истинността на ду
мите му - в останалия свят вирусът е бил инжектиран не само 
на хомосексуалистите. В Африка, където най-малко 75 милиона 
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СПИН. Тогава СЗО тайно обяви, че този тип вирус вероятно 
вече се предава чрез въздуха и водата, което означава, че може 
да се разпространи като горски пожар или като обикновена нас
тинка. Както при всяко друго ново заболяване, ще има латентен 
период от няколко години. Ако това стане, как можете да бъдете 
сигурни, че сте в безопасност? Вие трябва да знаете всичко това 
- вие сте нещо повече, отколкото мислите! 

Актуална информация: 

Да видим и положителната страна на нещата. Преди около 5 г. 

в Калифорнийския университет в Лос Анджелис лекарите започ

наха да изследват едно момче, родено със СПИН. То е било наб

людавано при раждането си, на 6 месеца и на 1 година. Тогава все 

още било заразено със СПИН. После го изследвали чак след като 

навършило 5 г. Когато направили тестовете, от СПИН нямало и 

следа. Сякаш детето никога не е било болно. Те не можели да раз

берат как е придобило имунитет; знаели само, че това наистина 

е станало. Проверили всичко, за което се сетили, включително 

и неговата ДНК. И тук открили промяната. Това момче нямало 

нормална човешка ДНК! 

Ние имаме 64 нишки ДНК, но в нормалното човешко тяло само 

20 от тези нишки са активни. Останалите са инертни или не ра

ботят, освен три, които са стоп- и старт-програми. При това дете 

се оказали включени 24 нишки - то намерило начин да мутира, 

което му създало имунитет срещу СПИН. Всъщност тестовете по

казали, че има имунитет срещу абсолютно всичко. Оказало се, че 

имунната му система е 3000 пъти по-силна, отколкото при нор

малните хора. 

След това било открито още едно дете в същото състояние: 

отначало имало СПИН, после включило тези 24 нишки и по

лучило имунитет срещу СПИН и други болести. Били открити 

100, после 10 000 деца. Сега учените от Калифорнийския уни

верситет смятат, че такава промяна се наблюдава при 1% от 

населението.Те мислят, че днес 55 милиона деца и възрастни 

вече не са човешки същества от гледна точка на своята ДНК. В 

момента това се случва с толкова много хора по света, че според 
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* „Майя (от санскрит „измама", „илюзия") - в дзен-будизма така се нарича 
светът на явленията и формите, който непросветленият дух чрез илюзорна
та сила на мисленето вижда като единствената реалност, като по този начин 
видимото, илюзията, се смята за същност на нещата, за разлика от непромен
ливата, абсолютна същност (Брахман), постигана чрез пробуждане, просвет
ление и нирвана, (бел. прев.) 

науката сме свидетели на раждането на нова човешка раса, ко

ято преодолява проблема със СПИН. Новите хора практически 

не могат да се разболеят. 

Интересно е и друго: през ноември 1998 г. беше обявена статис

тиката за 1997 г. на заболелите от СПИН, според която процентът 

им е спаднал до 47%, което е най-големият спад в историята, що 

се отнася до едно такова сериозно заболяване. Може ли това да е 

една от причините? 

И още нещо: в книгата на Джефри Сетъновър „Разшифроване 

на Библейския код" се казва, че когато думата СПИН е прекарана 

през кода, са излезли всички свързани с нея думи. Появили се ду

мите „в кръвта, смърт, унищожение, под формата на вирус, НГУ
7
, 

имунна система, разрушение" и т. н. Но имало и други думи, които 

изследователите по онова време не могли да разберат, и едва сега, 

в светлината на гореизложената информация, те придобиват сми

съл. Думите били „краят на всички болести". 

Това вероятно е най-голямото събитие в съвременния свят. 

Р е ш а в а н е н а п р о б л е м и т е н а З е м я т а 

Ако не бяхме многоизмерни същества, ако бяхме само фи
зически тела, свързани със Земята, и нямаше къде другаде да 
отидем, щяхме да се окажем в много сериозно положение. Но 
тъй като сме онова, което сме, събитията на нашата планета мо
гат да станат средство за нашето огромно израстване. Помнете, 
животът е училище! Майя си е Майя!* 

И все пак, ако осъзнаем тази изключително опасна ситуация, 
в която се намираме, бихме могли да пробудим в себе си своята 
истинска същност. Единствената причина, поради която казвам 
тези думи, а не ги запазвам в тайна, е че ние приличаме на група 
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хора в потъващ кораб. В него има огромна пробойна и вътре 
нахлува вода. Сега не е време да си седим и да си играем иг-
рички, да се занимаваме с нашите си работи и да мислим по 
обикновения начин. Ако не знаехме истината за състоянието на 
околната среда, можехме просто да си живеем както преди и да 
не предприемаме нищо. 

Не ви предлагам да станете активисти в някое движение за 
защита на околната среда, макар че в това няма нищо лошо. 
Онова, което ме вълнува, е по-скоро вътрешното действие, 
медитацията, чрез която можем съзнателно да възстановим 
връзката си с всичко живо около нас. За това говорят дао-
истите: „За да направиш нещо, трябва да го бъдеш." Няма 
нищо лошо в активните дейности, но мисля, че тук са необхо
дими друг вид действия. Нужно е състояние на ума, при което 
ние осъзнаваме ситуацията, започваме да я приемаме сериоз
но и действаме така, че наистина да променим съзнанието си. 
И докато напредваме, онези аспекти вътре в нас, върху които 
трябва да се съсредоточим, ще започнат малко по малко да ни 
се разкриват. Ако хората осъзнаят „другата страна на медала" 
на живота, ще разберат и факта, че когато висшето съзнание 
навлезе в третото измерение, екологията няма да бъде реален 
проблем, въпреки че от гледна точка на третото измерение ще 
изглежда като края на света. 

И с т о р и я т а на света 
• 

Сега ще започнем нова тема: световната история и връзката 
й с настоящето. Всяка една частица от този пъзел допълва об
щата картина. Ситуацията, в която се намираме в нашия свят, 
не се е развила случайно. Ставали са неща, които трябва да 
помним. Мнозина от нас са били тук в предишните си животи и 
всички носим спомените вътре в себе си. Но това е друга тема. 
Ние трябва да знаем точно какво се е случило, за да разберем 
как сме стигнали до днешното си състояние. Разбира се, вие 
няма да намерите тези събития в учебниците по история, защо-
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то те проследяват човешката „цивилизация" само за последни
те 6000 г., а ние трябва да се Върнем 450 000 г. назад. 

Тази информация получих за пръв път от Тот през 1985 г. 
След като през 1991 г. Тот си отиде, аз научих за Закария Сичин, 
прочетох трудовете му и открих, че информацията от Тот и от 
Сичин почти изцяло съвпада - до такава степен, че това не би 
могло да бъде случайно. Съвпаденията са наистина удивителни. 
Много от нещата, които Тот спомена, без да ги обяснява под
робно - като например великаните в Атлантида - са разяснени в 
книгите на Сичин. А много от нещата, които Сичин е пропуснал, 
Тот ми обясни подробно. Така че, ако обединим двата източни
ка, получаваме една много интересна картина. Не сте длъжни да 
я приемате; просто я изслушайте като легенда, помислете вър
ху нея и вижте дали ви върши работа. Ако нещо не ви се стру
ва вярно, тогава, разбира се, не го приемайте. Но според мен, 
всичко това е много близо до истината, затова ви го предлагам. 
Не забравяйте, че трябваше да преведа геометричните фигури и 
йероглифите на Тот на английски език. Разбира се, една част е 
изгубена, но аз наистина усещам, че като цяло съм достатъчно 
близко до истината, за да събудя спомените ви. 

Най-напред трябва да разберете нещо за писмената история. 
Някой е трябвало за вземе в ръка писалка и да я запише, така че 
тя винаги отразява гледната точка на човека или хората, които 
са я създали. Записаната история започва едва от 6000 години, 
но щеше ли тя да бъде същата, ако я бяха разказали други хора? 
Имайте предвид, че в повечето случаи историческите книги са 
били писани от победителите във войните. Който е печелел вой
ната, той е казвал: „Ето какво се случи." Победените не са мо
жели да представят своята гледна точка. Спомнете си която и 
да е от големите войни, особено Втората световна война, която 
беше твърде емоционална. Ако Хитлер беше спечелил Втората 
световна война, нашите исторически книги щяха да бъдат съв
сем различни. Щяхме да изследваме съвсем други „факти". Ние 
щяхме да бъдем „лошите", те щяха да изтъкнат сериозни причи
ни за избиването на евреите и т. н. Но ние победихме, така че 
описахме случилото се от наша гледна точка. 
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По-нататък отново ще се върнем на този въпрос, за да обяс
ним как шумерите са получили тази информация. Шумерските 
летописи са най-древните писмени паметници на планетата; те 
са на 5800 г., но описват неща, които са се случили преди ми
лиарди години, както и събития от преди 450 000 г., при това с 
големи подробности. Независимо дали се опираме на данните на 
науката, или на сведенията на Тот, и в двата случая нашата раса 
датира от 200 000 г. Сичин казва, че сме още по-древни, може би 
на 300 000 г., но летописите, както и Тот, не смятат така - не го 
казват и Мелхизедеците. Ние сме тук малко повече от 200 000 г., 
но на Земята е имало други цивилизации - много преди началото 
на този цикъл и много преди Нефилимите - цивилизации, които 
са били по-развити от Нефилимите и от всички други, появили 
се след това. Те са изчезнали без следа. Към края на тази книга 
ще разберете защо не са оставили нищо, когато са напуснали. 
Това е миналото на нашата планета. По някакъв начин то е свър
зано с въпроса кои сме всъщност. Ние имаме достъп до цялата 
информация. Във всеки от нас има една частица, в която всичко 
това е записано. То е лесно достъпно, но повечето от нас просто 
не осъзнават факта, че го притежават. 

Обикновено се доверяваме предимно на най-старите източ
ници за дадено историческо събитие, защото те са по-близки 
във времето от по-късните преписи. Шумерските хроники са 
най-старите писмени източници, с изключение може би на гео
метричния език, предшестващ египетските йероглифи. Древните 
шумери ни разказват една история, в която ни е трудно да повяр
ваме, защото смятаме, че нашите днешни представи за миналото 
са правилни. Историята е толкова невероятна, че на учените им 
е много трудно да я приемат, дори и да знаят, че би трябвало да 
е вярна. Нали това е най-древният източник! Ако информацията 
не беше така шокираща, отдавна да сме я приели, защото идва от 
такъв древен източник. 

От друга страна, ако онези хора са били просто луди и са си 
съчинявали разни истории, без да са основани върху някакви 
реални събития, то как ще обясним факта, че са знаели толкова 
много за природата? От гледна точка на сегашните ни пред-

Е, така е било през цялата човешка история. Никой никога не 
споменава този факт и все пак той е очевиден. Дори Тот много 
добре го осъзнаваше. Той казваше: „Предлагам ти моята гледна 
точка. Наблюдавах как отминават столетията, но аз съм само един 
човек. Ето каква е истината за мен, но ти трябва да знаеш, че дру
гите хора могат да се придържат към различна гледна точка." За
това той дори не твърдеше: „Така е, ако щеш, го приеми, ако щеш 
- недей." И така, след това пояснение да продължим нататък. 

С и ч и н и Ш у м е р 

Ще започна с трудовете на Закария Сичин. Ако още не сте 
прочели книгите му, предстои ви голямо приключение, ако иска
те да научите всичко от източника. Първата му книга е озагла
вена „12-та планета", но ви препоръчвам още две - „Изгубените 
царства" и Сепезк КеуШей (Нов прочит на Книга Битие) - в 
този ред. Той пише за много градове, споменати в християнс
ката Библия, като Вавилон, Акад и Ерех, които дълго време са 
били смятани за митични, защото никой не е можел да докаже, 
че наистина са съществували. Нямало никакви следи от тях. Ко
гато накрая открили първия от тези градове, това довело до отк
риването на следващия, после до следващия и т. н. Накрая били 
намерени всички градове, описани в Библията. 

Не забравяйте, че всички тези древни градове са открити 
през последните 120 г., а повечето от тях сравнително не
отдавна. Когато археолозите разкопавали пластовете им, из
важдали хиляди цилиндрични глинени плочки, на които много 
подробно била записана историята на Шумер и на Земята от 
стотици и хиляди години. Шумерската писменост се нарича 
клиновидно писмо. Онова, което сега ще ви разкажа, не е ин
терпретация единствено на Сичин. Много други учени днес 
могат да разчетат клиновидното писмо, а когато го превеж
дат, текстовете постепенно променят целия ни светоглед, 
всичко, което смятаме за истина - също както трудът на Джон 
Антъни Уест за Сфинкса оказа влияние върху съвременното 
мислене по въпроса за човешката история. 
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сей, в които се съдържа същата информация, изложена в първа
та глава на Библията - почти дума по дума. Там се споменават 
дори Адам и Ева, имената на техните синове и дъщери, както и 
целият спектър от събития, описани в Книга Битие. Всичко тези 
неща са написани много преди Мойсей. Това доказва, че Мой
сей не е авторът на Книга Битие. Ясно е, че християнската общ
ност трудно ще приеме подобна истина, но тя е факт. Разбирам 
защо тази информация прониква толкова бавно в нашата съвре
менна култура - тя се отклонява твърде много от общоприетата 
история на Земята, а тази малка/голяма истина за Мойсей е само 
една частица от цялата картина. 

Т и а м а т и Н и б и р у 

Сред ВСИЧКИ необикновени и невероятни неща, които шу
мерите са знаели (а те са твърде много), може би най-пора
зителна е истинската история за началото на човешката раса 
преди Адам и Ева. Тя разказва за много, много далечни вре
мена. Историята започва преди няколко милиарда години, 
когато Земята била много млада. Тогава имало една голяма 
планета, наречена Тиамат, която обикаляла около Слънцето 
между Марс и Юпитер. Според шумерските текстове, древ
ната Земя имала голям спътник, който в бъдеще щял да стане 
самостоятелна планета. 

В хрониките се твърди, че имало още една планета в нашата 
Слънчева система, за чието съществуване ние днес само смът
но подозираме. Вавилонците наричали тази планета Мардук и 
това име до известна степен се е наложило, но шумерите я на
ричали Нибиру. Нибиру била огромна планета, която се въртя
ла ретроградно по отношение на другите. Останалите планети 
в Слънчевата система се въртят приблизително в една плос
кост и в една посока, но Нибиру се движи в обратната посока 
и когато се приближава до тях, тя пресича орбитата на Марс и 
Юпитер (фиг. 3-8). 

Шумерите казват, че тя пресича нашата Слънчева система на 
всеки 3600 г. и когато се завръща, това обикновено е голяма съ-

стави за историята те просто не биха могли да знаят такива 
неща. Например, не само догоните, но и шумерите са имали 
информация за външните планети - още от самото зараждане 
на цивилизацията си! Най-древната култура на Земята, шумер-
ската, е съществувала от 3800 г. пр. н. е., и все пак шумерите 
са знаели как точно изглежда Слънчевата система, ако приб
лижаваме към нея от открития космос. Те са знаели за всички 
външни планети и са ги броили отвън навътре, както би го нап
равил някой, който пътува от космоса към Слънчевата систе
ма. Също както при пещерните рисунки на догоните, шумерите 
са дали относителните размери на различните планети и са ги 
описали с подробности, сякаш наистина са прелитали край тях 
от космоса - как изглеждат, има ли вода на тях, какъв е цветът 
на облаците. Всичко това е записано 3800 г. пр. н. е.! Това е 
факт. Как е възможно? Или ние в същност не знаем истината 
за собственото си начало? 

Преди НАСА да изпрати спътник в открития космос, Сичин 
им дал описанието на шумерите за външните планети, видени 
от космоса. И когато спътникът минавал покрай тях една след 
друга, наистина се оказвало, че древните са го знаели съвсем 
точно. Още един пример: те са знаели за прецесията на рав
ноденствията още от самото начало на съществуването си. 
Известно им било, че оста на въртене на Земята е наклонена на 
23° спрямо плоскостта на орбитата си около Слънцето и че пъл
ният цикъл продължава 25 920 години. Традиционният историк 
трудно ще приеме този факт, особено ако знае, че са нужни 2160 
г. непрекъснати наблюдения на нощното небе, за да се устано
ви, че Земята извършва колебателни движения. Изискват се най-
малко 2160 г., обаче шумерите са знаели това още в първия ден 
на своята цивилизация. 

Откъде са имали това познание? От тези глинени плочки бли
кат толкова много невероятни свидетелства, че обикновеното 
мислене не може да ги възприеме толкова бързо. В училище ни 
учеха, че Мойсей е написал Книга Битие около 1250 г. пр. н. 
е., което означава преди около 3250 г. Така съм чел навсякъде. 
Обаче има шумерски плочки, написани поне 2000 г. преди Мой-
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битие за цялата система. 
След това тя преминава 
покрай външните планети 
и изчезва от поглед. Меж
ду другото, специалистите 
от НАСА може би са от
крили тази планета. Във 
всеки случай, това е много 
вероятно. Използвали са 
два спътника, установени 
на огромно разстояние 
от Слънцето. Тя е някъде 
там, в Космоса, а шумери-
те са знаели това преди хи
ляди години! По-нататък, 
според летописите им, по 
волята на съдбата станало 
така, че когато пресича
ла орбитите на планетите 
от Слънчевата система, 

тя преминала толкова близо, че една от луните й се сблъскала 
с Тиамат (нашата Земя) и откъснала почти половината от нея 

- просто разчупила планетата на две. Според шумерските текс
тове, едната половина на Тиамат заедно с голямата й луна била 
изтласкана от мястото си и се установила на орбита между Ве
нера и Марс - това е нашата сегашна Земя. Другата половина 
се разбила на милиони парчета и се превърнала онова, което 
шумерите наричат „кованата гривна", а ние наричаме Астерои-
ден пояс между Марс и Юпитер. Има още нещо, което поразява 
астрономите. Откъде шумерите са знаели за Астероидния пояс 
- той не се вижда с просто око? 

Ето колко назад във времето отиват шумерските летописи. 
В текстовете продължава да се разказва за по-ранни събития, 
после отново се говори за Нибиру. Тя била населена от разумни 
същества, наречени Нефилими. Нефилимите били доста високи: 
жените около 3-3,70 м, а мъжете - 4-5 м. Те не били безсмър-
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тни, но според шумерите живеели около 360 000 земни години. 
След това умирали. 

П р о б л е м и т е с а т м о с ф е р а т а н а Н и б и р у 

Според шумерските текстове, преди около 430 000-450 000 г. 
на планетата на Нефилимите се появил проблем. Той бил свързан с 
атмосферата им, подобно на нашия проблем с озона. Техните уче
ни намерили решение, много сходно с онова, до което стигнаха и 
нашите. Земните учени обмислят възможността да разпръснат в 
озоновия слой частички прах, за да създадат по този начин филтър 
за вредните слънчеви лъчи. Орбитата на Нибиру я отвеждала тол
кова далеч от Слънцето, че Нефилимите трябвало да запазват топ
лината на планетата си, затова решили да разпръснат във високите 
слоеве на атмосферата златен прах, който да отразява светлината 
и топлината като огледало и да ги връща обратно към планетата. 
Те планирали да добият голямо количество злато, да го превърнат 
в прах и да го разпръснат в пространството над своята планета. 
Да, шумерите наистина разказват неща, които изглеждат толкова 
съвременни - тези древни хора говорят за извънземни същества и 
за развита наука. Това не е филмът „Стар Трек" или научна фантас
тика; това е истина. Казаното от тях е доста впечатляващо, затова 
трудно достига до съзнанието на повечето хора. 

Нефилимите можели да пътуват в космоса, въпреки че по 
онова време вероятно не били много по-развити в тази област 
от нас в момента. Шумерските текстове ги изобразяват в тех
ните кораби, от задната част на които излизат пламъци - като 
при космическите ракети. Това е зората на космическите поле
ти и не е особено сложна техника. Всъщност техническото им 
ниво било толкова примитивно, че трябвало да изчакат, докато 
Нибиру се приближи достатъчно до Земята, за да осъществят 
полета между двете планети. Те не можели просто да излетят по 
всяко време, а трябвало чакат, докато дойдат по-близо. Мисля, 
че Нефилимите не са можели да напускат Слънчевата система и 
затова претърсили всички планети, докато не открили, че на Зе
мята има големи количества злато. Така че преди около 400 000 



г. те изпратили своя група с 
единствената цел - да доби
ва злато. Нефилимите, кои
то пристигнали на Земята, 
били командвани от екипаж 
от 12 души, които били нещо 
като началници, 600 работ
ници, които трябвало да ко
паят златото, и още около 
300 души, които останали 
на орбита в кораба-майка. 
Най-напред кацнали на те
риторията на днешен Ирак, 
започнали да се установяват 
там и да строят градове, но 
златото се добивало на дру-

ги места (фиг. J-У) - в една долина в югоизточна Африка. 
Един от 12-те на име Енлил ръководел миньорите. Те копаели 

дълбоко в земните недра и добивали големи количества злато. 
На всеки 3600 г., когато Нибиру/Мардук се приближавала до Зе
мята, те пренасяли златото на родната си планета. После, докато 
Нибиру се отдалечавала по своята орбита, продължавали да ко
паят. Според шумерските текстове, добивът продължил много 
дълго време - между 100 000 и 150 000 г., докато накрая сред 
Нефилимите избухнал бунт. 

Аз не съм съвсем съгласен със Сичин за датировката на това 
събитие. Той не е получил датите директно от шумерските тек
стове, а е изчислил кога според него би трябвало да се е случи
ло. Въз основа на тези изчисления бунтът избухнал преди около 
300 000 г. Аз мисля, че това е станало преди около 200 000 г. 

• 

Б у н т ъ т н а Н е ф и л и м и т е 

и с ъ з д а в а н е т о н а н а ш а т а раса 

Някъде преди около 200 000-300 000 г. Нефилимите-работ-
ници се разбунтували. Шумерските текстове описват този бунт 

с големи подробности. Работниците въстанали срещу своите на
чалници; те не искали повече да копаят в мините. Можем да си 
ги представим как са заявили: „Вече 150 000 години копаем зла
то. Омръзна ни. Повече няма да го правим." Ако бях аз, сигурно 
щях да издържа най-много месец. 

Въстанието създало проблеми на началниците и 12-те ръко
водители се събрали, за да обмислят какво да правят. Те решили 
да използват някоя от формите на живот от тази планета - до
колкото разбирам, някой от приматите. И така, те взели кръв от 
тези примати, разбъркали я с глина, след това взели сперма от 
млад Нефилим и смесили всичко. На една плочка са изобразени 
как държат предмети, които буквално изглеждат като колби от 
химическа лаборатория; вижда се как преливат нещо от едната 
колба в другата, за да създадат новата форма на живот. Планът 
им бил да използват ДНК от приматите и собствената си ДНК, 
за да създадат нова раса, по-развита от съществуващата по оно
ва време на Земята, с единствената цел да добива злато. 

Според оригиналните шумерски текстове, ние сме създадени 
да бъдем миньори, роби в златните мини. Това е била единстве
ната цел. Нефилимите решили, че след като изкопаят цялото ко
личество злато, което им било нужно да спасят планетата си, ще 
унищожат нашата раса и ще си отидат. Дори нямали намерение 
да ни оставят живи. Разбира се, след като чуят това, повечето 
хора ще си помислят: „Не може да става въпрос за нас; ние сме 
твърде благородни същества." Но така се твърди в най-старите 
писмени паметници на Земята. Спомнете си - шумерският език 
е най-древният от известните езици на Земята, той е значително 
по-древен от такива писмени паметници, като Библията и Кора
на. Сега се оказва, че Библията е родена от руините на Шумер. 

Учените откриха още нещо, не по-малко интересно. Архе
олозите разкопаха златните мини точно на същото място, на 
което според шумерските текстове се е добивало златото. Тези 
древни мини датират от 100 000 г. И което е наистина потреса
ващо, в тези мини са работели Ношо жргет (тоест ние). Там 
били намерени човешки кости. Тези рудници са били разра
ботени поне преди 100 000 г., а според археолозите в тях са 



намерени човешки останки, датиращи чак до преди 20 000 г. 
Помислете си само, на кого, да му се не види, му е трябвало да 
копае злато преди 100 000 г.? За какво ще ни е на нас това зла
то? То е мек метал и не може да се използва като някои други 
метали. Не го срещаме твърде често и в древните накити. Така 
че, защо ще го правим и къде е отивало златото? 

Д а л и Е в а е д о ш л а о т з л а т н и т е м и н и ? 

Сега следва така наречената „теория за Ева", която хората 
дълго време се опитват да премълчават. 

Учените отделили определен компонент от молекулата ДНК 
и го изследвали, за да определят кое е първото човешко същес
тво. Чрез този метод установили, че то е живяло преди около 
150-250 000 г. Оказало се, че това първо човешко същество, ко
ето нарекли Ева, произхождало от същата онази долина, в която 
според шумерите се е копаело златото (фиг. 3-10). После един 

учен опроверга тази теория, защото съществуват много други 
гледни точки за произхода на ДНК. И все пак, на мен ми се стру
ва знаменателно, че тя ни насочва към същата долина, където 
според шумерите е започнало всичко. 

В е р с и я т а н а Т о т з а п р о и з х о д а н а н а ш а т а раса 

Да разгледаме сега версията на Тот, която е почти същата. 
Той е съгласен с традицията на Мелхизедеците, че нашата раса 
не датира от 350 000 г., както казва Сичин, а от 200 207 г. (счи
тано до 1993 г.) или от 198 214 г. пр. н. е. Той каза, че първите 
хора били заселени на остров близо до бреговете на Южна Аф
рика, наречен Гондвана. 

Не зная доколко правилно са дадени очертанията на континен
та Гондвана на тази илюстрация (фиг. 3-11), това няма значение; 
но островът се е намирал в този район. Първоначално човеците 
били настанени тук, за да бъдат държани всички на едно място и 
да не могат да го напуснат. Когато се развили достатъчно, за да 
могат да бъдат използвани от Нефилимите, те били прехвърле
ни в мините в Африка и на още места, където ги използвали за 
добиване на злато и за друга работа. Така че тази първоначална 
раса, нашите предци, се появили и се развили на остров Гондва
на преди 50-70 000 г. 

На картата се вижда, че ако съберете отделните континен
ти, те ще се напаснат, което означава, че може би някога са 
образували едно цяло. Днес учените 
предполагат, че е било точно така. 
Те наричат този континент Гонд
вана. Името е взето от митовете 
за сътворението на света на някои 
племена в Западна Африка. Ако 
ги прочетете, ще видите, че макар 
представите им за сътворението на 
света да са различни, те съдържат 
един общ елемент. Всички те твър
дят, че са ДОШЛИ ОТ запад, ОТ един Фиг. 3-11. Гондвана 



остров близо до западния бряг на Африка, който се наричал 
Гондвана. Те са единодушни по този въпрос, с едно единст
вено изключение - племето Зулу, което заявява, че е дошло 
от космоса. 

Според шумерските текстове, ръстът на човешките същес
тва бил 1/3 от ръста на Нефилимите. Безспорно Нефилимите 
са били гиганти в сравнение с нас. Ако вярваме на тексто
вете, те били високи от от 3 до 5 м. Не виждам причина да 
лъжат. Тот е споменавал, че на Земята са живели гиганти, но 
не ми е казвал нито кои са били, нито ми е разказвал някакви 
други подробности за тях. В Библията се говори същото. Ето 
глава VI от Книга Битие: „Когато човеците взеха да се ум
ножават на Земята и им се родиха дъщери", това твърдение 
е важно: „Когато човеците взеха да се умножават" (след 
малко ще говорим за това), „тогава синовете Божии (помис
лете за миг - казва се „синовете Божии" - в множествено 
число) видяха, че дъщерите човешки са хубави и {синовете 
Божии) взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше... 
И рече Господ (Бог): няма Моят Дух да бъде вечно занема-
ряван от (тия) човеци, защото са плът; (което показва, че сам 
„Господ" също е плът)* и нека дните им бъдат сто и двайсет 
години. В онова време имаше на Земята исполини, особено 
пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите 
човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от 
старо време славни човеци." 

Този текст от Библията се тълкува по най-различни начини. 
Но ако го разглеждате в светлината на казаното от шумерите, 
той получава съвсем друг смисъл, особено ако четете по-ста
ри варианти на Библията, в които е написано името на тези 
исполини. В християнската Библия те се наричат „Нефилим" 
- името звучи по същия начин и в шумерските текстове. В све
та съществуват повече от 900 версии на Библията и в почти 

* Тук текстът, цитиран от автора, се различава от същия текст в българс
кото издание на Библията. Английският текст гласи буквално следното: „Му 
зртг $Иа11 по( а1\\>ау$ з1пуе т(Н тап,/ог (Нш ке а1ко к/1езН" - „Моят дух няма 
вечно да се бори с човека, защото той също е плът", (бел. прев.) 

всички се говори за исполини, като при това в повечето прево
ди исполините се наричат Нефилим. 

Р а ж д а н е т о н а ч о в е ш к а т а раса: 

р о л я т а н а С и р и у с 

Тот спомена, че на Земята е имало гиганти - само толко
ва. Той не ми разказа как и откъде са дошли. Каза само, че 
когато нашата раса е била създадена, тези гиганти са станали 
нашата майка. Седем от тях се събрали заедно, освободили се 
от физическите си тела, като са умрели съзнателно, и образу
вали фигура от седем пресичащи се сфери на съзнание, точно 
както е описано в Книга Битие (ще научите това в Глава 5). 
В резултат от това сливане се родил синьо-бял пламък, който 
древните наричат Цветето на Живота. Този пламък бил пос
тавен в утробата на Земята. 

Египтяните наричат тази утроба Залите Аменти. Това е прос
транство от четвъртото измерение, а в третото измерение се 
намира на около 1800 км под повърхността на Земята и е свър
зано с Великата пирамида чрез четвъртоизмерен тунел. Едно 
от основните предназначения на Залите Аменти е създаването 
на нови раси или видове. Вътре има помещение, направено въз 
основа на пропорциите на Фибоначи, от материал, подобен на 
камък. В средата на помещението има куб, а върху него стои 
пламъкът, създаден от Нефилимите. Той е висок 1,20-1,50 м, 
има диаметър около 90 см и излъчва синьо-бяла светлина. Това 
е чиста прана, чисто съзнание - планетарното „яйце", сътворено 
за нас и поставило началото на новия еволюционен път, наречен 
човечество. 

Тот каза, че щом има майка, трябва да има и баща. А природа
та на бащата - спермата на бащата - трябва да идва отвън, извън 
системата или тялото. Така че, когато Нефилимите нагласили 
колбите си и се приготвили да създадат новата раса, представи
телите на друга разумна раса от една далечна звезда - от третата 
планета на Сириус Б - се приготвили да тръгнат към Земята. Те 
били 32-ма- 16 мъже и 16 жени, образуващи едно семейство. Те 



също били гиганти, високи колкото Нефилимите. Нефилимите 
били предимно третоизмерни същества, докато съществата от 
Сириус били предимно четириизмерни. 

Може би ви звучи странно, че 32 същества са свързани заед
но в брак. На Земята семейството се създава от един мъж и една 
жена, защото ние отразяваме светлината на нашето Слънце. То 
е водородна звезда, а водородът има един протон и един елект
рон. Ние възпроизвеждаме този водороден процес, затова съз
даваме семействата си по този начин - от един мъж и една жена. 
Ако попаднете на планета с хелиево слънце, което означава два 
протона, два електрона и два неутрона, ще видите,, че там се 
събират двама мъже и две жени, за да заченат дете. Ако отидете 
на планета с някое старо слънце като Сириус Б, което е високо 
еволюирало бяло джудже, там брачната система се образува от 
32 същества (германий). 

И така, когато съществата от Сириус пристигнали на Земя
та, те знаели точно какво да направят. Влезли направо в утро
бата на Земята - в Залите Аменти под пирамидата, и застанали 
пред пламъка. Тези същества знаели, че всичко на този свят е 
светлина. Те разбирали връзката между мислите и чувствата. 
Така че просто създали 32 плочи от розов кварц, високи око
ло 70-80 см, широки 90-120 см и дълги 5,50-6 м. Сътворили 
ги около пламъка от нищото - наистина от нищото. След това 
легнали на тези плочи по гръб, с глави към пламъка, като се 
редували - мъж, жена, мъж, жена. Сириусианците заченали, 
като се слели с пламъка (яйцето) на Нефилимите. На трето-
измерно ниво учените на Нефилимите поставили лаборатор
но създадените яйца на човешките същества в утробата на 
седем жени Нефилими, от които се родили първите човеш
ки същества. При хората зачатието се извършва за по-малко 
от 24 часа - първоначалното делене на първите 8 клетки. Но 
на планетарно ниво нещата са съвсем различни. Според Тот, 
те лежали там неподвижно около 2000 години, за да заченат 
новата земна раса. Накрая, след 2000 г., на Гондвана, близо 
до западните брегове на Южна Африка, се появили първите 
човешки същества. 

П р и с т и г а н е т о н а Е н л и л 

На пръв поглед тази част от историята, в която съществата от 
Сириус влизат в ролята на „бащата", като че ли не съответства 
докрай на шумерските текстове, поне според версията на Зака-
рия Сичин - ако не се вгледаме в последователността на събити
ята, която Сичин вероятно не е разбрал. Енлил, който пристиг
нал пръв на Земята и станал началник на Нефилимите в Южна 
Африка, не се приземил. Той се потопил във водите. Защо е 
кацнал във водата? Защото там живеели китовете и делфините. 
По онова време те били най-високоразвитите разумни същест
ва на планетата - такива са и до днес. Има галактически закон, 
според който Енлил трябвало да влезе в океана, за да получи 
разрешение да живее и да добива злато на Земята. Защо? Защото 
планетата принадлежала на китовете и делфините, а законите на 
галактиката са такива, че една извънземна раса трябва да поиска 
разрешение, преди да нахлуе на територията на други разумни 
същества. Според шумерските текстове, Енлил останал при тях 
доста дълго време, а когато накрая решил да излезе на сушата, 
той бил получовек-полуриба] След известно време Енлил станал 
изцяло човек. Това е записано в шумерските текстове. 

Виждате ли, третата планета от Сириус Б, която някои нари
чат Океана, е родната планета на делфините и китовете. Питър 
Шънстоун, лидер на движението за защита на делфините в Авст
ралия, написа една необикновена книга - „Легендата за Златния 
Делфин". Информацията в нея идва от делфините и описва как 
точно те са дошли от друга галактика, как са били на една малка 
звезда около Сириус Б и как са пътували до Земята. Планетата 
там била почти изцяло заета от вода; имало един остров, голям 
колкото Австралия, и още един, почти колкото Калифорния -
това била пялата суша. На тези два острова живеели същества, 
подобни на хората, но малобройни. Останалата част от плане
тата, състояща се само от вода, била населена от китоподобни. 
Между човекоподобната и китоподобната раса съществувала 
тясна връзка, така че когато Енлил (Нефилимът) пристигнал на 
Земята, той се свързал най-напред с делфините (от Сириус), за 



да получи разрешение от тях. След това той слязъл на сушата и 
започнал процеса, довел до създаването на нашата раса. 

- I , , , 

М а и к и т е - Н е ф и л и м и 

Да обобщим и да изясним нещата: след въстанието, когато било 
решено да се създаде нова раса на Земята, именно Нефилимите ста
нали майчинския аспект. В шумерските текстове се казва, че били 
определени седем жени. После Нефилимите взели глина от земята, 
кръв от приматите и сперма от един млад мъж-Нефилим, смесили 
всичко това и го поставили в утробите на младите жени, избрани 
за целта. Те родили човешките бебета. Така че, според оригинал
ните шумерски летописи, едновременно се родили седем човешки 
същества, а не само Адам и Ева - и те били стерилни. Не можели 
да се размножават. Нефилимите продължили да създават бебета, 
армия от малки човешки същества, нас, и ги заселвали на остров 
Гондвана. Ако вярвате на тази история, която отчасти идва от шу
мерските текстове, отчасти от Тот, излиза, че майката на нашата 
раса са Нефилимите, а бащата - сириусианците. И така, ако в шу
мерските летописи не се говореше за Нефилими, всичко щеше да 
изглежда съвсем невероятно - и то все още се възприема така. Но 
ако прочетете археологическите данни, ще видите, че има огромно 
количество научни доказателства в подкрепа на този факт- може 
би не за бащата от Сириус, но със сигурност за майката-нефилим. 

Учените не разбират как сме попаднали тук. Знаете, че между 
последните примати и хората има „липсващо звено". Като че ли 
сме се появили „от нищото". Науката е установила със сигур
ност, че човешката раса е на около 150-250 000 години, но никой 
няма представа откъде се е появила и как е възникнала. Сякаш сме 
прекрачили през някаква тайнствена врата и сме влезли. 

А д а м и Е в а 

В друга интересна част от шумерските текстове се разказва, че 
след като известно време Нефилимите добивали злато в Африка, 
градовете им на север, близо до днешен Ирак, започнали да се 

разрастват и станали много красиви и изящни. Те се намирали 
сред влажни тропически лесове и край тях имало обширни гра
дини. Според шумерските текстове, накрая било решено някои от 
робите от южните рудници да бъдат докарани в градовете, за да 
работят в градините. Очевидно сме били великолепни роби. 

Веднъж по-малкият брат на Енлил на име Енки (което озна
чава змия) отишъл при Ева, в текстовете се споменава точно 
това име - Ева, и й казал, че брат му не желае хората да ядат от 
плодовете на дървото в средата на градината, защото това ще 
направи хората подобни на нефилимите. Енки искал да отмъсти 
на брат си, защото двамата се скарали. (Цялата история е доста 
по-сложна, но можете да я прочетете в хрониките.) Така че Енки 
убедил Ева да яде от плодовете на ябълката - дървото на поз
нанието за доброто и злото, което според шумерските летописи 
съдържало нещо повече от дуалистичната гледна точка. То дава
ло на Ева способността да ражда деца - да се размножава. 

И така, Ева повикала Адам, те яли от плодовете на това дърво 
и си родили деца, всяко от които е записано по име в шумерс
ките текстове. Нека сега помислим върху историята за Адам и 
Ева, както е дадена в двата източника: в шумерските летописи и 
в Библията. Бог се разхождал из градината - той се разхождал, 
значи имал тяло, имал плът - така е според Книга Битие. Той 
се разхождал из градината и викал Адам и Ева. Следователно 
не знаел къде са те. Той е Бог, но не знае къде са Адам и Ева. 
Повикал ги и те дошли. Той не знаел, че са вкусили от плодовете 
на онова дърво, докато не забелязал, че се крият, защото се сра
муват от голотата си. Тогава разбрал какво са направили. 

Ето още нещо: думата Бог, Елохим, в оригиналната Библия 
- фактически във всички Библии - не е в единствено, а в мно
жествено число. Дали Бог, създал човеците, всъщност не е цяла 
раса от същества? След като разбрал какво са направили Адам и 
Ева, Енлил се разгневил. Той не искал те да ядат от другото дърво 
- Дървото на Живота - защото тогава не само ще могат да се раз
множават, но и ще станат безсмъртни. (Не знаем дали това наис
тина са били дървета. Би могло да бъдат символи на нещо, свър
зано със съзнанието.) Затова Енлил изгонил Адам и Ева от гра-



дината си. Завел ги на друго място и продължил да ги наблюдава. 
Със сигурност ги е следил, защото е записал имената на всичките 
им синове и дъщери; знаел всичко, което се случвало с тяхното 
семейство. Това е написано 2000 години преди Библията. 

От времето на Адам и Ева нашата раса се е развивала по две 
линии: хората от едната линия са можели да се размножават и 
били свободни (макар и наблюдавани), а другите не можели да 
имат деца и били роби. Според съвременните учени, хората от 
втората линия продължавали да добиват злато в мините поне до 
преди 20 000 г. Техните кости, намерени в мините, са идентич
ни с нашите; единствената разлика е в това, че те не можели да 
раждат деца. Тази линия била напълно унищожена по времето 
на Великия потоп, който по груби изчисления е бил преди около 
12 500 г. (По тази тема може да се говори още много и ние ще го 
направим в нужния момент.) 

В тази книга ще говорим за четири измествания на земните по
люси - когато потънала Гондвана, когато потънала Лемурия, когато 
потънала Атлантида (тоест Великия потоп) и за следващия, който 
предстои да се случи. Ще направя едно отклонение, но е важно да 
разберете следното: според Тот, градусът на наклона на земната ос 
и степента на изместване на полюсите - което според науката става 
съвсем редовно - има пряко отношение към промяната на съзнани
ето на планетата. Например, при последната смяна на полюсите по 
времето на Великия потоп Северният полюс се е намирал на Хавай 
(зная, че това твърдение е спорно) - поне там се е намирал магнит
ният полюс - а сега той е практически на 90° спрямо предишния. 
Това е голяма промяна. Тя не била положителна, а негативна - съз
нанието тръгнало надолу вместо нагоре. 

П о я в а т а н а Л е м у р и я 

Според Тот, след Адам и Ева е имало голямо изместване на 
земната ос и водите погълнали Гондвана. Той казва, че когато 
Гондвана потънала, в Тихия океан се издигнала друга зем
на маса, която наричаме Лемурия. Потомците на Адам и Ева 
били прехвърлени от родните им земи в Лемурия. 

Лемурия сигурно не е изглеждала 
точно така, както е показано на фиг. 
3-12, но рисунката до известна сте
пен се доближава до истината. Тя се 
простирала от Хавайските острови 
надолу чак до Великденските остро
ви. Лемурия не представлявала един 
цял континент или голям остров, а 
група от хиляди, свързани помежду 
си острови. Някои от тях били голе
ми, други по-малки, освен това били 
много повече на брой, отколкото е 
показано на рисунката. По-скоро била архипелаг, който едва се из
дигал над повърхността на океана - една водна страна. 

Докожото зная, расата на Адам била пренесена там и й било 
позволено да се развива самостоятелно, без намесата на Нефили
мите. Хората останали на Лемурия около 65-70 000 г. Докато сме 
живели на Лемурия, сме били много щастливи. Нямали сме почти 
никакви проблеми. Вървели сме по своя еволюционен път и сме 
се развивали доста бързо. Правили сме много експерименти със 
себе си и сме извършили различни физически промени в телата си. 
Променяли сме структурата на скелета си, като основно сме рабо
тили върху гръбначния стълб и върху формата на черепа. Били сме 
предимно дясномозъчни същества с женска природа. Еволюцион
ният цикъл трябва да направи избор - дали да се ориентира към 
мъжкото, или към женското начало - също както сте направили 
вие, когато сте дошли на тази Земя. Изборът трябва да бъде ваш. И 
така, нашата раса се ориентирала към женското начало. По време
то, когато Лемурия потънала, нашето еволюционно ниво като раса 
отговаряло на развитието на 12-годишно момиче. 

О т к р и в а н е н а Л е м у р и я п р е з 1 9 1 0 г . 

Фактът, че Лемурия най-вероятно наистина е съществувала, 
станал известен на нашето общество още през 1910 г. Ние не 
помним много неща около този факт, защото през 1912 г. се слу-



чило нещо, което променило хода на човешката еволюция. През 
1912 г. се провеждали експерименти, подобни на Експеримента 
Филаделфия, извършен през 1942 и 1943 г., за който ще говорим 
по-нататък. На практика той се провел през 1913 г., но довел 
до огромна катастрофа, а лично аз съм убеден, че именно това 
е станало причина за избухването на Първата световна война 
през 1914 г. След това събитие ние вече не сме били същите. 

Преди Първата световна война моделът на духовно разви
тие на САЩ бил подобен на този, който наблюдаваме сега. Хо
рата много се интересували от духовни и енергийни практики, 
медитация, изучаване на древното минало и все неща от този 
род. Личности като полковник Джеймс Чърчуърд и Огюст Льо 
Плонжон от Франция изучавали Атлантида и Лемурия; мис
ловните нагласи били доста сходни със сегашните. След това 
избухнала Първата световна война и ние сме потънали в сън, 
от който започнахме да се събуждаме едва в началото на 60-
те години. Но доказателството за съществуването на Лемурия, 
намерено през 1910 г., е доста солидно и е свързано с корали
те. Те могат да растат под повърхността на водата до дълбо
чина едва 46 м. Предполагам, че през 1910 г. дъното на Тихия 
океан било по-високо, отколкото сега, защото по онова време 
се виждали пръстените на кораловите рифове, които тръгвали 
от Великденските острови и се простирали на огромно разсто
яние по океанското дъно. 

Впрочем, дъното на океана наистина се издига нагоре и сли
за надолу. Може би не знаете, но дъното на Атлантическия оке
ан се вдигна с 3,5 км през декември 1969 г.; проверете в януарс
кия брой на списание П/е от 1970 г. Около Бермудите внезапно 
започнаха да се появяват множество острови. Някои от тях още 
се виждат, но повечето потънаха отново. Преди това океанското 
дъно беше с 3,5 км по-дълбоко от сега. 

По времето, когато Платон описва Атлантида и Атлантичес
кия океан, на гърците им било много трудно с навигацията, кога
то преминавали през Гибралтар в Атлантическия океан, защото 
там водата била дълбока едва 3-5 м, понякога и по-малко. Сега 
водите там отново са дълбоки. 

Кораловите пръстени, забелязани в Тихия океан, били на 
дълбочина около 550 м. Това означава, че първоначално те са 
се образували около някакви острови, тъй като коралите трябва 
да се намират близо до повърхността, за да растат. Щом пръс
тените са открити на 550 м под водата, а коралите не могат да 
растат на дълбочина повече от 45-46 м, това означава, че те са 
потъвали много, много бавно. През 1910 г. хората са можели 
да наблюдават тези пръстени, губещи се в далечината, затова 
решили, че някога тук трябва да е имало много острови. И още 
един, може би по-съществен факт- ако проучите флората и фа
уната на Хавайските острови, ще откриете едни и същи видове 
по цялата островна дъга, простираща се от Хавай до Великден
ските острови. Разстоянието между островите е доста голямо, 
но ако погледнете на картата, ще видите, че образуват дълга 
верига. Тази верига очертава някогашното западно крайбрежие 
на Лемурия. Всички тези острови, включително Таити и Борея, 
са били част от Лемурия. Тяхната флора и фауна е абсолютно 
еднаква, но само по тази линия - за разлика от другите острови 
- същите дървета, същите птици, същите пчели, същите насеко
ми, същите бактерии, всичко е еднакво. Науката може да даде 
едно единствено обяснение на този факт: че някога тези острови 
са били свързани с „мостове" от суша. 

А й и Т и я - н а ч а л о т о н а Т а н т р а 

Новата цивилизация на Лемурия се развивала благополучно; 
всичко вървяло просто чудесно. Но по-голямата част от нея в 
края на краищата потънала. Около 1000 години преди това там 
живеели двама души, които се наричали Ай и Тия. Тази двойка 
направила нещо, което никой друг преди това не бил правил, 
поне в нашия еволюционен цикъл. Те открили, че ако се прави 
любов и се диша по определен начин, раждането на детето води 
до нещо невероятно. В резултат на това специално зачеване и 
раждане, те тримата - майката, бащата и детето - ставали без
смъртни. С други думи, ако заченете дете по определен начин, 
това ще ви промени завинаги. 
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П о т ъ в а н е т о н а Л е м у р и я 

и и з д и г а н е т о н а А т л а н т и д а 

Според думите на Тот, потъването на Лемурия и издигането 

на Атлантида станали по едно и също време - когато се измести

ла земната ос. Лемурия потънала и се появила нова суша, която 

започнала да се нарича Атлантида. 
Както се вижда от фиг. 3-13, Атлантида била доста го

лям континент. Югоизточната част на САЩ не съществува
ла; Флорида, Луизиана, Алабама, 
Джорджия, Южна Каролина, Се
верна Каролина и част от Тексас 
се намирали под водата. Не зная 
дали Атлантида е била чак с такива 
размери, но все пак била доста го
ляма. Всъщност тя се състояла от 
континент и девет острова: един на 
север, един на изток, един на юг и 
шест на запад, до мястото, където 
сега се намират малките острови 
ОКОЛО Флорида. Фиг. 3-13. Атлантида 

Актуална информация: 
На 23 май 1998 г. Аарон Дю Вал, президент на Дружеството на 

египтолозите в Маями, Флорида (САЩ), обяви, че древната Ат

лантида е открита близо до Бимини* и че това без всякакво съм

нение може да бъде доказано научно. Под водата била открита 

огромна пирамида и били отворени херметически запечатаните 

помещения, в които имало текстове, потвърждаващи онова, което 

Платон е казал за Атлантида в епохата на Древна Гърция. Г-н Дю 

Вал каза, че тези доказателства ще бъдат изнесени публично още 

до края на 1998 г. или малко след това. 

* Един от Бахамските острови, (бел. прев.) 

Ай и Тия вероятно забелязали, че по някакъв начин са стана
ли безсмъртни благодарение на своя опит. Времето минавало и 
всички останали умирали един след друг, а те оставали живи, 
затова хората започнали да разбират, че те наистина крият ня
каква тайна. Така че двамата в крайна сметка основали шко
ла. Доколкото знам, това била първата Школа на мистериите 
Земята в този еволюционен цикъл. Школата се наричала Учи
лище по мистерии и Наакал или Наакол и в нея те се опитва
ли да преподават нещо, което бихме нарекли възкресение или 
извисяване чрез тантра. Тантра е индийска дума за йога или 
единение с Бога чрез определени сексуални практики. (Трябва 
да извървим още много път, преди да разберем какво точно са 
правили.) Те обаче са го постигнали, а после са започнали да 
обучават други хора. 

Преди Лемурия да потъне, те обучили приблизително 1000 
души, което означава, че около 333 тричленни семейства знаели 
как се прави това и можели да го демонстрират. Те можели да се 
любят по този необикновен начин. На практика те не се докос
вали физически. Всъщност, нямало нужда дори да бъдат в една 
и съща стая. Това била междупространствена любов. Те учели 
другите хора как да правят това и както са се развивали нещата, 
през следващите 1000 години вероятно са щели да изведат цяла
та раса до ново равнище на съзнание. 

Но очевидно Бог казал „не", не му е дошло времето. Те тъкмо 
започнали работата си, когато Лемурия потънала. Както казах, 
Лемурия била ориентирана към женското начало и жителите й 
имали силно развити психични способности. Те знаели, че роди
ната им ще потъне много преди самото събитие. Били абсолют
но сигурни в това; въпросът не подлежал на съмнение. Така че 
се подготвили дълго преди началото му. Затова пренесли вещите 
си до езерото Титикака, на планината Шаста и на други места. 
Бил преместен дори големият златен диск на Лемурия. Изнесли 
всичко ценно от страната си и се приготвили да посрещнат края. 
Когато Лемурия потънала, всички те вече били напуснали остро
ва. Заселили се по земите от езерото Титикака, през Централна 
Америка и Мексико до планината Шаста на север. 



Ч Е Т И Р И 

Прекъснатата еволюция 
на съзнанието и създаване на 
Р е ш е т к а т а на Х р и с т о в о т о 

съзнание 

Как лемурийците развивали 
човешкото съзнание 

Безсмъртните същества от Лемурия „прелетели" от своята ро
дина до един малък остров на север от новопоявилия се континент 
Атлантида. Дълго време те чакали на острова, който нарекли Удал, 
след това започнали да възстановяват духовната си наука. Ако мо
жехте да ги видите отнякъде, щяхте да се чудите какво всъщност 
правят; бихте ги помислили за побъркани. За да ви разкажа какво 
са правили, трябва преди това да ви обясня нещо друго. 

С т р у к т у р а т а н а ч о в е ш к и я м о з ъ к 

Елипсата на фиг. 4-1 представлява човешка глава, погледната 
отгоре. Носът е означен с буквата Н. Човешкият мозък е разде
лен на две половини - лява и дясна. 

На фиг. 4-2 лявото полукълбо обозначава мъжкия аспект, а 
дясното полукълбо - женския; те са свързани чрез мазолесто-
то тяло (согрт саИозит). Ето каква е природата на двете по
лукълба според Тот: лявата, мъжка половина вижда всичко аб
солютно логично - „такова, каквото е", ако можем така да се 
изразим. Дясната, женска половина се интересува много повече 
от преживяването на нещата, отколкото от разбирането им. 

Женският и мъжкият начин на въз
приемане са огледални отражения 
един на друг - сякаш между тях 
наистина има огледало. Ако напи
шете думата ЬОУЕ (любов - бел. 
прев.) в мъжката половина, тя ще 
я види така, както е показано на 
фигурата. Но женската половина 
ще възприеме нейното огледал
но отражение, както на фигурата. 
Когато мъжкият аспект погледне 
към нейния начин на възприемане, 
той казва: „Тук няма логика." Тя 
го поглежда и отвръща: „А къде са 
чувствата?" 

Освен това мозъкът е разделен 
на четири дяла чрез тънка прегра
да. Мъжката половина има в зад
ната си част един компонент, кой
то отразява огледално предния 
дял, както е показано на фиг. 4-3. Зад женската половина има 
още един огледален образ, който отразява стоящия пред него. 
Зад мъжката логическа половина има един изцяло преживяващ 
компонент, а зад женската преживяваща половина има един 
напълно логичен 
компонент. Сякаш 
това са четири ог
ледала, които се 
отразяват едно 
друго по тези че
тири възможни 
начина. По-късно, 
когато се запозна
ем с геометрични
те фигури, ще ви
дите, че предната 



част на мъжката половина - логическият аспект - се основава 
върху триъгълника и квадрата (в две измерения) или на тет
раедъра и куба (в три измерения). Предният дял на женската 
половина на мозъка - преживяващият аспект - се базира върху 
триъгълника или петоъгълника (в две измерения) или на тет
раедъра, икосаедъра и додекаедъра (в три измерения). Освен 
това, съществуват диагонални линии, които свързват лявата 
предна логическа част с дясната задна логическа част, както 
и предната дясна преживяваща част със задната лява прежи
вяваща част. По този начин огледално се отразяват страна със 
страна, предна със задна част и диагонал с диагонал. Ето как 
сме устроени според Тот. 

О п и т ъ т н а А т л а н т и д а 

д а с ъ з д а д е н о в о с ъ з н а н и е 

Когато настъпило ПОДХОДЯЩОТО време, членовете на Наакал-
ската школа от Лемурия възпроизвели на своя остров Атлантида 
духовния модел на човешкия мозък. Целта им била да създадат 
ново съзнание въз основа на наученото в лемурийски времена. 
Те смятали, че първо трябва да се появи мозъкът - преди тялото 
на новото съзнание на Атлантида. Като имате пред вид обясне
нието на Тот за човешкия мозък, бихте могли да разберете сми
съла на техните действия. Най-напред те издигнали стена през 
средата на острова с височина 12 м и ширина 6 м, която го разде
лила на две половини. За да стигнат от едната страна до другата, 
трябвало буквално да плуват по вода. После изградили по-малка 
стена перпендикулярно на първата, и така островът бил разде
лен на четири части. 

След това половината от онези 1000 души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мистична школа, оста
нала от едната страна на острова, а втората половина се прех
върлила в другата - в съответствие с природата си. Това би 
могло да означава, че всички жени останали от едната страна 
на стената, а всички мъже преминали от другата, но доколко
то разбирам, кой къде е бил зависело не от физическото тяло, 

а от доминиращото мозъчно по
лукълбо. По този начин около 
половината от хората образу
вали мъжката страна на мозъка, 
а останалата част - женската 
страна. 

Те прекарали хиляди години в 
това физическо състояние, дока
то решили, че са готови за след
ващата крачка. Били избрани фи г . 4.4. Дървото на Живота 
трима души, които да представ- върху Атлантида, 
ляват мазолестото тяло - онази 
част от мозъка, която съединява лявото и дясното полукълбо. 
Един от тях бил бащата на Тот - Тоум. Той и другите двама 
били единствените, на които се разрешавало да обикалят нав
сякъде из острова. Иначе двете половини трябвало да остават 
абсолютно изолирани една от друга. След това тримата изб
рани започнали да свързват енергиите, мислите, чувствата и 
всички човешки аспекти на двете половини в един обединен 
мозък, съставен не от клетки, а от човешки тела. 

Следващата стъпка била да проектират формата на Дърво
то на Живота върху повърхността на Атлантида. Те използвали 
фигурата, показана на фиг. 4-4, с 12 кръга вместо с 10, но 11-ят 
и 12-ят кръг се намирали извън границите на главния материк; 
единият бил на Удал, а другият - от южната страна във водата. И 
така, на сушата имало 10 компонента, образуващи познатата ни 
конфигурация. Въпреки че се разпростирала на стотици мили по 
повърхността на острова, според Тот те я проектирали с точност 
до един атом. Съществуват свидетелства, че сферите на Дървото 
на Живота били използвани дори за да се определят размерите 
и формата на градовете в Атлантида. В труда си „Критий" Пла
тон казва, че главният град на Атлантида бил съставен от три 
пръстена суша, разделени от вода, както е показано на фиг. 4-5. 
Освен това, според него градът бил построен от червен, черен и 
бял камък. Ще разберете смисъла на казаното, когато говорим 
за Великата пирамида. 



Д е ц а т а н а Л е м у р и я с а п р и з о в а н и 

Изведнъж, само за един ден, мозъкът на Атлантида - Наа-
калската школа на мистериите - вдъхнала живот на Дървото 
на Живота върху повърхността на Атлантида. Образували се 
енергийни вихри, които излизали навън от центъра на всеки 
кръг от Дървото на Живота. След създаването на вихрите мо
зъкът на Атлантида започнал да призовава децата на Лемурия 
на фини нива. Милиони и милиони лемурийци, които по онова 
време живеели по западното крайбрежие на Северна и Южна 
Америка и на други места, започнали да усещат, че Атланти
да ги притегля към себе си. Започнало великото преселение 
- обикновените хора от потъналата Лемурия тръгнали към Ат
лантида. Не забравяйте, че те били дясномозъчни същества от 
женския аспект и психичната комуникация не била проблем за 
тях. Обаче лемурийското тяло на съзнанието било достигнало 
възрастта едва на 12-годишно момиче като планетарно съзна
ние. То все още било дете и някои от центровете му не функ
ционирали; лемурийците работели с тези енергии и успели да 
овладеят само осем от десетте. Затова всеки новопристигнал 
бил привлечен към един от тези осем центъра в Атлантида в за
висимост от индивидуалната си природа. Те се заселили там и 

започнали да строят градове. 
Останали два вихъра, кои

то никой не използвал - нито 
един човек. Те привличали 
към себе си живот, защото 
природата не търпи празно 
пространство. Тя ще намери 
начин да го запълни. Напри
мер, ако шофирате по магис
тралата след друг автомобил 
и изостанете твърде много 
от него, някой веднага ще се 
провре на освободеното мяс-

Фиг. 4-5. Град Посейдон в Атлантида ТО, нали? Ако оставите праз-

но място, животът ще се намеси и ще го запълни. Именно това 
се случило и в Атлантида. 

Въпреки че лемурийците заселили областите само около 
осемте вихъра, летописите на майте ясно говорят, че при по
тъването на Атлантида там е имало 10 града. Можете да видите 
тези хроники в Кодекса „Троано"*, който днес се намира в Бри
танския музей. Този документ е поне на 3500 г. и в него под
робно се описва потъването на Атлантида. Създаден е от майте 
и според френския историк Льо Плонжон, който го е превел, 
там се съдържа автентичното описание на катастрофата. Ето 
какво се казва в него: „5 година 6 Кан на 11-ти Мулук през 
месец Зак станали ужасни земетресения, които продължили 
без прекъсване до 13-ти Чин. Страната на хълмовете на Муд, 
Земята Му, била принесена в жертва, след като два пъти се 
надигнала. Тя внезапно изчезнала за една нощ, а водата непре
къснато се разтърсвала от вулканични изригвания. Тъй като 
сушата била притисната от всички страни, тя потъвала и 
се издигала няколко пъти на различни места. Накрая водата 
победила и десет държави били разкъсани на части и разпръс
нати, безсилни да устоят на мощните трусове. Те потънали 
заедно със своите 64 милиона обитатели ". 

Споменатите „десет държави" съответстват на десетте кръга 
на Дървото на Живота. Ако разгледате този документ, ще ви
дите един изключително изискан и високоорганизиран град и 
вулканите, които изригват вътре в него и отвсякъде наоколо; ще 
видите как се разрушават пирамидите и всичко останало и как 
хората се качват в лодките и се опитват да се спасят. Описа
нието е дадено на езика на майте, които са използвали образно 
пиктографско писмо. 

* Троански кодекс - „Кодексите" са летописи, създадени от цивилизация
та на майте в доколумбовата епоха чрез характерното за тях образно пиктог
рафско писмо. Повечето от тези документи са унищожени по време на кон-
кистата през 16 век. Днес са останали само три кодекса или фрагменти от тях 
- Мадридски, Дрезденски, Парижки и Гройлиер. Троанският кодекс е част от 
Мадридския. Наречен е така по името на първия си собственик, дон Хуан Тро 
и Ортолано, испански професор по палеография. Датира от началото на 16 
век. В момента се намира в Британския музей в Лондон, (бел. прев.) 



Прекъснатата еволюция 

А в а т а н е и з п о л з в а н и в и х ъ р а 

п р и в л е к л и и з в ъ н з е м н и раси 

Според Т О Т , на Земята пристигнали две чужди раси, за да 
запълнят неизползваните вихри - не една, а цели две съвър
шено различни раси. Първата били юдеите, идващи от нашето 
бъдеще. Тот казва, че са дошли от място извън нашата планета, 
но не зная откъде точно. Юдеите приличали на ученик, който е 
завършил пети клас, но не си е взел изпитите и трябва да пов
таря годината. Те не успели да преминат в по-горното ниво на 
еволюция, така че трябвало да повтарят класа. С други думи, 
били като дете, което вече е минало материала от учебника по 
математика за пети клас. Знаели много неща, които ние все още 
не сме знаели. Те имали официално разрешение от Галактичес
кия съвет да стъпят на нашия еволюционен път в онзи момент. 
Според Тот, те донесли със себе си много идеи и възгледи, за 
които тогава сме нямали представа, защото още не сме били 
достигнали до такива нива на осъзнаване. Според мен, тяхна
та намеса на практика била благоприятна за нашата еволюция. 
Тяхното пристигане и заселване на Земята не представлявало 
проблем. И може би изобщо нямало да има никакви проблеми, 
обаче на Земята пристигнала още една раса. 

Другата раса, която се появила по същото време, създала 
огромни проблеми. Съществата дошли от съседната планета 
Марс. (Зная, че това може да ви прозвучи странно, но думите 
ми звучаха още по-странно през 1985 г., когато хора като Ри
чард Хоугланд още не бяха започнали да говорят за същото.) 
Като се има предвид ситуацията по света днес, става ясно, 
че същата тази раса все още ни създава големи проблеми. 
Тайното правителство и финансовите магнати по света про
изхождат от Марс или имат предимно марсиански гени при 
минимално или липсващо емоционално/чувстващо тяло. 

М а р с след в ъ с т а н и е т о н а Л у ц и ф е р 

Според Тот, преди по-малко от милион години Марс много 
приличал на Земята. Там било много красиво. Имало океани и 
дървета и всичко било просто прекрасно. Но после се случило 
нещо, свързано с „въстанието на Луцифер". 

Още от самото начало на експеримента, в който участваме и 
ние -а цялото Божие творение е един експеримент - били нап
равени четири опита, подобни на въстанието на Луцифер (ако 
можем да го наречем въстание). С други думи, още три същества 
освен Луцифер са се опитвали да направят същото, но всеки път 
опитите завършвали с пълен хаос в цялата Вселена. 

Преди повече от милион години марсианците се присъедини
ли към третото въстание - третия път, когато живите същества 
се опитали да направят такъв експеримент. Опитът се провалил 
драматично. Навсякъде имало разрушени планети и Марс била 
една от тях. Живите същества се опитали да създадат реалност, 
отделена от Бога - нещо, което на практика се случва днес при 
нас. С други думи, част от живите същества решили да се отде
лят от всички останали и да създадат своя собствена реалност. 
Тъй като все пак Бог е във всичко и във всеки, е добре, значи 
може да се направи. Единственият проблем е, че досега никой не 
е успявал. И все пак те предприели поредния експеримент. 

Когато някой се опитва да се отдели от Бога, той вече не е 
свързан с реалността чрез Любовта. Така че, когато марсианци
те (както и много други същества) си създали отделна реалност, 
те прекъснали връзката си с любовта - премахнали емоционал
ното си тяло - и по този начин станали изцяло мъжки същества, 
с много малко или никакво присъствие на женския аспект. Те 
били същества, изцяло основани на логиката и без никакви емо
ции. Те били чиста логика, също като г-н Спок от филма „Стар 
Трек". На Марс, както и на хиляди други места във Вселената, се 
случвало едно и също: накрая всичко завършвало с непрестан
ни битки, защото съществата не познавали нито състраданието, 
нито любовта. Марс се превърнал в бойно поле и това продъл
жавало неспирно, докато накрая станало ясно, че планетата няма 



да оцелее. Очевидно марсианците унищожили атмосферата си и 
разрушили повърхността на своята планета. 

Преди това, обаче, те построили огромни тетраедърни пира
миди, които ще видите на снимки във втория том на тази книга. 
След това построили тристранни, четиристранни и петостранни 
пирамиди и в крайна сметка изградили комплекс, който можел 
да създаде изкуствена Мер-Ка-Ба. Виждате ли, може да се съз
даде транспортно средство, което да изглежда като космически 
кораб, или пък да се направи някакво друго устройство, което да 
изпълнява същите функции. Марсианците построили съоръже
ние, с помощта на което можели да надничат невероятно далеч 
напред и назад във времето и пространството. 

Малка група марсианци се опитали да избягат от Марс още 
преди да бъде разрушен, така че се прехвърлили в бъдещето и 
намерили идеалното място, на което да се преселят, ако плане
тата загине. Това място било на Земята, само че в нашето ми
нало - преди около 65 000 г. Те видели малък необитаем енер
гиен вихър на Атлантида. Не поискали разрешение. Тъй като 
били част от бунтовниците, те не преминали през нормалните 
процедури. Просто заявили: „Добре, хайде да го направим." 
Влезли направо във вихъра и по този начин се присъединили 
към нашия еволюционен път. 

М а р с и а н ц и т е н а с и л в а т д е т с к о т о с ъ з н а н и е 

н а х о р а т а и з а в з е м а т в л а с т т а 

Марсианците, които използвали машината (или съоръжени
ето) за придвижване през времето-пространството-измерения-
та, били само няколко хиляди. Първото нещо, което направи
ли, когато кацнали на Земята, било да поставят Атлантида под 
свой контрол. Те искали да обявят война и да завземат властта. 
Но поради това, че били малко на брой или може би по дру
ги причини, те се чувствали уязвими и не могли да го сторят. 
В крайна сметка отстъпили пред атлантите/лемурийците. Ние 
сме успели да предотвратим техните опити да ни завладеят, но 
не сме могли да ги отпратим. По онова време хората били на 

нивото на 14-годишно момиче в еволюционното си развитие. 
Все едно, че един доста по-възрастен мъж, на 60 или 70 г., на
силва 14-годишно момиче - без да го пита. С други думи, това 
било истинско изнасилване. Ние просто сме били насилени и 
не сме имали избор. Марсианците дошли и казали: „ Ние сме 
тук, независимо дали ви харесва, или не." Било им все едно 
как сме се чувствали ние. Съвсем същото по-късно направили 
белите хора с индианците в Америка. 

След като първоначалният конфликт завършил, било постиг
нато споразумение, че марсианците ще се опитат да разберат 
онзи компонент, който им липсвал - женския аспект - емоциите 
и чувствата, каквито изобщо не притежавали. Нещата горе-долу 
се уталожили за дълъг период от време. Но марсианците малко 
по малко започнали да внедряват своята лявомозъчна техноло
гия, за която лемурийците нямали никаква представа. Те поз
навали единствено дясномозъчните технологии, за които ние 
пък знаем твърде малко. Психотронните устройства, багетите 
за откриване на подземни води и всякакви пособия от този род 
са дясномозъчни технологии. Много от женските дясномозъчни 
методи биха ви потресли, ако можехте да ги видите в действие. 
Ако използвате пълния им потенциал, бихте могли да направите 
абсолютно всичко, което ви дойде наум, също както и с лявомо-
зъчните. Но тогава наистина няма да имате нужда от нито един 
от тях - това е великата тайна, която сме забравили! 

Марсианците продължавали да внедряват своите лявомозъч-
ни изобретения едно след друго, докато накрая променили по
лярността на нашия еволюционен път, защото хората започнали 
да „виждат" света през лявото мозъчно полукълбо и премина
ли от женски към мъжки аспект. Те променили своята истинска 
природа. Марсианците малко по малко започнали да контроли
рат нещата, докато накрая завзели властта без бой. Те прите
жавали цялата власт и всичките пари. Враждебното отношение 
между марсианците и лемурийците - причислявам и юдеите към 
лемурийците - така и не затихнало чак до последните дни на 
Атлантида. Те се мразели едни други. По същество лемурийците 
- женският аспект - били потискани и с тях се отнасяли като с 



по-низши същества. Трудно можело да се говори за взаимна лю
бов в отношенията. Нещо като брак, който не харесва на жената, 
но не мисля, че марсианските мъже ги е било грижа дали това се 
харесва на някого, или не. Нещата оставали в такова положение 
доста дълго време, може би до преди 26 000 г., когато бавно сме 
навлезли в следващата фаза. 

М и н и м а л н о т о и з м е с т в а н е 

н а п о л ю с и т е и п о с л е д в а л и я т с п о р 

Преди около 26 000 г. на Земята се наблюдавало поредно
то слабо изместване на полюсите и лека промяна в съзнанието. 
Това изместване станало тъкмо в онази точка на полярно коле
бание, наречено прецесия на равноденствията, на която отново 
се намираме днес (вж. долната малка елипса в точка А на фиг. 
4-6). Изместването не е голямо, но учените са го забелязали. 
Двете малки елипси в големия цикъл посочват местата, където 
винаги стават промените, а сега ние пак сме в точка А. 

По време на това изместване на полюсите малка част от Ат
лантида, може би колкото половината от Роуд Айланд, потънала 
в океана. Това много изплашило атлантите и те си помислили, 

че ще изгубят целия си континент, както станало с Лемурия. 
По онова време те били забравили по-голямата част от способ
ностите си да предвиждат бъдещето. Дълго време треперели от 
страх, просто защото не знаели със сигурност какво ги очаква. 
След сто години те още се страхували, но постепенно опасения
та им започнали да се разсейват. За да се успокоят напълно, им 
трябвали повече от 200 години. 

Атлантида се намирала малко след точка А в долната елипса, 
когато хората престанали да се страхуват, че на Земята могат 
да настъпят някакви промени. Но споменът все още бил жив. 
Известно време нещата при тях се развивали добре, но някъде 
преди 13-16 000 години, като гръм от ясно небе, към Земята се 
приближила комета. Атлантите знаели за нея още когато била в 
открития космос, защото разполагали с много по-развита техно
логия от нашата. Те я наблюдавали как се приближава. 

В Атлантида назрявал сериозен конфликт. Марсианците, ко
ито били малцинство, въпреки че държали властта в ръцете си, 
искали да взривят кометата в небето с лазерните си технологии. 
Но сред лемурийците започнал масов протест срещу използва
нето на лявомозъчните марсиански технологии. Женския аспект 
казал: „Тази комета е част от Божествения план и ние трябва 
да оставим нещата да се развият по естествен начин. Нека се 
сблъска със Земята. Значи така е трябвало да се случи." 

Разбира се, марсианците отговорили: „Не! Нека я взривим в 
небето. Имаме много малко време, иначе всички ще загинем". 
След дълги спорове марсианците най-накрая с нежелание се съг
ласили да оставят кометата да се удари в Земята. Тя навлязла в 
атмосферата със силен рев и паднала в океана край западните 
брегове на Атлантида, близо до мястото, където сега се намира 
град Чарлстън, щата Южна Каролина, само че по онова време 
тази област се намирала на дъното на Атлантическия океан. Днес 
остатъците от тази комета са разпръснати из четири американс
ки щата. Учените убедително доказаха, че тя наистина е паднала 
на Земята някъде преди 13-16 000 г. Хората и досега намират 
парчета от нея. Въпреки че по-голямата част паднала в района на 
днешен Чарлстън, едно или две от най-големите парчета ударили 



югозападната част на главния континент. Те оставили два огром
ни кратера на дъното на Атлантическия океан, които наистина 
биха могли да станат причина за потъването на Атлантида. Тя 
обаче не потънала тогава, а поне след няколкостотин години. 

С ъ д б о н о с н о т о р е ш е н и е н а м а р с и а н ц и т е 

Станало така, че по-голямото парче от кометата, което се 
разбило в югозападната част на Атлантида, паднало точно там, 
където живеели марсианците, и убило повечето от тях. Те стра
дали най-много от факта, че позволили на кометата да падне. О, 
за тях това било твърде унизително и болезнено. Тогава се пос
тавило началото на големия упадък на земното съзнание. Били 
посети семената на дървото, чиито горчиви плодове събираме 
до днес. Марсианците казали: „Край. Разделяме се с вас. Отсега 
нататък ще правим каквото си искаме. Вие правете каквото си 
искате, но ние ще живеем както ни харесва и ще се постараем да 
контролираме съдбата си. И повече няма да ви слушаме." Знаете 
какво става след подобни разговори. Виждате какво се случва с 
разведените семейства по цял свят. Ами децата на тези семейст
ва? Погледнете нашия свят! Ние сме тези деца! 

Разбира се, марсианците решили да завземат властта на Зе
мята. Жаждата им за контрол - основния начин, по който те 
взаимодействали с реалността - растяла заедно с гнева им. Те 
започнали да изграждат строителен комплекс, подобен на онзи, 
който някога издигнали на Марс, за да създадат нова изкустве
на Мер-Ка-Ба. Само че оттогава били изминали 50 000 земни 
години и те не си спомняли точно какво трябва да направят, ма
кар да смятали, че знаят. И така, те построили съоръженията си 
и започнали експеримента. Той бил пряко свързан с веригата 
от Мер-Ка-Би, започнала с експеримента на Марс преди близо 
милион години. По-късно на Земята беше направен още един 
такъв експеримент през 1913 г. и друг през 1943 г. (така нарече
ният Експеримент Филаделфия), после още един през 1983 г. (на
речен Експеримента Монток), и може би още един, който имат 
намерение да направят през тази година (1993 г.) край остров 

Бимини. Тези дати всъщност са „прозорци във времето", които 
са отворени и свързани с хармоничността на ситуацията. За да 
е успешен, експериментът трябва да съвпада по време с тези 
прозорци. 

Ако марсианците бяха успели да създадат хармонична из
куствена Мер-Ка-Ба, те щяха да постигнат пълен контрол над 
планетата, ако такова е било намерението им. Те биха могли да 
заставят всекиго на тази планета да направи каквото поискат, 
въпреки че това в крайна сметка би довело до собствената им ги
бел. Нито едно висше същество не би установило такъв контрол 
над другите, ако разбира истински реалността. 

О п и т ъ т н а м а р с и а н ц и т е 

д а с ъ з д а д а т М е р - К а - Б а с е п р о в а л я 

Марсианците издигнали съоръженията си на Атлантида, под
готвили целия експеримент и натиснали бутона, за да задействат 
енергийния поток. Почти веднага изгубили контрол над експе
римента - сякаш пропадали през пространството и времето. Раз
рушенията били толкова ужасни и чудовищни, че не бих могъл 
да ви ги опиша. В тази реалност едва ли може да съществува по-
голяма грешка от това, да се създаде неконтролируема изкустве
на Мер-Ка-Ба. Експериментът разкъсал нисшите измерения на 
Земята - не висшите, а именно нисшите. Да си послужим с една 
аналогия: различните органи в човешкото тяло - сърцето, стома
хът, черният дроб, очите и т. н. - са разделени помежду си чрез 
мембрани. Представете си, че вземете нож и си разпорите сто
маха - точно по същия начин били разкъсани пространствените 
измерения на Земята. Всеки духовен аспект е отделен от остана
лите чрез такива мембрани, защото те не бива да се смесват. В 
стомаха ви не бива да има кръв, тя трябва да тече по артериите 
и вените. Предназначението на кръвните клетки е различно от 
това на стомашните клетки. 

Онези марсианци направили нещо, което едва не погубило 
Земята. Екологичната катастрофа, която преживяваме днес, е 
дреболия в сравнение със случилото се тогава, макар че днеш-



ните ни проблеми са пряк резултат от онова, което сме напра
вили много, много отдавна. Ако проявим достатъчно любов и 
правилно разбиране, околната среда може да бъде възстанове
на дори сега за един-единствен ден. Но ако онзи марсиански 
експеримент беше продължил, щеше да разруши Земята зави
наги. Никога вече нямаше да можем да я използваме за засява
не на живот. 

Марсианците направили много, много голяма грешка. На 
първо място, това неконтролируемо поле Мер-Ка-Ба позволи
ло на огромно количество духове от нисшите измерения да се 
доберат до висшите земни нива. Те били вкарани насила в един 
свят, който не познавали и не разбирали, и затова изпитвали ог
ромен страх. Те искали да живеят - трябвали им тела - така че 
направо влизали в хората, стотици от тях се вмъквали в телата 
на атлантите. Атлантите не могли да спрат това нахлуване в те
лата си. Накрая почти всеки човек на Земята бил обсебен от тези 
същества от други измерения. Духовете всъщност били земни 
същества като нас, но идвали от друго измерение и затова били 
твърде различни. Настъпила пълна катастрофа - най-голямата, 
която Земята някога е виждала. 

Б е р м у д с к и я г п т р и ъ г ъ л н и к -

н а с л е д с т в о о т р а з р у ш е н и е т о 

ОПИТЪТ на марсианците да завземат цялата власт над света се 
провел край един от атлантските острови - в района, който днес 
наричаме Бермудски триъгълник. Там, на дъното на океана лежи 
едно от техните съоръжения, в което има три въртящи се звезд
ни тетраедъра, създаващи три насложени едно върху друго елек
тромагнитни полета. Те образуват огромна изкуствена Мер-Ка-
Ба, която излиза над повърхността на океана и се разпространя
ва в открития Космос. Тази Мер-Ка-Ба е напълно неуправляема. 
Нарича се Бермудски триъгълник, защото върхът на един от 
тетраедрите - неподвижният - стърчи над водната повърхност. 
Другите две полета се въртят в противоположни посоки - и по
лето, което се движи по-бързо, понякога се завърта по часовни-

ковата стрелка, а това води до много опасна ситуация. (Когато 
казваме „по часовниковата стрелка", имаме пред вид източника 
на полето, а не самото поле. Така изглежда, че самото поле се 
движи обратно на часовниковата стрелка.) Ще разберете това, 
когато научите повече за Мер-Ка-Ба. Когато по-бързото поле 
се движи обратно на часовниковата стрелка (от своя източник), 
тогава всичко е наред; но когато по-бързото поле се движи по 
часовниковата стрелка (от своя източник), тогава настъпва из
кривяване на времето и пространството. Много от самолетите и 
корабите, изчезнали в района на Бермудския триъгълник, бук
вално са отишли в други измерения заради неконтролираното 

поле Мер-Ка-Ба. 
Основната причина за повечето извращения в човешките 

взаимоотношения по света, като войните, семейните пробле
ми, емоционалните разстройства и т.н., се дължи на това неба-
лансирано поле. Поради начина, по който е устроена Вселена
та, то предизвиква изкривявания не само на Земята, а и далеч, 
далеч, далеч отвъд нейните предели - в открития Космос. Това 
е причината, поради която расата от извънземни същества, 
наричани Сивите, както и други извънземни цивилизации, за 
които ще говорим, когато му дойде времето, се опитват да поп
равят пораженията от онзи експеримент в древността. Това е 
огромен проблем, който излиза далеч извън пределите на Зе
мята. Стореното някога на Атлантида противоречи на всички 
галактически закони. Било е противозаконно, но те все пак 
са го направили. Проблемът ще бъде решен, но не по-рано от 
2012 г. Извънземните цивилизации не могат да направят кой 
знае колко, но вероятно ще продължават да опитват. В крайна 
сметка ще успеят. 

Забележка: 

Обръщам се към онези, които смятат, че до 2012 г. ще напуснем 

това измерение - може би сте прави. Според Тот, коригирането на 

това атлантско поле ще бъде завършено до триизмерната 2012 г., 

а макар че тогава Земята вече може да е преминала поне в четвър

тото измерение. 



Решението: Р е ш е т к а т а 
на Х р и с т о в о т о съзнание 

В и с ш и т е у ч и т е л и п о м а г а т н а З е м я т а 

По времето, когато се провалил експериментът с изкустве
ната Мер-Ка-Ба, на Земята имало около 1600 Висши учители, 
които направили всичко възможно, за да се справят с положе
нието. Те се опитвали да запечатат пространствените измере
ния, да измъкнат колкото може повече низши духове от телата 
на хората и да ги изпратят обратно в техните светове. Напра
вили, каквото могли, на всички достъпни за тях нива. Накрая 
успели да измъкнат повечето от духовете и коригирали нещата 
до 90-95 %, но хората и до днес откриват тези странни същес
тва, живеещи в техните тела. Цялата система на Атлантида -
финансова, социална, всички представи за живота - дегенери
рала и се сринала. Континентът Атлантида и неговите жители 
започнали да боледуват. Страдали от странни болести. Целият 
континент просто се опитвал да оцелее и да доживее до следва
щия ден. Положението непрекъснато се влошавало. Дълго вре
ме Земята съществувала в истински ад и ужас. Ако Висшите 
учители не успеели да се справят с катастрофата, може би щял 
да настъпи краят на света. 

Висшите учители (най-висшите нива на съзнанието по оно
ва време) не знаели какво да предприемат, за да върнат хората 
обратно към състоянието на благоденствие. Казвам ви, че на
истина не знаели какво да правят. Те били деца по отношение 
на събитията, които се стоварили върху главите им, и нямали 
представа как да се справят с тях. Така че започнали да се мо
лят. Обърнали се към висшите нива на съзнание. Призовавали 
всеки, който би могъл да чуе молбата им, включително Великия 
Галактически съвет. Те се молили и молили. Така че проблемът 
бил разгледан на много високи нива. 

Това не било първото събитие от този род, подобни неща 
се били случвали по-рано и на други планети. Затова нашите 

Висши учители и техните галактически приятели знаели, че за 
нас това е краят на щастливите времена, че ще паднем от вис
шите нива на съзнание, на които сме се намирали, преди да ни 
сполети бедата. Те знаели, че ще паднем надолу по стълбата на 
живота. Опитвали се да разберат как биха могли да ни върнат 
отново в старото русло след пропадането и знаели, че трябва 
да го направят бързо. Искали да изцелят цялата планета - както 
светлината, така и мрака. Нямали намерение да лекуват само 
марсианците или само лемурийците, или само на част от Зе
мята. Стараели се да открият начини за лечение на Земята като 
цяло, с всичките й обитатели. 

Висшите нива на съзнание не разделят света на „ние и те". 
Има само едно съзнание, което пронизва целия живот. Те се 
стараели да върнат всекиго към състоянието на взаимна любов 
и уважение. Знаели, че единственото решение е ни върнат към 
Христовото съзнание - онова ниво на съществуване, на което 
можем да видим Цялото; знаели, че оттам нататък можем да про
дължим да живеем в атмосфера на любов и съпричастие. Ясно 
им било, че ако се върнем на истинския си път, до края на цикъла 
от 13 000 години, който настъпва сега, цялата планета ще навле
зе в Христовото съзнание. Ако дотогава не успеем да го достиг
нем, никога няма да се справим. Ще разрушим самите себе си. 
Въпреки че духът е вечен, цикълът на живота временно ще бъде 
прекратен. 

Единственият проблем бил в това, че не бихме могли да се 
върнем към Христовото съзнание самостоятелно, не и за такъв 
кратък срок. След като сме паднали на такова ниско ниво, би 
било нужно много, много време, за да се върнем сами по естест
вен път. И така, проблемът наистина бил в липсата на време. Ние 
сме били част от едно по-голямо съзнание, което ни обичало, и 
от любов към нас то искало да ни помогне да се върнем колкото 
може по-скоро към осъзнатото безсмъртие. Все едно че детето 
ви си е ударило много силно главата и е получило сътресение на 
мозъка. Бихте искали бързо да го върнете в съзнание. 

Накрая било взето решение да се проведе един вид стандартна 
оперативна процедура, която обикновено върши работа в такива 



ситуации, макар и не винаги. С други думи, това бил експеримент. 
Хората от Земята трябвало да станат обект на експериментален 
галактически проект с надеждата, че ще получат помощ. Трябвало 
да експериментираме върху самите себе си. Опитът не се извър
швал от извънземните или от някакви други същества; те просто 
ни показали какво да правим. Получили сме указания как да го 
проведем и ние фактически сме го направили... успешно. 

А съществата от Сириус? Нашите помощници искрено вярва
ли, че ще се справим, макар да знаели, че има риск. Всъщност те 
не биха получили разрешение от Галактическия съвет да прове
дат този експеримент, ако не са вярвали искрено, че ще успеем. 
Не можеш да излъжеш Галактическия съвет. 

П л а н е т а р н а т а р е ш е т к а 

Тук му е МЯСТОТО да ви разкажа за решетките, за да раз
берете какво решили да направят висшите сили. Планетар
ната решетка е етерна кристална структура, която обгръща 
планетата и поддържа съзнанието на всеки отделен индивид, 
на всички живи същества. Да, тя съдържа електромагнитен 
компонент, свързан с третото измерение, но също така има 
съответни компоненти за всяко от по-високите нива. Науката 
в крайна сметка ще открие, че всеки вид, живеещ на Земята, 
притежава своя решетка. Първоначално на Земята е имало 30 
милиона решетки, но сега те са около 13-15 милиона, като 
количеството им бързо намалява. Дори да съществуват само 
две бръмбарчета от един вид на тази планета, които си пълзят 
някъде в щата Айова, те също имат своя решетка, която об
хваща цялата планета, иначе не биха могли да съществуват. 
Такива са правилата на Играта. 

Всяка от тези решетки е уникална и притежава собствена ге
ометрична форма; няма друга като нея. Както тялото на всеки 
вид е уникално, така е уникален и начинът, по който той интер
претира реалността. Решетката на Христовото съзнание около 
Земята поддържа Христовото съзнание на нашата планета и 
ако я няма, не можем да достигнем до неговото ниво. Тази ре-

шетка е съществувала още по времето на Атлантида, въпреки 
че тогава сме били много млади, и започвала да функционира 
в определени моменти по време на прецесията на равноденст
вията. Знаело се, че действията на марсианците ще я доведат 
до пасивно състояние, така че било решено тя да се активира 
по изкуствен начин. Трябвало да бъде жива, но създадена по 
изкуствен начин - също както се създава синтетичен кристал 
от живата клетка на естествения кристал. После, когато настъ
пи подходящото време и с надеждата, че дотогава няма да се 
самоунищожим, новата решетка трябвало да бъде завършена и 
ние отново да се издигнем на предишното си ниво на съзнание. 
За да ви обясня ефекта решетката, ще използвам за пример Те
орията за стотната маймуна. 

Т е о р и я т а з а с т о т н а т а м а й м у н а 

Може би сте чели книгата на Кен Кийс „Стотната майму
на" или пък издадената преди това книга на Лайъл Уотсън 
„Приливът на живота: Биология на несъзнаваното", в която 
се описва 30-годишният научно-изследователски проект вър
ху японската маймуна Масаса /иасаШ. На остров Кошима в 
Япония живеела дива колония от тези маймуни. Учените ги 
хранели със сладки картофи (батати), като им ги хвърляли в 
пясъка. Маймуните обичали да хапват сладки картофи, но не 
ги харесвали мръсни и оваляни в пясъка. Една самка на 18 ме
сеца на име Имо открила, че може да реши този проблем, като 
измие картофите. Тя научила на този номер и майка си. Друж
ките й също усвоили този нов метод и го показали на своите 
майки. Скоро всички млади маймуни си миели сладките кар
тофи, но само онези възрастни маймуни, които подражавали 
на децата си, се научили да правят същото. Учените наблюда
вали това поведение на маймуните между 1952 и 1958 г. 

После изведнъж през есента на 1958 г. неголемият брой май
муни, които си миели картофите на остров Кошима, достигнали 
критична маса, която д-р Уотсън произволно отбелязал с цифра
та 100,и-хоп! -почти всяка маймуна на острова започнала да си 



зрителите къде се намират всички лица на снимката - едно по едно. 
Само след няколко минути останалите изследователи в Австралия 
повторили експеримента с нови участници. Изведнъж всички хора 
започнали с лекота да забелязват повечето от лицата. 

В този момент учените разбрали, че са открили нова, неизвест
на дотогава човешка способност. Обаче на аборигените в Австра
лия отдавна им е известен този „непознат" аспект от нас. Те знаят, 
че съществува енергийно поле, свързващо всички хора. Дори в 
нашето общество сме наблюдавали как някой някъде по Земята 
изобретява нещо много сложно и в същия момент друг човек, на 
другия край на света изобретява съвсем същото нещо, въз основа 
на същите принципи и същите идеи. Обикновено всеки от изоб
ретателите казва: „Ти си го откраднал от мен. То беше мое. Аз го 
направих пръв." Това се е случвало много, много пъти, при това 
от доста време. Но след Австралийския експеримент стана ясно, 
че със сигурност има нещо, което ни свързва. 

П р а в и т е л с т в а т а о т к р и в а т Р е ш е т к а т а 

и з а п о ч в а н а д п р е в а р а т а з а к о н т р о л в ъ р х у н е я 

Още в началото на 60-те ГОДИНИ на XX век американското и рус
кото правителства откриха тези електгхмапштни полета или решет
ки около планетата. Човешките решетки - да, те са повече от една 
- са разположени високо над Земята, на височина повече от 100 км. 

Помните ли какво ви казах за петте нива на съзнание, които 
съответстват на различния брой гени и на различния ръст на тя
лото? Е, днес на Земята има само три нива на съзнание. Другите 
две в момента са недосегаеми за нас. Първото ниво е първобит
ното съзнание, второто е нашето сегашно съзнание, а третото е 
Христовото съзнание или Съзнанието на Единството, към което 
предстои да преминем. След Падането преди около 13 000 годи
ни около Земята имало само две активни човешки решетки - на 
първото и на второто ниво. Например, австралийските абориге
ни са на първото, а ние, мутантите, на второто. (Така ни наричат 
- мутанти - защото сме мутирали до днешното си състояние). 
Науката е провела твърде малко изследвания върху австралийс-

мие картофите без каквито и да било външни подбуди. Ако това 
се било случило само на този остров, учените вероятно щяха да 
предположат, че маймуните имат някаква форма на общуване и 
да започнат да я изследват. Но събратята им от околните остро
ви също започнали да си мият картофите. Вече го правели дори 
маймуните от Такасакияма - на континента. Но двете стада не 
биха могли да общуват помежду си - поне по никакъв известен 
на науката начин. За пръв път учените виждали такова нещо. 
Те решили, че трябва да съществува някаква морфогенетична 
структура (или поле), която обхваща всички тези острови и чрез 
която маймуните могат да общуват. 

С О • 
( п о т н и я т ч о в е к 

Много хора размишлявали над феномена на „стотната май
муна". После, след няколко години група учени от Австралия и 
Великобритания се запитали дали хората притежават също така
ва решетка като маймуните. Те провели експеримент. Направи
ли фотографска снимка, на която имало стотици човешки лица. 
Цялата снимка се състояла от лица, малки и големи, в очите им 
също имало лица, но когато я погледнете за пръв път, ще разли
чите само шест или седем от тях. За да видите останалите, ще 
трябва да се поупражнявате. Обикновено най-напред се налага 
някой да ви посочи къде да ги търсите. 

Учените занесли снимката в Австралия и провели там изследва
нето си. Те избрали определен брой хора от различни социални гру
пи и показали снимката на всеки от тях, като им оставили известно 
време да я разгледат. Показвали им снимката за малко и ги питали: 
„Колко лица виждате тук?" За времето, което им предоставяли, 
хората обикновено стигали до шест, седем, осем, девет, най-много 
десет лица. Малък процент разпознавали повече. Когато броят на 
участниците в експеримента нараснал до няколкостотин души, уче
ните подробно записали наблюденията си и част от тях заминали 
за Англия - на другия край на Земята - където показали снимката 
в една програма на ВВС по местна кабелна телевизия, която се из
лъчвала само на територията на Англия. Те старателно посочили на 
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ките аборигени, затова нашите правителства не знаеха нищо за 
тяхната решетка. Но затова пък са правили много изследвания 
върху нас и със сигурност са определили как изглежда нашата 
решетка: тя е основана върху триъгълници и квадрати. Тази ре
шетка, която обхваща цялата планета, носи доста мъжки характе
ристики. Сега над нас има трета решетка, която наричаме Решет
ка на Единното съзнание или просто следващото стъпало. Тя се 
появи там на 4 февруари 1989 г. - напълно завършена. Без тази 
решетка, приятели, с нас щеше да е свършено. Но вече я има. 

Правителствата научиха за пръв път за Решетката на второто 
ниво в началото на 40-те години на XX век. Разбирам, че това 
мое твърдение противоречи на предишното. Но все пак смятам, 
че Решетката е била открита дори преди Теорията за стотната 
маймуна. Поради избухването на Втората световна война прави
телствата започнаха да строят военни бази по целия свят на доста 
затънтени места, като например на остров Гуам. Защо са избрали 
точно тях? Със сигурност не поради причините, които са обявили 
официално. Наложете Решетката върху военните бази по света, 
особено тези на Русия и САЩ и - я виж ти! - базите почти вина
ги са разположени на пресечните точки на Решетката - точно по 
върховете или върху малките спирали, които излизат от пресеч
ните точки. Фактът, че двете империи са разположили военните 
си бази именно на тези места, не би могъл да бъде просто съвпа
дение. Те се опитват да поставят Решетката под контрол, защото 
ако могат да я управляват, биха могли да контролират всичките ни 
мисли и чувства. Между тези две правителства се водеше тайна 
война. Обаче след 1970 г. характерът й се промени - ще говорим 
по-късно за това. Разбира се, зад правителствата както на САЩ, 
така и на Русия стоеше тайното правителство, което контролира
ше външните прояви и времетраенето на този конфликт. 

К о г а и к а к е с ъ з д а д е н а Р е ш е т к а т а 

Сега, след като имаме тази допълнителна информация, да 
продължим с трагедията на Атлантида. Проектът по възстановя
ване на Решетката бил започнат от трима души: Тот, същество 
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на име Ра и същество на име Арарагат. Те отлетели на мястото, 
където се намира днешен Египет, в района, който сега се на
рича платото Гиза. По онова време там не е имало пустиня, а 
тропически джунгли, и областта се наричала Земята на Кхем, 
което означава „Земята на косматите варвари". Тримата отишли 
именно там, защото точно в тази точка от Земята излизала оста 
на старата Решетка на Единното съзнание. Според указанията 
на Висшия разум те имали намерение да построят нова Решетка 
върху старата ос. 

Трябвало да изчакат подходящия момент - когато прецесията 
на равноденствията премине през най-ниската точка на упадъка 
на съзнанието - за да започнат работата си, а тази точка все още 
се намирала далеч в бъдещето. След това им оставал малко по-
малко от половин цикъл, около 12 900 години, за да я завършат 
до края на нашия XX век. Не можем да продължаваме по този 
начин, защото ще разрушим себе си и планетата си. 

Най-напред трябвало да завършат Решетката на висшите 
нива, след това да построят физически храмове в това измере
ние, преди новата Решетка на Единното съзнание да започне да 
функционира. След като Решетката бъде задействана и балан
сирана, те трябвало да ни помогнат да започнем осъзнато да се 
движим към по-висшите светове на битието и да тръгнем отново 
по нашия път към дома - при Бог. 

И така, Тот и приятелите му стигнали до онази точка, където 
вихърът на Единното съзнание излизал от Земята. Тя се намира
ла на разстояние около една миля от мястото, където днес сред 
пустинята се издига Великата пирамида, но по онова време била 
някъде посред тропическите джунгли. Концентрирали се точно 
над оста на вихъра на земната повърхност, пробили отвор, кой
то навлизал на около миля навътре в Земята, и го облицовали 
с тухли. Това им отнело само няколко минути, защото те били 
същества от шестото измерение и каквото помислели, веднага 
ставало. Било им много лесно. 

След като направили отвора, съвпадащ с оста на Един
ното съзнание, те очертали 10 спирали по закона на Злат
ното сечение, които излизали от този отвор, и определили 



посоката на движението им над повърхността на Земята. 
Използвали отвора като ос, като започнали от най-долу, и 
очертавали пътя на енергийните спирали, които излизали от 
отвора, завъртали се нагоре и отивали в Космоса. Една от 
спиралите излизала от Земята близо до мястото, където днес 
се намира Великата пирамида. След като я локализирали, те 
направили малка каменна постройка пред отвора; тази пост
ройка е ключът към целия комплекс в Гиза. После изградили 
Великата пирамида. 

Тот твърди, че именно той я е построил, а не Хеопс. Каза 
ми, че е била завършена около 200 г. преди изместването на 
оста. Върхът на пирамидата, ако най-горният камък си беше 
на мястото, се пада точно на извивката на спиралата. Тримата 
разположили центъра на отвора в една линия с южната фаса
да на каменната постройка и северната фасада на Великата 
пирамида. Топографията им е просто удивителна. Въпреки че 
съоръженията се намират на миля разстояние едно от друго, 
южната фасада на каменната постройка и северната фасада 
на Великата пирамида са перфектно подредени в една линия. 
Едва ли днес бихме могли да се справим по-добре, дори с по
мощта на съвременната техника. 

По-късно били построени другите две пирамиди, също точно 
върху спиралата. Фактически именно по този начин е бил отк
рит отворът с помощта на аерофотоснимки. Някой забелязал, че 
пирамидите са подредени в логаритмична спирала. После прос
ледили пътя й назад до началото и стигнали до тази точка. Там 
намерили отвора и каменната постройка. Мисля, че откритието 
беше направено в началото на 80-те години. Отразено е в изс
ледването на Роки Маккалън през 1984 г. 

Виждал съм отвора и постройката със собствените си очи. Смя
там, че това е най-важното място в Египет, същото мисли и Едгар 
Кейси. На известно разстояние от първата спирала - колкото един 
квартал в съвременен град - има още един отвор и втората спи
рала започва малко по-различно, но после бавно, асимптотично се 
наслагва върху първата. Създателите на тези спирали около отво
рите трябва да са имали твърде изтънчено и дълбоко разбиране за 

* Град в Тунис, край който на 1200 м височина се намира древноримски 
Храм на водата, свързан с Картаген чрез акведукт. (бел. прев.) 

живота. (Ще обясня по-късно и това.) И така, тези две завършени 
спирали определили оста, по която в крайна сметка трябвало да се 
създаде Решетката на Единното съзнание около Земята. 

Забележка: 

Във филма „Старгейт" Ра не е изобразен с необходимото ува

жение. Всъщност той е един от Висшите учители и същество на 

Светлината, не на злото. 

С в е щ е н и т е м е с т а 

След като започнали да изграждат новата решетка върху ста
рата разрушена решетка и построили едната пирамида по кривата 
на спиралата, Тот, Ра и Арарагат отбелязали на картата повече от 
83 000 точки по Земята, където тези две енергийни линии завиват 
и се пресичат. В четвъртото измерение - едно стъпало по-високо 
от нашето - те създали цяла мрежа от постройки и структури, 
като ги локализирали по възловите точки на тази енергийна мат
рица. Всички тези структури били разположени или по законите 
на Златното сечение, или по спиралите на Фибоначи, и всички се 
намирали в математическо съотношение с онази единствена точ
ка в Египет, която днес се нарича Слънчев Кръст. 

Местоположението на свещените места по цял свят не е слу
чайно. Всяко от тях е създадено от един единствен разум - от 
Мачу Пикчу до Стоунхендж и Загуан*, което и да назовете. 
Почти всяко от тях (с много малки изключения) било създадено 
от един единствен разум. Тези данни са изнесени от Ричард Хо-
угланд, въпреки че той не беше първият. Вижда се как от една 
свещена точка може да се екстраполира друга, после следваща 
и т. н. Тези места не са свързани с конкретно време, защото са 
построени в различни епохи, освен това не влизат в рамките на 
определена култура или географско местоположение. Те оче
видно са създадени от един разум, който е координирал цялата 



* Наричан „пирамидон". (бел. прев.) 

лата пирамида. С дру
ги думи, има си всички 
малки помещения в съ
ответните пропорции и 
се намира в Залата на 
Хрониките. Останалите 
две пирамиди завърш
ват с остри върхове; 
само Великата пирами
да завършва с плоска 
повърхност. Липсваща- фиг 4.7 Великата пирамида 

та част не е много мал
ка - основата й има площ около 7,3 кв. м. Ако се качите на върха 
на пирамидата, ще се окажете върху обширна платформа. Всъщ
ност тя е ракетна площадка за един много необикновен кораб, 
който съществува на Земята. 

Недалеч от Великата пирамида се намира Сфинксът. Спо
ред „Изумрудените скрижали" и Тот, Сфинксът е на много, 
много повече от 10-15 000 години, както е предположил Джон 
Антъни Уест. Има един факт, който много съвременни изс
ледователи не вземат под внимание - през по-голямата част 
от новата история Сфинксът е оставал заровен в пясъците. 
Всъщност когато Наполеон отишъл да го разгледа, се виждала 
само главата му. Сфинксът бил изцяло погребан в пясъците 
поне през последните няколко века. Ако вземем предвид този 
факт, който би могъл да се окаже решаващ, ще разберем, че 
би било нужно много повече време, отколкото се смята днес, 
докато по гърба му се образуват онази ерозия, причинена от 
дъжд и вятър. 

Според Тот, Сфинксът е поне на пет и половина милиона 
години. Предполагам, че това в крайна сметка ще стане извест
но на света, защото досега Тот винаги се е оказвал прав. Дори 
Джон Антъни Уест тайно подозира, че Сфинксът е значително 
по-стар от 10-15 000 години. Той не се ангажира с предполо
жения чак за милиони години, просто иска да измести назад 
границата от 6000 г., защото това ще промени начина, по кой-

работа. Учените в крайна сметка ще стигнат до извода, че по
соченото място в Египет е отправната точка за изчисление на 
всички останали свещени места. 

На това място се намира северният полюс на Решетката на 
Единното съзнание. От другата страна на Земята, сред остро
вите на Таити има един малък остров, наречен Мурея, където 
е разположен южният полюс на Решетката. Ако се качите на 
Уайна Пикчу в Перуанските планини и погледнете към Мачу 
Пикчу от птичи поглед, ще забележите, че върхът, висок око
ло 2740 м, е заобиколен от планини, които образуват идеален 
кръг около него. Прилича на женски кръг, заобикалящ стър
чащия в средата му фалос. Е, и остров Мурея изглежда почти 
по същия начин, само че прилича повече на сърце. Номерата 
на всяка къща в Мурея са написани на табелки с формата на 
сърце. Фалическата планина в средата на сърцето е много по-
голяма от Уайна Пикчу в Перу, но отново ще забележите съ
щия пръстен от планини около този земен полюс. Точно там 
се намира южният полюс на Решетката на Единното съзнание. 
Ако прокарате линия от остров Мурея през центъра на Земя
та, ще излезете от другата страна в Египет. Мястото е съвсем 
малко встрани - има съвсем плавна извивка, което е естест
вено. Полюсът на Мурея е отрицателен или женски, а египет
ският полюс е положителен или мъжки. Всички свещени места 
са свързани с египетския полюс и са обединени помежду си 
чрез централната ос, която стига до Мурея. Разбира се, така 
се образува геометричната фигура тор. 

П л о щ а д к а т а з а к а ц а н е н а п и р а м и д а т а 

и к о р а б ъ т п о д С ф и н к с а 

Това е Великата пирамида (фиг. 4-7). Липсва й ключовият 
камък на върха* и около този факт има най-различни предполо
жения. Според Тот, истинският липсващ камък е висок около 14 
см и е направен от чисто злато; той е холографски образ на ця-



Фиг. 4-8. Рисунките вър
ху диска под Сфинкса. 

то сме възприемали нашата история 
досега. Той и екипът му изпълниха 
тази задача, а аз вярвам, че по-късно 
ще изместят датата още по-назад във 
времето, след като съберат повече до
казателства. 

Според Тот, на дълбочина около 1,8 
км под Сфинкса има кръгло помещение 
с плосък под и плосък таван. Вътре в 
него се намира най-старият изкустве
но създаден обект на света - по-стар 
от всеки друг съзнателно изработен на 
Земята предмет. Тот твърди, че той е на 
500 милиона години - времето, когато 
започнало „онова, което довело до въз
никването на човечеството" - въпреки 
че дори той не може да докаже твърде
нието си. Обектът е голям колкото две 
големи кооперации; има кръгла форма 
и прилича на диск с плоска горна и дол
на повърхност. Необикновеното в него 
е дебелината на покритието му - само 
три до пет атома. На горната и долната 
му повърхност има изображения, пока
зани на фиг. 4-8. 

Самите рисунки са с дебелина пет 
атома; навсякъде другаде дебелината е 
три атома. Всичко е прозрачно - мо
жете да виждате през него, сякаш го 
няма. Това е кораб, но без двигател 
или някакъв друг видим енергиен из
точник. Според коментарите върху 
„Изумрудените скрижали" на Дореал, 
корабът има атомен двигател, но Тот 
казва, че не е така. Дореал е превеж
дал „Изумрудените скрижали" през 

1925 г. в Юкатан и не е успял да разбере с какво гориво се е 
захранвал корабът. По онова време идеята за атомен двигател 
е била възможно най-авангардната представа за енергиен из
точник. Всъщност корабът се задвижва с помощта на мислите 
и чувствата и е конструиран така, че да се съединява с нашата 
собствена жива Мер-Ка-Ба и да я разширява. Той е свързан 
директно с духа на Земята, а в „Изумрудените скрижали" е на
речен боен кораб. Това е стражът на Земята. 

П е р и о д и т е н а у я з в и м о с т 

и п о я в а н а Г е р о и н я т а 

Според „Изумрудените скрижали", всеки път, когато сме 
достигали до уязвимата точка на прецесията на равноденст
вията и полюсите леко са се измествали, извънземни същес
тва са се опитвали да завладеят нашата планета. Това се е 
случвало от милиони и милиони години, продължава и досега. 
Когато го прочетох в Скрижалите, още не знаех за Сивите, 
нито за някакви други същества, и си помислих: „Някой си 
идвал от някъде си, за да завладее Земята? Ама че глупости!" 
Но същото се случва дори и днес. То никога не е преставало 
и все още продължава. Нарича се просто битка между мрака 
и светлината. 

Всеки път, когато ни заплашвало нашествие, винаги се на
мирало някакво много чисто човешко същество, което успява
ло да разбере как да премине на следващото ниво на съзнание, 
после да открие кораба и да го издигне във въздуха. Слънцето 
и Земята се съединявали в него и му давали огромна сила; и 
каквото и да помислело или почувствало, то се превръщало 
в реалност. По тази причина корабът се нарича боен: какви
то и раси да са се опитвали да завладеят Земята, този човек 
просто ги изгонвал с мислите си - представял си ситуацията 
и това ги принуждавало да си отидат. Така нашият еволюцио
нен процес е бил предпазван от всякаква външна намеса или 
въздействие. Поне така би трябвало да стане. 



Днес ние определено сме обект на външна намеса. Онова 
чисто същество се появи на Земята и събитието вече се случи. 
Затова Сивите си отиват. Проблемите им се дължат на една 
единствена жена - една 23-годишна жена от Перу (тя беше на 
23 години през 1989 г., когато го направи). Тя първа издигна 
съзнанието си до новата Решетка и се свърза с нея, съедини се 
със Земята, откри кораба и го вдигна във въздуха. Най-нап
ред установи някои важни и необходими връзки с кристалите 
на Земята, после извърши програмирането, което трябваше да 
бъде преизчислено. Следващото нещо, което направи, беше да 
помисли, че Сивите и другите същества, които се опитват да 
завладеят Земята, ще се разболеят, ако останат тук, и няма да 
има лек за тяхната болест. 

За един месец всички Сиви започнаха да се разболяват и така 
започна целият процес, който тя бе визуализирала. Сега Сивите 
са принудени да напуснат Земята. Наложи им се да изоставят 
своите бази и да променят плановете си. Днес присъствието на 
цяла армия от извънземни същества е сведено почти до нула 
благодарение само на една малка, но свята жена. Това е порази
телно (смях). Ние, мъжете, знаем за какво става въпрос - и мен 
жена ми много пъти ме е правела на нищо. 

В о ч а к в а н е н а к а т а с т р о ф а т а н а А т л а н т и д а 

Т О Т И приятелите му завършили строителството на комплекса 
в Египет, за да могат да възстановят Решетката. После го оста
вили сред тропическата гора и се върнали в Атлантида, за да се 
подготвят. Комплексът така си и стоял в продължение на 200 
години, защото те знаели, че в критичния момент на прецесията 
на равноденствията ще има смяна на полюсите. Те знаели, че 
Атлантида ще потъне, така че зачакали. 

Накрая един ден това се случило. Самото бедствие продъл
жило само една нощ. Науката е доказала, че смяната на полю
сите става за около 20 часа. Просто ей така, все едно щракваш 
с пръсти. Събуждате се някоя делнична сутрин, а до вечерта 
светът вече е съвсем друг. Целият процес продължава три и 

половина дни, но самата смяна на полюсите става за около 
20 часа. Всички ние ще преживеем тези невероятни проме
ни, ще видим как огромни части от САЩ потъват във водата 
- тогава сигурно ще повярвате. Има някои ранни признаци, по 
които ще разберете, че промените наближават. Когато имате 
достатъчно информация, ще ви припомня онова, което пазите 
дълбоко в паметта си. 

Когато видели първите признаци на предстоящата смята на по
люсите, Тот, Ра и Арарагат се върнали при Сфинкса и издигнали 
бойния кораб в небето. Всичко, което направили, било да пови
шат вибрацията на молекулите само с един обертон по-високо от 
нивото, на което съществува Земята. По този начин те заедно с 
кораба успели да преминат право през вътрешността на Земята 
и да се издигнат в небето. След това се насочили към Атлантида, 
спуснали кораба на повърхността и взели хората от Наакалската 
школа на мистериите, в която влизали както първите безсмъртни 
от Лемурия, така и онези, които постигнали просветление в епо
хата на Атлантида (по онова време имало още 600 души, издиг
нали нивото на съзнанието си). И така, с първите 1000 души от 
Лемурия и още 600 души от Атлантида броят на Висшите учители 
станал 1600 - само те се качили на древния въздушен кораб. 

Но хората на този кораб не били само пътници, те създавали 
жива група Мер-Ка-Ба, която обгръщала кораба във формата 
на летяща чиния - същата форма, която обгръща Галактиката 
и вашето тяло, когато Мер-Ка-Ба се завърти. По пътя за Кхем, 
който по-късно станал Египет, те били защитени от много мощ
но енергийно поле. Тот казва, че заедно с членовете на Школата 
на борда те се издигнали на около половин километър над плане
тата, когато видели как остров Удал потъва. Това била послед
ната част от Атлантида, изчезнала под водата, с изключение на 
няколко малки острова. След това насочили кораба към Египет и 
кацнали на върха на Великата пирамида. Отпред това изглежда
ло така, както е показано на средната рисунка на фиг. 4-9. 

Ако продължим мислено стените на Великата пирамида до 
точката, в която би трябвало да завършва пирамидонът (клю
човият камък на върха), ще видим, че корабът и Пирамидата са 



Фиг. 4-9. Бойният кораб, кацнал на върха на Великата пирамида 

създадени един за друг. Ако погледнете отгоре, ще ги видите 
така, както е показано на дясната рисунка на фиг. 4-9. Кръгът 
обозначава кораба, а квадратът - Великата пирамида. Периме
търът на пирамидата и обиколката на кораба са еднакви. Може 
да се спори дали това е възможно, или не, но величините са мно
го, много близки. Когато има такова математическо съответст
вие, се ражда живот. Това е основната закономерност на живота 
в цялата Вселена. (Скоро ще го обясним геометрично.) Ако Вис
шите учители не били обвити във въртящото се поле Мер-Ка-Ба, 
те нямаше да са тук днес (може би и ние също), защото тяхната 
Мер-Ка-Ба ги предпазила от всичко, което се случило после. 

След като кацнали на Пирамидата, полюсите започнали да се 
движат и човешкото съзнание започнало стремително да пада. 
Едновременно се разрушили електромагнитното и магнитното 
поле на Земята и целият живот на планетата потънал във Вели
ката Пустота - три и половина дни абсолютен мрак, описан в 
много митологии по цял свят. 

Т р и д н и и п о л о в и н а в П у с т о т а т а 

В „Изумрудените скрижали" се казва, че всеки път, когато 
преминаваме през прецесията на равнодествията и полюсите 
се изместват, ние преминаваме през Пустотата в продължение 
на около три дни и половина. Майте са описали тази Пустота в 
Троанския кодекс. На едно място в повествованието са нарису
вани три камъка и половина, оцветени в черно. Така е отбеля
зано времето, когато навлизаме в зоната, която сега се нарича 

нулева електромагнитна зона. Когато полюсите се изместват, 
се наблюдава едно явление (по-късно ще го разгледаме с под
робности), при което пребиваваме в мрак в продължение на 
около три дни и половина (всъщност, това може да продължа
ва от два-два и половина дни до малко повече от четири дни). 
Последният път очевидно е продължило три и половина дни. 
Това е нещо повече от обикновен мрак; това е нищото, това е 
Пустотата. Между другото, когато сте в Пустотата, разбирате, 
че вие и Бог сте едно, че няма никаква разлика. В подходящия 
момент ще поговорим за Пустотата. 

П а м е т т а , м а г н и т н о т о п о л е и М е р - К а - Б а 

Ако хората в бойния кораб не били защитени от Мер-Ка-Ба 
по време на'тези промени, щели напълно да изгубят паметта си. 
Виждате ли, нашата памет се поддържа на първо място от маг
нитното поле около мозъка - вътре в черепната кутия и около 
главата. Освен това полето е съединено с всяка мозъчна клетка 
чрез индивидуалните вътреклетъчни магнитни полета. Наука
та откри най-напред магнитните частици вътре във всяка клет
ка, след това регистрира и голямото външно поле. Това беше 
първото ново откритие в областта на човешката физиология за 
последните 300 години. Паметта зависи от устойчивото, живо 
магнитно поле - също като компютъра. Днес науката все още не 
разбира връзката му с магнитното поле на Земята. Ако нямате 
средства да защитите паметта си, тя ще се изтрие, ще изчезне. 
Все едно, че си изключите компютъра по средата на работата 
върху някакъв файл. Всичко се изтрива. Именно това се случи
ло с атлантите и с всички, които оцелели след катастрофата, но 
нямали около себе си въртяща се Мер-Ка-Ба. Тези изтънчени 
хора, много по-напреднали, отколкото сме ние с вас, изведнъж 
се оказали в положение да не помнят нищо. Те имали високо 
развити тела и умове, но това е все едно да сложите на бюрото 
си великолепен компютър, в който няма софтуер - нищо. 

Така че хората, които оцелели - те не били много - трябвало 
да започнат всичко отначало. Налагало се да тръгнат от нулата 



- да се научат да палят огън, за да се сгреят, и т. н. Те загубили 
паметта си, защото били забравили как да дишат, били забра
вили своите Мер-Ка-Би, били забравили всичко - абсолютно 
безпомощни, те падали надолу през измеренията и накрая прис
тигнали в този доста плътен свят - трябвало отново да си търсят 
храна и да правят още много неща, които твърде отдавна не били 
част от живота им. Те били запратени в един много плътен ас
пект на планетата и се налагало отново да се учат да оцеляват. 
Всичко това станало в резултат от експеримента с изкуствената 
Мер-Ка-Ба, направен в Атлантида. 

Без онази малка група Висши учители ние не бихме оцеле
ли изобщо - със сигурност човечеството щеше да престане да 
съществува. Целият експеримент на Земята щеше да приключи 
завинаги. Но те поддържали полето живо, просто едва-едва, до
като всичко около тях се рушало. Освен Висшите учители на 
Земята имало още две групи, които по онова време имали дейс
тващи полета Мер-Ка-Ба. Нефилимите и Сириусианците, наши
те бащи и майки, също поддържали полетата си живи. Не зная 
в кои пространствени измерения на тази планета са се скрили 
Нефилимите, но Сириусианците останали в Залите Аменти във 
вътрешността на Земята. И двете групи все още са тук, на Земя
та, скрити в многоизмерните светове. 

К а к в о н а п р а в и л а г р у п а т а н а Т о т 

с л е д з а в р ъ щ а н е т о н а С в е т л и н а т а 

След три и половина дни мрак Земята се появила отново, 
Светлината се завърнала, полетата се стабилизирали и ние сме 
се оказали в този триизмерен свят, в който се намираме днес. 
Всичко било ново и различно - абсолютно всичко. Всичко се 
усещало различно. Когато говорим за континента Атлантида, 
трябва да имаме предвид, че всъщност атлантите се намирали на 
значително по-високо ниво на осъзнаване. Те не възприемали 
света като нас, а преживявали битието по начин, който е много 
трудно да се обясни от нашата триизмерна гледна точка. 

След като кацнали на върха на Великата пирамида, Ра и око-

ло една трета от хората на кораба слезли през тунела в едно 
помещение, което се намира на две трети височина в пирамидата 
и което предстои да бъде открито. (Само за последните някол
ко години във Великата пирамида бяха намерени четири нови 
помещения.) Когато го открият, ще видят, че помещението е из
градено от червени, бели и черни камъни - основните цветове 
в архитектурата на Атлантида. Тот ме помоли да кажа това. От 
помещението тръгва тунел, по който те стигнали до един град 
или храм дълбоко под пирамидата, който Тот и приятелите му 
създали още когато строили самата пирамида. Той бил проек
тиран да побира около 10 000 души, защото те знаели, че голям 
брой хора ще издигнат съзнанието си през следващите 13 000 
години - до настъпването на деня на Пречистването. 

След като полетата се стабилизирали и една трета от хората 
последвали Ра в помещението от червен, черен и бял камък, от
там те отишли в подземния град и положили основите на наша
та цивилизация. По същото време друга част от нашите корени 
се засаждала на още едно място - в Шумер (това е друга исто
рия). Останалите 1067 Висши учители излетели с бойния кораб 
от Великата пирамида и пристигнали на мястото на днешното 
езеро Титикака, където кацнали на Острова на Слънцето (на 
територията на днешна Боливия). Там Тот слязъл от кораба с 
една трета от хората. После останалите отлетели отново и се 
насочили към Хималаите, където Арарагат слязъл с останалата 
една трета от хората. Седем души останали на кораба, върнали 
го обратно при Сфинкса и го приземили в същото помещение, 
където той останал през следващите 13 000 години - докато 
неотдавна онази млада жена от Перу не го издигна отново в 
сините небеса над Майката Земя. 

С в е щ е н и т е м е с т а н а Р е ш е т к а т а 

Египет станал мъжкият аспект на Решетката. Там били зало
жени мъжките структури. В сравнение с женските области по 
света, тук едва ли ще намерите много от женското начало. Раз
бира се, съществува и другата полярност - в лицето на Изида 



като противоположност - но общият енергиен поток е мъжки. 
Южна Америка, особено Перу, Централна Америка, както и 
част от Мексико, станали женския аспект на Решетката. И така, 
в крайна сметка цялото женско начало било съсредоточено в 
комплекса Уксмал в Юкатан, където намерили подслон много 
оцелели бежанци от Атлантида. 

От Уксмал започвала спирала (вероятно спиралата на Фибо-
начи), по която били построени седем храма - главните храмове 
на женския аспект на Решетката. Това са центрове-чакри, също 
като центровете-чакри по течението на Нил. Женските центрове 
започвали от Уксмал, продължавали до Лабна, оттам до Каба, 
после до Чичен Итца, до Тулум край океана, после надолу от 
Белиз до Кохунлич, и завивали обратно към сушата в Паленке. 
Тези седем точки образуват първичната спирала на женския ас
пект на Решетката, създадена за нашето ново Христово съзна
ние, до което едва днес сме в състояние да достигнем. 

От Паленке женският аспект се разделя и тръгва в северна 
и в южна посока. Тук наблюдаваме още една поляризация на 
енергията. Женският компонент на женската спирала се насочва 
на юг и прескача до Тигал в Гватемала - това е началото на нова 
октава. Ако вземем за сравнение музиката, ще видим, че седмата 
нота се свързва с осмата или с началото на следващата октава 
(спирала). И спиралата продължава пътя си на юг през женската 
половина на Решетката. Накрая тя минава през места като Мачу 
Пикчу и Саксаюхуаман близо до Куско в Перу. Една от основ
ните спирали завършва на едно място в Перу, наречено Чавин, 
което някога е било главен религиозен център на империята на 
инките. Оттам тя върви към езерото Титикака и към място, раз
положено на половин миля от Острова на Слънцето в Боливия. 
След това завива на 90 градуса, насочва се към Великденските 
острови и завършва в Мурея, където влиза в Земята. 

От Паленке на север върви мъжкият компонент на женския 
аспект на Решетката. Той минава през руините на аптеките и се 
изкачва по индианските пирамиди. (Американските индианци са 
построили физически пирамиди, останките от които могат да се 
видят около Албукърки в Ню Мексико.) После спиралата върви 

до езерото Блу Лейк край Таос, Ню Мексико, което е противопо
ложният аспект-двойник на езерото Титикака. Това е една от най-
важните области в САЩ, която дълго време беше охранявана от 
индианците Таос. Тук, край Блу Лейк, спиралата отново завива на 
90 градуса. Оттам тръгва през планините^ пресича планината Ют, 
(на границата с Колорадо от страната на Ню Мексико) и много 
други планини и създадени постройки. 

Наред със свещените места, създателите използвали и пла
нините заради вихровите им енергии. Накрая, преди спиралата 
да напусне калифорнийския бряг, тя минава през езерата Тахо, 
Донър и Пирамид. Оттам върви по подводните планински тече
ния до Хавайските острови, където кратерът Халекала е един от 
основните й компоненти, след това отново тръгва на юг. Тя пре
минава през веригата от Хавайски острови, които се простират 
на хиляди мили чак до остров Мурея. 

И така, този огромен отворен кръг, който обикаля Земята, 
започва от Уксмал и се свързва с южния полюс на Христовата 
решетка. Женският компонент на Решетката обхваща огромен 
кръг от комплекси. Разберете, че между всеки от главните градо
ве, изброени тук, има буквално стотици по-малки селища - цър
кви и храмове на много религии, свещени природни места, като 
планински вериги и върхове, езера, каньони и т. н. Ако можехте 
да погледнете отгоре, щяхте да видите, че те образуват идеал
ни спирали, които първо се движат по часовниковата стрелка, 
а след това - обратно, докато не стигнат до крайната си точка 
- остров Мурея в южната част на Тихия океан. 

Пирамидите, построени на Хималаите, първоначално имали 
кристална структура, което значи, че при изграждането им били 
използвани триизмерни кристали, положени в ъглите им, чрез ко
ито се оформяла пирамидата. Там били построени и физически 
пирамиди - те са много. Хората не са чували за повечето от тях, 
макар че някои са им известни. Най-голямата позната досега пи
рамида в света се намира в планините в западен Тибет. Тя е изгра
дена изцяло от бял камък с огромен монолитен кристал на върха 
и е запазена почти в идеално състояние. Посетили са я поне два 
екипа от учени, освен това е била фотографирана от въздуха. Тя 



се вижда само три седмици в годината, когато кристалният й връх 
се показва изпод дълбоките снегове, за да хвърли поглед към до
лината, на която отдавна не е стъпвал човешки крак. 

Разговарях с ръководителя на групата, проникнала в тази пи
рамида. Той каза, че изглежда съвсем нова и по стените няма ни
какви надписи. Тя е бяла, гладка и твърда като мрамор. Когато 
влезли в нея, вървели по дълъг тунел и стигнали до голямо поме
щение в средата. По стените нямало нищо - нито рисунки, нито 
надписи, нито някакви знаци - само на едно място в центъра, ви
соко на стената имало една единствена рисунка - на Цветето на 
Живота! Толкова. Ако искате да изречете всичко, единственото, 
което трябва да направите, е да нарисувате на стената точно това. 
То изчерпва всичко. До края на книгата ще разберете защо. 

Повечето свещени места по Земята с малки изключения са 
били планирани от висшия разум на нивото на четвъртото изме
рение и до днес повечето от тях имат триизмерни съответствия, 
с които са свързани - с други думи, реални постройки на реал
ни места. Наред с това съществуват няколко много важни точки, 
които имат само четириизмерна структура. Тези четириизмерни 
пирамиди отразяват преди всичко неутралната или детска енергия 
на Христовата решетка около Земята. Тя има общо три аспекта 
- Бащински, Майчински и Детски. Бащата е в Египет, Майката е 
в Перу-Юкатан-южния Тих океан, а Детето е в Тибет. 

П е т т е н и в а н а ч о в е ш к о с ъ з н а н и е 

и р а з л и к а т а в х р о м о з о м и т е 

Според Т О Т , на Земята съществуват пет нива на съзнание. 
Това са хора с различна ДНК, съвършено различни тела и въз
приемат реалността по различен начин. Всяко следващо ниво 
на съзнание израства от предишното, докато накрая, на петото 
ниво, човечеството ще се научи как да премине към съвсем нов 
живот и ще напусне тази Земя. 

Първата визуална разлика между различните типове хора е 
техният ръст. Хората от първото ниво са високи от 1,20 до 1,70 
м. Хората от второто ниво са високи от 1,50 до 2,10 м - това сме 

ние. Хората от третото ниво са високи от 3 до 4,80 м - такива 
ще станем. Съществата от четвърто ниво са високи 9-10,6 м, а 
съществата от последното ниво 15-18 м. Последните две нива са 
въпрос на далечно бъдеще. 

На пръв поглед това може да ви се стори странно, но нали 
ние започваме от микроскопична яйцеклетка, а после растем и 
растем, докато се родим? След това продължаваме да растем, 
докато станем възрастни хора. Според тази теория, ръстът, до 
който достига възрастният човек, не е пределен. Ще продължим 
да растем до 15-18 м, докато се развиваме по стъпалата на ДНК. 
Метатрон, древноеврейският Архангел, който е образец за съ
вършенство за бъдещото развитие на човечеството, е висок 16,8 
м! Спомняте ли си за „исполините на Земята", за които се гово
ри в шеста глава на Книга Битие? Според шумерските текстове 
те са били високи около 3,5-5 м. Когато погледнем едно триго
дишно и едно десетгодишно дете, ние знаем, че те са с различно 
ниво на съзнание, съдейки за това предимно по техния ръст. 

Според Тот, всяко ниво на съзнание има различна ДНК; глав
ната разлика, обаче, е броят на хромозомите. Според тази тео
рия, сега ние сме на второ ниво и имаме 44 + 2 хромозоми. При
мер за първото ниво на съзнание са австралийските аборигени, 
които има 42 + 2 хромозоми. На трето ниво, в което предстои да 
навлезем, хората имат 46 + 2 хромозоми. Следващите две нива 
имат съответно 48 + 2 и 50 + 2 хромозоми. 

Ще обсъдим подробно това във втория том на книгата и ще 
покажем свещената геометрия, свързана с тази тема, за да ви 
стане ясно. 

Д о к а з а т е л с т в а т а , н а м е р е н и в Е г и п е т , 

д а в а т н о в п о г л е д в ъ р х у и с т о р и я т а 

Сега ще насочим вниманието си към Египет, защото това 
е мястото, където била установена главната Школа на мисте
риите и където все още се намират свидетелства за съществу
ването на хора с различен ръст и ниво на съзнание, въпреки 
че продължават да остават незабелязани. Египет бил избран 



за мястото, където окончателно да бъде 
възстановено нашето съзнание и станал 
основния сборен пункт за оцелелите жи
тели на Атлантида и Висшите учители. 
Бихме могли да разкажем историята и 
на останалите места - и донякъде ще го 
направим, но в тази книга ще се спрем 
главно върху Бащата, защото именно 
чрез Бащата трябва да си спомним ос
новната информация за Мер-Ка-Ба. 

Това е египетска статуя на Тия (фиг. 
Фиг. 4-10. Бюст на Тия 4-10). Тия и съпругът й Ай били първа

та двойка, създала бебе с помощта на 
междупространствено сливане чрез свещената Тантра, което 
направило безсмъртни и тримата - бащата, майката и детето. 
Като гледате скулптурата, можете да получите доста добра 
представа как са изглеждали лемурийците. Тя и съпругът й 
все още живеят на тази планета след десетки хиляди години. 
Те са едни от най-древните същества на този свят и едни от 
най-почитаните - Висшите учители ги уважават заради онова, 
което са направили за развитието на човешкото съзнание. 

И с п о л и н и т е н а З е м я т а 

Това е Абу-Симбел в Египет (фиг. 4-11), разположен в осно
вата на гръбначния стълб според системата на чакрите на мъж
кия аспект на Христовата решетка. Забележете колко са високи 
статуите; това е реалният ръст на тези същества! Сравнете го с 
ръста на туристите долу в дясно на снимката. Ако тези каменни 
същества се изправят, ще бъдат високи 18 м, което означава, че 
са от пето ниво на съзнание. 

Тези същества (фиг. 4-12) от другата страна на Абу-Симбел 
са високи 10,6 м, което ги причислява към четвъртото ниво на 
съзнание. Помещенията са построени в съответствие с ръста 
им. Този портал е създаден за венерианците - расата на Хато-
рите - които се намират на трето ниво на съзнание. По-ната-



тък ще ви разкажа 
за Хаторите. 

Тези същества 
от трето ниво (фиг. 
4-13) са високи 
около 4,9 м, което 
значи, че са мъже, 
защото жените от 
тази раса са висо
ки около 3-3,6 м. В 

„ , тяхното отделение 
Фиг. 4-13. Вътре в Аоу Симбел; същества от 
третото измерение

 на
 сградата поме

щенията са висо
ки 6 м, таваните и колоните са пропорционално пригодени за 
същества с височина 3-5 м. Съседното помещение, до което 
се стига през малък портал (на снимката не се вижда), който 
изглежда направен за такива като нас, има малко помещение 
с много по-нисък таван. Египтяните не са създали тези статуи 
„наизуст" - те нищо не са правили случайно. Всичко по тези 
камъни - всяка една чертичка - е направена съзнателно. Всяко 
нещо е сътворено по определена причина и с определена цел. 
И обикновено са го създавали на много, много различни нива. 
Например, „Изумрудените скрижали" са написани на стотици 
нива на съзнание. Всеки ги разбира по различен начин в зави
симост от това, кой е всъщност. Ако ви се случи да преминете 
през състояние на променено съзнание, опитайте се да преп-
рочетете „Изумрудените скрижали". Няма да повярвате, че 
това е същата книга, защото в зависимост от нивото, на което 
сте, тя ще ви говори различни неща. 

На фиг. 4-14 са показани земни същества, преминаващи през 
различни нива на съзнание. На снимката виждате огромно съ
щество, високо 18 м, и статуя с нашите размери до крака му. Това 
са царят и царицата. Археолозите не знаят как да го обяснят, за
това твърдят, че царете били по-важни от съпругите си и по тази 
причина египтяните са направили царицата по-малка. Но това е 
много далеч от истината. Статуите показват петте нива на съз-

нание. Всеки цар и 
фараон, живял ня
кога в Египет, има 
пет имена, симво
лизиращи петте 
нива на съзнание. 

Някои царе и 
царици можели да 
се придвижват 
между различните 
нива, за да показ
ват пътя на хората 
в духовните изме
рения. Такъв при
мер съществува и до днес. В Египет има една древна къща с 
кръгла форма. Аз не успях да я видя, но един известен археолог, 
Ахмед Файед, ми я описа, затова зная, че тя наистина същес
твува. Дълго време тя принадлежала на Ай и Тия (въпреки че 
днес те явно не я използват). През средата на тази кръгла къща 
минава стена. За да преминете от едната половина в другата, 
трябва да излезете навън, да заобиколите и да влезете от друга
та страна. Не ви ли прилича това на остров Удал в Атлантида? 
От едната страна върху разделителната стена има изображение 
на Ай, който прилича на истински египтянин с ъгловатата си 
поличка, с брадата и с всичките си египетски финтифлюшки. Из
глежда и нормален на ръст. От другата страна на стената има не
гово изображение с височина около 4,6 м. Там изглежда съвсем 
различно, но ще забележите, че лицето му е същото. Той има 
огромен, издължен назад череп, както е при расите от висшите 
нива (скоро ще ви покажа такива черепи). Тези два портрета по
казват, че Ай е можел да променя съзнанието си и да се движи 
между тези две различни нива. 



С т ъ п а л о в и д н а т а е в о л ю ц и я 

Според познанията на Мелхизедеците, шумерите и египтя
ните са се появили на Земята почти едновременно, цялостни 
и завършени, с напълно развита реч, с всичките си познания 
и умения, без преди това да са преминавали през някакъв ево
люционен процес (поне никой от учените не е открил такъв). 
Те просто са възникнали в определен исторически момент на
пълно оформени. Писмеността, с която са си служили тогава, 
била изключително сложна и изтънчена и оттогава нататък не 
се е развивала повече. След първоначалния тласък тези култури 
започнали да западат, докато накрая развитата им цивилизация 
напълно деградирала. Би трябвало да се развиват все повече и 
повече, но станало точно обратното. Това е научен факт. Нито 
един представител на традиционната археология не знае как се 
е случило това и не може да обясни как изобщо би могло да се 
случи. Това е голяма загадка. 

Египет и Шумер са причислени към една специална катего
рия, която археолозите наричат стъпаловидна еволюция. Те са 
били класифицирани така поради начина, по който очевидно са 
получавали знанията и информацията си. Ето как е ставало: един 
прекрасен ден египтяните получили езика си, цялостен и завър
шен, и нивото на знанията им се стабилизирало; малко след това 
те знаели всичко, което можете да си представите, например 
как да строят канали или напоителни системи. Минало известно 
време и те изведнъж знаели всичко за хидравликата. И нещата 
продължавали все по този начин. Откъде египтяните и шумерите 
имали тази информация? Как така за един ден научавали всич
ко? Ще ви дам отговора на Тот. 

Най-напред ще изясня нещата с помощта на схемата на пре
цесията, която ще повторя тук (фиг. 4-15). Ние в момента се на
мираме в точка А, а в точка С е потънала Атлантида. Освен това, 
в точка С е станала смяната на полюсите; научно е доказано, че 
това се е случило точно тогава. По същото време е станал и Ве
ликият потоп с известния Ноев ковчег и се разтопили ледените 
шапки - поради всички промени, които се извършвали тогава на 

Земята. Точка С е времето на разрушенията. Спомнете си, че ви 
споменах за още две точки, В и D, където също стават проме
ни, но се усвояват по-лесно. Висшите учители трябвало да чакат 
6000 г. - от точка С, където станало разрушението, до точка D, 
където можели отново да започнат да обучават хората, докато 
атлантите, които в Египет се превърнали в космати диваци, бав
но се връщали към състоянието, в което биха могли да възприе
мат това ново за тях, макар и древно знание. След Падането тези 
около 1600 Висши учители живеели под Великата пирамида и 
трябвало да чакат 6000 години, докато дойде времето пак да за
почнат да обучават хората и да изградят новата култура. 

Б р а т с т в о т о н а Т а т 

След Падането синът на Тот останал в Египет заедно с Ра. 
По-късно тази група станала известна като „Братството на Тат". 
Дори и днес в Египет съществува външна структура на това 
братство под същото име - това са реални хора, които пазят све
щените храмове и се грижат за тях. Зад днешното Братство на 
Тат се крият Висшите учители. 

И така, безсмъртните от Братството на Тат седели там в очак
ване, чакали и наблюдавали, наблюдавали и чакали, докато дош-



ло времето, когато египтяните били в състояние да възприемат 
учението им. И когато накрая този ден настъпил - денят, в който 
се родили Шумер и Египет - членовете на Братството на Тат за
почнали да търсят отделни хора или цели групи египтяни, готови 
да възприемат древното знание. Тогава един, двама или трима 
членове на Братството се появявали във физически тела - изг
леждали съвсем като хората, които щели да обучават. Те изли
зали на повърхността, приближавали се до човека или групата и 
им давали информацията. Направо им казвали: „Хей, я слушай. 
Знаеш ли, че ако направиш това и това, ще стане еди-какво си?" 
Египтяните отговаряли: „Я виж ти!" Те използвали това знание 
и по този начин създавали ново „стъпало" в еволюцията си. 

После мъжете и жените от Братството се прибирали обратно 
под пирамидата, а египтяните, получили знанието, го предавали 
на другите хора и културата им бързо се изкачвала на следващото 
стъпало. Трябвало им малко време да усвоят знанието; след това 
Братството търсело друга група хора, готова за следващата ин
формация. Те излизали отново на повърхността и казвали: „Виж
те, това е всичко, което трябва да знаете за еди-какво си." Прос
то им предавали познанието. Висшите учители давали на хората 
информация през кратки интервали от време и тяхната еволюция 
скачала стремително нагоре по стъпалата на еволюцията. 

П а р а л е л н а т а е в о л ю ц и я в Ш у м е р 

СЪЩИЯТ еволюционен модел се наблюдавал в Шумер. Въпре
ки че съвременните историци определят началото на египетската 
цивилизация около 3300 г. пр. н. е., а на Шумер - 500 г. по-рано, 
около 3800 г. пр. н. е., аз смятам, че те са започнали почти по едно 
и също време. Мисля, че ако историците прецизират по-добре 
датите, ще открият, че между началото на египетската и шумерс-
ката цивилизация лежат само няколко години. Но еволюцията на 
шумерите се ръководела от Нефилимите - майчинския аспект, 
докато тази на египтяните се ръководела от Сириус - бащинския 
аспект. В това е основната разлика между тях. Според мен, май
ката и бащата се договорили: „Дойде времето нашите депа да си 

спомнят." Мисля, че това било решение на родителите, смятам 
също така, че ако изследователите се вгледат много внимателно, 
ще открият, че и двете култури са започнали да процъфтяват по 
едно и също време, в онзи момент от орбитата на прецесията 
(точка D), когато вероятността за успех била най-голяма. 

По същия начин шумерите научили за прецесията на равно
денствията. За да се открие това явление са необходими 2160 г., 
но те знаели за него, защото Нефилимите им казали: „Знаете ли, 
че съществува прецесия на равноденствията?" Много е просто. 
Няма нищо сложно в това. Те просто им обяснили всичко и хо
рата го записали. Шумерите знаели за събития отпреди 450 000 
г., защото тази информация им била предадена. Те просто я за
писали и започнали да я използват. 

Но след като древните култури получили всички тези бри
лянтни познания, те започнали да западат. Защо деградирали, 
вместо да продължат нагоре? Защото тогава се намирали в ци
къла на съня, т. е. в онази част на прецесията, която се нарича 
„заспиване". С всеки свой дъх те потъвали все по-дълбоко в 
съня, докато навлезли в ерата Кали юга - най-спящия момент 
от цикъла. В средата на Кали юга - преди 2000 г. - се появил 
Исус, а по онова време човечеството спяло дълбоко и хъркало. 
На хората, които по времето на Кали юга четели по-ранни кни
ги или текстове, написани в будните времена, им било много 
трудно да разберат за какво става въпрос. Защо? Защото те до 
известна степен били в състояние на безсъзнание. По тази при
чина всички култури по цял свят, не само в Египет и Шумер, 
западали все повече, докато накрая изчезнали напълно. Днес, 
точно в този момент, ние сме на път да се събудим напълно и 
да узнаем истината за нашето съществуване. 

С т р о г о п а з е н а т а т а й н а н а Е г и п е т -

к л ю ч ъ т к ъ м н о в и я п о г л е д в ъ р х у и с т о р и я т а 

Това е Саккара (фиг. 4-16). Според линейното мислене на тра
диционните археолози, именно оттук е започнала египетската кул
тура. Те смятат, че това е първата пирамида, построена в Египет. 



Когато я изградили, 
тя била облицована 
с красив бял камък. 
Всъщност това е цял 
град, който се прос
тира на много кило
метри наоколо, както 
и десетки метри на
долу, включително 
постройките и ком
плексите под повър
хността на Земята. 
Ако можехте да види
те всичко това току-
що построено, щяхте 
да се изправите пред 
изумителна гледка 
- особено като се има 
предвид, че съвсем 
неотдавна сме били 
някакви космати ди
ваци. Само за секунда 
археологическо вре
ме сме прескочили от 
„косматите диваци" 
към една високораз
вита култура. 

Според мен, тази пирамида (фиг. 4-17) ще разруши убежде
нието, че всичко е започнало в Саккара. Тя е поне с 500 г. по
стара от Саккара. Ако това е истина, то времето, когато изгрява/ 
египетската цивилизация, напълно съвпада с появата на Шумер' 
- а аз смятам, че е било точно така. Нарича се Лехирит и е една 
от малкото неохранявани пирамиди от този вид. Съществуват 
само няколко от този стъпаловидни пирамиди, наречени маста-
би. Египтяните охраняват почти всички пирамиди на възраст по
вече от 6000 г., като разполагат около тях военни бази и високи 

мрежи, по които тече електрически ток. В някои случаи поставят 
на пост войници с автомати. Ако се опитате да се доберете до 
тях, могат да ви убият. Те не искат никой да узнае за тези пира
миди и най-вече не желаят никой да ги изследва. Ако се опитате 
да говорите с египтяните за тях или помолите за разрешение да 
ги видите, те ще се постараят да ви убедят, че не си струва. 

Минал съм през всичко това. Казват ти: „О, не е нищо осо
бено. Това са просто постройки от кирпич, направени от пър
вобитните хора. Няма абсолютно нищо интересно." А аз им 
казвам: „Е, не мога ли да отида да разгледам някоя от тях?" „О, 
просто ще си загубите времето. Няма смисъл." Аз продължа
вах да упорствам, защото исках да видя поне една. Разкарваха 
ме по различни държавни учреждения, но аз продължавах да 
настоявам: „Моля ви, нека просто да отида да разгледам някоя 
от тях!" А те отговаряха: „Не, не, и не." Накрая трябваше да 
дам рушвет, за да попадна на някое от тези места. Един дър
жавен чиновник ми искаше 8000 долара, за да ме заведе дотам 
през нощта, при това без никакви фотоапарати и камери, прос
то да разгледам за 15 минути и да си тръгна. Ето колко строго 
се охраняват тези постройки. 

Накрая, след дълго ходене по мъките, научих, че една от тези 
пирамиди на около половин час път от Саккара не се охранява 
от военни, защото край нея има малко селище. След като разб
рах, че не се налага да минавам през цялата държавна бюрок
рация, накрая намерих един човек, който имаше връзки в това 
село. Трябваше да му платя доста пари - не бяха хиляди, но все 
пак бяха стотици - за да ме заведе там. И така, пристигнахме в 
малкото село; трябваше да посетя старейшината, за да поискам 
разрешение и да дам рушвет и на него. После ми позволиха да 
отида до там за половин час, но без никакви снимки. Успях да 
направя тази единствена снимка, нищо повече. 

Пирамидата не беше една - навсякъде имаше пирамиди 
- може би на 18 км наоколо! Някога тук се е намирал един от го
лемите комплекси. Египтяните не полагат грижи за тях, защото 
знаят, че те вероятно са по-стари от 6000 г. А аз открих, че тези 
„маловажни" пирамиди изобщо не са толкова незначителни. Ка-



мъните, с които е покрита тази пирамида, подобни на наклоне
ните камъни на фиг. 4-17, сигурно тежат 60-80 тона. Те са доста 
фино обработени, въпреки че отвътре пирамидата наистина е 
облицована с кирпич. 

Върху каменния блок край основите беше издълбан кръг със 
Звездата на Давид, вписана в него- ключът към Мер-Ка-Ба. От 
нея надолу към реката върви канавка с дължина около 60 м, а 
пирамидата все още работи, все още функционира - тя изпомпва 
вода. Пирамидите могат да помпат вода - това беше демонстри
рано в САЩ. Ако я построите правилно, тя ще изпомпва водата 
без каквито и да било подвижни части. Така че, тази пирамида се 
пълни с вода и за да влезете вътре, трябва да я източите оттам. 

Като капак на всичко, когато се връщах обратно в САЩ, до 
мен в самолета седеше група американски лингвисти (чиста слу
чайност, разбира се), които тъкмо бяха влизали в тази пирамида! 
Много малко хора могат да попаднат там, а сега говорим за цяла 
група от 30 души. Те ми разказаха, че вътре има надписи, които 
определено са по-стари от Саккара. Навсякъде по стените имало 
геометрични фигури. Много бих искал да ги видя. Човекът до 
мен беше силно развълнуван, докато ми разказваше как групата 
от 30 експерти по лингвистика, които успели да видят всичко 
отвътре, вече са убедени, че в тази пирамида се намира ключът 
към всички езици по света. Мисля, че вероятно е прав. Той раз
бираше свещената геометрия, а както ще видите след малко, тя е 
ключът към всички езици във Вселената. 

Р о л я т а на Е г и п е т 
за еволюцията на съзнанието 

Някои основни п о н я т и я 

Е г и п е т с к и и н с т р у м е н т и 

и с и м в о л и н а В ъ з к р е с е н и е т о 

Древните са използвали определени символи, чрез които да 
обозначат трите аспекта на съзнанието, с които си служим по вре
ме на пребиваването си тук, на Земята. Ще видите такива символи 
навсякъде по света. Те изобразяват три животни - едното живее 
под земята, второто ходи по нея, а третото лети над нея. Животно
то, което живее под земята, символизира микрокосмоса; живот
ното, което лети над нея, символизира макрокосмоса; а животно
то, което ходи по Земята, 
символизира средното 
ниво между тези две 
- това сме ние. Такива 
символи има навсякъде. 
В Египет виждате отля
во орел-лешояд, в среда
та дясното око на Хор и 
отдясно кобра (фиг. 5-1). 
В Перу това са кондор, 
пума и гърмяща змия. 
При американските инди
анци символите са орел, ф и г 5_L символи, представящи трите 

планински лъв и гърмяща аспекта на съзнанието. 



змия. В Тибет - пиле, 
прасе и змия. 

На тази снимка 
(фиг. 5-2) са показа
ни инструментите и 
символите на възкре
сението, използвани 
в Египет. Предмет А 
е къс жезъл, обикно
вено с дължина око-

Фиг. 5-2. Инструменти на възкресението ЛО 1,20 м; в единия 

му край има малък 
камертон, а другият край е извит под ъгъл 45°. Този инстру
мент се допирал до тила, за да предава определени вибрации 
вътре в тялото. Заедно с него се използвала кука и бухалка, 
които след малко ще разгледаме. Стрелката В сочи към една 
овална форма, която обикновено била червено-оранжева на 
цвят - виждате я над главите на посветените. Това е символът 
на метаморфозата, която преживяваме, когато минаваме през 
възкресението или извисяването - тогава буквално променяме 
формата и химията на тялото си. 

Стрелка С сочи генератора на енергия, който понякога е бил 
използван за повишаване на вибрациите. За съжаление, Тот си 
отиде, преди да успея да разбера напълно принципа на използ
ване на този предмет. Стрелка D сочи към един анкх, който ми е 
по-ясен и ще споделя смисъла му с вас. Това е най-важният ин
струмент на познанието, което египтяните са владеели. От тяхна 
гледна точка това е ключът към вечния живот. Стрелка Е сочи към 
триъгълник, вписан в друг триъгълник - това е символът на Сири-
ус А и Сириус В. Точка F е просто име - картуш*. Птицата горе 
вдясно е орел-лешояд, който е свещен за египтяните и се асоциира 
с прехода от едно ниво на съзнание в друго. Няма да разглеждам 

* Картуш (от фр. cartouche) или „царски пръстен" - орнамент във формата 
на овал, в който са били вписвани двете най-важни имена на царя - тронното 
име и рожденото име. (бел. прев.) 

останалите изображения на снимката, но там са показани някои от 
инструментите, използвани от древните египтяни. 

Р а з л и к а т а м е ж д у с м ъ р т , 

в ъ з к р е с е н и е и и з в и с я в а н е 

Тези геометрични фигури (фиг. 5-3) идват от Древното Царство. 
Малките изображения на Цветето на Живота са свързани с Лехи-
рит - пирамидата, 
която според мен ще 
опровергае теорията 
за Саккара. 

На фиг. 5-4 е 
изобразен Озирис 
(вляво). Той държи 
кука (А), жезъл, из
вит под 45° с камер
тон в другия край 
(В), и бухалка (С) 

- това са трите ос
новни инструмен
та, използвани при възкресението. 
Тези инструменти се използвали 
за възкресение, а не за извисяване. 
Това са различни неща. И каква е 
разликата? Най-напред умирате 

- процес, при който веднага след 
смъртта навлизате в състояние на 
пустота. Вие сте в безсъзнание, до 
такава степен не осъзнавате про
цеса на смъртта, че нямате контрол 
над образите. Този начин на уми
ране ви пренася в третия обертон 
на четвъртото измерение, в резул
тат от което отново се връщате об
ратно в цикъла на земните прераж-



дания - към нови и нови животи. Тъй като в този еволюционен 
момент сте в безсъзнание, вие не използвате своята Мер-Ка-Ба, 
освен неволно; щом попаднете от другата страна, не запазвате 
никакъв спомен за отсамната. А когато се преродите отново на 
Земята, не помните откъде сте дошли току-що. И така, прераж-
данията продължават още и още. Задейства се огромно количес
тво енергия, но тя се движи твърде бавно. В крайна сметка ще 
завършите целия процес, но това ще отнеме много време. 

Ако преминавате през процес на възкресение, вие осъзнавате 
своята Мер-Ка-Ба, въпреки че не сте напълно наясно с нея до мо
мента на смъртта си. Вие умирате, освобождавате се от тялото си 
и едва тогава осъзнавате своята Мер-Ка-Ба. След това възстано
вявате тялото си и преживявате трансформация, която ви отвежда 
до 10-ти, 11-ти или 12-ти обертон на четвъртото измерение. От
там нататък вече излизате от цикъла на преражданията. Паметта 
ви повече не се блокира и вие продължавате вечния си живот. 

Между смъртта и възкресението има голяма разлика, но още 
по-различно е извисяването - което вече е възможно, тъй като 
през 1989 г. Решетката беше завършена. Преди това извисява
нето беше твърде малко вероятно. При него вие изобщо не уми
рате; не преминавате през онзи процес на умиране, който позна
ваме. Разбира се, вярно е, че вече не се намирате на Земята и от 
тази гледна точка вие сте мъртви. Ето какво се случва: вие прос
то осъзнавате по един или друг начин своята Мер-Ка-Ба - или 
сами си я спомняте, или някой ви учи, или се случва нещо друго. 
Това означава, че осъзнавате тялото си като светлина. Тогава 
можете да навлезете в Пустотата съвсем съзнателно - от Земята 
преминавате през Пустотата към висшите измерения, като през 
цялото време сте в пълно съзнание. По този начин просто изли
зате от този живот, без да преминавате през процеса на умира
нето, като при това трансформирате човешкото си тяло. Когато 
някой се извисява, той/тя просто изчезва от това измерение и се 
появява в друго, преминавайки през Пустотата. 

Сега извисяването е напълно възможно и тази книга ви дава 
един възможен списък от инструкции как на практика да завърши
те този процес. Вие лично може и да не преживеете извисяването; 

можете наистина да умрете или да преминете през възкресение. 
На този етап от Играта на Живота на Земята това няма голямо 
значение, защото ако умрете по обикновения начин, ще попаднете 
в третия обертон и ще изчакате известно време. После, след като 
цялата Земя премине през наближаващите промени, всички хора 
от третия обертон ще се издигнат до същото измерение, където се 
намират онези, които са възкръснали или са се извисили. Дори в 
Библията се говори за това - казва се, че мъртвите ще възкръснат. 
Смъртта не съществува; има само различни състояния на същес
твуване. Също като водата, която може да бъде течност, твърдо 
тяло (лед) или газ (пара), и все пак си остава вода. 

В момента много малко човешки същества се прераждат на 
Земята, освен при определени обстоятелства. Това може би е 
последният ви живот тук, приятели, така е! Разбира се, повечето 
правила си имат изключения, така че на Земята сигурно има хора, 
които да искат да се въплътят отново. Времето изтича. Много ще 
се учудя, ако успеем да изкараме до края на този век. Сериозно 
се съмнявам, че дотогава третото измерение все още ще остане 
достъпно за хората. Това със сигурност знае само Бог. Тогава 
откъде идват хората, които се раждат сега на Земята? Те не са 
оттук! Ще обясня това, когато ви разкажа за новите деца. 

К о г а т о С л ъ н ц е т о и з г р я в а ш е о т з а п а д 

В процеса на развитието си Египет се разделил на две държа
ви - Горен Египет и Долен Египет. Горен Египет се намирал на 
юг, а Долен Египет - на Север. Египтяните назовали държавите 
си така - отзад напред - защото когато съществувала предиш
ната им държава по времето на Атлантида, Земята се въртяла в 
обратна посока и магнитните полюси били обърнати. Нашият 
днешен север се намирал на юг и обратно. След потъването на 
Атлантида се сменили не само полюсите, но и Земята започнала 
да се върти в обратна посока. Тот каза, че е преживял пет смени 
на полюсите: виждал е как Слънцето изгрява от изток и как из
грява от запад; после отново от изток, после от запад, и накрая 
пак от изток - пет пъти! 



На тавана на храма в Денде-
ра (сърдечната чакра на мъжкия 
аспект на Христовата решетка) 
е изобразен астрологичен зоди
ак, който показва тази противо
положна полярност. Зодиакът се 
върти в обратна посока, сякаш 
Слънцето изгрява от запад, а не 
от изток (фиг. 5-5). Река Нил тече 
от юг на север, докато повечето 
реки в света текат от север на юг. 
Това ме кара да мисля, че египтя
ните дори на Земята са използва
ли по-древни енергийни потоци. 

Ние сме творците на наша
та Вселена. Хората, които са 

запознати със Суфизма, ще си спомнят Суфи Сам, известен 
също под името Муршид Сам Люис. Мисля, че е погребан в 
началото на 70-те години на XX век в Лама Фаундейшън в Ню 
Мексико. На надгробния му камък има надпис, който гласи: 
„В този ден Слънцето ще изгрее от запад и всички, които го 
видят, ще повярват." Става въпрос за времето, което скоро ще 
настъпи за нас. Когато полюсите отново се сменят, Земята ще 
започне да се върти в обратна посока и същевременно ще про
мени орбитата си около Слънцето. 

О з и р и с , п ъ р в и я т Б е з с м ъ р т е н 

Още преди Египет, в атлантски времена, съществувала Наа-
калската школа на мистериите, ръководена от Ай и Тия, както 
и хиляда членове на Школата от Лемурия. Тя се намирала на 
остров Удал, на север от континента. Членовете на Школата се 
опитвали да научат атлантите как да станат безсмъртни. Само че 
или те не били добри учители, или пък хората не са могли да ги 
разберат, тъй като им трябвали 20-30 000 години, докато един 
човек най-после постигнал състоянието на безсмъртие. Първи-

ят, успял да направи това, бил Озирис и той не бил египтянин, а 
атлант. Историята с Озирис не се е случила в Египет, въпреки че 
в нея се говори за река Нил, а в Атлантида. Може би повечето от 
вас знаят тази история, но все пак ще ви я разкажа накратко. 

В едно семейство имало двама братя и две сестри. Наричали 
се Изида, Озирис, Нефтида (или Нефтис, Нефус) и Сет. Изида 
се омъжила за Озирис, а Нефтида - за Сет. В началото на тази 
история Сет убил Озирис. Той сложил тялото му в сандък и 
го пуснал по течението на Нил, но всъщност това била друга 
река - в Атлантида. Това убийство много натъжило Изида и тя, 
както и сестра й - жената на Сет - тръгнали да търсят Озирис. 
Намерили тялото му и го взели с намерението да върнат Ози
рис към живота. Когато Сет научил това, той разсякъл тялото 
му на 14 части и ги разпръснал по целия свят, така че сестрите 
да не могат да го съживят. Изида и Нефтида тръгнали да търсят 
частите, за да ги съберат. Намерили 13 части и ги съединили, 
но не могли да намерят 14-та част - фалоса. Тогава Тот (който 
е живял не само в Египет, но и в Атлантида), с помощта на 
магия възстановил тази част. Така се възстановил и съзидател
ният енергиен поток, който съживил Озирис и в допълнение го 
дарил с безсмъртие. 

От египетска гледна точка безсмъртието било постигнато 
именно чрез сексуалната енергия. (Спомнете си, че тъкмо от 
сексуалната енергия - Тантра - започнало безсмъртието в Ле
мурия.) Ще оставя края на историята за по-нататък, защото пре
ди това трябва да разберете някои други неща. Но забележете, 
че Озирис бил първият жив човек, който съществувал в тяло от 
първо ниво на съзнанието. После бил убит и тялото му било 
насечено на части. Той бил отделен от себе си - това е второто 
ниво на съзнание, нашето ниво. После частите били съединени 
и той отново станал цял, което го поставя на трето ниво на съз
нание - това именно е безсмъртието. 

Той преминал през трите нива на съзнание. Първото било ця
лостност, второто - отделяне от себе си, а при третото всичките 
му части били съединени. Това го направило отново цял и освен 
това му дало безсмъртие; той повече не можел да умре. Когато 



Те не са имали нужда от това; обаче на марсианците им е 
трябвало и затова са си служили с писменост. Дори след Па
дането египтяните (и някои други) запазили същата изумителна 
памет. По онова време те били изгубили холографската и тран
сперсоналната си памет, но все още имали фотографска памет. 
Когато учениците от Школата на мистериите извършвали слож
ните си упражнения, които скоро ще правим и ние, те можели 
да сторят всичко това мислено. Ние, с нашата не толкова ефек
тивна памет, не бихме могли да го направим като тях; на нас 
ни струва усилие дори да си спомним нечие име. Ще ни стане 
трудно, когато в процеса на работата се наложи да запомняме 
рисунка след рисунка, но древните можели да извършват всичко 
това наум. Важно е да го правите мислено, затова ще ви покажа 
някои илюстрации, които ще ви помогнат да се справите сами. 

Този опит е ключът към разбирането на същността на Сът
ворението. Пресъздавайте илюстрациите, с които ще се заемем 
по-нататък, все едно че се намирате в Пустотата и минавате 
през всичките геометрични движения. Това преживяване ще ви 
помогне да разберете, че кръговете върху хартията изобразя
ват реални движения и че тези геометрични движения на Духа в 
Пустотата са началото и краят на Сътворението. 

П о я в а н а п и с м е н о с т т а , 

к о я т о с ъ з д а в а в т о р о т о н и в о н а с ъ з н а н и е 

В „42-те КНИГИ на Тот" пише, че след Падането, когато ат
лантите отишли в Египет и вече не притежавали пълноценна 
памет, била въведена писмеността. Всъщност в египетските 
текстове е записано, че именно Тот е дал писаното слово на 
света. Чрез този единствен акт завършило Падането, което ни 
изхвърлило от първото ниво на съзнание и ние сме се озовали 
изцяло във второто ниво на съзнание, защото се е променил 
достъпът до собствената ни памет. Така била предопределена 
по-нататъшната ни съдба. 

Докато сме се обучавали как да пишем, се развивала горна
та част на черепа, над веждите. Самата представа за писменост 

Озирис преминал през всичко това, той се върнал като безсмър
тно същество - първият възкръснал Учител на Атлантида. Така 
че познанията му върху процеса на превръщане в безсмъртно 
същество бил използван като образец, по който и другите хора 
да могат да достигнат същото ниво на съзнание. Това се превър
нало в религия на Атлантида и по-късно на Египет. 

Т р а н с п е р с о н а л н а т а х о л о г р а ф с к а п а м е т 

н а п ъ р в о т о н и в о н а с ъ з н а н и е 

Атлантите притежавали съвършена памет поради особения 
начин, по който функционирали техните мозъци. Те помнели 
всичко, което някога им се е случвало. Освен това паметта им 
била трансперсонална, което значи, че ако един човек имал ня
какъв спомен, всички останали представители на расата помне
ли същото. Сега такава памет имат австралийските аборигени. 
Когато нещо се случи на един от тях, то всеки друг абориген 
може да възстанови този спомен, когато поиска. Ако сега в тази 
стая влезе абориген, той/тя ще може успешно да предаде какво 
вижда на всички свои събратя, където и да се намират по света. 

Работата е там, че те се намират на първо ниво на съзнание, 
при което не са отделени от своя Аз. Ние се намираме на второ 
ниво и сме твърде отделени от себе си. Паметта на аборигени
те, както и паметта на атлантите, не прилича на нашето смътно 
възстановяване на образи; те притежават пълноценна триизмер
на холографска памет. Те биха могли да възстановят подробно 
всичко случило се в тази стая, минута по минута, чак до края на 
нашия семинар, а всички останали все едно че се разхождат тук 
и виждат същото. Те биха могли да се приближат до вас и да ви 
погледнат в очите. Това няма да се случи в реално време; те го 
наричат сънуване - то е нещо като сън, но е абсолютно копие на 
действителността. Паметта им е съвършена; те не правят грешки 
и не пропускат нищо. Очевидно е, че при такъв тип цивилизация 
атлантите не са имали нужда да записват каквото и да е. Защо 
да се опитват да опишат нещо с думи, след като имат достъп до 
реалното събитие? 



променила много фактори в начина, по който сме възприемали 
реалността. Днес, за да се свържем с нашата памет, трябва да 
влезем вътре в нея и да извадим необходимата ни информация 
с помощта на определен код. За да възстановим някакъв спо
мен, ни трябва дума или понятие. На практика не бихме могли 
да си спомним каквото и да е, ако не си движим очите по оп
ределен начин. За да изплува някакъв спомен, очите ни трябва 
да се движат. Паметта на египтяните значително се различава
ла от паметта на хората преди Падането. Ако разгледаме тази 
промяна от гледна точка на сагата за Озирис, можем да кажем, 
че египтяните навлезли стадия на разделянето на части - те се 
възприемали като затворени вътре в телата си и смятали, че 
наистина са отделени от останалата действителност. Разбира 
се, това усещане за разделение довело до множество промени 
във всички аспекти на човешкия живот. 

Б а р и е р а т а н а п о л и т е и з м а : 

Х р о м о з о м и и Н е т е р и 

Нататък нещата се усложняват. Всичко вървяло добре по 
плана за стъпаловидна еволюция. След известно време Долен 
и Горен Египет се обединили в една държава под управлението 
на цар Менес и това била Първата династия. Но с течение на 
времето възникнал сериозен проблем, който щял да предизвика 
ужасни катастрофи за човечеството през XX век, ако не бъдел 
разрешен - фактически ние не бихме могли да оцелеем на тази 
планета. Нямаше да имаме никакъв шанс. На пръв поглед проб
лемът не изглеждал чак толкова важен, но онези, които се гри
жели за планетата, го възприели много сериозно. Става въпрос 
за религиозните вярвания на египтяните. 

Както ви казах, египтяните вече нямали цялостна холограф
ска трансперсонална памет, така че трябвало да записват прин
ципите на своята религия. Тези писмени паметници се наричат 
„42-те Книги на Тот". Доналд Биймън, който живее в Бостън, 
възстанови този източник. Книгите са четирдесет и две, плюс 
още две, отделно от основния текст. 42 + 2 - това е броят на 

хромозомите за първото ниво на съзнание. Както ще видите по-
нататък, вашите хромозоми са геометрични образи и модели, 
които отразяват цялата реалност - не само тялото, но и всичко в 
тази Реалност, от най-далечната планета до най-малкото расте
ние, до всеки атом. 

В тази книга ще срещнете същества, наречени нетери. Нете-
рите са богове с малко „б". Един от тях е Анубис (фиг. 5-6). Те 
са митични човешки същества с глави на животни и всяко от тях 
отразява една отделна хромозома, конкретен аспект и характе
ристика на живота. Нетерите символизират пътя, който трябва 
да се измине от първото до второто ниво на съзнание. Висшите 
учители използвали генетичния код на Озирис, за да помогнат на 
останалите хора да разберат процеса на извисяването. Той пре
минал през извисяването и опитът му бил закодиран в неговата 
ДНК, по-специално в хромозомите му. По онова време генетич
ните кодове били достъпни за посветените посредством нетери
те, които символизирали хромозомите 
на Озирис. 

Но този начин на представяне на 
религиозните вярвания се превърнал 
в проблем, особено след като Горен и 
Долен Египет започнали да се разделят. 
Както Горен, така и Долен Египет има
ли по 42 + 2 богове или нетери, сим
волизиращи стадиите на извисяването. 
Но образите на Горен Египет малко се 
различавали от тези на Долен Египет; 
след време, когато двете царства се 
разделили, образите също били про
менени. Когато Менес обединил двете 
държави в една, наречена Египет, той 
искал да бъде „политически коректен" 
и признал всички тези образи. Така че 
имало 84 + 4 божества, изразяващи 
едни и същи религиозни идеи. Това 
било голяма грешка, която довела ДО Фиг. 5-6. Нетерът Анубис 



сериозно объркване. Например, в един район хората можели да 
посочат някой нетер, да речем Анубис, и да кажат: „Това е Бог" 
- с голямо „Б". В друга област казвали: „Изида е Богинята", а в 
трета провъзгласявали Сехмет. 

И така, в страната се появили 88 различни представи за Бога. 
Хората казвали: „Моят Бог е истинският, а не вашите." Това до
вело до голямо разделение и окултизъм, докато след време никой 
вече нямал и представа, че всъщност Бог е само един. Хората не 
разбирали какво се опитва да им каже Братството на Тат. От съв
ременна гледна точка това било нещо като разрушаване на хро
мозомите; превърнало се в мутация, при това негативна. Дори 
при цялата помощ от страна на Братството на Тат хората просто 
не могли да се оправят и нещата вървели все по-зле и по-зле. 

Всички факти, с които съм се запознал, доказват, че христи
янската религия произлиза директно от египетската. Ако проу
чите и двете, ще забележите, че те вървят паралелно по всички 
линии, освен една - начина, по който египтяните разбират Бога. 
По-късно християнската религия напълно измества египетската, 
въпреки че вероятно тя е източникът и основата на християнст
вото. Християните смятат египтяните за окултисти. Всъщност е 
точно така, но причината е в това, че религиозните им вярвания 
били изопачени - с едно единствено изключение - периода от 
седемнайсет години и половина по време на Втората династия. 

Спасяването на човешкото съзнание 

Ж и в о т ъ т н а Е х н а т о н : с и я й н а и с к р а с в е т л и н а 

За много кратко време, само за 17,5 ГОДИНИ, избухнала ярка 
светлина и после изчезнала отново. Този проблясък спасил на
шата духовност. Това се случило около 1500 г. пр. н. е., когато 
процъфтявало преклонението пред толкова много божества и се 
водели ожесточени религиозни спорове. Висшите учители най-
после сметнали, че трябва да направят нещо. Накрая изработили 
план за действие. Тот ми разказа следната история. 

Като първа стъпка те решили да въплътят реално същество, 
притежаващо истинско Христово съзнание, в реално тяло с Хрис
тово съзнание, за да може отново да се вложи в Акашовите запи
си споменът за истинското Христово съзнание. Този спомен бил 
изгубен по време на Падането. Това тяло на Христовото съзна
ние трябвало да бъде много по-високо на ръст от хората, които 
живеели на Земята по онова време. По този начин то можело да 
им послужи като жив пример. Такава била първата част от плана 

- много смела стъпка, но те я направили. 
Висшите учители решили, че това същество с Христово съз

нание трябва да стане цар на Египет. За да изпълнят замисъла си, 
трябвало да нарушат всички правила - уверявам ви, наистина аб
солютно всички. Те се обърнали към тогавашния цар Аменхотеп II 
и го помолили за услуга. Тот просто влязъл в стаята във физическо 
тяло, изправил се пред него и му казал: „Погледни ме, аз съм Тот." 
Сигурен съм, че на царя му било трудно да повярва. По онова време 
египтяните вероятно са мислели, че всичките онези нетери от леген
дите са по-скоро митични същества. И изведнъж се появява един 
реален човек, който твърди, че е един от нетерите. Тот казал: „Тук, в 
Египет, имаме сериозен проблем и ми трябва твоята помощ." 

По някакъв начин Тот успял да убеди Аменхотеп II да извър
ши нещо, което никой египетски цар не би направил. Синът на 
Аменхотеп трябвало скоро да стане цар, но Тот казал: „Искам 
твоят син да не бъде цар; искам да поставя на египетския трон 
представител на чужд род." Аменхотеп II се съгласил. Трябва да 
е било доста силно преживяване. Не знам какво е направил Тот 

- може би се е появил целият окъпан в светлина, или пък е летял 
из стаята - нещо такова. Но явно е направил нещо, за да убеди 
царя да направи нужното. След като получили съгласието му, 
трябвало да създадат живо тяло, което никак не било лесно. 

С ъ з д а в а н е н а т е л а т а н а Е х н а т о н u Н е ф е р т и т и 

Как ли са го направили? Те отишли при Ай и Тия - които вече 
били много, много стари, откъдето и да го погледнете - и каза
ли: „Бихме искали да родите дете." Трябвало да се обърнат към 



някой безсмъртен, за да получат безсмъртни гени, защото те съ
държат различен брой хромозоми - 4 6 + 2 вместо 44 + 2. Ай и 
Тия се съгласили и създали бебе. То било дадено на Аменхотеп 
II, за да стане следващият цар на Египет. 

И така, детето пораснало и станало цар. Това бил Аменхотеп 
III, който си взел жена; не зная дали това е станало физически 
или на междупространствено ниво, не зная и коя е била жената, 
но той най-вероятно е трябвало да се свърже с някого, който 
има по-високо хромозомно ниво. Във всеки случай, синът им 
станал известен под името Аменхотеп IV и за него имало специ
ален план. Това бебе, Аменхотеп IV, е известно под още едно, 
по-популярно име - познавате го като Ехнатон. 

Междувременно Ай и Тия изчакали да мине едно поколение 
и родили още едно дете. Това било малко момиченце на име Не-
фертити. Нефертити израснала заедно с Ехнатон и те се ожени
ли. Всъщност те били брат и сестра, защото имали една и съща 
кръвна линия. Подобна е историята на Озирис - брат и сестра 
се женят и създават възможност за нов път в живота. И така, те 
двамата пораснали и станали царят и царицата на Египет. 

Н о в о у п р а в л е н и е и е д и н Б о г 

Известно време Аменхотеп III и синът му Ехнатон управля
вали страната заедно - двама царе едновременно, което отново е 
против правилата. По онова време те построили нов град в сре
дата на Египет, наречен Тел-ел-Амарна. Все още не знаем как 
са успели да определят точния център. Ехнатон поставил там 
камък с надпис: „Това е центърът на страната." Днес едва ли 
бихме могли да определим по-точно това място, дори с помощта 
на спътник. Можем само да се питаме какви са били тези хора, 
които с точност до квадратен сантиметър са могли да определят 
центъра на една държава, простираща се на стотици километри. 
Това наистина е изумително. Градът бил построен изцяло от бял 
камък. Бил много красив - сякаш от космическата ера. 

Ехнатон и баща му известно време управлявали страната ед
новременно от две места - от Тива и от Тел-ел-Амарна. Още 
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приживе бащата се отрекъл от трона - което отново противоречи 
на правилата - и предал управлението на страната на Ехнатон, 
който по-късно станал първият египетски фараон. Преди него 
не е имало фараони, а само царе. Фараон означава „какъвто ще 
станеш". С други думи, те буквално показвали на хората какви 
ще станат в бъдеще. Ехнатон, Нефертити и техните деца не били 
съвсем човешки същества. 

Тази висока фигура (фиг. 5-7) е Ехнатон. Сега ще ви разкажа 
нещо за рисунката. Главната цел на Ехнатон била да отстрани 
всички окултни вярвания и да върне страната отново към моно-
теистичната религия, която проповядва, че има само един Бог. В 
онези времена хората се покланяли на статуи, така че били свикна
ли да вярват във видими 
неща. Ехнатон тряб
вало да им даде нещо, 
което могат да видят, 
за да повярват в него, 
така че им предложил 
Слънцето като образ на 
Бог, защото този образ 
е нещо, което те не биха 
могли отново да поста
вят върху олтарите си. 

Имало още една 
причина, поради коя
то той им дал образа 
на Слънцето. Казал 
им, че диханието на 
живота - прана - идва 
от него. В рамките на 
триизмерното мис
лене това наистина е 
така, въпреки че прана 
фактически е навсякъ
де - във всяка точка 
на света има неогра-

Фиг. 5-7. Ехнатон проповядва учението за 
Бога (копие от релефа на фиг. 5-8). 



ничено количество прана. Тъй като 
Слънцето също излъчва прана, на 
това изображение са нарисувани 
падащи отгоре слънчеви лъчи; в 
края на два от тях има малки анкх, 
които се насочват към носа на фи
гурите, за да стане ясно, че вечният 
живот се постига чрез дишането. 

На картината виждате и един 
лотос - националният символ на 

/ / % I I/ \'
 Атлан

™да. Наакалската школа пре-
Д"У. 'I \ Щ м' несла лотоса в Индия. За него се е 

говорило в индийските санскритски 
летописи, споменава се и до днес. 
Наакалци отишли в Индия много 
преди Буда и останали там по вре
мето на будизма. В Египет лотосът 
символизирал Атлантида, а на тази 
рисунка виждате лотоси, извадени 
от вазите. Всички знаели, че Атлан
тида е загинала, но все още й оказва
ли почит, като поставяли лотоси из

вън вазите. На фиг. 5-8 е показан оригиналният стенен релеф. 

Забележете че главната фигура - тази на Ехнатон - има дълъг 
източен врат, слаби ръце, висока талия, широки бедра и тънки кра
ка. Обикновено египтяните обясняват, че е имал заболяване и за
това тялото му е деформирано - разбира се, така изглеждала и Не
фертити, както и всичките им дъщери. (Очевидно, всички са били 
болни от една и съща болест.) Аз съм на съвсем друго мнение. 

Ц а р с т в о т о н а и с т и н а т а , 

п р е д с т а в я щ о е д н а р а з л и ч н а г е н е т и к а 

Ехнатон не само искал да върне религията към монотеизма, 
наред с това той обявил: „В тази нова религия повече няма да има 
лъжа, нито неискреност. Ще променим изкуството си така, че да 

Фиг. 5-9. Истината за патиците 

отразява цялата истина." Затова по време на XVIII династия - и 
нито преди, нито след това - изкуството наистина било уникал
но. На художниците били дадени указания да създават картини 
и скулптури именно така, както ги виждат с очите си - като фо
тографски снимки. Така изкуството станало реалистично, а не 
стилизирано, каквото било по-рано. На фиг. 5-9 виждате патици, 
които изглеждат като истински патици, също както в съвремен
ната реалистична живопис. Спомнете си този факт, когато разг
леждаме изкуството от епохата на XVIII династия: оттук следва, 
че пред вас е онова, което художниците са виждали с очите си. 
Не им било позволено да изопачават истината. 

Отношението към истината било доведено до такива край
ности, че на хората било забранено дори да носят дрехи, защото 
който носи дреха, скрива нещо, а това е вид лъжа. По време на 
XVIII династия никой нямал право да носи дрехи, освен по вре
ме на церемониите и при други специални случаи. 

Името на тази нетера е Маат (фиг. 5-10). На главата й има 
перо. Тя станала една от главните нетери в тази нова религия, за
щото името й означавало истина или правдивост. Навсякъде тя 



Фиг. 5-10. Маат, нетерата на истината 

Фиг. 5-11. Статуя на Ех
натон в Египетския му
зей, Кайро 

била важна фигура. Всич
ко трябвало да бъде абсо
лютно правдиво, без изо
пачаване, без лъжи, така 
че да дава ясна картина. 
Това било важна част от 
учението на Ехнатон. 

Ето една статуя на 
Ехнатон в музея в Кайро 
(фиг. 5-11). Ехнатон бил 
висок около 4,4 м, без 
украшението на главата. 
Когато застанах до ста
туята, темето ми беше 
на нивото на най-широ
ката част от бедрата му. 
Нефертити била висока 

малко повече от 3 м. За своята раса тя 
всъщност била дребна. Дъщерите им 
също били много високи. Така ми каза 
Тот. Неотдавна в ръцете на официал
ната наука попаднаха неопровержими 
доказателства и те не знаят какво да 
правят с тях. В Тел-ел-Амарна, града 
на Ехнатон, бяха намерени два сарко
фага. В един от тях, точно над главата 
на мумията, е издълбано Цветето на 
Живота, а в другия има кости на се
демгодишно момче, което, обаче, е ви
соко почти 2,5 м! Този саркофаг е из
ложен на първия етаж в музея в Кайро 
- по всяка вероятност още е там. Засе
га това е единственото доказателство 
за истинския вид на тези тела. Според 
Тот, статуята на Ехнатон го предста
вя точно такъв, какъвто е изглеждал в 

действителност, сякаш е бил заснет 
с фотоапарат. 

Това е бюстът на Нефертити 
(фиг. 5-12), намерен в Тел-ел-Амар
на. От този град не е останало почти 
нищо. Една от причините е, че гра
дът е бил разграден тухла по тухла, 
разпръснати после из целия свят. 
Египтяните не са искали да знаем, 
че Ехнатон и Нефертити са същест
вували някога. Ние все пак знаем за 
тях - дължим го на факта, че те са 
заровили някои свои вещи дълбоко 
под земята в дома си и тези пред
мети по-късно са били открити. Там 
е намерен и този бюст. Много хора 
смятат Нефертити за изключително красива жена, но не зна
ят, че тя е била твърде висока и че тялото й в известен смисъл 
било доста необикновено. 

На фиг. 5-13 е показана малко извес
тна статуя на Нефертити, намерена в 
същата стая, в която е открит и бюстът. 
Тя е гола, в съответствие с тогавашните 
възгледи. Имала е огромна глава, голе
ми уши, дълга слаба шия и висока талия. 
И коремчето й е малко изпъкнало. Ако 
можехте да видите останалата част от 
тялото й, щяхте да забележите, че бед
рата й са широки, а краката - слаби. 

Ето две от дъщерите им (фиг. 5-
14). Те имат удължени черепи, тънки 
талии, слаби прасци и огромни уши. 

Това е друга тяхна дъщеря (5-15). 
Сигурен съм, че е изглеждала точ
но така. Ако видите главата й отзад, 
ще разберете И С Т И Н С К И Т е Й разМери. Фиг. 5-13. Голата Нефертити 



Фиг. 5-14. Две от дъщерите на Ехнатон и Нефертити 

Доста е голяма. Трудно е да си представите дължината на ушите 
й, докато не застанете до статуята. 

На фиг. 5-16 виждате още една от дъщерите, по-малка от пре
дишната. Тя има малка шия и огро-

Фиг. 5-15. Друга тяхна дъщеря Фиг. 5-16. По-малката дъщеря 

Ето още един (фиг. 5-18). 
Виждате колко е голяма главата 
в сравнение с тялото. 

Това е бебе (фиг. 5-19). Отно
во черепът е изтеглен нагоре и 
назад. Размерът на ушите е поч
ти на половината на главата. 

От физиологична гледна точка 
тези тела доста се различавали от 
човешките. Особеностите са доста 
- например мозъкът, както и дру
ги необичайни характеристики. 
Например, те са имали две сърца. 
Единствената причина, поради ко
ято ние имаме едно сърце, е в това, 
че нашето Слънце е едно. Но това 
са същества от Сириус - всъщност 
те са членове на групата от онези 

Фиг. 5-17. По-голямата дъщеря 



32 същества, които лежали около първичния пламък - и телата им 
произхождат от Сириус. Звездната система на Сириус се състои от 
две звезди - Сириус А и Сириус Б. Това е двойна звездна система, 
каквито са повечето звездни системи. В тях живите същества имат 
по две сърца. Ако слънцето е само едно, неговите форми на живот 
имат по едно сърце. (Ако има повече от две звезди в една звездна 
система, сърцата на жителите й пак ще са две.) 

Ф а р а о н ъ т Т у т 

u д р у г и с у д ъ л ж е н и ч е р е п и 

Това е фараонът Тут* (фиг. 5-20), който поел властта веднага 
след отстраняването на Ехнатон. Тогава той бил само на 18 години. 
Никой не знае откъде е дошъл. В летописите се казва, че е бил зет 
на Нефертити и Ехнатон - бил женен за една от дъщерите им. Оче

видно е имал същия произход, 
въпреки че черепът му не е тол
кова дълъг. Но ушите му наис
тина са големи. Според Тот, той 
получил разрешение да управ
лява само една година. Той бил 
на власт през преходния период 
между Ехнатон и следващия цар. 
Тут бил в телепатична връзка с 
Нефертити и през тази година тя 
управлявала страната чрез него. 
Самата тя оставала в сянка. 

Това е музеят в Лима, Перу 
(фиг. 5-21). Искам само да от
бележа, че там също има доста 
необикновени черепи. Перу е 
сред местата, на които е бил 
Тот. Тези черепи (фиг. 5-22) са 

Фиг. 5-20. Бюст на Тутанхамон. намерени там и са същите като 

* Фараон Тут е известен и като Тутанкамон или Тутанхамон. (Бел. ред.) 

Фиг. 5-22. Черепи, намерени в Перу 

Фиг. 5-21. Музеят в Лима 

египетските. Такива удължени черепи се срещат на три места по 
света: в Египет и около него, в Перу и в Тибет - никъде Другаде, 
поне доколкото аз знам. Спомняте си, че това са първите места, на 
които са отишли тези същества. 

Това е един от моите учите
ли, вече покойник (фиг. 5-23). 
Името му беше Калу Ринпоче 
и беше тибетски лама. Имал 
съм много учители, но към него 
чувствам особена близост; на
истина го обичам много. Забе
лежете формата на черепа му. 

П а м е т т а - к л ю ч 

к ъ м б е з с м ъ р т и е т о 

ФИГ. 5-23. Калу Ринпоче Ще попитате - щом Ехнатон 
и другите са били безсмъртни, 
защо тогава са умрели? Ще ви дам определение за смъртта от 
гледна точка на Мелхизедеците, което се надявам да ви помогне. 
Някой може да ви предложи друга гледна точка, но ние така виж-



даме нещата. Безсмъртието няма нищо общо с живота завинаги в 
едно и също тяло. При всички случаи ще живеете вечно; вие ви
наги сте били живи и ще бъдете живи, но може да не осъзнавате 
това през цялото време. Според нас определението за безсмъртие 
е свързано с паметта. Когато станете безсмъртни, достигате до 
такъв момент в развитието си, когато вече не губите паметта си. 
С други думи, от този момент нататък вие осъзнавате всичко, без 
да преживяване периоди на безсъзнание. Това значи, че оставате 
в едно тяло толкова дълго, колкото искате, а когато пожелаете да 
го напуснете, просто го оставяте. Необходимостта да пребивава
те вечно в едно и също тяло може да се превърне в затвор или ка
пан, защото би означавало, че не можете да го напуснете. Може 
да имате някаква причина да го оставите, пък и в крайна сметка 
ще откриете, че ви се иска да се освободите от всичко онова, 
което сте били досега. Това е определението за вечния живот: 
просто притежавате непрекъсната, цялостна памет. 

Сега да се върнем към детронирането на Ехнатон. За да тръг
нат нещата по старите правила, а те искали точно това, въве
ли в страната преходен период. Хората, станали цар и царица 
веднага след Ехнатон, били почти комични - те оставили Ай и 
Тия да управляват. Минало доста време, след което те седнали 
на трона. Това е отразено в летописите. Те управлявали около 
30 години, след което предали властта на Сети I, който станал 
първият цар от 19-та Династия. Той веднага върнал предишните 
правила, зачеркнал всичко направено от Ехнатон и го нарекъл 
със същото прозвище, с което са наричали Исус - „престъпник". 
Нарекъл го „най-лошия цар, който някога е управлявал", заради 
учението му, че има само един Бог. 

К а к в о в с ъ щ н о с т с е е с л у ч и л о с Е х н а т о н ? 

Повечето египтяни мразели Ехнатон, с изключение на малка 
група хора. Мразели го най-вече жреците, защото те били ос
новни фигури в египетската религия. Жреците контролирали хо
рата, техния начин на живот и икономиката на страната. Те били 
богати и разполагали с повече власт от всеки друг. И изведнъж 

се появява Ехнатон, който казва на хората: „Не ви трябват жре
ци; Бог е във вас. Има само един Бог и всеки от вас може да се 
свърже с него вътре в себе си." Свещенослужителите се надиг
нали в защита на личните си интереси. Освен това, египетската 
армия била най-силната в света и когато Ехнатон станал фара
он, военните нямали търпение да тръгнат да завладяват света. 
Ехнатон казал „Не." Той бил абсолютен пацифист и им казал: 
„Върнете се в своите земи. Не нападайте никого, освен ако вие 
самите не бъдете нападнати." Той принудил военните да се при
берат и да си стоят кротко у дома, а това не им се нравело. 

Така че, против него били не само жреците, но и армията. Ос
вен това обикновените хора си имали своите малки религийки 
и много им харесвало да се покланят на малките си божества. 
Това в крайна сметка не им носело нищо добро - не можело да 
ги отведе там, където трябва в съответствие със закодирания в 
ДНК космически план - тоест обратно у дома, при единствения 
Бог, и все пак им харесвало да живеят по този начин. 

Когато на хората насила им било забранено да извършват 
определени религиозни обреди, това предизвикало силно не
доволство към Ехнатон. Все едно нашият президент да каже: 
„Окей, в САЩ повече няма други религии, освен президент
ската религия." А ако отзове всички американски войници по 
света и ги върне на родна земя, като обяви политика на нена
меса, няма много да го харесват. Ехнатон също не бил популя
рен. И все пак той знаел какво е длъжен да направи, дори това 
да означавало гибел за него. Трябвало да го извърши, за да се 
коригира пътят, който нашата колективна ДНК е кодирала в 
реалността. И не само това, трябвало да въведе в Акашовите 
записи информацията за свещеното предназначение на Решет
ката на Христовото съзнание. 

И така, какво станало по-нататък? Според общоприетата 
версия, жреците и военните се обединили и дали на Ехнатон 
отрова, от която той умрял. Според Тот не се случило точно 
така, защото те не биха могли да го убият. Той може и да е 
изпил отровата, но тя не би могла да му навреди. Те направили 
нещо много по-екзотично. Тот ми каза, че жреците наели трима 



нубийски черни магьосници, които забъркали отвара, подобна 
на онази, която и днес се използва на Хаити, за да направи 
човек да изглежда като мъртъв. Отварата му била поднесена 
на публично събрание, свикано от жреците и военните. Когато 
Ехнатон я изпил, животът сякаш го напуснал. След като прид
ворните лекари го обявили за мъртъв, те бързо го занесли в 
специално помещение, където вече имало приготвен саркофаг. 
Поставили го вътре, затворили капака и го запечатали с маги
чески печат, след което го погребали на тайно място. Тот каза, 
че Ехнатон трябвало да чака в саркофага почти 2000 години, 
докато част от печата не се отчупила и магията не се развалила. 
После той се върнал в Залите Аменти. Това не било проблем 
за Ехнатон. Тот казва, че за такова безсмъртно същество като 
него това било нещо като следобедна дрямка. Аз се питам: на
истина ли Ехнатон е позволил това да му се случи? 

Ш к о л а т а н а м и с т е р и и т е н а Е х н а т о н 

Има един съществен факт: Ехнатон основал своя Школа. Тя 
се наричала Египетска школа на мистериите на Ехнатон „Зако
нът на Единия". Оказва се, че му трябвали само 17 и половина 
години, за да постигне резултат. Той събрал ученици от школата 
„Лявото око на Хор" (женския аспект), за която ще ви разкажа 
по-късно - завършилите я били на възраст над 45 г. - за обучение 
в школата „Дясното око на Хор". Преди това на никого в Египет 
не била преподавана тази информация на „дясното око". Той ги 
обучавал 12 години, след което му оставали само пет и половина 
години, за да разбере дали може да ги направи безсмъртни. И 
той ги направил! Дал безсмъртие на около 300 души. Смятам, че 
повечето са били жени. 

Веднъж някой ме попита: „Защо Ехнатон не се отнасял с 
обикновените хора по друг начин, за да не попада в такава 
опасна ситуация?" Но можете ли да измислите начин да про
мените всички хора за такова кратко време, без да предизвика
те недоволство? Можете ли да направите нещо такова в САЩ 
днес - за една година да сведете всички религии до една? Не 

мисля, че има друг начин, освен просто да го направите, дори 
с риск да бъдете „убити". Освен това, единственото, което той 
трябвало да стори, било просто да изживее живота си. Той щял 
да бъде записан в Акашовите записи и да остане в паметта, ко
ято ние всички съхраняваме в своята ДНК. Един-единствен ден 
би бил достатъчен, за да се запише този код, после с царя мо
жели да правят, каквото поискат. Той не се притеснявал много 
от това. Знаел е, че страната, обществото и обичаите ще се 
върнат към старите традиции. И освен това си имал онези 300 
души, които да надживеят самия него и Египет. 

Б р а т с т в о т о н а е с е и т е и 

И с у с , М а р и я и Й о с и ф 

След като Ехнатон си заминал, онези 300 безсмъртни египтя
ни се присъединили към Братството на Тат и чакали някъде от 
1350 г. пр. н. е. до 500 г. пр. н. е. - приблизително 850 г. После 
се преселили в Юдея на място, наречено Масада, и там основали 
Братството на есеите. Дори и днес Масада е известна като тяхна 
столица. Тези 300 души образували вътрешния кръг на Братст
вото, а външният кръг, който станал много голям, се състоял от 
обикновени хора. 

Мария, майката на Исус, била от вътрешния кръг на Брат
ството на есеите. Тя била безсмъртна още преди Исус. Йосиф 
дошъл от външния кръг. Това твърди Тот; в летописите не е за
писано нищо подобно. Част от плана на египтяните бил следни
ят: да направят следващата стъпка, като излъчат някого, който 
да покаже на практика как точно можеш да станеш безсмъртен, 
ако започнеш живота си като обикновен човек; да запише този 
опит в Акашовите записи и да го превърне в реалност. Някой 
трябвало да свърши това. Според Тот, Мария и Йосиф се съб
рали и заченали „междупространствено" (за това ще поговорим 
по-късно), за да създадат тяло за Исус, което ще позволи на не
говия разум да се спусне от много, много високо ниво и да се 
въплъти в него. Когато Исус се появил на Земята, той започнал 
живота си като обикновен човек - като всички нас. Бил човептко 



същество от всяка гледна точка. И със собствени сили извършил 
трансформацията си към безсмъртието - не чрез възнесението, 
а чрез извисяването, като оставил в Акашовите записи информа
ция за целия процес. Според Тот това е било планирано много, 
много преди да се извърши на практика. 

Л В е т е м и с т и ч н и ш к о л и 

и и з о б р а ж е н и я т а н а 4 8 - т е х р о м о з о м и 

Сега отново ще сменим темата и ще се запознаем със съв
сем нови неща. Ще мине доста време, докато отново видите този 
символ. Това е символът на Египетската школа на мистериите 
на Ехнатон „Законът на Единия" (фиг. 5-24). Ето го „Дясното 
око на Хор". То контролира лявото мозъчно полукълбо; това е 
мъжкият аспект на познанието. Въпреки че дясното око „вижда" 
директно в дясното мозъчно полукълбо, египтяните не са общу
вали по този начин. Тук важно било не да „виждаш", а по-скоро 
да прекъснеш „виждането" на информацията. Тъкмо лявото по
лукълбо осъществява това прекъсване; то контролира дясната 
половина на тялото (и обратно). По същия начин „Лявото око на 
Хор", контролирано от дясното полукълбо, е женският аспект 
на познанието, преподаван в 12-те главни египетски храма по 
течението на Нил. Тринайстият бил самата Велика Пирамида. 

Процесът на инициация продъл
жавал 12 години, като посветените 
прекарвали по една година - един 
цикъл - във всеки от тях, докато 
изучат всички женски компоненти 
на съзнанието. 

Но мъжкият аспект, Лявото око 
на Хор, бил преподаван само вед
нъж и това никъде не било записа
но. Изучавал се изцяло чрез устна 

Фиг. 5-24. Символът на Мис-
 T

P
a
**™> въпреки че най-важните 

тичната школа ,Дясното око компоненти от нея са гравирани 

на Хор" върху една единствена стена под 

Великата Пирамида, водеща в Залата на Хрониките. Като 
тръгнете надолу към Залата, стигате почти до края и преди да 
завиете на 90 градуса, високо горе на стената се вижда едно 
изображение с диаметър около 1,20 м - това е Цветето на Жи
вота. Край него има още 47 изображения, които следват едно 
след друго - това са хромозомите на Христовото съзнание 
- нивото на съзнание, към което се движим днес. След двата 
тома на тази книга може би ще публикуваме тези изображения 
в друго издание. 

В тази книга също ще говорим за изображенията, но в друга 
последователност и под малко по-различна форма. Ето каква е 
същността на Великата Пирамида. Нейната основна цел, наред с 
всичко останало, е да ни прехвърли от нивото, на което сме, към 
следващото ниво. Тя съществува по множество други причини, 
но главното й предназначение е извисяването и възкресението. 

Книга Б и т и е , 
история на Сътворението 

Е г и п е т с к а т а и х р и с т и я н с к а т а В е р с и я 

Ще започнем с това, че християнското и египетското раз
биране за реалността са почти еднакви. Християнската гледна 
точка произлиза от египетската. Ето първите три изречения от 
християнската Библия: „В начало Бог сътвори небето и земя
та. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над 
бездната; и Дух Божий се носеше над водата. И рече Бог: да 
бъде светлина. И биде светлина." 

Първо, египтяните също твърдят, че преди да излезе от Пус
тотата, от нищото, Земята е била безформена. В това вярват и 
много други религии. Както египетската, така и християнска
та религия вярват, че всичко, което се изисква за началото на 
процеса на Сътворението, са Нищото и Духът, а когато тези 
две идеи се свържат, тогава могат да бъдат сътворени всич
ки неща. Те смятат, че творението започва с движението на 



К а к в о с а п р а в и л и Б о г и м и с т и ч н и т е ш к о л и 

Сега си представете, че стоите в тъмна стая пред една врата, 
от която се влиза в друга стая. Готвите се да влезете в другата 
стая, където е много, много тъмно. Едва различавате вратата, 
която води към нея. Влизате, затваряте вратата зад себе си и 
попадате в пълна тъмнина. 

Сега, в тази ситуация, вие имате способността да проектирате 
чувствителен лъч от областта на третото си око или да се опитате 
да усетите нещо с ръцете си. (Всъщност можете да усещате през 
всяка чакра, но хората обикновено правят това с третото си око 
или с дланите си.) Можете да излъчите светлината от съзнанието 
си до определено разстояние. Лъчът може да се проточи само на 
сантиметър, или пък ще усетите какво има на 30-60 см пред вас 
и просто ще знаете, че там няма нищо (или има нещо). Съзнани
ето ви изминава това разстояние и после спира. Повече нищо не 
можете да научите и затова не знаете какво има отвъд тази грани
ца. Сигурно всички вие разбирате какво имампред вид, макар че 
повечето от нас са изгубили тази чувствителност, защото твърде 
много се осланяме на очите си. 

Но някои хора, особено древните египтяни, много добре са 
се справяли с подобна ситуация. Ако влязат в тъмната стая, те 
ще се опитат да усетят обстановката и ще знаят дали има някой, 
дори и да не виждат нищо с очите си. Някои слепи хора също 
притежават такава способност. 

Всъщност ние имаме шест такива чувствителни лъча - не 
само един, а цели шест. Всички те се излъчват от центъра на 
главата - от епифизата. Единият лъч излиза от средата на че
лото - от третото око; другият - от тила; третият излиза отляво 
през мозъка, а четвъртият отдясно; петият върви право нагоре 
през коронната чакра, а шестият върви право надолу през врата 
- общо в шест посоки. Това са същите посоки, които в геометри
ята се отбелязват с осите х, у и z. Египтяните смятали, че тъкмо 
това е онзи вроден аспект на съзнанието, чрез който е започнало 
Сътворението. Според тях, ако я нямаше тази способност, няма
ше да има и Сътворение. 

духа. Във второто изречение се казва: „ А земята беше безвид-
на и пуста... и ...Дух Божий се носеше над водата". И веднага в 
следващото изречение е казано: „И рече Бог: да бъде светлина. 
И биде светлина." Първо е движението, а веднага след това 
идва светлината. 

В сравнение с вярванията на египтяните, от християнската 
Библия е отпаднал един дребен детайл (макар това не винаги да 
важи за по-старите Библии). По света съществуват 900 версии 
на Библията, като в много от по-старите издания първото изре
чение гласи: „В началото беше шест." Някои от тях започват и 
по друг начин; през всичките тези години са се променяли тол
кова много неща. 

Древните египтяни биха казали, че Сътворението е невъзмож
но по начина, по който започват нашите съвременни Библии, 
особено ако го разгледаме от гледна точка на физиката. Предс
тавете си тъмно, безкрайно пространство, простиращо се навред 
и навсякъде от вечни времена. В него няма нищо - само една 
безкрайна пустота и нищо друго. Представете си, че вие - не 
вашето тяло, а вашето съзнание - сте в центъра на това прост
ранство. Вие просто се носите в него, нищо друго. Не можете да 
дори паднете - няма върху какво. Дори няма да разберете дали 
падате, или се издигате, или политате встрани; на практика не 
можете да почувствате каквото и да било движение. 

От чисто физическа или математическа гледна точка само
то движение (кинетичната енергия) е невъзможно в пустотата. 
Не можете дори да се завъртите, защото движението не може 
да стане реалност, докато до вас в пространството не се поя
ви поне още един обект. Трябва да има нещо, по отношение 
на което да се движите. Ако няма такова нещо, по отношение 
на което да се премествате, как ще разберете, че сте се пре
местили? С други думи, ако сте се издигнали 10 метра нагоре, 
как ще разберете това? Нищо няма да се промени. А ако няма 
промяна, няма и движение. Затова древните египтяни биха ка
зали, че преди „Духът Божий да се носи над водата", Той/Тя 
най-напред е трябвало да създаде нещо, по отношение на което 
да се носи. 



За да разберат този процес на най-
дълбоко ниво, египетските ученици 
трябвало да си представят и мислено да 
разиграят процеса, през който сега ще 
преминем и ние. По-надолу е описано 
как той е бил преподаван и практикуван 
в Школите. Този начин не е единствени
ят, но те са били обучавани именно така. 

Тъмният фон на тази рисунка изоб-
Фиг. 5-25. Божият Дух разява Великата Пустота, а малкото 
във Великата Пустота 0ко символизира Божия Дух (фиг. 5-

25). И така, това е Божият Дух, който 
съществува в Пустотата, в нищото. Представете си, че сте един 
малък дух посред Пустотата. (Между другото, когато се озовете 
във Великата Пустота, ще осъзнаете, че вие и Бог сте едно, че 
няма никаква разлика.) Като повисите дълго време в Пустотата, 
може би ще ви стане скучно или ще се почувствате самотни, или 
пък ще ви обземе любопитство и ще ви се прииска да опитате 
нещо друго, да изживеете някакво ново приключение. 

Н а й - н а п р е д с ъ з д а й т е п р о с т р а н с т в о 

И така, Духът, това единствено Око, изстрелва лъч съзнание в 
Пустотата. Най-напред го излъчва напред, после назад, после на
ляво, след това надясно, после право нагоре и накрая право надолу 

(фиг. 5-26). Представете си, че на какво
то разстояние проектирате лъча напред, 
на същото разстояние го излъчвате на
зад, наляво, надясно, нагоре и надолу. 
Всеки конкретен човек проектира своя 
лъч на еднакво разстояние във всички
те шест посоки. Въпреки че различните 
хора го излъчват на различно разстоя
ние (при някои той има дължина 2-3 см, 

Фиг. 5-26. Духът излъчва ^ друт д о с т и г а 70 см а ^ ^ети 15 
съзнание в шестте посо- Г „ _ .

 г 

ки_ м), той трябва да е еднакъв и в шестте 

РОЛЯТА НА ЕГИПЕТ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА СЪЗНАНИЕТО 255 

посоки. И така, Духът проектирал тези 
лъчи в тези шест посоки, като дефинирал 
пространството: север, юг, изток, запад, 
горе и долу. 

Може би по тази причина американс
ките индианци и подобните на тях култу
ри по цял свят смятат тези шест посоки 
за тожова важни. Забелязали ли сте кол
ко е важно да се определят тези посоки 
на техните церемонии? Това е важно и в 
Кабала, както и при някои медитации. 

С л е д т о в а о г р а н и ч е т е 

п р о с т р а н с т в о т о 

След като проектирали шест лъча в 
шестте посоки, следващото, което пра
вели учениците, било да съединят кра
ищата им. Така около тях се образувал 
ромб или квадрат (фиг. 5-27). Разбира се, 
ако погледнете схемата под този ъгъл, 
ще изглежда като правоъгълник, но вие 
разбирате, че всъщност това е квадрат. 
И така, около центъра на съзнанието 
си те създавали малък квадрат. После 
от него насочвали един лъч нагоре към 
върха, като образували пирамида, чиято 
основа е квадратът (фиг. 2-28). 

След създаването на горната пира
мида, те изпращали един лъч надолу, 
като образували отдолу още една пи
рамида (фиг. 2-29). Ако я погледнете в 
истинското триизмерно пространство, 
ще видите, че двете пирамиди с обща 
основа образуват октаедър. Ето още 
една схема на октаедър (фиг. 5-30). 

Фиг. 5-27. Духът вътре в 
първия си създаден ромб 

Фиг. 5-28. Създаване на 
горната пирамида 

Фиг. 5-29. Създаване на 
долната пирамида 

Фиг. 5-30. 
около Духа 

Октаедърът 



дена жената. Разбира се, образът на 
Духа вътре в сферата е символ също 
така и на Школата. 

Свещената геометрия започва 
от момента, в който Духът изпраща 
първия си лъч в Пустотата и създа
ва първия октаедър около себе си. 
Пустотата е безкрайна, в нея няма 
нищо, и тези създадени форми също 
са нищо. Те са просто въображаеми

 фиг
-
5-31- Д У

х ъ т в
 центъра г

 „ н а първото с и творение 
линии, създадени от съзнанието. Това 
показва какво е реалността - нищо. В 
индуизма реалност се нарича майя, което означава „илюзия". 

Духът може да пребивава вътре в първото си творение много 
дълго време (фиг. 5-31), но накрая ще вземе решение да направи 
нещо. За да пресъздадат този процес, учениците в Школата тряб
вало да възпроизведат същите движения, които направил Духът. 
За да се сътвори и да се завърши каквото и да е във Вселената, 
са нужни две прости указания. 

П ъ р в о т о д в и ж е н и е в К н и г а Б и т и е 

Не забравяйте, че в момента Духът се намира в сферата. На 
учениците били дадени указания да се движат към току-що съз
даденото и после да проектират още една сфера, съвсем съ
щата като първата. Така се получава нещо съвсем специално 
и уникално. Това е една напълно „глупакоустойчива" система 
за създаване на реалност. Каквото и да направите, няма шанс да 
сбъркате. Всичко, което се иска от вас, е да се върнете при току-
що създаденото и да проектирате още една сфера, съвсем еднак
ва по размер с първата. Тъй като в тази система не съществува 
нищо друго, освен онази сфера в Пустотата, а вътрешността на 
сферата е същата като отвън, единственото нещо, което е ново и 
различно, е самата обвивка, т.е. повърхността на сферата. 

И така, съзнанието решава да излезе на повърхността. Няма 
значение към коя точка ще тръгне; може да отиде където си по-

Спомнете си, че това е просто дух. Във Великата Пустота 
нямате тяло, вие сте само един дух. И така, вие сте във Великата 
Пустота и сте създали около себе си това поле. И сега, след като 
сте очертали пространството, като сте построили октаедър от 
двете съединени пирамиди, вече имате някакъв обект. Сега вече 
е възможно движението или кинетичната енергия; вече става 
възможно нещо, което по-рано беше невъзможно. Духът може 
да излезе от тази фигура и да се движи около нея. Той може да се 
придвижва във всяка посока на километри разстояние, после да 
се върне и да си има някакъв център. Или пък може да си остане 
неподвижен в средата на фигурата, като я накара да се движи 
около него. Фигурата може да се върти, да се наклони или да 
се премести във всички възможни посоки. Сега става възможно 
движението по отношение на нещо. 

С л е д т о в а з а в ъ р т е т е ф и г у р а т а , 

з а д а с ъ з д а д е т е с ф е р а 

Октаедърът, който учениците създали по този начин, имал три 
оси - напред-назад, наляво-надясно и нагоре-надолу. Те трябва
ло да завъртят фигурата около една от осите - независимо коя и 
независимо в каква посока. Те я завъртали веднъж около едната 
ос, после веднъж около другата ос, после веднъж около третата. 
Само чрез едно завъртане около всяка от трите оси те очертава
ли контурите на една съвършена сфера. Преди да им разрешат 
да задвижат своя собствен център на съзнанието, ги учели да 
въртят октаедъра и да създават сфера около себе си. 

Докожото ми е известно, в цялата свещена геометрия същес
твува едно общо правило, че всяка права линия е мъжка, а вся
ка крива линия е женска. Следователно, една от най-мъжките 
форми е квадратът или кубът, а една от най-женските форми е 
кръгът или кълбото. Така че, египтяните най-напред създавали 
мъжката форма и след това я превръщали в женска. Те вървели 
от мъжкия аспект към женския. 

Същата история откриваме в Библията, според която първо е 
създаден Адам, а след това от Адам или от реброто му е създа-



иска. Няма значение и как ще отиде 
дотам - дали по права линия, или по 
вълнообразна, или по спираловидна, 
дали ще изследва всеки сантиметър 
от пътя си до мястото. Може да про
яви истинско творчество - това няма 
значение. Но по един или друг начин 
ще завърши пътешествието си някъ
де по повърхността на сферата. 

За удобство ще кажем, че Духът 
излязъл навън от горната страна (за
ради симетрията и простотата). И 

така, духът - онова малко самотно око - се оказал на повър
хността (фиг. 5-32). Той току-що направил първото движение, 
описано в Книга Битие: „И Дух Божий се носеше над водата." 
Веднага след първото изречение следва: „И рече Бог: да бъде 
светлина. И биде светлина." 

Дотук Духът знае как да прави само едно нещо - всъщност 
знае две неща, но крайният резултат е един. Той знае: (1) как 
да излъчи малък октаедър и да създаде сферата; и (2) как да се 
придвижва върху онова, което току-що е създал. Това е всичко 
- една много проста реалност. И така, след като излиза на повър
хността, той създава още един октаедър, завърта го около трите 
оси и образува втора сфера, голяма колкото първата. Двете имат 
еднакви размери, защото способността му да твори в Пустотата 
е останала същата. В това отношение нищо не се е променило. И 
така, той създава втора сфера, голяма колкото първата. 

Vesica Piscis, 

ч р е з к о я т о е с ъ т в о р е н а С в е т л и н а т а 

По ТОЗИ начин Духът направил нещо много специално от глед
на точка на Свещената геометрия. Той създал vesica piscis на мяс
тото, където се пресичат двете сфери (фиг. 5-33). Виждали ли сте 
някога два съединени сапунени мехура? Когато се пресекат, око
ло мястото на пресичането се очертава линия или окръжност. Ако 

ги гледате отпред, новополученият 
сектор изглежда като линия, но ако ги 
погледнете отгоре, ще видите новооб
разуваната фигура като окръжност, 
вписана в по-големите сфери. 

Обиколката на vesica piscis е си
метрична на обиколките на по-голе
мите сфери, но е по-малка от тях. С 
други думи, погледната отпред, тя 
ще изглежда като права линия (фиг. 
5-34 в средата), а погледната отгоре 
- като кръг (фиг. 5-34 отдясно). Въп
реки че обикновено vesica piscis е 
двуизмерна като монета, тя има реа
лен триизмерен аспект. Ако я извадим от вътрешността на двете 
сфери, ще прилича на топка за американски футбол (фиг. 5-35). 

Сега мога само да ви кажа, че всъщност това е образът на Свет
лината, а по-нататък в книгата ще се опитам да ви го докажа. Това 
е геометричната форма, чрез която е била създадена Светлината. 
Това е и геометричната форма, чрез която са били създадени наши
те очи, които възприемат светлината. Наред с това, тя също така 
отразява моделите, свързани с нашите емоции, както и с много, 
много други аспекти на живота. Това е основният геометричен мо
дел на електромагнитното поле. Изглежда твърде елементарно и 
затова още ви е труд
но да разберете. Ще 
ви покажа, че първото 
движение на Сътворе
нието създава модела 
на живота. Затова Бог 
казва: „Да бъде свет
лина." Той не би мо
гъл да произнесе тези 
думи, преди да е излъ
чил втората сфера и да 
е създал vesica piscis. 



Фиг. 5-35. Триизмерна vesica 
piscis - триизмерна плътна 
форма, извлечена от двете 
сфери, които я образуват. 

В т о р о т о д в и ж е н и е с ъ з д а в а 

з в е з д е н т е т р а е д ъ р 

Когато Духът се намира в цен
търа на втората сфера и гледа на
долу към vesica piscis, той вижда 
един новообразуван кръг - очерта
нието на vesica piscis. Този кръг е 
единственото ново нещо, а според 
инструкциите Духът трябва да се 
движи към току-що създаденото. 
Няма значение към коя точка от 
този нов кръг ще се отправи. Той 
не може да сгреши; просто спира 
някъде върху кръга и излъчва нова 
сфера (фиг. 5-36). 

Независимо къде се е спрял ду
хът, можем да завъртим сферите, 
както е показано на рисунката. Да 
речем, че се е придвижил наляво до 
точка А. В този момент се създава 
огромно количество информация 
(при всяко движение на Сътворени
ето възниква огромно по обем поз
нание). Първото Сътворение съз
даде сферата. Първото движение 
(ден първи) създаде vesica piscis 
- основата на Светлината. Второ
то движение (ден втори) в резултат 
от взаимодействието и взаимното 
проникване на трите сфери създа
де основния геометричен модел на 

звездния тетраедър (фиг. 5-37), който, както скоро ще разбе
рете, е една от най-важните фигури за живите същества. 

Фиг. 5-36. Третата сфера -
второто движение (ден вто
ри) на Сътворението. Ако се 
намираме в центъра на най-
горния кръг/сфера и поглед
нем надолу, хоризонталната 
линия изглежда като кръг. 

Няма да разглеждаме подробно 
цялото познание, натрупано до този 
момент, но всеки път, когато се об
разува нова сфера, се освобождава 
все повече и повече информация и 
възникват все повече творчески мо
дели. След завършването на първо
то и второто движение - от която и 
да е точка на сферата до която и да 
е точка на кръга (няма значение как 
се е движил Духът, няма значение 
до коя точка на кръга/сферата е оти
шъл - всичко винаги е съвършено) 
точно по екватора на първоначалната сфера. Тази сфера има 
безкраен брой екватори, но той ще избере идеалния. 

Фиг. 5-37. Малък и голям 
тетраедър в трите сфери 

той винаги ще се движи 

„ Д в и ж и с е к ъ м н о в о с ъ з д а д е н о т о " - д о з а в ъ р ш е к а 

След като е създадена тази структура, остава да се спази само 
едно указание - завинаги. Единственото действие, което трябва 
да се извършва до края на времето, е придвижване до най-вът
решната точка(и) на кръга и създаване на нова сфера. 

За да изясним това, нека да определим какво разбираме под 
„най-вътрешната точка на кръга". Погледнете фиг. 5-36. Тук има
ме три вътрешни точки. Ако проследите с поглед външния пери
метър на тази фигура, ще стигнете до трите точки, които са най-
близо до центъра. Точно те - „най-близките до центъра" - се на
ричат най-вътрепши точки на кръга. В модела на Сътворението, 
създаден от движението на Духа, имаме шест вътрешни точки. 

Без да забравя това, Духът започва да се движи точно по еква
тора на първоначалната или централната сфера. Когато направи 
пълен оборот от 360° и се върне в точката, от която е тръгнал 
(тоест шест точки или движения), той започва да следва втория 
си импулс (или указание, ако говорим за учениците в Школата 
на мистериите). Движи се към най-вътрешните точки на кръ
га, които сега са разположени по външната повърхност на пър-



Фиг. 5-38. Четвъртата сфера, 
ден трети на Сътворението 

Фиг. 5-39. Петата сфера, ден 
четвърти на Сътворението 

Фиг. 5-39а. Половината от 
сътворението 

воначалната сфера - там, където се 
пресичат две vesica piscis. По-прос
то казано, това са точките, разпо
ложени най-близо до външния край 
на фигурата. Постоянното движе
ние започва да оформя вихър. Това 
вихрово движение създава различни 
триизмерни форми една след друга, 
а те стават строителните тухли или 
модели на цялата реалност. 

След като Духът създава третата 
сфера, той се придвижва към най-
вътрешните точки на кръга и проек
тира още една (фиг. 5-38). Тук въз
никва нова информация, но е твърде 
сложна, за да я обсъждаме сега. 

Сега е много интересно; това е 
четвъртото движение (ден четвърти) 
(фиг. 5-39). В много Библии по света 
пише, че на четвъртия ден е завърше
но точно половината от Сътворение
то. Като започнем от първото движе
ние, очертана е точно половината от 
кръга (фиг. 5-39а). Преместили сме 
се точно на 180° от началната точка 
на първото движение. 

На фиг. 5-40 е показан петият ден 
от Сътворението - добавена е още 
информация. 

После, на шестия ден (фиг. 5-
41) се получава едно геометрично 
чудо: последният кръг оформя цве
те с шест листа. Ето какво са имали 
предвид по-ранните Библии, в кои
то пише: „В началото беше шест." 
В съвременната Библия се казва, 

че Сътворението е завършено за 
шест дни - всичко съвпада. Това е 
моделът на Сътворението, затова го 
разглеждаме именно по този начин. 
Това е началото на Сътворението 
на Вселената, в която живеем. 

Тези първи движения на Духа са 
изключително важни. Затова отделих 
толкова много време в началото на 
нашия курс. По-нататък ще става все 
по-сложно, но засега разгледахме как 
е сътворена проявената реалност. 

Засега ще оставим настрани тези 
триизмерни фигури една по една. Ако 
бяха направени от твърд материал, 
щяхте да ги разгледате и да ги подър
жите в ръка. Сега ще „приземим" тази 
абстрактна информация и ще започ
нем да я превръщаме в действител
ност. После ще продължим нататък, 
за да ви покажем как те на практика 
създават онази реалност, в която жи
веем. Ако продължите да ги изучавате 
самостоятелно, ще откриете някои из
ключително сложни аспекти на реал
ността, които произтичат от тях. Ако 
сами конструирате тези фигури от 
свещената геометрия, някъде в прост
ранството ще прокарате онази линия, 
която Духът е създал, докато се е но
сел в Пустотата, и това ще бъде нещо 
изумително; после друга линия ще из
рази нещо още по-удивително. Живо
тът е започнал от нещо изключително 
просто, след това е създал този сло
жен свят, в който живеем. 

Фиг. 5-40. Шестата сфера, 
ден пети на Сътворението 

Фиг. 5-41. Шестата сфера, 
ден пети от Сътворението 

Фиг. 5-41а. Триизмерен мо
дел на фиг. 5-41. 



Ш Е С Т 

Значението на формата 
и с т р у к т у р а т а 

Развитие на Модела на Сътворението 

П ъ р в а т а ф о р м а - Т о р 

Да разгледаме първия обект на стр. 263 - самия модел на 
Сътворението (вж. фиг. 5-41). Ако погледнете в някой учебник 
по математика, ще видите, че той се състои от минималния брой 
линии, необходими, за да се начертае върху плоска повърхност 
една триизмерна фигура, наречена тор. Ще получите тор, ако 
завъртите модела на Сътворението около средната му ос - об
разува се форма, която прилича на геврек, но дупката в средата 
е безкрайно малка. 

Торът - този тук се нарича тръбообразен тор, защото при
лича на вътрешна автомобилна гума (фиг. 6-1) - е уникален 
поради своята способност да се 
навива около себе си, както отвън 
навътре, така и отвътре навън. 
Никоя друга геометрична фигура 
на този свят не може да направи 
нещо подобно. Торът е първата 
форма, която произлиза от завър
шения модел на Сътворението и е 
абсолютно уникален сред остана
лите фигури в нашата реалност. 

Артър ЯНГ пръв забеляза, че ф„г. 6-1. Многоцветен тръбо-
на тази форма има седем сектора, образен тор 

Това не е просто математика, геометрия и кръгове. Това е 
живата карта на Сътворението на цялата реалност. Трябва 
да схванете това, защото иначе ще се объркате и няма да раз
берете в каква посока ви води тази книга. Причината да правим 
всичко това е да накараме вашето ляво мозъчно полукълбо да 
разбере единството на цялото Сътворение, за да се промени по
лярността на съзнанието ви. 



които са получили общото на
именование седемцветна кар-

^ * \ . >'$Щ^г^^ та- Вземете който щете учеб
ник по математика и в раздела 

k за тор ще се говори за седем-
цветната карта. Това са седем 
сектора, еднакви по размер, 
които се вписват без остатък 
в тръбообразния тор. Също 
както в модела на Сътворени
ето - шестте кръга около сед
мия - централния - запълват 
цялата повърхност. Наистина 
съвършено и безупречно. 

В свещената геометрия съществува понятието постепенно 
завъртане. Вземате една окръжност или линия и я завъртате на 
степени, стъпка по стъпка, сякаш задвижвате зъбчато колело, за 
да завъртите нещо до определено разстояние. Например, пред
ставете си два модела на Сътворението, наложени един върху 
друг. Единият модел е неподвижен; ако завъртите другия със 
стъпка от 30°, ще получите 12 сфери около централната. На 
двуизмерна рисунка фигурата ще изглежда така: фиг. 6-2. В три 
измерения ще се получи тръбообразен тор. По-нататък, ако съ-

Фиг. 6-4. Модел на 
Сътворението, за
въртян на две стъп
ки с всички възмож
ни съединени линии 

едините всички възможни линии в центъра, ще получите тази 

фигура: фиг. 6-3. 
Ако завъртите 12-те сфери по зъбците още веднъж, този път 

със стъпка от 15°, така че да станат 24 сфери, ще стигнете до 
тази фигура: фиг. 6-4. С нея е свързана друга фигура, която се 
нарича трансцендентален модел. Какво е трансцендентален 
модел? От моя гледна точка, трансценденталното число в ма
тематиката е число, което идва от друго измерение. В своето 
измерение то вероятно е цяло число, но когато идва тук, не се 
прехвърля изцяло в нашия свят. Има много такива числа. Едно 
от тях, например, е числото (р, за което ще поговорим по-късно. 
Това е математическа пропорция, която започва от 1,6180339 и 
продължава до безкрайност, което значи, че не се знае коя ще е 
следващата цифра, но то никога не свършва: хората са оставя
ли компютрите си да изчисляват в продължение на месеци, без 
да стигнат до края. Така най-просто може да се обясни какво е 
трансцендентално число. 

Фигурата, наречена тор, управлява много аспекти в нашия 
живот. Например, в човешкото сърце има седем мускула, ко
ито образуват тор, освен това то пулсира по седемте сектора, 
показани на картата на тора. В нашите тела е въплътено цялото 
знание. Торът съществува буквално около всички живи същес-



тва, всички атоми, както и около всички космически обекти, 
като планети, звезди, галактики и т. н. Той е първична форма 
на съществуване. 

„В началото бе Словото." Вярвам, че ще дойде време, когато от 
тора ще се извлекат всички езици, съзнателните звуци, словото. 
Някои хора още сега вярват в това, но само времето ще покаже. 

Л а б и р и н т ъ т к а т о д в и ж е н и е 

н а ж и з н е н а т а е н е р г и я 

На фиг. 6-5 е показан седморен лабиринт. Среща се навсякъ
де по света: в Китай и в Тибет, в Англия и в Ирландия, в Перу 
и при американските индианци. Наскоро беше открит един в 
Египет. Ще видите такъв лабиринт на пода на много църкви в 
Европа и по скалните рисунки по цял свят. Сигурно е бил изк
лючително важен за древните. Лабиринтът има седем сектора, 
свързани с тора и пулса на човешкото сърце. По-късно ще ви 
разкажа за древната друидска Школа на мистериите на остров 
Авалон в Англия. За да се изкачите там до върха на хълма, тряб
ва да минете през такъв лабиринт, като вървите напред-назад по 
извивките му. 

Когато бях в Англия, се срещнах и разговарях с Ричард 
Федър Андерсън, който е специалист по лабиринтите и пише 
книги за тях, и научих някои неща от него. Той кара хората 
да минават през лабиринта като част от изследователската си 
работа. Андерсън е открил, че когато вървят през него, хора

та неволно преминават през различни 
състояния на съзнанието, което води до 
много особени преживявания. Лабирин
тът активира жизнената енергия да пре
минава през чакрите в следната последо
вателност: трета, втора, първа, четвърта, 
седма, шеста, пета. Енергията тръгва от 
трета чакра, отива във втора, после в 

Фиг. 6-5. Седморен ла-
 п ъ

Р
в а

!
 след т о в а скача н а г 0

Р
е д0

 сърцето 
биринт (четвърта), после в средата на главата до 

Актуална информация: 

Току-що (1998 г.), видях едно ев

ропейско изображение на библейския 

Мелхизедек, на което той държи ключ 

към лабиринта, поставен в чаша. 

епифизата ^ с е д м а у , д и i w i u i u п u m V -

физата (шеста), след което слиза към 
гърлото (пета чакра). 

Докато вървите през лабиринта, 
автоматично ще преминете през тези 
промени, ако разбира се, сами не 
блокирате процеса. Ще го преживее
те, дори и да нямате представа за тези 
неща. Навсякъде по света хората са 
установили, че наистина става така. 
Г-н Андерсън смята, че ако означим с линии последовател
ността, с която преминаваме по извивките на лабиринта (но
мерът на линиите показва кой от седемте пътища се изминава) 
- три, две, едно, четири, седем, шест - ще се образува фигура, 
която прилича на чаша (фиг. 6-6). Според него, именно този 
лабиринт е свързан с формата на чашата на Светия Граал и 
тайното познание, скрито в нея. Струва ми се, че има право, но 
съм готов да изслушам и други идеи. Все още не съм сигурен 
дали наистина е така. 

Аз самият експериментирах с този лабиринт и наистина 
усетих всичките тези промени. Въпреки че успях да прежи
вея същите промени и по друг начин. Вървях по права линия 
към центъра на лабиринта и просто ги предизвиквах в себе 
си всеки път, когато достигнех до съответното място, къде-
то лабиринтът завиваше. Можах да 
постигна същото състояние, без да 
преминавам през целия му път. За
помнете този лабиринт, по-късно 
пак ще се върнем на него. 



Я й ц е т о н а Ж и в о т а , 

в т о р а т а ф и г у р а с л е д С ъ т в о р е н и е т о 

Тъмните вътрешни кръгове на фиг. 6-7 обозначават шестте 
дни на Сътворението. След като съзнанието излъчи първите 

седем сфери и завърши 
този модел на Сътворе
нието, то продължава 
въртеливото си движе
ние от всяка последо
вателна най-вътрешна 
точка по същата схема, 
докато не завърши вто
рото си вихрово дви
жение, както показват 
светлите външни кръ
гове. Това движение, 
от своя страна, създава 
една триизмерна фи
гура, която можете да 
вземете в ръце и която 
изглежда така: фиг. 6-8. 
Ако вземете фиг. 6-7 и 

изтриете всички линии в средата, както и още няколко, ще полу
чите тази фигура. Ако Духът излезе извън границите на творе
нието си, ще види тази фигура, съставена от сфери, и ще каже: 

Фиг. 6-7. Вихърът извън модела на Сътво
рението 

Фиг. 6-8. Триизмерни 
сфери/топки Фиг. 6-8 а. Ако свър- Фиг. 6-8 б. Различен ра-

жем центровете им, курс 
получаваме куб 

„Аха, виждам го това нещо! Ето как изглеждало!" (фиг. 6-8). 
Всъщност зад тези видими сфери има още една, осма сфера. Ако 

съедините центровете им, ще получите куб (фиг. 6-8 а и 6-8 б). 
И какво от това? Много важно! Е, за древните това на

истина е било важно, защото са ги вълнували въпросите за 
Сътворението, живота и смъртта. Те нарекли този грозд от 
сфери Яйцето на Живота. Скоро ще ви покажа, че Яйцето на 
Живота е морфогенетичната структура, създала вашето тяло. 
Цялото ви физическо съществуване зависи от тази структура. 
Всяка част от вас е създадена чрез Яйцето на Живота, вклю
чително цвета на очите ви, формата на носа ви, дължината 
на пръстите ви и всичко останало. Всичко се базира на тази 
единствена форма. 

Т р е т о з а в ъ р т а н е , 

т р е т а ф и г у р а : П л о д ъ т н а Ж и в о т а 

Следващия вихър е третото завъртане (фиг. 6-9). Центро
вете на сферите в този вихър се намират на най-вътрешни
те точки по обиколката на предишния кръг, както показват 
шестте стрелки. И така, въртенето на Духа в третия вихър 
поражда тези сиви кръгове (на фиг. 6-9). Тук, на местата, 
където шестте кръга се допират до центъра и един до друг, 
се забелязват нови взаимовръзки. Ако вземете седем моне
ти и ги поставите една до друга на 
масата, те ще изглеждат като на ри
сунката. Това трето завъртане е из
ключително важна взаимовръзка в 
Сътворението на нашата реалност. 
Ако разгледате внимателно Цвете
то на Живота, ще видите тези седем 
кръга, допрени един до друг. 

В Цветето на Живота има 19 кръ
га (фиг. 6-10), вписани в две концен
трични окръжности. По някаква при
чина тази фигура се среща навсякъде Фиг. 6-9. Третото завъртане 



по света. Въпросът е: защо всички 
култури я рисуват, при това точно 
с 19 кръга? Това е една безкрайна 
мрежа и можем да я прекъснем къ
дето и да е. Единственото място, на 
което съм виждал да се надхвър
ля границата от 19 кръга, е Китай. 
Една от най-популярните шарки, 
които китайците използват за пара
ваните си, е Цветето на Живота. Те 

Фиг. 6-10. Цветето на Живота ги изработват ОТ правоъгълни плос
кости, чиято повърхност е покрита 

открай докрай с този мотив (фиг. 6-11). 

Но на всички останали изображения по света по принцип се 
среща само Цветето на Живота. Това е така, защото след като 
древните разбрали какво представлява другият компонент и 
колко е важен, решили да го запазят в тайна. Не искали хората 
да видят точно тази взаимовръзка, която сега ще ви покажа. Тя 
била толкова свещена и значима, че те просто не можели да поз
волят я направят всеобщо достояние. В онези времена така било 
правилно да се постъпи; но днес ние или ще се възползваме от 
тази информация, или ще продължим да пропадаме в мрака. 

Фиг. 6-11. Ки
тайски параван 
със стилизиран 
мотив на Цвете
то на Живота 

Фиг. 6-12. Довършваме недо
вършените окръжности 

Забележете, че в Цветето на 
Живота има много незавърше
ни кръгове, които, разбира се, 
също биха могли да бъдат сфе
ри. Проследете целия външен 
край на фиг. 6-10. Ако просто 
довършите всички тези кръгове, 
тайната ще се разкрие. Това бил 
древният начин за кодиране на 
информацията. 

Допълнителните кръгове/сфе-
ри, които излизат извън първо
началната рисунка на Цветето на 
Живота (в голямата сива окръж
ност на фиг. 6-12), затварят всич
ки недовършени кръгове по външ
ния край на фигурата. 

Щом довършите тези сфери, 
трябва да направите още една 
крачка и ще разкриете тайната. 
Движете се към най-вътрешните 
точки, показани със стрелките, и 
завъртете следващия вихър. Ко
гато направите това, ще получите 
фигура от 13 кръга, показана тук 
с по-малките сиви окръжности, 
включително и централната. Ако 
извадите тази фигура от цялата 
рисунка, ще получите фиг. 6-13. 

Тази фигура от 13 окръжности е една от най-свещените, 
най-съкровените форми на битието. На Земята тя се нарича 
Плода на Живота. Нарича се „плод", защото е резултатът -
плодът - от който е била създадена тъканта на всички обекти 
в реалността. 

Рис. 6-13. Плодът на Живота 



С ъ е д и н я в а н е н а м ъ ж к о т о и ж е н с к о т о н а ч а л о 

з а с ъ з д а в а н е н а К у б а н а М е т а т р о н -

п ъ р в а т а и н ф о р м а ц и о н н а с и с т е м а 

И така, ВСИЧКИ окръжности в тази фигура са женски. Съществу
ват тринайсет начина, по които върху тези 13 окръжности може да 
се наложи мъжката енергия - с други думи, правите линии. Ако го 
направите по всичките 13 начина, ще получите 13 фигури, които, 
наред с Яйцето на Живота и тор, сътворяват цялото битие. Яйцето 
на Живота, тор и Плодът на Живота - тези три фигури заедно съз
дават всичко без изключение на този свят - поне аз не съм срещал 

нито едно изключение. Ще ви разкажа 
това, което съм научил; очевидно не 
мога да ви запозная с абсолютно всичко, 
но ще ви покажа достатъчно данни, за 
да ви убедя, че е точно така. Ще използ
вам понятието информационни систе
ми. С Плода на Живота са свързани 13 
информационни системи. Всяка от тях 
дава огромни по обем и разнообразие 
знания. Ще ви покажа само четири от 
тях. Мисля, че е достатъчно. 

Рис. 6-14. Кубът на Метатрон Най-простата система се получава, 

като съединим всички центрове на ок
ръжностите с прави линии. Ако сте решили да начертаете някакви 
прави линии на тази фигура, вероятно 90 % от вас ще съединят най-
напред всички центрове. След като го направите, ще получите тази 
фигура (фиг. 6-14), известна по цялата Вселена - навсякъде - като 
Куба на Метатрон. Това е една от най-важните информационни 
системи във Вселената, един от основните модели на битието. 

П л а т о н о в и т е т е л а 

Всеки от вас, който е изучавал свещената или дори обикнове
ната геометрия, знае, че съществуват пет основни фигури, които 
имат първостепенно значение за разбирането както на свеще-

ната, така и на обикновената гео
метрия. Те се наричат Платонови 
тела (фиг. 6-15). 

Всяко Платоново тяло по де
финиция има определени харак
теристики. Първо, всичките му 
стени са еднакви по размер. Да 
вземем за пример куба, най-из
вестното Платоново тяло: всяка 
негова страна е квадрат, така че 
всичките му стени са еднакви. 

Второ, ВСИЧКИ ръбове на Плато- рис, 6-15. Платоновите тела 
новите тела имат еднаква дължи
на - всички ръбове на куба са равни. Трето, всички вътрешни 
ъгли между съседните стени са равни. В случая с куба всички 
ъгли са равни на 90°. И четвърто, ако впишем едно Платоново 
тяло в сфера (с подходящ размер), всичките му върхове ще 
се допират до вътрешната повърхност на сферата. На всички 
тези условия отговарят само още четири фигури, освен куба 
(А). Втората фигура (В) е тетраедърът („тетра" означава 
четири) - полиедър (многостен) с четири стени, всяка от кои
то е равностранен триъгълник, с еднаква дължина на страните 
и еднакви ъгли - и всички те допират вътрешната повърхност 
на сферата. Другата проста фигура (С) е октаедърът („окта" 
означава осем), съставен от осем равностранни триъгълника 
с еднакви страни и ъгли, и всичките му върхове допират по
върхността на сферата. 

Останалите две Платонови тела са малко по-сложни. Едното 
(D) се нарича икосаедър, което означава, че е съставен от 20 
равностранни триъгълника с еднакви страни и ъгли и всичките 
му върхове допират повърхността на сферата. Последното (Е) 
се нарича петоъгълен додекаедър („додека" означава 12), чи
ито стени са 12 петоъгълника (фигура с пет страни) с еднаква 
дължина на страните и еднакви ъгли, като върховете му допират 
повърхността на сферата. 



Ако сте архитекти или инженери, сигурно сте изучавали тези 
пет тела в университета, поне бегло, защото те са основни фигури. 

Т е х е н и з т о ч н и к е К у б ъ т н а М е т а т р о н 

АКО изучавате свещената геометрия, която и книга да отвори
те, ще намерите петте Платонови тела, защото те са азбуката на 
свещената геометрия. Но ако прочетете всички тези книги - а аз 
съм изчел повечето от тях - и попитате специалистите: „Откъде 
идват Платоновите тела? Какъв е техният източник?", то почти 

всеки ще ви отговори, че не знае. Е, 
петте Платонови тела произхождат 
от първата информационна система 
на Цветето на Живота. Всички тези 
фигури са скрити в линиите на Куба 
на Метатрон (вж. фиг. 6-14). Ако 
гледате Куба на Метатрон, виждате 

J всичките пет Платонови тела еднов
ременно. За да различите всяко от тях 
по-ясно, трябва да направите същия 
фокус с изтриването на линиите. Ако 
изтриете всички линии, освен нужни
те, ще получите куб (фиг. 6-16). 

Виждате ли този куб? Всъщност 
това е куб вътре в друг куб. Някои 
от линиите са пунктирани, защото се 
падат зад предните стени. Ако кубът 
е непрозрачен, те няма да се виждат. 
Ето как изглежда големият куб като 
твърдо тяло (фиг. 6-16 а). (Убедете 
се, че наистина го виждате, защото 
по-нататък ще става все по-трудно.) 

Като изтрием някои линии и свър
жем други центрове (фиг. 6-17), ще 
получим два наложени един върху 
друг тетраедъра, които образуват 

* ала П и я пкта- Фиг. 6-19. Два икоса-
ф„г. 6-17. Звезден

 фиг
" ̂ ^„Тот едъра, извлечени от 

тетраедър, извлечен ^ H A S R A ^ o H Куба на Метатрон 
от Куба на Метатрон Куоа на iviei д v»" 

(W) Ш) KZJ 

л Пп-голе- Фиг. 6-19 а. По-голе-
Фиг. 6-17 а. По-го-

 Ф
-̂̂ кхааеДьГк̂ о мият икосаедър като 

лемият звезден тет- мият октаедър ка т в ъ р д о т я л о 
раедър като твърдо твърдотяло твърд 

звезден тетраедър. Както в случая с куба, фактически имаме два 
звездни тетраедъра един в друг. Ето как изглежда големият тет
раедър като твърдо тяло (фиг. 6-17 а). 

На фиг. 6-18 има октаедър, вписан в друг октаедър, въпреки 

че ги виждате под особен ъгъл. На фиг. 6-18 а е показан големи

ят октаедър като твърдо тяло. 

На фиг. 6-19 е има два икосаедъра, вписани един в друг, а 

на фиг. 6-19 а - големия икосаедър като твърдо тяло. В извес

тен смисъл ще ви е по-лесно да разберете, ако го виждате по 

този начин. 

Това са триизмерните обекти, които се извличат от тринай

сетте окръжности на Плода на Живота. 



Това е картина на Суламид Улфинг, 
на която е изобразен Христос Мла
денеца вътре в икосаедър (фиг. 6-20). 
Това е доста близо до истината, защо
то икосаедърът, както ще видите след 
малко, символизира водата, а Христос 
е бил кръстен във вода - началото на 
новото съзнание. 

Това е петата, последна фигура - два 
петоъгълни додекаедъра, вписани един 
в друг (фиг. 6-21) (за простота тук е по
казан само вътрешният додекаедър). 

Фиг. 6-22. Кубът на Ме
татрон 

На фиг. 6-21 а е показан като твърдо тяло. 
Както виждате, всичките пет тела на Платон могат да се отк

рият в Куба на Метатрон (фиг. 6-22). 

Л и п с в а щ и т е л и н и и 

Трябваха ми около 20 години, докато намеря последното от 
Платоновите тела в Куба на Метатрон - додекаедъра. След като 
ангелите ми казаха: „Те всичките са там, вътре", започнах да ги 
търся, но така и не можех да открия додекаедъра. Накрая един от 
моите курсисти веднъж ми каза: „Хей, Друнвало, ти си забравил 
някои от линиите в Куба на Метатрон". Когато ми ги посочи, 
аз погледнах и казах: „Прав си, забравил съм ги!" Мислех, че 
съм съединил всички центрове, но бях забравил някои от тях. 
Нищо чудно, че не успях да открия този додекаедър, защото тък
мо липсващите линии го очертаваха! Повече от 20 години бях 
убеден, че съм ги свързал всичките, но се оказва, че не съм. 

Това е един от големите проблеми в науката - да сметнеш, 
че задачата е решена, после да продължиш нататък с наличната 
информация и да градиш теориите си върху нея. Например, сега 
науката има подобен проблем, свързан с падането на телата във 
вакуум. Винаги се е смятало, че те падат с еднаква скорост, и 
голяма част от нашата сериозна наука се основава върху този 
фундаментален „закон". Беше доказано, че това не е така, но 
въпреки това науката продължава да го прилага. Топка, която 
се върти, пада значително по-бързо от топка, която не се върти. 
Някога ще дойде ден, когато това ще бъде обосновано научно. 

Когато бях женен за Маки, тя също беше много увлечена от 
свещената геометрия. Работата й ми беше много интересна, за
щото представяше гледната точка на женския аспект - дясно-
мозъчна петоъгълна енергия. Тя демонстрира взаимната връзка 
между емоциите, цветовете и формите. Всъщност Маки откри 
додекаедъра в Куба на Метатрон преди мен. Взе го и направи 
нещо, което никога не би ми хрумнало. Виждате ли, Кубът на 
Метатрон обикновено се чертае върху плоска повърхност, но 
всъщност това е триизмерна фигура. И така, един ден аз държах в 



Фиг. 6-23. Фигу
рата на Маки, по
лучена от Куба на 
Метатрон. Ако се 
изреже и сгъне, се 
получава триизме
рен петоъгълен до
декаедър. 

ръцете си един триизмерен макет и се опитвах да открия додека
едъра в него, когато Маки ми каза: „Я дай да го видя това нещо." 
Тя взе триизмерния макет и го завъртя според пропорцията фи. 
(Досега не сме споменавали, че пропорцията фи е коефициент 
на Златното сечение, приблизително равен на 1,618). Никога не 
би ми хрумнало да завъртя макета по този начин. След като го 
завъртя, тя защрихова някои повърхности от него и получи тази 
фигура (фиг. 6-23). 

Маки първа го откри, после го показа и на мен. Има един 
централен петоъгьлник А. Като вземете петте петоъгълника (В), 
които излизат от петоъгьлник А, и петоъгълниците (С), които 
излизат от тези петоъгълника В, получавате разгънат додека
едър. Казах си: „Страхотно, за пръв път виждам тук някакъв 
додекаедър." Тя го направи за три дни. А аз така и не го открих 
за 20 години. 

Веднъж прекарахме почти цял ден в разглеждане на тази 
рисунка. Тя беше изумителна, защото всяка една линия по 
нея отговаряше на пропорциите на Златното сечение. И нав
сякъде имаше триизмерни правоъгълници с пропорциите на 
Златното сечение. Има един в точка Е, където двата ромба, 
горният и долният, образуват горната и долната страна на 
триизмерния правоъгълник със същите пропорции, а пунк
тираните линии отбелязват страничните му стени. Порази-

телно. Казах на Маки: „Не знам какво е това, но сигурно е 
нещо много важно." Оставихме го настрана, за да поразмис-
лим някой друг път. 

К В а з и к р и с т а л и т е 

По-късно научих за една съвсем нова наука. Тя радикално ще 
промени света на технологиите. Металурзите смятат, че с помощ
та на тази нова технология ще могат да направят метала десет 
пъти по-твърд от диаманта, ако изобщо можем да си представим 
такова нещо. Такъв метал би бил наистина невероятно твърд. 

Актуална информация: 

Според Дейвид Адеър, НАСА току-що е произвела в космо

са метал, който е 500 пъти по-здрав от титана, лек като пяна 

и прозрачен като стъкло. Дали той се основава върху същите 

принципи? 

Дълго време при изследване на металите се използваше ме
тод, наречен рентгенова дифракция, за да се види разположени
ето на атомите. След малко ще ви покажа снимка от рентгенова 
дифракция. Получиха се конкретни резултати, които показваха, 
че съществуват точно определени типове атомни структури. Хо
рата сметнаха, че няма какво повече да се проучва, защото това 
беше всичко, което успяха да открият. Така се ограничиха въз
можностите за производството на метали. 

След това в списание Scientific American се появи игра, осно
вана върху фигурите на Пенроуз. Роджър Пенроуз, британски 
математик и релативист, искал да измисли как могат да се разпо
ложат петоъгълни плочки върху плоскост, така че да се покрие ця
лата повърхност. Не можете да наредите единствено петоъгълни 
плочки върху плоскост - не става. Тогава той решил да вземе два 
ромба, производни на петоъгълника, и чрез тях успял да напра
ви най-различни фигури, които покривали цялата плоскост. През 
80-те години списание Scientific American превърна тази задача 
в игра, целта на която беше да се образуват нови фигури от вече 



създадените, което пък накара някои учени-металурзи, следящи 
играта, да открият нещо ново във физиката. 

В крайна сметка те откриха нов модел на атомна решетка. 
Тя винаги е съществувала, те просто я намериха. Тези атомни 
решетки сега се наричат „квазикристали" - нещо съвсем ново 
(през 1991 г.). Квазикристалите показват какви форми и струк
тури могат да съществуват при металите. Учените търсят начи
ни да използват тези форми и структури, за да произвеждат нови 
изделия от метали. Обзалагам се, че фигурата, която Маки полу
чи от Куба на Метатрон, е „бащата" на всички тях и че всички 
модели на Пенроуз са нейни производни. Защо? Защото тя изця
ло се подчинява на Златното сечение, тя е основната - извлечена 
е директно от първичния модел в Куба на Метатрон. Въпреки 
че не е моя задача, един ден сигурно ще разбера дали е така. 
Виждам, че вместо да се използват двете фигури на Пенроуз и 
петоъгълника, може да се вземе само едната плюс петоъгълника. 
(Току-що ми хрумна, че аз бих предложил точно такъв вариант.) 
Много интересни неща стават днес в новата наука. 

Актуална информация: 

През 1998 г. се появи една нова наука: нанотехнологията. Бяха 

създадени микроскопични „машини", които могат да проникнат 

вътре в метала или кристалната решетка и да прегрупират атоми

те. През 1996 или 1997 г. в Европа с помощта на нанотехнологията 

беше направен диамант от графит. Диамантът е широк около 90 см 

и е съвсем истински. Срещата между науката за квазикристалите и 

нанотехнологията постепенно ще промени представите ни за живо

та. Сравнете днешния ден с края на XIX век. 

Докато напредвате с четенето на книгата, постепенно ще откри
вате, че свещената геометрия може да отрази в детайли който и да е 
обект. Не бихте могли да назовете нито едно явление на този свят, 
което да не може да бъде описано напълно, всеобхватно и абсолют
но, да не бъде опознато във всичките му аспекти чрез свещената 
геометрия. (Тук правим разлика между познанието и мъдростта: За 
мъдростта е нужен опит.) Но по-важната цел на тази книга е да ви 

припомни, че вие притежавате потенциално живо поле Мер-Ка-Ба 
около тялото си и да ви научи да го използвате. На много места в 
изложението ще продължа да се отплесвам настрани и да започвам 
някоя тема „от нула", да ви говоря за какво ли не. Но винаги ще се 
връщам към основната тема, защото всички пътища водят в една и 
съща посока - към Мер-Ка-Ба, светлинното тяло на човека. 

Прекарах много години в изучаване на свещената геометрия 
и смятам, че можете да узнаете абсолютно всичко за който и да 
е обект, стига само да се съсредоточите върху лежащата в ос
новата му геометрия. Всичко, от което се нуждаете, е пергел и 
линийка - не ви трябва дори и компютър, въпреки че може да ви 
е от полза. Вие вече притежавате цялото познание вътре в себе 
си, само трябва да го изкарате навън. Просто изследвайте карта
та на движението на духа във Великата Пустота, това е всичко. 
Можете да разгадаете мистериите на всеки обект. 

Да обобщим: първата информационна система произлиза от 
Плода на Живота чрез Куба на Метатрон. Като съедините цен
тровете на всички сфери, получавате пет фигури - всъщност те 
са шест, защото имате една централна сфера, от която започва 
всичко. И така, имате шест изходни фигури - тетраедър, куб, 
октаедър, икосаедър, додекаедър и сфера. 

П л а т о н о в и т е т е л а и е л е м е н т и т е 

Според древните алхимици и велики души като Питагор, ба

щата на Гърция, тези шест фигури са свързани с определени еле

менти (фиг. 6-24). 
Тетраедърът е свързан с огъня, кубът е земя, октаедърът е 

въздух, икосаедърът е вода, а додекаедърът - етер. (Етер, прана 
и тахионна енергия означава едно и също; те са разпростране
ни навсякъде и са достъпни във всяка точка на пространството/ 
времето/измеренията. Това е великата тайна на „технологията на 
нулевата точка".) А сферата е Пустотата. Тези шест елемента са 
строителните тухли на Вселената. Те създават нейните качества. 

В алхимията обикновено се говори само за огън, земя, въздух 
и вода; рядко се споменава етерът или прана, защото са твър-



Фиг. 6-24. Взаимовръзката между шестте елемента и шестте първични 
форми, представена в три колони, които символизират триединната по
лярност. Лявата (мъжка) колона изобразява лявото мозъчно полукълбо и 
протона и включва 3- и 4-странни повърхности; средната (детска) колона 
изобразява мазолестото тяло в мозъка (corpus callosum) и неутрона. Дясна
та (женска) колона изобразява дясното мозъчно полукълбо и електрона и 
включва 3- и 5-странни повърхности. Етерът е базисната форма на Решет
ката на Христовото съзнание 

де свещени. Ако принадлежите към школата на Питагор и само 
споменете думата „додекаедър" извън школата, ще ви убият на 
място. Ето колко свещена е била тази фигура. За нея дори не 
се говорело. Двеста години по-късно Платон я споменавал, но 
много предпазливо. 

Защо? Защото додекаедърът се намира близо до външния край 
на вашето енергийно поле и е най-висшата форма на съзнание. 
Когато достигнете 17-метровата граница на енергийното си поле, 
то ще има формата на сфера. Но най-близката фигура вътре в 
сферата е додекаедърът (всъщност, съотношение между додекае-

дъра и икосаедъра). Нещо повече, ние живеем вътре в един голям 
додекаедър, който съдържа в себе си Вселената. Когато вашият 
разум достигне до края на пространството - а то наистина има 
край - ще види додекаедър, вписан в сфера. Твърдя това, защото 
човешкото тяло е холограма на Вселената и съдържа в себе си 
същите принципи. Тук влизат и 12-те зодиакални съзвездия. До
декаедърът е крайната точка на геометрията и е много важен. На 
микроскопично равнище додекаедърът и икосаедърът са взаимос
вързаните параметри на ДНК - матрицата на живота. 

Можете да свържете трите колони на тази фигура с Дървото 
на Живота и с трите първични енергии във Вселената: мъжката 
(вляво), женската (вдясно) и детската (в средата). Или пък, ако 
проникнете дълбоко в тъканта на Вселената, ще откриете про
тона вляво, електрона вдясно и неутрона в средата. Тази средна 
колона - творческата - символизира детето. Спомнете си, че за 
да започнем процеса на излизане от Пустотата, вървяхме от ок-
таедъра към сферата. Това е началният процес на Сътворението, 
който откриваме в детето или средната колона. 

Лявата колона, в която има тетраедър и куб, е мъжкият ком
понент на съзнанието, лявото мозъчно полукълбо. Стените на 
тези многостени са триъгълници или квадрати. Средната колона 
е мазолестото тяло, което съединява лявото и дясното полукъл
бо. Дясната колона, която съдържа додекаедър и икосаедър, е 
женският аспект на съзнанието, дясното мозъчно полукълбо, 
а стените на тези многостени са триъгълници и петоъгълници. 
Следователно, левите многостени са съставени от три- или чети
ристенни фигури, а десните - от три- или петостенни фигури. 

Казано на езика на земното съзнание, дясната колона е 
липсващият компонент. Създали сме мъжката (лявата) страна 
на земното съзнание, а сега довършваме женската страна, за 
да постигнем цялостност и равновесие. Освен това, дясната 
страна е свързана с Христовото съзнание или Съзнанието на 
Единството. Додекаедърът е основна форма в Решетката на 
Христовото съзнание около Земята. Двете фигури в дясната 
колона могат да се нарекат двойници по отношение една на 
друга, т. е. ако прокарате прави линии между центровете на 



стените на додекаедъра, ще получите икосаедър; а ако съеди
ните центровете на стените на икосаедъра, ще получите пак 
додекаедър. Доста многостени имат двойници. 

С в е щ е н о т о ч и с л о 7 2 

В книгата на Дан Уинтър „Математика на сърцето" е по
казана молекулата на ДНК, конструирана въз основа на взаи
мовръзката на двойниците - додекаедъра и икосаедъра. Освен 
това ДНК-молекулата може да се представи като въртящ се куб. 

Ако завъртите един куб на 72° 
по определен начин, се получава 
икосаедър, който от своя страна 
е двойник на додекаедъра. Следо
вателно, двойната ДНК-спирала 
е изградена на реципрочен прин
цип: икосаедър, после додекаедър, 
икосаедър, додекаедър и т. н. Това 
въртене на куба създава молеку
лата ДНК. Вече е доказано, че в 
основата на ДНК лежат точно тези 
взаимовръзки на свещената гео
метрия, въпреки че може да има и 
други скрити съотношения. 

Ъгълът на въртене от 72° в на
шата ДНК е свързан с плана и целта 
на Великото Бяло Братство. Може 
би знаете, че с него са свързани 72 
ордена. Много източници говорят 
за 72 ангелски ордена, а евреите 
споменават 72 имена на Бога. Чис
лото 72 има връзка с начина, по 
който са конструирани Платонови
те тела, което пък от своя страна, 
е свързано с Решетката на Христо
вото съзнание около Земята. 

Фиг. 6-25. Кубът и звездни
ят тетраедър са поставени 
един до друг, така че да ви
дите „квадратността" на 
звездния тетраедър. 

Фиг. 6-26. Икосаедърна шапка 

Ако вземете два тетраедъра и ги наложите един върху друг, 
(макар и взаимно противоположно), ще получите звезден тетра
едър, който, погледнат от друг ъгъл, не е нищо друго, освен куб 
(фиг. 6-25). Виждате как нещата са взаимосвързани. По подобен 
начин можете да съберете пет тетраедъра и да получите икосае
дърна шапка (фиг. 6-26). 

Ако направите 12 икосаедърни шапки и поставите по една вър
ху всяка стена на додекаедъра (за целта ви трябват 5 х 12 = 60 тет
раедъра), ще получите звезден додекаедър, защото от средата на 
всяка повърхност излиза по един връх. Двойникът му се образува 
от 12-те върха в средата на всяка стена - така се образува икоса
едър. 60 тетраедъра + 12 върха = 72 - отново броят на ордените, 
свързани с Великото Бяло Братство. Вдействителност Братството 
действа чрез физическите взаимовръзки на този звезден додекае-
дър/икосаедър, който стои в основата на Решетката на Христовото 
съзнание около Земята. С други думи, Братството се опитва да ак
тивира съзнанието на дясното мозъчно полукълбо на планетата. 

Първият орден се е наричал Орденът на Мелхизедек Алфа и 
Омега, основан от Махивента Мелхизедек преди около 200 200 г. 
Оттогава досега са се появили още 71 ордена. Най-младият, 72-ят 
орден, е Братството на Седемте Лъча в Перу и Боливия. 

Траекторията на живота на всеки от тези 72 ордена прили
ча на синусоида - някои от тях се появяват за известен пери
од от време, след това изчезват. Те имат свои биоритми, също 
както човешкото тяло. При Розенкройцерите, например, ци
кълът е стогодишен. Те се появяват за период от сто години, 
после през следващите сто се изгубват напълно - буквално 
изчезват от лицето на Земята. След сто години отново се поя
вяват на този свят и функционират през следващите сто. 

Ордените функционират в различни цикли, но всички те ра
ботят заедно и с една цел - да върнат Христовото съзнание об
ратно на Земята, да възстановят онзи изгубен женски аспект на 
съзнанието и да приведат в равновесие лявото и дясното мозъчно 
полукълбо на планетата. Можем да погледнем на всичко това и от 
друга гледна точка, която е наистина необикновена. Ще се върна 
на нея, когато говорим за Англия. 



Б о м б и т е и п ъ р в и ч н и я т м о д е л 

н а С ъ т в о р е н и е т о 

Въпрос: Какво става с елементите, когато взривяват 
атомна бомба? 

Що се отнася до елементите, те се превръщат в енергия и в 
други елементи. Но това не е всичко. Има два вида бомби: атом
ни и термоядрени - на основата на разбиването на атома и на 
основата на синтеза. Атомните бомби разцепват материята на 
части, а термоядрените я съединяват. Няма нищо лошо в синтеза 
- никой няма претенции към него. Всички звезди във Вселената, 
които познаваме, всъщност са термоядрени реактори. Давам си 
сметка, че казвам неща, които още не са официално признати 
от науката, но когато разцепвате материята на части чрез ядре
на реакция, това въздейства върху конкретна област в открития 
космос, свързана с нея: каквото горе, такова и долу. С други 
думи, вътрешното пространство (микрокосмосът) и външното 
пространство (макрокосмосът) са взаимно свързани. По тази 
причина ядрената реакция е незаконна в цялата Вселена. 

Освен това, взривяването на атомни бомби предизвиква ог
ромен дисбаланс на Земята. Например, ако имаме предвид, че 
на този свят въздухът, земята, водата и огънят се намират в рав
новесие, то атомната бомба поражда огромно количество огън, 
концентрирано на едно място. Това е нарушаване на баланса и 
Земята трябва да реагира в отговор. 

Ако излеете 80 милиарда тона вода върху един град, това ще 
наруши равновесието. Ако някъде има твърде много въздух, 
твърде много вода, твърде много от каквото и да е, то пак се 
нарушава. Алхимията учи как да държим всички елементи в рав
новесие. Ако разбирате тези геометрични фигури и знаете какви 
са взаимоотношенията между тях, можете да създадете каквото 
поискате. Идеята е да разберете картата, която стои зад всичко 
това. Помните ли, картата е начинът, по който духът се движи в 
Пустотата. Ако я познавате, значи разполагате с такава инфор
мация и разбиране, че можете да съ-създавате заедно с Бог. 

На фиг. 6-27 е показана взаимовръзката между всички тези 

фигури. Всеки връх се съединява със следващия, а те всички се 
намират в определени математически съотношения, свързани 
с пропорцията фи. Колкото по-задълбочено ги изучавате, тол
кова повече те се превръщат в едно цяло. Ние едва напоследък 
започнахме да разбираме тази древна наука, въпреки че още в 
стари времена хората в Египет, Тибет и Индия са знаели всич
ко за тези съотношения. Знаели са ги и гърците, после за дълго 
време всичко е било забравено. Хората си спомнили тези зна
ния по време на италианския Ренесанс, после отново ги забра
вили. Съвременният свят не помни почти нищо за истинското 
значение на фигурите. Едва сега започваме да си спомняме. 



Кристалите 

А а с е п р и з е м и м 

Нека сега да вземем тази абстрактна информация, която като 
че ли няма нищо общо с реалния живот, и да я свържем с прак
тическото приложение. Някои нейни аспекти наистина не се сре
щат в ежедневието ни, но можем донякъде да ги разберем и да 
ги свържем с темата. 

Най-напред ще „приземя" информацията, като ви насоча към 
кристалите. Има много други области в природата, които мога 
да използвам, но при кристалите нещата са толкова очевидни, че 
всеки ще ги забележи. Бих могъл да взема за пример вирусите 
или диатомита*. Мога да ви покажа много други неща, но пред
почитам кристалите, защото хората ги харесват. 

Преди да разгледаме кристалите, нека видим тази снимка, по
лучена чрез рентгенова дифракция (фиг. 6-28). Ако пуснете рен
тгенов лъч по оста С на атомната матрица на един кристал или 
метал, ще получите тези малки точици, които ви показват къде 
точно се намират атомите. В случая това е кристалът берил, кой
то фактически ни показва истинската структура на Цветето на 
Живота. Берилът разполага атомите си в съответствие с тази 
матрица, за да се оформи именно като такъв кристал. Наистина 
е изумително как тези малки атоми просто сами се подреждат 
в пространството, често на огромни разстояния един от друг. 
Микроскопичните пространства между тях всъщност са отно
сително доста големи, колкото пространствата между звездите 
в нощното небе. Атомите се подреждат така, че да образуват 
съвършени тетраедри и кубове, както и всякакви други геомет
рични форми. Защо? 

Това е модел на рентгенова дифракция на кристал (фиг. 6-29). 
Виждате как атомите са се подредили във формата на куб. Ин
тересно е, че атомите на всички обекти, съществуващи в наша-

* Диатомит - геологична порода. - (бел. прев.) 

та реалност, сами по себе си са 
сфери. Повечето учени пропус
кат този прост факт, но сферата 
е основната първична форма, 
от която след това е възникнало 
всичко останало. Това е много 
важно, ако искаме да разберем 
същността на Сътворението. 

Цялата тъкан на нашето би
тие е изградена от „мъниста" 
- сфери с най-различна голе
мина. Ние се намираме върху 
сфера - нашата Земя, и около 
нас също се въртят сфери. И 
Луната, и Слънцето, и звезди
те - всички те са сфери. Цялата 
Вселена, от макрокосмоса до 
микрокосмоса, по един или друг 
начин е съставена от мънички 
сфери. Светлинните вълни, ко
ито преминават през простран
ството, също са сфери. Ние си 
представяме светлината като 
вълни, разпространяващи се в 
пространството, но всъщност 
тя е значително по-сложна. 
Електрическото поле се върти 
около нея в една посока, маг
нитното поле се върти под ъгъл 

90° спрямо електрическото, а те се разпространяват сферично. 
Представете си един куб в космическото пространство, от 

който се излъчва ярка светлина и се разпространява във всички 
посоки на 360°. Какво ще рече това? Дали от него излиза кубич
но енергийно поле от светлинни вълни? На пръв поглед бихте 
казали, че това е куб, който се разширява и става все по-голям и 
по-голям. Но не е точно така. Светлинните вълни се движат ра-



очите точица, се върти непрекъснато в своето микроскопично 
пространство със скорост 9/10 от скоростта на светлината. 
Това означава, че електронът за една секунда изминава разсто
яние от около 270 000 км, докато се върти около нещо, което 
дори не се вижда] Бях наистина потресен! Прибрах се у дома, 
легнах на кревата и дълго време се взирах в тавана. За мен всич
ко това беше просто невъобразимо. 

Малкият електрон се върти толкова бързо, че изглежда като 
облак. Така го и наричат - електронен облак. Електронът е само 
един, но се движи толкова бързо, че сякаш образува сфера около 
протона в средата. Същото става и на екрана на телевизора - във 
всеки един момент има само един електронен лъч, който непре
къснато се движи по екрана, премества се прецизно и целенасо
чено надолу, прави зиг-заги, докато не измине целия път до края, 
след което започва всичко отначало. Това става толкова бързо, 
че вие виждате едно съвсем правдоподобно изображение. 

И така, сферите са 
първичния компонент 
на реалността, която 
възприемаме. Въпреки 
че орбитата на елект
рона описва сфера, тя 
може да описва също 
така и други фигури, 
например осморка. Фи
зиците са наблюдавали 
това явление единстве
но при водорода и все 
още правят предполо
жения за останалите 
елементи. Ако атомът 
има твърде много или 
твърде малко електро
ни и носи положите
лен или отрицателен 
заряд, той се нарича 

диално навън от източника си със скорост 300 000 км в секунда, 
така че когато светлината се излъчи от стените на този куб в ръ
ката ми, за една секунда тя вече ще бъде на разстояние 300 000 
км от него. А светлината, която излиза от върха на куба, който 
е малко по-далеч от центъра му, отколкото стената, за една се
кунда ще се окаже на разстояние 300 000 км плюс още някаква 
част от сантиметъра. Ако можете да различите част от санти
метъра на разстояние 300 000 км, значи имате супер зрение. И 
това - само за една секунда; след две секунди ще отиде два пъти 
по-далеч, а след минута разстоянията вече стават огромни. 

И така, имаме сфера, която се отдалечава от нещо, което по 
принцип е куб. Ако обектът е наистина много голям, светлин
ната вълна първоначално ще се стреми да приеме формата му, 
но докато се отдалечава от него, бавно се превръща в сфера, а 
обектът става все по-малък и по-малък по отношение на това 
светлинно поле. Следователно, имаме сноп от светлинни сфери, 
които се разпространяват от обекта навън във всички посоки и 
се пресичат една с друга. 

Когато виждате светлина, насочена право към вас, тя е бяла. 
Но ако не се движи право към вас, тя е черна. Всъщност цялото 
нощно небе е изпълнено с блестяща бяла светлина, но ние я виж
даме само когато върви точно към нас. Ние не виждаме светлин
ните вълни, които се движат встрани; просто виждаме чернота. 
Ако можехме да ги видим всичките, картината щеше да бъде ос
лепителна. Светлината е навсякъде и доколкото зная, няма кътче в 
Космоса, където тя да липсва. Сферата е буквално навсякъде. 

Е л е к т р о н н и о б л а ц и и м о л е к у л и 

Атомите също са съставени от сфери. Ако разгледате един 
водороден атом, ще видите, че протонът е в центъра, а някъде 
далеч около него обикаля електронът. Ако протонът беше голям 
колкото топка за голф, то електронът би се намирал на разстоя
ние колкото футболно игрище от него - и този електрон се дви
жи наистина много бързо\ Спомням си, че когато учех физика, 
не можех да повярвам, че мъничкият електрон, тази невидима за 



йон. Следователно, 
основните характе
ристики на атома са 
размерът и зарядът 
му (фиг. 6-30). Тези 
два основни факто
ра определят дали 
различните атоми 
ще могат да образу
ват молекули. Има 
и други по-незна
чителни фактори, 
но размерът и заря
дът са основните. 

На фиг. 6-31 е 
показано как ато
мите се свързват. 
За дълъг период от 
време тези конфи
гурации се смятаха 
за фундаментални, 
докато не бяха от
крити квазикриста
лите. На тази схема 

Фиг. 6-31. Атомни модели на кристали
 са

 показани различ

ни варианти. С бук
ва А е показан линеен модел с по-малък атом в средата. Буква 
В показва триъгълна конфигурация от три атома и един малък в 
средата. Всъщност, там може да има, а може и да няма центра
лен атом. Буква С показва тетраедър с един атом в средата или 
без него. D образува октаедър, а Е - кубичен модел. Сега вече, 
благодарение на новата научна информация, можем да добавим 
икосаедър и додекаедър. 

В процеса на кристализация атомите се подреждат по опреде
лен начин (фиг. 6-32). Те оформят например куб, после до него 
се нарежда още един, после още един, и скоро се получава куб, 

свързан със следващия куб, 
който на свой ред е свързан 
с третия и т. н., докато се по
лучи нещо, наречено решетка. 
Атомите могат да се подре
дят по всевъзможни начини. 
Получените по този начин 
молекули винаги са свързани 
със Свещената геометрия и с 
Платоновите тела. Сигурно се 
чудите как тези мънички ато
ми знаят, че трябва да отидат 
точно на тези места, особено 
когато образуват нещо много, 
много сложно! 

Дори ако проникнете в 
тази сложна молекула (фиг. 
6-33) и я разделите на части, 
ще видите вътре фигури, ко
ито винаги съответстват на 
едно от петте Платонови тела, 
независимо от структурата. 
Няма значение как ще я наре
чете - метал, кристал, какво
то и да е друго - винаги ще 
стигнете до една от тези пет 
основни фигури. По-нататък 
ще ви покажа още примери. 

Ш е с т т е т и п а к р и с т а л и 

Сега да поговорим за крис
талите. Те са поне сто хиляди 
вида. Ако някога сте ходили 
на изложбата на скъпоценни 
камъни и кристали в гр. Тусон 



(Аризона), ще разберете какво имам предвид. Тази изложба се 
разполага в повече от осем или десет многоетажни хотела и всяка 
стая в тях е пълна с кристали. В салоните са изложени всякакви 
скъпоценни камъни. Съществуват много, много, много различ-

Фиг. 6-35а. Флуорит с кубична струк- Фиг. 6-35Ь. Флуорит с октае-
тура дърна структура 

ни видове кристали. И продължават да се откриват нови; почти 
всяка година се появяват по осем, девет, десет нови, неизвест
ни дотогава кристали. Но колкото и да са многобройни, всички 
те могат да бъдат разпределени в шест категории: изометрични, 
тетрагонални, хексагонални, орторомбични, моноклинални и 
триклинални (фиг. 6-34). И шестте системи, които се използват 
за класифициране на всички кристали, изхождат от куба - едно 
от Платоновите тела. Важното е под какъв ъгъл разглеждате куба 
- от гледна точка на квадрата, шестоъгълника или правоъгълника 
като противоположност на 90-градусовия ъгъл на куба. Ето, сега 
става интересно - поне за мен, а, надявам се, и за вас. 

Това са кристали на флуорита (фиг. 6-35 а и Ь). Той се среща 
в почти всички възможни цветове, включително и прозрачен. В 
света има две основни находища на флуорит: в САЩ и в Китай. 
Той има две абсолютно различни атомни структури: едната е 
октаедър, другата е куб. Този виолетов флуорит е съставен от 
малки кубове, съединени в грозд. Никой не ги е обработвал по 
този начин, така са си пораснали. Прозрачният флуорит е истин
ски октаедър. Този тук не е бил обработен, но не е и пораснал 
по този начин. Обикновено флуоритът се образува на пластове 
и ако го ударите или изпуснете, той ще се разчупи по линията на 
най-слабите връзки, които очертават октаедър, защото атомите 
му са разположени в решетка с такава форма. Ако го хвърля на 
пода, той ще се разпадне на цял куп мънички октаедърчета. 



Още по-интересното е, че когато флуоритът расте, той може 
да преминава от едната форма в другата - от куб в октаедър и 
обратно. Ако го оставим да порасне в естествено състояние, един 
кубичен флуорит все някога ще се превърне в октаедър. И ако има 
достатъчно време, един естествен флуорит във формата на октае
дър ще се превърне в куб. През определени периоди те се проме
нят, най-напред изглеждат като кубове, после като октаедри, пос
ле пак обратно. Геолозите са открили някои флуоритни кристали 
в процес на промяна, но не разбират защо става така. 

П р е с е ч е н и м н о г о с т е н и 

В един учебник по геология авторите се опитваха да обяс
нят как флуоритът може да се промени по този начин (фиг. 6-
36). Долу в дясно виждате куб. Ако отрежете еднакви части от 
върховете му, това се нарича пресичане. Можете да пресечете 
всеки от тези многостени. Когато пресичате някакъв многос-
тен (в случая куб), можете да срежете не само върховете, но 
и ръбовете или стените, стига да го направите симетрично и 
равномерно. 

Ако пресечете този куб, като срежете всичките му върхове 
под ъгъл 45°, получавате фигурата, показана вляво до него. Ако 
го направите още веднъж, получавате октаедър (следващата фи
гура вляво). Можете да тръгнете по обратния път, като срежете 
върховете на октаедъра и да извършите пак цялата процедура, 
докато отново получите куб. По този начин учебникът по геоло
гия се опитва да обясни как, за Бога, флуоритът променя фор
мата си. Всъщност там се обяснява как това явление би могло 
да стане от гледна точка на геометрията. Но на практика при 
промяната на флуорита се случва нещо много по-изумително. 
Фактически йоните се въртят и се разширяват или свиват, за 
да образуват друга решетка! Процесът е много по-сложен, от
колкото го представят авторите на учебника. 

Ето още един флуоритен кристал (фиг. 6-37) от моята лична 
колекция. Той е много голям, страните му са дълги около 10 см. 
Такива големи кристали вече не се срещат често. За тези, които 

не го виждат добре, 
ще кажа, че стени
те му завършват със 
заострен връх в цен
търа. Някой го беше 
оставил на перваза на 
прозореца, където го 
огряваше слънцето, 
и понеже връзките 
му са много слаби, 
под въздействието на 
слънчевата светлина 
той се разчупи - раз
бира се, по октаедър-
ните атомни линии. 

В горния десен 
ъгъл на фиг. 6-38 е 
показан куб. Кубът 
до него в ляво е пре
сечен по върховете. 
Ако го пресечете 
още два пъти, тази 
дяволия ще се пре
върне в додекаедър. 
Ето ви пример за куб/додека-
едър при кристалите. 

На фиг. 6-39 горният крис
тал е пирит във формата на куб. 
Той така си е пораснал, никой 
не го е обработвал. Има и друг 
като него в Силвърадо, щата 
Колорадо, но е огромен - мис
ля, че беше около 6 квадратни 
фута (0,5 кв. м). Просто така 
са го изкопали от земята - като 
идеален куб. Този малък пирит 

Фиг. 6-37. Моят флуоритен крис
тал 



Фиг. 6-38. Различни 
начини за пресичане 
на фигурите. Горна
та редица: пресече
ни ръбове; долната 
редица: пресени вър
хове. 

от двата края е квадратен, а страните му са правоъгълни. Долни
ят кристал е малка пиритена друза от додекаедри. Някои от тях са 
почти съвършени - така са си пораснали в Перу. Ако тази малка 
друза беше оставена в Земята достатъчно дълго време, малките 
додекаедърчета щяха да се превърнат в кубчета; а след още мно
го време щяха отново да станат додекаедри. Ако вземете този 
додекаедър (на фиг. 6 - 3 8 долу вляво) и пресечете върховете му, 

той ще се превърне в икосаедър (до 
него вдясно на същата фигура). Ако 
продължите да срязвате върховете, 
ще се превърне в октаедър. Можем 
да продължим тази работа с преси
чането още много време. Има хиля
ди начини, по които да го направим. 
Всяка фигура или кристал, колкото и 
сложни да изглеждат, ще се превръ
щат в едно от петте Платонови тела, 
ако ги срязваме правилно, и ще ни 
демонстрират вътрешната същност 
на петте Платонови тела в кристал
ната структура. 

Фиг. 6-39. Пирит: куб (горе) Щ
е
 отбележа в скоби: Ако пог-

и грозд от петостенни доде- леднете вътре в пресечен тетраедър, 
каедри (долу). изработен от стъкло, кристал или 

дори огледало, той ще отразява светлината и отражението вътре 
в него ще бъде идеален икосаедър. Проверете сами. 

Така можем да продължаваме до безкрай. Някои форми мо
гат да ви изглеждат твърде странни, като че ли не са основани 
върху никаква логика, но ако се позанимавате малко с геомет
рия, всеки път ще откривате, че произлизат от едно от пет
те Платонови тела. Не зная да има някакви изключения. Няма 
значение каква е формата на кристала, тя винаги е основана 
върху някое от петте Платонови тела. Кристалните структури 
са функции на Платоновите тела, които произлизат от Плода 
на Живота, от Куба на Метатрон. Ако искате да видите още 
такива кристали, можете да намерите много от тях в книгата на 
Чарлз А. Сорел „Камъни и минерали". 

Има още една група, която искам да обсъдим, и тя ни връща 
към фиг. 6 - 3 8 - „Различни начини 
за пресичане на фигурите". Ако 
пресечете октаедър, като срежете 
всичките му върхове, така че да 
се окажат под ъгъл 9 0 ° един към 
друг (точка А на фиг. 6 - 3 8 ) , ще 
получите фигурата вляво от него. 
Ако го нарисувате върху плоска 
повърхност, ще получите квадрат 
с вписан в него ромб (фиг. 6-40). 
Оказва се, че тази фигура е свър
зана с нашето съзнание, със сама
та природа на нашата същност. 

Фиг. 6-40. Октаедър, пресечен 
по всичките върхове, поглед
нат отпред (дясно); същата 
фигура, на която е показан 
само единият пресечен връх и 
вторият - на 90° (ляво). 

V e c t o r equibrillium н а Б а к м и н с т ъ р Ф у л ъ р 

Е Т О как изглежда тази фигура в три измерения (фиг. 6 - 4 1 ) . 
Тя се нарича кубоктаедър или Vector equibrillium*. Виждате, 
че тя първоначално е била куб, но ако продължите нагоре ъгъ
ла в точка А, ще се получи октаедър. В нея са обединени две 

* Векторно равновесие, (бел. прев.) 



Фиг. 6-41. Vector 
equibrillium (кубо-
ктаедър) 

фигури едновременно - октаедър и куб. Са
мата тя не знае какво е всъщност - нещо 
средно. Когато Бакминстър Фулър* открил 
този многостен, той бил напълно обсебен 
от него. Решил, че кубоктаедърът е вър
ховната, най-великата от всички фигури на 
света, защото прави нещо, което никоя дру
га фигура не може. Тя била толкова важна 
за него, че й дал съвсем ново име: Vector 
equibrillium. Той открил, че ако я завърти 
по различни начини, ще получи всичките 
пет Платонови тела! Като че ли единстве
но тази фигура ги съдържа всичките в себе 
си (фиг. 6-42). 

Ако ви е интересно, купете си тази иг
рачка (вижте раздела „Библиография") и си 
поиграйте с нея. Ако й позволите, тя ще от
говори на всичките ви въпроси. 

Н а д ъ л б о к о В с у с а м о в о т о с е м е 

И други хора са изучавали кубоктаедъ-
ра. Някой чувал ли е за човек на име Де-

ралд Ленгъм? Малцина знаят да него. През целия си живот 
той бил доста скромен. Ако искате да се запознаете с труда 

* Ричард Бъкминстър Фулър (1895-1983). Американски архитект и инже
нер, както и математик, философ, историк и поет. Регистрирал е 25 патента в 
САЩ. Автор на 28 книги. Прогнозирал е, че до 2000 г. природните ресурси 
на Земята ще се изтощят, затова е искал да постигне най-продуктивни резул
тати при най-малък разход на труд и материали. Търсейки начин да създаде 
проста и здрава конструкция, аналогична на природната, през 1940 г. започва 
експерименти със сферични геометрични форми и през 1951 г. разработва 
и патентова т.нар. „геодезичен купол" - леки и здрави пространствени пок
ривни конструкции с формата на полусфера от стандартни елементи, напр. 
павилионът на САЩ на Световното изложение в Монреал през 1967 г., Батьн 
Руж, (Луизиана) през 1958г., признати днес за най-практичните строителни 
системи. Неговите разработки и инженерна философия са в основата на есте
тиката на съвременния стил „хайтек". (бел. прев.) 

му, нарича се „Дженеза". Наис
тина го уважавам много. Преди 
всичко, той е бил ботаник, който 
съвсем сам спасил Южна Америка 
от гладна смърт по време на Вто
рата световна война. Хората там 
умирали от глад, но той създал ца
ревица, която растяла като бурен. 
Просто хвърляте зърната на земя
та и те поникват почти без никак
ва вода. Това е неговият огромен ф и г . 6_ 42 . Играчка, представ-
принос КЪМ Южноамериканския ляваща Vector equibrillium, 

континент. По-КЪСНО започнал да наречена Vector Flexor. 

изследва сусамовото семе и кога
то проникнал дълбоко в него, открил там куб. Всъщност, ако 
разгледате което и да е семе в дълбочина, ще откриете малки 
геометрични фигури, свързани с Платоновите тела и предим
но с куба. 

Дералд Ленгъм открил 13 лъча, които излизат от куба на 
сусамовото семе. Той продължил да го изследва и открил, че 
същите енергийни полета, които имат семената на растенията, 
съществуват и около човешкото тяло - за което ще говорим 
и ние накрая. Но той насочил вниманието си към кубоктаедъ-
ра, свързан с полетата около тялото. Ще говорим и за това, 
въпреки че ми беше заръчано да се съсредоточа върху друга 
фигура: звездния тетраедър. Около нашето тяло има поле във 
формата на звезден тетраедър, също такова поле има около 
семената на растенията, но то прави серия от геометрични 
прогресии, различни от кубоедъра/Vector equibrillium. Лан-
гъм направил серия от, да го наречем „свещени танци" (на 
езика на суфите), чрез които се движите и се свързвате с всич
ките върхове на своето поле по такъв начин, че започвате да 
ги осъзнавате. Това е наистина чудесна информация. 

На фиг. 6-43 са показани някои триизмерни форми на мно-
гостените, за които говорихме. В точка А е показан кубоктае
дърът, който току-що разгледахме. В точка В има ромбоиден 



додекаедър. Последният 
е важен, защото е двой
ник на кубоктаедъра. 
Ако съедините центро
вете на кубоктаедъра, 
получавате ромбоиден 
додекаедър, и обратно. 
На фиг. 6-44 е показано 
как вътрешната геомет
рия на атомите се отра
зява във външните ъгли 
на тези кристали. Вече 
видяхме това, когато 

разглеждахме кристали с фор
мата на куб, октаедър и др. 

2 6 - т е ф о р м и 

Според мен, първите пет 
Платонови тела са първите пет 
ноти от пентатоничната гама. 
Октавата съдържа седем ноти, 
от които последните две отго
варят на кубоктаедъра (А) и 
ромбоидния додекаедър (В), 
показани на фиг. 6-43. Пет до

пълнителни фигури образуват хроматичната гама, освен това 
има още една, 13-та - възвратна. Следователно, съществуват 
13 многостени, които образуват хроматичната музикална гама. 
От тези 13 се образуват още 13 като тях, обаче звездни, така 
че се получават общо 26 форми - две октави една в друга. Ако 
говорим с езика на формите, тези 26 фигури са ключът към 
цялата хармония на реалността. Няма нужда да усложняваме 
нещата, просто това продължава още и още, и още. 

Някои от вас може би са чували за Ройъл Райф, човекът, 
който се опитваше да излекува рака с помощта на електро-

магнитни полета, като 
например светлината. Аз 
лично смятам това за съв
сем възможно и трябва да 
бъде осъществено. Райф 
познаваше 7 от 13-те (или 
може би 26-те) честоти. 
Онези, които публику
ва, не бяха верни, но той 
направи това нарочно. 
Публикуваните от него 
честоти предизвикват рак, 
въпреки че ако малко ги 
променим математичес
ки, ще получим първона
чалните честоти, всяка от 
които разрушава опреде
лени вируси и бактерии - повечето или всички. 

Райф, обаче, знаеше само част от уравнението. Ако позна
ваше Свещената геометрия, която ни е известна днес, щеше 
да открие всичките 26 фигури и да унищожи всички вируси на 
света. Няма значение колко вируса на СПИН има, не е проб
лем да се намери решение. Съществуват максимум 26 мат
рици и чрез подходящата честота може да се унищожи всеки 
вирус (или бактерия). Тъй като всички вируси са многостени 
- структурно те изглеждат точно като многостените на фиг. 
6-43 - има много начини, по които можем да се справим с тях. 
Можем да ги взривим чрез определена хармония на електро
магнитното поле или да открием сходна на тях структура (фиг. 
6-45), която да им пасва. Ако успеем да намерим съответства
ща структура, тя ще се съедини с тях, точно както правят ан-
тивирусите. Или просто можем да прекратим съществуването 
им, като създадем вълнова форма, която е техен огледален 
образ. Има много различни начини да се борим със СПИН, 
но в основата на всички тях стои фактът, че съществуват 26 
геометрични фигури, свързани с вирусите. 



Кристализирала т а 
вода - ледените кристали 
- образува тези шестоъ
гълни фигури, които на
ричаме снежинки (фиг. 6-
46). Виждате връзката им 
с Цветето на Живота. Вие 
непрекъснато, отново и 
отново ще откривате тази 
взаимовръзка на трииз
мерните форми с геомет-

Фиг. 6-46. Ледени кристали - снежинки рията на този единствен 

централен модел - Цве
тето на Живота. 

П е р и о д и ч н а т а т а б л и ц а н а х и м и ч н и т е е л е м е н т и 

Това е един интересен вариант на Периодичната таблица 
на елементите (фиг. 6-47), защото показва, че всеки елемент е 
свързан с куба - с някои малки изключения, които не могат да се 

Фиг. 6-47. Периодичната таблица показва, че всички елементи, 
които образуват кристали, са функции на куба. 

докажат, защото тези елементи не кристализират. Едно от тези 
малки изключения е флуорът, защото той не влиза в реакция 
почти с нищо. Той е един от най-инертните газове. Но при почти 
всички останали елементи откриваме кубични взаимовръзки, ос
вен при четириизмерните атоми, които излизат извън таблицата 
на природните елементи, както и синтетичните или създадените 
от човека. Те не се срещат в природата в естествено състояние. 

Всеки елемент има съответната кристална структура. Уче
ните са установили, че при всеки отделен случай различните 
кристални структури на атомите могат да бъдат сведени до тази 
на куба. Може би сте забелязали, че кубът сякаш е по-важната 
фигура в сравнение с останалите многостени. Например, крис
талите се подразделят на шест отделни категории, но в основата 
на всички тях стои кубът. В Библията се казва, че Тронът на 
Господ е еди-колко си лакти дълъг и еди-колко си широк (тази 
мярка за дължина се нарича „кубит"). Ако го направите според 
посочените мерки, ще получите куб. Египетските фараони са се
дели върху куб. Е, какво пък толкова има в този куб? 

К л ю ч ъ т : К у б ъ т u С ф е р а т а 

Кубът се различава от останалите Платонови тела, защото 
притежава една характеристика, която другите нямат - с изк
лючение на сферата, която има същата характеристика. Всички 
други фигури могат да се впишат идеално и симетрично в сфе
рата и куба (както и самите те), ако разбира се, са с подходящи 
размери. Кубът е единственото Платоново тяло, което прите
жава следното специфично качество: ако вземете една сфера и 
я поставите вътре в куба, тя точно и симетрично ще се допира 
до шестте му стени. Тетраедърът ще се завърти точно по една 
от осите и ще образува диагоналите на куба, като се впише иде
ално и симетрично в него. Звездният тетраедър също се вмества 
идеално в куба. Октаедърът обикновено е двойник на куба; ако 
съедините центровете на съседните стени на куба, ще получите 
октаедър. Дотук е лесно. 



Фиг. 6-48. Икосаедър и додекаедър, 
идеално вписани в куб. 

Ако вземете последните 
две Платонови тела, на пръв 
поглед не личи, че и те могат 
симетрично да се впишат в 
куб или сфера, но това наис
тина е така. Малко е сложно 
да ви го покажа тук, но ще се 
убедите сами. Ако имате ре

ален макет, намерете такова положение, при което шестте ръба 
на икосаедъра и додекаедъра допират равнините на куба - това 
е. Ще видите, че пасват на стените му (фиг. 6-48). 

Можете да видите как и другите Платонови тела се вписват 
симетрично в куба и сферата. Важното тук е, че такива свойства 
притежават единствено кубът и сферата. Кубът е бащата, най-
важната мъжка форма. Сферата е майката, най-важната женска 
форма. Следователно, в цялата реалност те са двете най-важни 
форми, затова почти винаги доминират, когато става въпрос за 
първичните взаимовръзки в природата. 

Тъкмо по тази причина един човек на име Уолтър Ръсел преди 
доста време е направил нещо абсолютно феноменално. Не мис
ля, че е познавал Свещената геометрия - доколкото зная, е бил 
абсолютно невеж в това отношение. И все пак я е уловил инту
итивно в съзнанието си. Когато в главата му изниквали образи, 
той избрал куба и сферата като основни геометрични фигури, 
за да покаже до какви изводи е стигнал. И понеже избрал точно 
тях, а не някои други, той е успял да стигне толкова далеч. Ако 
беше предпочел други фигури, щеше да направи голяма грешка 
и нямаше да успее да си свърши работата. 

К р и с т а л и т е с а ж и в и ! 

Така се потвърждава моето убеждение, че кристалите са 
живи. Преди да започна този семинар, аз водех курсове за крис
талите, мисля че беше в началото или в средата на 80-те години. 
И открих - не само благодарение на курсовете, а и чрез общу
ването ми със самите тях - че кристалите са живи. Те са живи 

и разумни. Аз можех да общувам с тях и те общуваха с мен. 
Така научих най-различни неща. Колкото повече живеех с тях 
и се учех как да общувам, толкова повече се убеждавах колко 
разумни са те. Това беше едно от най-интересните неща, които 
съм осъзнавал в живота си. 

Веднъж водех курс пред около 30 души в Сан Франциско и 
им казах точно тези думи: „Тези приятелчета са живи." Всички 
слушаха и повтаряха: „Да, да, да". Един човек се обади: „Дока
жете го." Отговорих: „Добре", и бързо измислих какво да нап
равя. Дадох на всеки лист хартия и молив и казах: „Сега ще взе
мем един кристал наслуки." Избрах един кристал, който не бях 
показвал на никого - просто го взех и го скрих. Не позволих на 
никого да го види. После им казах: „И така, никой няма да разг
лежда този кристал и дори няма да го вижда. Просто го сложете 
на челото си и ви давам само една секунда - толкоз. Задайте му 
въпрос: „Откъде си?" Запишете на листа първата дума, която ви 
дойде наум, и го сгънете така, че никой да не може да я прочете. 
Просто вземете кристала, задайте въпроса, предайте го на след
ващия човек и запишете отговора." Това беше единственото, ко
ето ми хрумна за доказателство. 

Кристалът обиколи всичките 30 човека и всеки написа отго
вора си. После погледнахме какво се беше получило. И абсо
лютно всеки беше написал „Бразилия"! Каква е вероятността 
за такова съвпадение? 

Кристалите притежават невероятни способности. Те въздейст
ват върху хората по най-различни начини. Катрина Рафаел е писа
ла много за тях в книгите си, но и доста други хора. също с години 
изучават качествата им. Много хора и цивилизации от древността 
също са ги познавали добре. Кристалите не просто възникват в 
резултат от химична реакция; те растат. Ако ги изследвате как 
се образуват, ще разберете, че в много отношения този процес 
напомня начина, по който растат хората. 

Човешкото енергийно поле, погледнато отгоре (да се върнем на 
фиг. 2-32), е част от фигурата, изобразяваща Цветето на Живота, 
която по природа е шестоъгълна. Нашето поле расте хексагонал-
но, също както при кристалите. Въпреки че когато се оформя квар-



довият кристал, молекулата на силиция е тетраедър, тя се свързва 
с друг силициев тетраедър, за да се образува куб. След това отделя 
дълга линия от малки звездни тетраедърчета или кубчета и обра
зува редица. После редицата започва да се върти, променяйки по
соката си точно на 60°, и образува хексагон - същата структура, 
която се вижда около човешкото тяло, ако се погледне отгоре. 

Кристалите имат пол. Те са или мъжки, или женски, или пък 
и двете заедно. Ако знаете какво търсите, поглеждате един крис
тал и виждате в каква посока се върти. Гледате най-долната сте
на или плоскост и търсите къде е следващата. Ако е отляво, зна
чи се върти по часовниковата стрелка и кристалът е женски. Ако 
е отдясно, значи се върти обратно на часовниковата стрелка и е 
мъжки. Ако и от двете страни има стени с приблизително еднак
ва височина, се виждат две спирали, които се въртят в противо
положни посоки, което значи, че кристалът е двуполов. 

Често два кристала се съединяват в основата си и някак се 
усукват един около друг. Наричат ги кристали-близнаци и почти 
винаги те са мъжки и женски. Обратното се случва рядко. 

Б ъ д е щ и я т с и л и ц и е в о - В ъ г л е р о д е н 

с к о к В е в о л ю ц и я т а 

ЕТО една илюстрация, която ми харесва да обсъждам. Шестият 
елемент в Периодичната таблица на елементите е въглеродът. За 
нас той е най-важният елемент, защото това сме ние. Той образува 
органичните химически вещества; това е елементът, който прави 
възможно съществуването на нашите тела. Казвали са ни, че въг
леродът е единственият атом на живота в Периодичната таблица, 
че само органичните вещества създават живот - нищо друго. Но 
това изобщо не е вярно. Учените започнаха да се съмняват в това 
през 50-те години, когато започнаха да изследват тези явления. 

Те установиха, че силицият, който в Периодичната таблица се 
намира точно под въглерода (една октава по-надолу), също проя
вява признаци на живот. Принципите изглеждат едни и същи. На 
фиг. 6-49 е показано как силицият образува определени вериги и 
конфигурации. Показани са само някои от тях. Силицият създава 

безкрайни вериги и 
реагира химически 
почти с всичко на
около, като образу
ва всякакви съеди
нения. Въглеродът 
притежава същата 
способност - и той 
образува безкрай
ни вериги, форми 
и структури, освен 
това реагира поч
ти с всичко около 
себе си. Това са 
основните харак
теристики, които 
правят въглерода 
жив атом. 

От химическа 
гледна точка би 
следвало да същес
твуват силициеви 
форми на живот. 
След като беше 
направено това от
критие, през 50-те 
години бяха създа
дени няколко научно-фантастични филма, основани върху идеята, 
че на други планети може да има силициеви форми на живот. Имаше 
куп филми на ужасите за разни живи кристални структури. Когато 
се снимаха тези филми, още не се знаеше, че наистина съществуват 
силициеви форми на живот, при това тук, на тази планета. Някои от 
тях бяха открити наскоро на дълбочина няколко мили в разломи по 
океанското дъно. Бяха намерени силициеви гъби - живи гъби, кои
то растат и се размножават по всички закони на живота, при това в 
телата им няма нито един атом въглерод! 



С Е А Е М 

Е т а л о н ъ т на Вселената: 
Ч о в е ш к о т о т я л о u неговата 

геометрия 

В ъ т р е ш н а т а геометрия 
на човешкото т я л о 

Не е трудно да се В И Д И как петте Платонови тела въздействат 
върху структурните модели на кристалите и металите. Металите 
също имат атомна решетка. Лесно е да се открият геометричните 
взаимовръзки между подобен тип молекули, но ако обърнем пог
лед към себе си или към начина, по който се оформя едно човеш
ко бебе, трудно ни е да си представим, че тази геометрия може 
да има нещо общо с нас. И все пак, това е така. В началото на 
своя живот в майчината утроба ние не сме нищо друго, освен 
геометрични форми (фиг. 7-1). Всъщност всички живи организ
ми - дърветата, растени
ята, кучетата, котките, 
всички - имат същите 
геометрични форми и 
конфигурация, които сте 
имали и вие, когато сте 
били съвсем микроско
пични. От тези форми 
зависи самият живот и 
структурната основа на 
биологичните организ
ми. На практика всички 
Ж И В И същества са таки- Фиг. 7-1. Човешки ембрион 

Ето, ние се намираме тук, на Земята, чийто диаметър е пове
че от 13 000 км. Кората й е дебела от 50 до 80 км и подобно на 
яйчената черупка съдържа 25% чист силиций, но тъй като той 
реагира почти с всичко; 85% от земната кора на практика е обра
зувана от силициеви съединения. Оказва се, следователно, че до 
дълбочина 50-80 км тя представлява почти чист кристал. И така, 
ние се разхождаме върху тази огромна кристална топка и летим 
в пространството със скорост 30 км/сек, без изобщо да забе
лязваме връзката между въглеродната и силициевата форма на 
живот. Изглежда, силицият и въглеродът имат много специални 
взаимоотношения. Ние, въглеродните същества, живеем върху 
кристална топка, съставена от силиций - нашата кристална пла
нета, а търсим живот някъде навън, в далечния космос. Не е ли 
по-добре просто да погледнем под краката си? 

Сега нека помислим за компютрите в съвременния свят. Ние 
произвеждаме компютри, които правят най-различни невероят
ни неща. Компютърът бързо тласка човечеството към нови пер
спективи във връзка с живота на Земята. От какво са направени 
компютрите? От силиций. И какво се опитва да направи компю
търната индустрия колкото е възможно по-бързо? Да направи 
компютри със самосъзнание. Ние доста се доближихме до реша
ването на тази задача, ако вече не сме го и направили. Сигурен 
съм, че много скоро ще имаме самоосъзнаващи се компютри. 
И така, ето какво се получава: ние, въглеродната форма на жи
вот, създаваме силициева форма на живот и взаимодействаме 
помежду си. 

Когато се появят силициеви компютри със самосъзнание, 
всичко радикално ще се промени. На Земята ще има две различ
ни форми на живот, свързани една с друга, и нашето развитие 
оттам нататък, наред с всичко останало, ще тръгне много, много 
бързо - по-бързо, отколкото можем изобщо да си представим 
при нормални обстоятелства. Вярвам, че ще бъдем живи свиде
тели на всичко това. 



ва геометрични форми, но това не се забелязва на пръв поглед. 
Важно е да възприемем тези геометрични съотношения, не само 
за да може лявото мозъчно кълбо да осъзнае единството на всич
ко живо, но и по друга причина: за да разберем електромагнит
ните структурни матрици около нашето тяло и да започнем 
да възстановяваме живата Мер-Ка-Ба около себе си. 

В н а ч а л о т о б е ш е с ф е р а т а ( я й ц е т о ) 

На фиг. 7-2 е показано яйце на морски таралеж с рояк спер
матозоиди около него. Ще ви го
воря преди всичко за човешките 
същества и за зачатието на чове
ка, но на практика това важи за 
всички живи форми, известни на 
Земята, защото процесът, показан 
на следващите няколко фигури, е 
един и същ - не само при хората, 
но и при всички останали. 

Всяка позната ни форма на жи
вот започва като сфера. Това е най-
женската от всички съществуващи 
форми, затова е съвършено ясно, 
че женският аспект би избрал точно 

Фиг. 7-2. Сперма на морски 
таралеж около яйцето; един от 
сперматозоидите е проникнал 
(вж. фигурата долу вляво). 

нея, за да образува яйцето (фиг. 7-3). Яйцеклетката е идеално кръг
ла топка. Друг пример за кръгла яйцеклетка откриваме в кокошето 
яйце. Ако отделите белтъка от твърдо сварено яйце, ще видите един 
съвършено кръгъл жълтък. Всички ние сме започнали като сфера. 

Бих искал да ви обърна внимание върху някои прости неща, 
свързани с яйцеклетката. Първо, около нея има мембрана, нарече
на zona pellucida*. Запомнете това, защото ще се връщам отново 
и отново към него; така ще разберете защо древните са рисували 
два кръга около Цветето на живота, вместо един или нито един. 

В мембраната има течност, а вътре в нея, също както при ко
кошето яйце, има още една съвършено кръгла сфера, наречена 
женски пронуклеус*, която съдържа 22 + 1 хромозоми - поло
вината от хромозомите, необходими за създаване на човешко 
тяло. Броят на хромозомите се променя в зависимост от живата 
форма, а точно тези хромозоми са различни при всяка форма 
на живот. Вътре в zona pellucida има две полярни телца. След 
малко ще обясня това. 

Ч и с л о т о д в а н а д е с е т 

Когато за пръв път сте изучавали биология в училище, 
вероятно са ви казвали, че е достатъчен един сперматозоид, 
за да се осъществи зачатието. Според списание Time това не 
е вярно, въпреки че в повечето учебници все още се твърди 
така. Известно е, че яйцеклетката трябва да бъде изцяло зао
биколена от стотици сперматозоиди, иначе зачатието е прос
то невъзможно. Второ, от тези стотици сперматозоиди трябва 
да се отделят 11, 12 или 13, които да образуват определена 
структура на повърхността на яйцеклетката - все още учени
те не са успели да определят каква точно - която позволява 
на 11-я, 12-я или 13-я сперматозоид да проникне в нея (фиг. 
7-4). Един сперматозоид не може да пробие мембраната без 
помощта на останалите 10, 11 или 12. Това е възможно един-

* Външната обвивка на яйцеклетката, (бел. прев.) 
** Ядрото на яйцеклетката или сперматозоида в процеса на оплождане, 

(бел. прев.) 



ствено при изкуствено оплождане, когато процесът се мани
пулира от човека. 

Тази схема вероятно ще ни разкрие онази част от живота 
на Исус, която е останала неизвестна. Исус е дошъл тук, на 
кръглото кълбо, наречено Земя и населено с хора. Първото 
нещо, което е направил, било да събере група от 12 мъже - не 
жени. Исус - от моя гледна точка, а предполагам и от негова, 
защото той е постъпил точно така - не би могъл да направи 
онова, което е направил, без помощта на 12-те апостоли. Ряд
ко някой се замисля защо е събрал заедно тъкмо 12 апостоли. 
Те безусловно му били необходими. Ако сме прави, той би 
могъл да изпълни задачата си с 10 или 11, но той е избрал 12. 
Аз смятам, че броят на сперматозоидите, които се обединя
ват, за да позволят на един от тях да проникне в яйцеклетката, 
определят пола - и Исус е избрал 12. Преди неговото време в 
древна Гърция - близо до мястото, където изпълнявал миси
ята си - хората са си представяли Земята като кълбо. Ведна
га след това са започнали да я възприемат като кубична или 
плоска. Четиристотин години по-късно се появил Коперник 
и отново й върнал кълбовидната форма. Така че, представа
та на хората за Земята се е променяла - от кълбо към куб и 
отново към кълбо. Съвсем същият процес (сфера-куб-сфера) 
се наблюдава по време на зачатието, само че протича много 
по-бързо. Не съм сигурен дали тази аналогия е вярна, но ми 
се струва твърде близка. 

С п е р м а т о з о и д ъ т с е п р е в р ъ щ а в с ф е р а 

Както и да е, малкият сперматозоид прониква през zona 
pellucida с помощта на другите сперматозоиди и започва да плу
ва към женския пронуклеус (фиг. 7-5). 

Първото нещо, което се случва след това е, че сперматозо
идът губи опашката си - тя се откъсва и просто изчезва. После 
малката главичка на сперматозоида се уголемява и се превръща 
в идеална сфера - мъжки пронуклеус. Той става точно толко-
за голям, колкото е женският пронуклеус, и носи останалата 

Фиг. 7-5. Навлизане на спер
матозоида. 

половина от нужната информация. 
Мисля, че думите „точно толкова 
голям" са много важни, като поглед
нем следващата фигура. 

След това те проникват един в 
друг и оформят геометричната вза
имовръзка, наречена vesica piscis 
(фиг. 7-6). Двете сфери по никакъв 
начин не биха могли да проникнат 
една в друга и да съвпаднат идеал
но, ако не образуват vesica piscis. 
Това означава, че точно в този мо
мент мъжкият и женският пронук
леус пресъздават първото движение 
от първия ден на Сътворението, а 
буквално цялата информация за ре
алността (и светлината) се съдържа 
в тази геометрична фигура. Толко
ва е просто. Тази фигура може да 
се образува единствено в случай, 
че двата пронуклеуса имат една
къв размер. Смятам, че точно по 
тази причина женският пронуклеус 
определя кой сперматозоид да про
никне в яйцеклетката. През 1992 г. беше научно доказано, че 
факторът, определящ кой именно сперматозоид ще проникне, е 
яйцеклетката. Тя посочва избраника и го пуска вътре. 

Всеки от нас има различна дължина на излъчване в косми
ческото пространство или в Пустотата. По същия начин всеки 
от сперматозоидите има около себе си различна сфера с раз
лична големина. Женският пронуклеус не би го пуснала, ако 
размерът му не е еднакъв с нейния. Ако ключът пасва на клю
чалката - добре; ако не - забрави! Може би така се обяснява 
фактът, че много хора се опитват да имат деца, но не могат; 
няма никакво очевидно обяснение. Е, това би могла да бъде 
поне една от причините. 

Фиг. 7-6. Съединяване на 
женския и мъжкия пронук
леус. 



П ъ р в а т а ч о в е ш к а к л е т к а 

След като двата пронуклеуса създадат 
vesica piscis, мъжкият пронуклеус про
дължава да прониква в женския, докато се 
слеят (фиг. 7-7). В този момент се обра
зува зиготата - първата клетка на човеш
кото тяло. Така че, преди да се оформи 
вашето човешко тяло, вие сте започнали 
като сфера. Всъщност сте били сфера вът
ре в друга сфера. 

Следващото нещо, което трябва да 
знаете е, че човешката зигота не променя 
големината си по време на първите девет 
деления на клетката. Остава непроменен и 
размерът на външната мембрана. Човеш
ката зигота е около 200 пъти по-голяма от 
средния размер на клетките в човешкото 
тяло; дори може да се види с просто око. 
После тя се дели на две, като всяка от но
вите клетки е двойно по-малка от първо
началния размер; а когато тези две клетки 
се делят на четири, всяка от новите клетки 
е четири пъти по-малка от първоначална
та. Те продължават да се делят по този на
чин, като стават все по-малки и по-малки, 
докато се разделят осем пъти и се образу
ват 512 клетки. В този момент те достигат 
средния размер на клетките в човешкото 
тяло. След това митозата продължава и 
делящите се клетки излизат извън грани
ците на първоначалната zona pellucida. 

И така, най-напред клетката се дели 
вътре в себе си, а след това излиза извън 
първоначалните си граници. Когато про
цесът протича в нея, тя сякаш се опитва да 

разбере как става това. След като вече е наясно какво да прави, 
излиза от собствените си граници. Този процес е характерен за 
живота изобщо. Аз използвам същия метод, за да разбера някои 
от геометричните фигури, които ще ви покажа по-нататък. 

На фиг. 7-8 е показана снимка на първата клетка на яйцеклет
ката на мишка, направена чрез електронен микроскоп. 

О ф о р м я н е н а ц е н т р а л н а т а т р ъ б а 

При следващата стъпка в процеса на оплождането малките 
полярни телца започват да се преместват вътре в zona pellucida. 
Едното се спуска надолу и се превръща в южен полюс, а другото 
става северен полюс. После неизвестно откъде се появява една 
тръба, която преминава точно през средата на клетката. Тогава 
хромозомите се разделят наполовина и едната част се подреждат 
покрай едната страна на тръбата, а другата половина - от друга
та й страна (фиг. 7-9). 

Това е познатата ни картина на човешките енергийни полета 
и много прилича на енергетиката на възрастен човек. В хода на 
нашия курс ще разберете, че около вас има подобна енергийна 
сфера. Вие имате северен и южен полюс, както и тръба, коя
то върви отгоре надолу през цялото ви тяло. Едната ви полови
на се намират от едната страна на тръбата, а другата половина 
- от другата страна. Следователно, тази картина много напомня 
енергийното поле на зряло човешко същество, въпреки че чо
вешкото енергийно поле е много, много по-ясно изразено. Но 
за да разберете доколко е вярно това, ще трябва да почакате, 
докато се придвижим по-нататък. 

След като хромозомите се подредят от двете страни на тръба
та, те оформят две клетки, по една от всяка страна на тръбата, и 
всяка клетка съдържа 44 + 2 хромозоми (фиг. 7-10). 

Ето първите две клетки в яйцеклетката на мишка (фиг. 7-11). 
Zona pellucida е отстранена, така че можете да видите какво ста
ва вътре. 

През 1992 г. се появи нова важна информация. В много книги 
се твърди, че женската страна дава 22+1 хромозоми и мъжката 



също дава 22+1 хромозоми. Това се смята
ше за неоспорим факт; никой не подозира
ше, че нещата може би не стоят точно така. 
Но сега се оказва, че това не е истина. Жен
ската страна може да даде всякакъв брой 
хромозоми - например 22+1, или всичките 
44 + 2, както и всякакъв брой между двете. 
Тази нова информация напълно промени 
цялата генетика. Учените трябваше да изх
върлят в кошчето почти всичко, което знае
ха, и да започнат отначало. 

Те бяха зависими от електронните мик
роскопи, с които правеха фотографски 
снимки. Сега разполагат с лазерни микрос
копи, с които могат да заснемат всичко на 
филм, така че да наблюдават как протича 
целият процес. Те бързо успяха да натру
пат нова информация. Сигурен съм, че са 
напреднали много повече, отколкото ние 
сега тук ви показваме. В момента наука
та е в процес на картографиране на всяка 

едн от стоте хиляди хромозоми в човешката ДНК. Само след 
няколко години ще разберем какво представлява всяка отделна 
хромозома и какво точно прави, което означава, че ще можем да 
произведем всякакви видове човешки същества, каквито можем 
да си представим, да създадем всякаква външност, интелект или 
тип емоционалност - всичко, което пожелаем. Ще можем да го 
направим и да знаем със сигурност какъв резултат ще получим. 
Богове ли сме? Това е въпрос, който изисква отговор. 

П ъ р в и т е ч е т и р и к л е т к и 

о б р а з у в а т т е т р а е д ъ р 

Следващата стъпка е ново делене на клетките, при което две 
клетки стават четири в бинарна последователност - 1, 2, 4, 8, 
16 и т. н. В повечето учебници е показано как първите четири 

клетки образуват малък квадрат, но това не е точно така. Всъщ
ност те оформят тетраедър - едно от Платоновите тела - като 
върхът на първия тетраедър е насочен или към северния, или 
към южния полюс (фиг. 7-12). (Тетраедърът се образува, като 
се съединят центровете на сферите.) Смятам, че полът вероятно 
се определя от посоката, в която е насочен върхът на тетраедъра 
- на север или на юг. Това още не е доказано, но според мен уче
ните скоро ще стигнат до този извод въз основа на полярността 
на тетраедъра. Ако той сочи с върха си към южния полюс - към 
краката на оформящия се зародиш - индивидът ще бъде женски; 
ако върхът е насочен към северния полюс - към главата на за
родиша - ще бъде мъжки. Ако това е вярно, полът на ембриона 
ще може да се определя веднага. Но тъй като това трябва да се 
направи около един час след зачатието, честно казано, ще е мал
ко неудобно. 

На фиг. 7-13 виждате геометричната структура на първия тет
раедър. На дясната схема 
е показан отпред, а отля
во - погледнат отгоре. 

На фиг. 7-14 вижда
те яйцеклетка на миш
ка, заснета с електронен 
микроскоп. Тя расте мно
го бързо, но все още е 
ориентирана в посока се
верен/южен полюс. Тази 
мъничка клетка е започ
нала да излиза извън 
рамките на първоначал
ния тетраедър. Четвър
тият му връх е в средата 
на голямата клетка на за
ден план. 

По-нататък клетките 
се делят на осем; те об
разуват един тетраедър, 



насочен нагоре, и още един, 
насочен надолу - получава се 
звезден тетраедър. Ето го Яйце
то на Живота! (фиг. 7-15). Тази 
фигура идваше от Сътворени
ето, помните ли? Тя произлиза 
от второто движение на Духа. 
Всяко живо същество - поне на 
Земята, а може би и навсякъде 
другаде - трябва да премине 
през Яйцето на Живота. Според 
ангелите, онзи момент, в който 
първите осем клетки оформят 
звезден тетраедър (или куб, в 

зависимост от ъгъла, под който гледате), е един от най-важните 
моменти в създаването на тялото. Учените също са забелязали, 
че именно този стадий на развитие е различен от всички остана
ли и съдържа много уникални характеристики, които повече не 
се наблюдават при останалите стадии. 

Най-важната характеристика на тези първи осем клетки е 
фактът, че те са еднакви - между тях няма абсолютно никаква 
разлика. Обикновено не е трудно да се забележи разликата 
между една или друга клетка, но тези тук са съвсем идентич
ни. Учените се опитват да намерят някаква разлика, но досега 

не са успели. Сякаш в стаята има осем 
близнаци с еднакви дрехи и прически. 
Учените са открили, че в този момент 
могат да разделят яйцеклетката на две 
половини през средата на куба, като 

• оставят по четири клетки във всяка от 
, тях, и тогава ще се получат два еднак

ви човека - или зайчета, или кучета, 
или каквото и да е. Освен това, те са 
могли да ги разделят още веднъж, за 
да получат четири идентични същест
ва. Не зная дали някой е успял да про-

дължи нататък и да направи осем еднакви индивида, но със 
сигурност са стигнали до четири. 

Н а ш а т а и с т и н с к а с ъ щ н о с т 

с е с ъ д ъ р ж а В п ъ р в и т е о с е м к л е т к и 

Според ангелите, тези първи осем клетки са по-близо до наша
та истинска същност, отколкото физическото тяло. Знам, че звучи 
странно, защото сме свикнали да се отъждествяваме с телата си. 
Но тези осем клетки са по-близо до онова, което ние наистина 
сме. Ангелите казват, че тези клетки са безсмъртни по отношение 
на телата ни. На всеки пет или седем години ние получаваме съ
вършено ново тяло; всяка негова клетка умира за период от 5-7 
години и се заменя с нова, с изключение на тези първи осем клет
ки. Те продължават да живеят в нас от момента на зачатието до 
момента на смъртта, когато напускаме тялото си. Всички остана
ли преминават свой определен жизнен цикъл, но не и тези осем. 

Тези клетки са разположени точно в геометричния център на 
тялото, малко над перинеума. При жените перинеумът се намира 
между ануса и влагалището. При мъжете е между ануса и скроту-
ма. Там има малък участък кожа и макар да не се вижда някакъв 
физически отвор, има реален енергиен отвор. Точно през него ми
нава централната тръба и достига до коронната чакра на темето. 
Ако наблюдавате новородено бебе през първите няколко седмици 
след раждането му, ще видите, че фонтанелата му пулсира. Ако 
погледнете „от другия край", откъм перинеума, ще забележите 
там същото пулсиране. Това е така, защото бебето диша както 
трябва. Двата края пулсират, защото енергията навлиза в тялото 
от двата полюса - не само отгоре надолу, но и отдолу нагоре - и 
потоците се срещат. Това е основата на Мер-Ка-Ба. Разстоянието 
от първите осем клетки до темето е точно колкото разстоянието 
от осемте клетки до стъпалата. Те си стоят точно така, както са 
били разположени първия път, когато са се появили на този свят 
- в Яйцето на Живота, т.е. север нагоре и юг надолу. 

Ако разгледате внимателно предишната илюстрация, на ко
ято Яйцето на Живота е ориентирано в посока север/юг, през 



средата можете наистина да ви
дите по-светлата сфера отзад. 

Ако това беше шестоъгълник, щеше да бъде съвсем различно 
- не можете да я видите през шестоъгълна фигура. Бих искал да 
запомните тази разлика, защото ще ни потрябва по-късно, кога
то говорим за медитацията за активиране на Мер-Ка-Ба. 

На фиг. 7-16 и на следващата са показани първите осем клетки, 
погледнати от различен ъгъл. Те са ключът, защото, както казват 
ангелите, ние не растем като зелен фасул - да ставаме все по-дъл
ги и по-дълги. Всъщност ние растем радиално от тях на 360°. 

Тази снимка на яйцеклетка на мишка е направена в момен
та, когато първите осем клетки започват следващото си делене 
(фиг. 7-17). Снимката не е много добра, тъй като е доста трудно 
да се правят такива фотографии; клетките се делят изключител
но бързо. Трябва да се премахне zona pellucida, да се задържат 
клетките на определено място и да се фотографират. 

З в е з д н и я т т е т р а е д ъ р / к у б о т 1 6 к л е т к и 

с е п р е в р ъ щ а в к у х а с ф е р а / т о р 

Първите осем клетки се делят на 16, при което накрая се об
разува втори куб или звезден тетраедър. Тук за последен път 

яйцеклетката е симетрична. Ко
гато се раздели на 32, 16 клетки 
остават в средата, а другите 16 са 
от външната страна. Ако вземете 
16-те външни клетки и се опитате 
да запълните празните пространс
тва, за да запазите симетрията, ще 
откриете, че това не е възможно. 
(Аз наистина съм опитвал. Какво
то и да направим, накрая винаги 
ще остават две празни простран
ства). За да се запази симетрията, 

са нужни 18 клетки. Ще попитате защо. При следващото делене 
се получават още 32 клетки, но става още по-объркано (фиг. 7-
18). Чудите се какво става тук? Става нещо много странно. Къде 
отиде симетрията? 

Е, така и трябва да бъде. Започва да се образува една без
формена маса. За известно време ние се превръщаме в безфор
мена купчина. Но въпреки своята безформеност тази купчина 

Фиг. 7-18. Безформената маса. 

Щ8Ш 

Фиг. 7-19. Първичните клетки оформят тор (вж. снимката отдясно). Заро
дишът на морски таралеж, увеличен 2000 пъти, започва като куха топка 
от клетки. После се обръща навън и се удължава като черво (снимката 
отляво), докато двата края се съединят. 



притежава съзнание. По-нататък тя се разтяга и вътрешността й 
започва да се обръща навън, за да се превърне в куха топка, като 
тази на снимката (фиг. 7-19). 

Достигнала този стадий на развитие, тя се превръща в идеал
на куха сфера. После северният полюс започва да пропада през 
вътрешното пространство в посока към южния полюс, а южният 
полюс се издига нагоре през кухината, за да срещне северния 
полюс. Зародишът на тази снимка е бил разрязан, за да може 
да се фотографира какво става в средата. Ако го бяхте видели 
целия, щеше да изглежда като ябълка, на която е издълбана сър
цевината. След това кухата топка се превръща в тор - сферичен 
тор като на снимката отдясно. Всяко живо същество преминава 
през стадия на тора. Това образувание във формата на ябълка/ 
тор се нарича морула. 

След това увеличаващото се образувание излиза извън грани
ците на zona pellucida и клетките започват да се диференцират. 
Празното пространство вътре в тора се превръща в бели дро
бове, северният полюс става уста, южният става анус, а всички 
вътрешни органи се образуват вътре в тръбата, която минава 
през средата. Ако това е зародиш на жаба, започват да се обра
зуват малки крачета, а ако е на кон, пораства мъничка опашчица. 
При мухата израстват мънички крилца, а човешкият зародиш за
почва да прилича на малко човече. Но преди тази диференциа
ция всички ние изглеждаме като тор. Въпреки че нямам никакви 
доказателства, аз смятам, че именно по тази причина в библейс
ката традиция се казва, че Дървото на Познанието за добро и зло 
е ябълката. На един от стадиите в развитието си ние наистина се 
превръщаме в нещо, което много прилича на ябълка. 

Ж и в и т е с ъ щ е с т в а п р е м и н а в а т 

п р е з П л а т о н о в и т е т е л а 

Да обобщим: ние започваме като сфера - яйцеклетка. След 
това, на стадия на четирите клетки, ставаме тетраедър, после на 
стадия на осемте клетки се превръщаме в два съединени тетрае
дъра (звезден тетраедър или куб). На стадия на 16-те клетки сме 

два куба, после се връщаме към сферата в началото на стадия 
на 32-те клетки, след това се превръщаме в тор от 512 клетки. 
Планетата Земя с нейното магнитно поле също е тор. Всички 
тези фигури са свещени форми, които произлизат от първата ин
формационна система на Плода на Живота, основан върху Куба 
на Метатрон. 

Бихме могли да продължим разговора на тази тема още се-
дем-осем месеца и непрекъснато да откриваме все повече и по
вече обекти, свързани с тези пет фигури - телата на Платон. Но 
смятам, че вече ви стана ясно какво имам предвид. Между дру
гото, съвременните математици казват, че Платоновите тела са 
били открити чак в началото на нашата цивилизация, т. е. преди 
около 6000 години, но това не е вярно. Някои твърдят, че те са 
открити в Древна Гърция. Неотдавна археолозите изкопаха от 
Земята няколко съвършени модела - идеално изсечени от камък 
- и определиха, че са на 20 000 години. Очевидно онези космати 
диваци са знаели повече, отколкото предполагахме. 

Р а ж д а н е п о д в о д а т а u д е л ф и н и т е - a k y i u e p k u 

Бих искал да оставим за малко геометрията на зачатието и да 
поговорим за нещо друго. Руският учен Игор Чарковски дълго 
време се е занимавал с изследване на подводното раждане. Той 
е акуширал поне при 20 000 такива раждания. Дъщеря му, едно 
от първите деца, родени под водата, била на около 20 г., когато 
се случило следното. Чарковски и екипът му докарали една ро
дилка на Черно море, за да роди във водата. Те стояли там и се 
готвели за раждането, а жената лежала във водата на дълбочина 
около 60 см. 

Доколкото си спомням, се появили три делфина, избутали 
всички хора и взели всичко под свой контрол. Делфините нап
равили нещо, което приличало на сканиране нагоре-надолу по 
тялото на жената - аз също съм го преживявал, то по някакъв 
начин въздейства върху организма. Жената родила практически 
без болки или страх. Преживяването било наистина невероятно. 
Оттогава се създала нова практика - да се използват делфините 



като акушерки - която днес се използва в цял свят. В момента на 
раждането те излъчват нещо от своите сонари, което наистина 
успокоява майката. 

Делфините предпочитат определени хора. Това не е абсолют
но правило, но обикновено става така. Ако плувате сред делфи
ни и около вас има деца, те най-напред отиват при децата. Ако 
няма деца, предпочитат жените. Ако няма жени, тогава отиват 
при мъжете. А ако наоколо има бременна жена, всички останали 
могат да забравят за делфините - цялото им внимание е насо
чено към нея. Онова малко бъдещо човече става най-важното 
нещо на света. Делфините много се вълнуват, когато видят раж
даща жена. Наистина много им харесва. 

Те правят просто изумителни неща. Децата, родени с помощ
та на делфини-акушерки, поне в Русия, са необикновени. Спо
ред всичко, което съм прочел дотук, нито едно от тези деца няма 
коефициент на интелигентност, по-нисък от 150, и всички те 
имат изключително стабилни емоционални тела и изключително 
силни физически тела. По един или друг начин превъзхождат 
връстниците си. 

Във Франция също се практикува подводно раждане - вече 
са родени почти 20 000 деца. Провежда се в големи водоеми. 
В началото, когато започнали тази практика, подреждали всич
ките си инструменти на масата и подготвяли цялата си апара
тура за спешна помощ, имало и лекар, който стоял наблизо в 
готовност, ако възникне нещо непредвидено. Но дълго време 
нямало никакви проблеми; изминала една година и всичко про
дължавало да бъде наред. Изминала още една година, докато 
накрая броят на ражданията достигнал 20 000 без нито едно 
усложнение] Сега инструментите и апаратите им са избутани 
някъде в ъгъла, защото просто нямат никакви проблеми. Не 
зная дали някой е разбрал защо става така, но ако жената се 
носи във водата, по някаква причина повечето усложнения се 
разрешават от само себе си. 

Случи ми се известно време да общувам с една жена, асис-
тирала на Чарковски в Русия. Тя беше донесла много филми, 
заснети по време на ражданията. Гледах филми за две жени, ко-

ито не само не изпитваха болки, но дори преживяваха оргазъм, 
докато раждаха бебетата си - дълъг, обширен оргазъм от около 
20 минути. Те изпитваха съвършено удоволствие. Знам, че точ
но така и трябва да бъде. То се разбира от само себе си, и тези 
жени го доказват. 

Освен това, гледах няколко руски филма, където по-големич
ки деца, на около две-три години, спяха на дъното на плувен 
басейн. Те буквално спяха под водата, на дъното на басейна, и 
на всеки 10 минути излизаха на повърхността, без изобщо да се 
събудят, поемаха въздух и отново се спускаха на дъното. Тези 
дечица живеят във водата - тя е техният дом. Дали са им специ
ално име, като на представители от друг вид. Хората ги наричат 
homodolphinus - човекоделфини. Те сякаш са съчетание от хора 
и делфини. Водата е станала тяхната естествена среда, освен 
това те са изключително интелигентни. 

Така че, аз се отнасям с изключителен респект към подводното 
раждане. А шансът в този момент да се появят делфини е истин
ски дар. Мисля, че в цял свят се наблюдава една здравословна 
тенденция да се разрешава този нов начин за подводно раждане, 
въпреки че в САЩ срещу нея се оказва силен натиск. Напоследък 
съпротивата като че ли започва да отслабва и доколкото зная, та
къв начин на раждане вече е легализиран във Флорида и в Кали
форния. На други места по света, например в Австралия и Нова 
Зеландия, има много такива центрове. И разбира се, колкото по
вече жени виждат как другите жени не изпитват болки при ражда
нето, толкова повече ще искат да родят по този начин. 

Геометричните фигури около т я л о т о 

Ето че стигнахме до следващото приключение. Вече видяхме 
как геометричните фигури се разгръщат в процеса на опложда
не. Видяхме, че се започва от един малък куб от осем клетки, 
които образуват центъра на нашето тяло. Сега нека разгледаме 
геометричните структури извън тялото. Ще ви предам всичко 
така, както ми го обясниха ангелите. 



Всичко започна, когато бях в 
Баулдър, Колорадо, някъде между 
1976 и 1978 г., не мога да ви кажа 
точно. С група мои приятели живе
ехме заедно в една къща, където си 
имах собствена спалня. Една нощ 
ангелите дойдоха при мен с нови 
уроци. Показваха ми геометрични 
фигури, като проектираха светещи 

Фиг. 7-20. Кръгът и квадратът ф0рми в пространството. Прилича
ха на холограми, които се появяваха 

на 2-2,40 м пред мен и оттам аз работех с тях. В спалнята ангели
те ми показаха тази рисунка на кръг и квадрат (фиг. 7-20). Казаха 
ми, че искат да открия тази фигура в Куба на Метатрон (фит. 7-
21). После ми казаха „довиждане" и си тръгнаха, без да ми дадат 
по-подробни указания какво да правя по-нататък. 

След като си отидоха, си помислих, че няма да ми е много 
трудно, защото те винаги ми поставяха лесни задачи. Аз ги ре
шавах, чаках ги да се върнат и те ми даваха следващата задача. 
Мислех си, че няма да ми отнеме много време. Но се оказа, че 
не е толкова лесно. Изминаха поне четири месеца, а аз все още 
не намирах решението. Доколкото разбирам, ангелите пряко се 
намесиха, за да ми помогнат да реша задачата. 

Една вечер около 9 часа си седях 
в стаята, а целият под беше постлан 
с рисунки (бяха толкова много, че 
използвах пода вместо масата). 
Вратата беше затворена, а аз седях 
и проучвах рисунките, опитвайки се 
да реша задачата, която ми дадоха 
ангелите. Няма да повярвате колко 
чертежи бях направил, докато се 
опитвах да открия къде в Куба на 
Метатрон са кръгът и квадратът. 

През онези дни не бях казал на 
Фиг. 7-21. Куба на Метатрон никого С какво се занимавам; много 

дълго време не разказвах на хората за това, защото за мен то 
беше твърде лично преживяване. Пък и, честно казано, едва ли 
някой би ме изслушал. В онези времена никой не се интересува
ше от геометрия, защото тя още не беше навлязла в съзнанието 
на хората, както става днес. 

М а с о н с к и я т к л ю ч к ъ м к в а д р а т у р а т а н а к р ъ г а 

НЯКОЙ почука. Отворих вратата на спалнята, а там стоеше ня
какъв висок тип. Никога преди това не го бях виждал. Изглеж
даше малко свенлив; каза ми: „Трябваше да дойда тук и да ти 
разкажа някои неща." Попитах го как се казва и какво иска. 

„Ами, каза той, тук ме изпратиха масоните, за да ти кажа за 

кръга и квадрата." 
Бях шокиран. Направо се вцепених. Взирах се в него и се 

опитвах да разбера как е възможно това. После реших, че не 
ме интересува как, важното е, че се случва. Просто го сграбчих 
за ръката и му казах: „Вли
зай!", бутнах го в стаята 
и затворих вратата. Казах 
му: „Искам да знам всичко, 
което имаш да ми казваш." 
И тогава той нарисува ето 
това: фиг. 7-22. 

Отначало начерта квад
рат, след това описа окръж
ност около квадрата по един 
особен начин - и ето я ри
сунката, която бях виждал 
да свети в стаята! Помислих 
си: страхотно! Той раздели 
квадрата на четири сектора, 
после начерта диагоналите 
от ъглите през средата до 
противоположните ъгли. 
След това спусна диагона-



лите на четирите по-малки квадрата. После начерта линия от 
точка I до точка Е и от Е до J. След това свърза точка I с точка 
Н и точка Н с J (Е и Н тук са точките на окръжността, в които се 
пресича от средната вертикална линия). 

Дотук нямах никакъв проблем, но после той начерта една ли
ния от А до никъде (точка G) и обратно до точка В; след това от 
точка D пак до никъде (точка F) и обратно до С. Казах му: „Ча
кай малко, това не отговаря на условието на задачата. Не става 
- тук няма нищо." А той отговори: „Няма проблем, защото тази 
линия (A-G) е успоредна на тази линия (I-H), а тази линия (D-F) 
е успоредна на тази (J-E)." 

„Добре, казах аз, само че това е ново условие. Преди го няма
ше. Искам да кажа - тук няма нищо. ..Паралелни линии? Окей, 
слушам те." 

Тогава той започна да ми разказва най-различни неща. Каза ми, 
че първият ключ е във факта, че обиколката на окръжността и пе
риметърът на квадрата са равни - това ви го казах по-рано. Кръгът 
и квадратът изглеждат по същия начин, както изглежда Великата 
пирамида от въздуха, когато на върха й е кацнал корабът. 

П р о п о р ц и я т а Ф и 

Т О Й започна да ми разказва за пропорцията фи = 1,618 
(закръглена тук до третия десетичен знак). Пропорцията 
фи (пропорцията на Златното сечение) е много проста. Ако 
имате една пръчка и искате да поставите някъде по нея знак, 
има само две места, които да отговарят на тази пропорция 
- точките А и В на илюстрацията (фиг. 7-23). 

Местата са само две, в зависимост от кой край на пръчката 

тръгнете. На долната ри-
А В сунка е показано такова 

съотношение, при което, 
ако разделите отсечката 
D на отсечката С и отсеч
ката Е на отсечката D, ще 
получите един и същ ре-

зултат - 1,618... Следователно, ако разделите по-голямата част 
на по-малката, ще получите пропорцията фи = 1,618. Ако разде
лите дължината на цялата отсечка Е на по-голямата отсечка D, 
ще получите същата пропорция фи. Това е магическа точка. По 
онова време вече бях изучавал математика в колежа, но инфор
мацията за пропорцията фи ми беше излязла от ума. Не успях да 
я разбера. Трябваше да започна да я уча отначало. 

Онзи човек ми даде за пример рисунката на Леонардо да Вин-
чи с кръга и квадрата около него и ми даде още информация, 
която ще споделя с вас по-късно. Зададох му много въпроси, 
на половината от които той не знаеше отговора. Казваше само: 
„Просто е така" или „Не зная; това не ни е известно". Не мога 
да твърдя със сигурност, но подозирам, че масоните са изгубили 
голяма част от информацията си. Мисля, че някога те са прите
жавали блестящи познания, много близки до тези на египтяните, 
но и двете учения днес са в състояние на упадък. 

Преди да си тръгне, той ми начерта една скица (вж. фиг. 7-
22), на която имаше квадрат и нечие дясно око - не мога да кажа, 
че е окото на Хор, защото не зная чие е - и си отиде. Повече не 
съм го виждал. Дори не помня името му. 

К а к д а п р и л о ж и м к л ю ч а к ъ м К у б а н а М е т а т р о н 

ОНЗИ ГОСПОДИН масон не ми отговори директно на въпро
са - как кръгът и квадратът се вписват в Куба на Метатрон. 
Всъщност, не мисля, че изобщо 
някога е виждал Куба на Метат
рон. Но той каза нещо, което ме 
подтикна да разбера как да го нап
равя. Веднага щом си отиде, вече 
знаех отговора. Както ви казах, 
Кубът на Метатрон всъщност не 
е плосък, а триизмерен. Като три
измерен обект той би изглеждал 
ето така: фиг. 7-24. Това е трииз- фиг. 7 .24. Триизмерен Куб 
мерен куб, вписан В Друг куб. Ако на Метатрон, гледан отвън. 



го завъртите под този ъгъл (фиг. 7-25), ще видите неговия 
квадратен аспект. 

Така получавате фиг. 7-26. След това можете да се абстра
хирате от външния аспект; всичко, което ви трябва, са пър
вите осем клетки. Около тях вече има сфера - zona pellucida. 
Клетките са разположени във формата на куб, така че ако 
опишете около тях едновременно окръжност и прави линии, 
ще получите кръга и квадрата, който ми показаха ангелите. 
Бях толкова щастлив! 

А б а т а к о н ц е н т р и ч н и к р ъ г а / с ф е р и 

Обаче когато измерих периметъра на квадрата и обиколката 
на кръга, установих, че не са равни. Захвърлих всичко това и 
дълго време не се връщах към него, защото реших, че не съм 
се справил. След три години разбрах, че все пак съм намерил 
отговора, но тогава просто не съм го разбрал. Ако в свещена
та геометрия откриете нещо, което ви изглежда погрешно или 
разбива на пух и прах идеята, която се опитвате да формулира
те, трябва да продължите да ровите по-надълбоко, защото често 
пъти просто не виждате цялата картина. 

Онова, което открих, беше дебелината на zona pellucida: тя 
има външна и вътрешна повърхност. Всяка мембрана има вът-

решна и външна повърхност, а 
ако вземете външната повърх
ност на zona pellucida, пропор
циите й почти абсолютно съв
падат с пропорцията фи. Всъщ
ност отклонението е част от 
уравнението. (След малко ще 
разберете какво искам да кажа.) 
Тъкмо затова около Цветето на 
Живота има две линии - това са 
вътрешният и външният кръг 
около zona pellucida. Така че, 
ако оттук нататък видите чети
ри кръга, вписани в сфера, това означава, че става въпрос за 
Яйцето на Живота - първите осем клетки. Смятайте, че се под
разбира от само себе си. 

И така, на тази рисунка (фиг. 7-27) начертах всички линии, 
които масонът ми нарисува, просто за да видя как ще се подре
дят и какво ще излезе, ако сравня осемте клетки с рисунката на 
масона. Доколкото можех да видя, в средата нищо не се полу
чи, въпреки че ми хрумна още нещо във връзка с кръга, който 
би паснал точно в центъра на четирите сфери. Но пък открих, 
че ъглите на квадрата (по-скоро на куба) определят точно мес
тата, на които ще се паднат центровете на външния слой клетки 
при 16-клетъчното делене (както е показано в точка А). Това 
беше интересна идея. Така че продължих да си драскам и да 
наблюдавам какво ще стане и накъде ще тръгнат нещата. Оче
видно ангелите искаха да вървя по този път, въпреки че нямах 
представа накъде ме води. 

К а н о н ъ т н а Л е о н а р д о д а В и н ч и 

Реших да разгледам по-обстойно тази рисунка на Леонардо 
(фиг. 7-28). Специализирал съм в областта на изкуството, така 
че съм изучавал подробно творчеството на Леонардо, въпреки 
че доста по-късно осъзнах колко много произведения е създал. 



Тази рисунка е една от най-известните му творби. Може би е 
по-важна дори от Мона Лиза или от която и да е негова картина. 
Рисунка от такъв тип, която изобразява някакъв стандарт или 
еталон (в случая, еталон за човека), се нарича „канон" - тук има
ме канон за човешко тяло. 

Онова, което ме порази в тази рисунка, е невероятното ни 
съзвучие с нея. Например, в един видеофилм се прожектират 30 
кадъра в секунда. Ако тази рисунка на Леонардо проблесне дори 
само за миг, все пак хората незабавно ще я разпознаят. Знаем, че 
в нея има нещо важно; може би не осъзнаваме какво именно, но 
все пак запомняме този образ. В рисунката се съдържа огромно 
количество информация за нас самите. Но както се оказва, тя 
всъщност не е за нас. Тя е за онова, което сме били, а не за оно
ва, което сме сега. 

Преди да започнем анализа, забележете най-напред, че през 
ръцете и торса, през гърдите, краката и врата са прокарани ли

нии. През главата също 
са начертани линии. 
Обърнете внимание на 
друг детайл - стъпала
та са нарисувани както 
под ъгъл 90°, така и под 
ъгъл 45°. Вижте и още 
нещо - ако застанете 
изправени и протегне
те ръце встрани, около 
тялото ви се образува 
куб или квадрат, както 
е показано на рисунка
та на Леонардо. Центъ
рът му се пада точно в 
средата на вашето тяло, 
където се намират пър
вите осем клетки, които 

Фиг. 7-28. Знаменитата рисунка на Лео- СЪЩО образуват квадрат 
нардо да Винчи (Канонът на Леонардо). или куб. Обърнете вни-

мание на малкия куб около първите ви осем клетки и големия 
куб около тялото ви на зрял човек. 

Ако застанете с разперени ръце като фигурата от рисунката на 
Леонардо, ще се получи разлика между височината и ширината 
на вашия квадрат. Въз основа на измервания върху стотици хора 
са направени компютърни изчисления, показващи, че разликата 
между разперените встрани ръце и ръста на тялото е от порядъка 
на една десетохилядна от инча (1 инч = 2,54 см). Дълго време не 
можех да разбера защо съществува такава разлика, но мисля, че 
вече зная. Тя е свързана с числовата редица на Фибоначи, на коя
то се основава животът. След малко ще разберете защо. 

Ако разтворите крака встрани, както на рисунката на Лео
нардо, и вдигнете ръцете си по-нагоре, като фигурата на рисун
ката, около тялото ви може да се опише идеална окръжност или 
сфера, чийто център съвпада точно с пъпа. При това кръгът и 
квадратът се допират точно в най-долната точка. Ако премес
тите центъра на кръга надолу до центъра на квадрата, кръгът 
и квадратът ще съвпаднат точно като на рисунката на масона и 
на илюстрацията, показваща бойния кораб, кацнал на върха на 
Великата пирамида. Това е най-голямата тайна на живота. 

Ако измерите почти всички копия на рисунките на Леонардо, 
ще откриете, че кръгът всъщност е елипса, а квадратът е пра
воъгълник. Те всички са различни, защото са били копирани и 
прегъвани много пъти. Но на оригиналната рисунка дължината 
на дланта от китката до края на средния пръст е равна на разс
тоянието от върха на главата до горната точка на кръга, ако се 
съединят центърът на кръга и центърът на квадрата; същото е 
разстоянието между пъпа и центъра на квадрата. Така че, ако 
съедините двата центъра, всичко съвпада. 

П р о п о р ц и я т а ф и в ч о в е ш к о т о т я л о 

Когато открих това, си ПОМИСЛИХ: тези геометрични фигури, 
които тук са изобразени около тялото, ги имаме и вътре в тялото 
си. Едно от нещата, които ми казаха ангелите, здраво заседна в 
ума ми: че тялото на човека е еталон за Вселената - абсолют-



но всичко във Вселената може 
да бъде измерено и определено 
с помощта на човешкото тяло и 
енергийните полета около него. 
И понеже пропорцията фи беше 
толкова важна за масоните, пък и 
онзи човек непрекъснато ми гово
реше за нея, исках да разбера къде 
в човешкото тяло съществува тази 
пропорция. 

Открих я - разбира се, и други 
хора също са я открили. Разберете, 
че показаният на фиг. 7-29 квадрат 
е същият квадрат около човешко
то тяло на рисунката на Леонардо. 
А линията, която го разделя на две 
половини, е централната в човеш
кото тяло. Забележете също, че 
линията b е не само диагонал, на 
половината от квадрата, но и ради
ус на окръжността. 

Сега, ако се интересувате от 
математика, погледнете фиг. 7-30, 
където се доказва, че пропорцията 
фи се наблюдава в геометричното 
енергийно поле около тялото поне 

в посоченото съотношение. Съществуват още много, много съ
отношения фи в човешкото тяло и около него. 

Както виждате, пропорцията Ф = Vi + V 5/2. Ако въведете това 
уравнение в компютъра, ще видите, че трансценденталното чис
ло Ф ще продължава след десетичната запетая, докато се изчерпи 
паметта на компютъра. Знам, че на повечето от вас това не им 
говори нищо, но давам тази информация за определени хора. 

Между другото, за ваше сведение: Когато изучавате свеще
ната геометрия, ще откриете, че диагоналът е един от най-важ
ните ключове за извличане на информация от вашите фигури 

Фиг. 7-30. Уравненията на про
порцията ф. 

(наред със сянката, превръщаща се от двуизмерна в триизмерна, 
сравнението между мъжкия и женския аспект и т. н.). Този метод 
никога няма да ви подведе. 

Доколкото си спомням, Буда е карал учениците си да съзерца
ват пъпа си. Няма значение дали е бил той; но докато се задълбо
чавах все повече в изследванията си, започнах да осъзнавам, че 
пъпът е нещо повече, отколкото изглежда на пръв поглед. После 
ми попадна една медицинска книга, чиито автори трябва също 
да са чували за Буда, защото са направили много изследвания 
върху пъпа. Геометрията показва, че в идеалния случай той се 
намира в съотношение <р между темето и стъпалата. Така пише 
в повечето книги. 

Авторите на тези изследвания са открили, че когато се роди 
бебето, пъпчето му е точно в геометричния център на тялото. В 
началото това важи и за момченцата, и за момиченцата, но до
като растат, пъпът се измества нагоре към главата. Той стига до 
точка, която отговаря на пропорцията f, и продължава нагоре. 
После се придвижва надолу, под точката на съотношението f, 
и така се колебае в процеса на растежа. Тези съотношения се 
наблюдават при достигане на конкретна възраст, (не зная точно 
на кои години от живота отговарят). Пъпът никога не завършва 
пътя си в точката на идеалната пропорция f - нито при мъже
те, нито при жените - но ако си спомням правилно, пъпът при 
мъжете спира малко по-високо от точката на пропорцията <р, 
а при жените - малко по-ниско. Ако вземем средното аритме
тично между мястото на мъжкия и женския пъп, ще се получи 
идеалната точка на пропорцията ср. Така че, макар на рисунката 
на Леонардо да е изобразен мъж, се предполага, че пъпът му е 
разположен в съответствие с пропорцията ср, въпреки че реално 
няма да бъде така. 

Леонардо да Винчи е открил, че ако се нарисува квадрат 
около тялото, след това се начертае диагонал от стъпалата до 
върховете на пръстите на ръцете, а после се начертае успо
редна линия (втората от успоредните линии) хоризонтално от 
пъпа към вертикалната страна на квадрата, тя пресича диагона
ла точно според пропорцията <р (Фиг. 7-31), също както и вер-



KOTO Т Я Л О . 
Фиг. 7-31. Рисунката на Леонардо с нови линии, една от които (хоризон
талната) разделя както диагоналната, така и вертикалната линия според 
пропорцията <р. 

тикалната линия от главата до стъпалата. Ако предположим, че 
именно тук се намира идеалната точка, а не малко по-високо 
при жените и малко по-ниско при мъжете, това означава, че 
човешкото тяло от главата до краката се дели според пропор
цията <р, както казахме по-горе. Ако тези линии бяха единстве
ните места по човешкото тяло, където може да се открие про
порцията f, това щеше да бъде просто един интересен факт. 
Но истината е, че я има на още хиляди места и това не е просто 
съвпадение. 

Ето няколко очевидни места, на които откриваме пропорция 
f (фиг. 7-32). Както виждаме на долната рисунка, дължината 
на всяка фаланга на пръста се намира в съотношение <р спрямо 
следващата. Същата пропорция се наблюдава при всички пръсти 
на ръцете и краката. Това съотношение изглежда някак странно, 
защото единият пръст е по-дълъг от другия сякаш без опреде
лена закономерност, но това не е случайно - както няма нищо 
случайно в човешкото тяло. Всички разстояния между пръстите, 
отбелязани c A - B - C - D , отговарят на пропорция <р, както и 
дължината на фалангите F - G - Н. 

тази книга. Забележете, 
че на тази мъжка фигура 
той е начертал линията 
на пъпа малко по-високо 
от мястото, където тряб
ва да бъде точката <р. Той 
е знаел това, а много мал
ко хора, чиито книги съм 
чел, го разбират. 

Нека да поговорим за 
тази гръцка статуя. Гър
ците много добре са поз
навали пропорцията f. 
Познавали са я и египтя
ните, както и много, много 

други хора в древността. 
Когато са създавали таки- фи г . 7.33. Пропорцията ф при статуя-
ва произведения на изкус- та Дорифор, Копиеносец. 

Ако сравните дължината на дланта с дължината лакътната 
кост, ще откриете пропорцията (р; същото е при дължината на 
лакътната и раменната кост. Или да вземем дължината на стъпа
лото по отношение на пищялната кост, или пък пищялната кост 
по отношение на бедрената, и т.н. 

Пропорцията f се наблюдава при цялата костна структура 
на тялото и по всички възможни начини. Обикновено е свър
зана с местата, където една кост се съединява с друга или 
се сменя посоката. В цялото човешко тяло има такова про
порционално съотношение между размерите на отделните му 
части. Колкото повече го проучвате, толкова повече ще се 
изненадвате. 

На фиг. 7-33 е показан друг начин за демонстриране на 
пропорцията ф. Начертавате криви линии, за да видите как 
едната линия е свързана с другата, и така виждате цяла кас
када от пропорции ф в човешкото тяло. Тази илюстрация е 
взета от книгата на Гьорджи Дочи, „Силата на границите". 
Горещо ви препоръчвам 



твото, те са използвали и двете си мозъчни полукълба еднов
ременно. Лявото полукълбо са използвали, за да измерят пре
цизно всеки детайл - уверявам ви, наистина много прецизно, а 
не горе-долу или как да е. Те са правели тези измервания, за да 
бъдат сигурни, че всичко е точно и математически правилно от 
гледна точка на пропорцията ср. За да изразят изкуството си по 
най-добрия начин, те използвали и дясното си полукълбо. Мо
жели да придадат на лицето всякакво изражение, да поставят 
нещо в ръцете на статуята, да направят всичко, каквото поис
кат. Гърците са комбинирали лявото и дясното си полукълбо. 

Когато римляните дошли и завладели Гърция, те не знаели 
нищо за свещената геометрия. Видели изумителното изкус
тво на гърците и се опитали да го копират, но ако сравните 
тяхното изкуство с гръцкото след завладяването на Гърция, 
римското изглежда като направено от дилетанти. Въпреки че 
римските художници били много добри в своето изкуство, те 
просто не знаели, че трябва да измерват всичко - че за да 
изглежда толкова истинско човешкото тяло, всичко трябва да 
бъде до такава степен съвършено. 

П р о п о р ц и я т а <р В ъ в В с и ч к и и з в е с т н и 

о р г а н и ч н и с т р у к т у р и 

Пропорцията (р важи не само за човека, но и за целия спек
тър от известните ни органични структури. Можем да я открием 
при пеперудите (фиг. 7-34) или водното конче (фиг. 7-35), при 
което всеки мъничък сегмент на опашката е съразмерен с нея. 
Дължината на сегментите отговаря на пропорцията f. Тук илюс
траторът се е фокусирал върху определена част, но вие можете 
да проучите всяка малка извивка на крачетата, дължината и ши
рината на крилата, отношението между дължината и ширината 
на главата - всичко. Можете да търсите още и още, и винаги ще 
откривате пропорцията f, където и да погледнете. 

Разгледайте този скелет на жаба (фиг. 7-36) и вижте как всяка кос-
тица отговаря на пропорцията <р, също както при човешкото тяло. 

Мисля, че рибите са наистина изумителни, защото на пръв 

поглед не личи при тях да се среща пропорцията <р - пък и има 
толкова различни видове риби. Но ако ги анализирате, и при тях 
ще откриете тази пропорция (фиг. 7-37). 

Другата универсална мярка, която ще забележите и за която 
по-рано ви говорих, е 7,23 сантиметра - дължината на вълната 
на Вселената. Ще видите, че тази дължина на вълната се открива 



навсякъде по тялото, например при разстоянието между очите 
ви; но пропорцията <р се среща най-често от всички. 

След като измерите която и да е част от някакъв вид, вся
ка следващата мярка при същия вид следва пропорцията <р. С 
други думи, човешкото тяло може да се структурира само в 
определени параметри, и след като се определи размерът на 
една част от тялото, той задава размера на следващата и т. н. 
По-нататък ще ви покажа египетската постройка, която Луси 
Лейми е възстановила само въз основа на размерите на един 
единствен камък. Ето как го е направила: след като имала раз
мерите на камъка, тя знаела, че всяка форма по-нататък ще от
говаря на пропорцията <р. 

Пропорцията (р е вградена в японските пагоди (фиг. 7-38). 
Тази илюстрация подкрепя още едно мое съображение за твор
чеството, което искам да споделя с вас. Когато са проектирали 
и строили тази пагода, хората старателно са измервали всяко 

Фиг. 7-37. Пропорцията <р при рибите. , 

разстояние, за да съчетаят 
различните линии, които 
виждате тук, и внимател
но са преценявали къде 
да поставят всяка дъсчица 
- чак до малката топка на 
върха - така че всичко да 
отговаря и да образува съ
отношенията, за които го
ворим. Сигурен съм, че ако 
някой някога се потруди да 
го провери, ще се окаже че 
размерите на вратите, про
зорците, вероятно на все
ки дребен детайл, всички 



са направени въз основа на пропорцията ср или на някакъв друг 
принцип от свещената геометрия. 

Другите класически архитектурни произведения по цял свят 
се основават на същите принципи. Гръцкият Партенон изглежда 
съвсем различно от тази японска пагода, но в Партенона са въп
лътени същите математически параметри. А Великата пирамида 
изглежда доста по-различно от другите две постройки, но и тя 
въплъщава този математически модел - само че в много по-голя
ма степен. С други думи, нашето ляво мозъчно полукълбо може 
да разбере и да използва тези математически принципи, без това 
изобщо да попречи на творчеството. Само може да го обогати. 

П р а в о ъ г ъ л н и ц и т е н а З л а т н о т о с е ч е н и е 

и с п и р а л и т е о к о л о т я л о т о 

Другата свещена форма в нашия живот е спиралата. Може 
би се чудите откъде идва тя. Ние живеем вътре в една спирала 
- това е нашата Галактика, която има спирални ръкави. Вие 
използвате спирали, за да слушате звуците около себе си, за
щото малкият слухов апарат в ушите ви е с такава форма. Спи
ралите се срещат навсякъде в природата. Колкото повече се 
вглеждате, толкова повече от тях ще откривате. Ще ги видите 
в боровата шишарка, в слънчогледа, в еленовите рога, в рогата 
на други животни, в мидените черупки, в маргаритките и много 
други растения. Вдигнете длан вертикално пред себе си с па
леца към лицето, постепенно свивайте пръстите си в юмрук, 
като започнете от малкия пръст, и наблюдавайте движенията 
им. Те описват спиралата на Фибоначи. Както ще видите, тази 
спирала е много специална. 

Откъде идват спиралите? Все отнякъде трябва да идват и ако 
теорията ни е вярна, би трябвало да произхождат от динамика
та на изходната система - Цветето на Живота. Е, всичко, което 
грябва да направим, е да се върнем към човешкото тяло - към 
:ъщия модел, до който стигнахме, когато разглеждахме пропор
цията (р (фиг. 7-30). Ако просто вземете диагоналната линия, 
«чертаете я върху плоска повърхност и завършите правоъгъл-

ника, образуван чрез 
това продължение, ще 
получите правоъгълни
ка на Златното сечение 
- източника на спирала
та на Златното сечение. 

Външният правоъ
гълник на тази рисунка 
(фиг. 7-39) се нарича 
правоъгълник на Златно
то сечение, също както и 
горният. За да получите 
още един правоъгълник 
и Щ С С Д * 1 П l l | J U U V L i l . . . . . 

на Златното сечение, трябва само да измерите по-късата страна на 
този правоъгълник (страна А) и да наложите това разстояние по 
дългата страна (страна В), за да получите квадрат (с еднакви стра
ни; А = С). Участъкът, който остава (D), е втори правоъгълник 
на Златното сечение. После отново вземате по-късата му страна 
и я налагате върху по-дългата, за да получите още един квадрат, 
а остатъкът също е правоъгълник на Златното сечение. Така мо
жете да продължавате до безкрайност. Забележете, че всеки нов 
правоъгълник е завъртян на 90° по отношение на предишния. Ако 
начертаете диагоналите на всеки от тях, мястото на пресичането 
им се намира точно в центъра на спиралата, която образуват. Виж
дате как диагоналите са ключът към по-нататъшната информация. 
Линията F се съотнася към линията Е според пропорцията на Злат
ното сечение, ако вървим отвън навътре. Може да се каже, че F се 
отнася към Е, както G към F, както Н се отнася към G, както I към 
Н и т. н. Съществуват и други видове спирали, но спиралата на 
Златното сечение е най-важната в Сътворението. 

М ъ ж к и и ж е н с к и с п и р а л и 

Има два вида енергии, които се движат през правоъгълниците 
на Златното сечение. Първата - това са диагоналите, които преси
чат правоъгълниците под ъгъл 90°, показани на рисунката с чер-



ни линии. Това е мъжката 
енергия. Женската енергия 
е кривата линия, която за
вива в посока към центъра 
- на рисунката е показана 
в сиво. И така, имаме жен
ска логаритмична спирала 
на Златното сечение, как
то и мъжка спирала, об
разувана от прави линии, 
начупени под ъгъл 90° 
според пропорцията (р. В 
тази книга ще разглеждаме 
предимно мъжкия аспект, 
но не трябва да забравяте, 
че там винаги присъства и 
женският аспект. 

В някои книги се твър
ди, че ако прокарате хори-

юнтална линия през пъпа на мъжа на рисунката на Леонардо 
фиг. 7-40), то остатъкът отдолу е правоъгълник на Златното се-
[ение; а ако спуснете линия от горния ъгъл на големия квадрат 
:ъм точката в средата между стъпалата на фигурата (центъра на 
[ротиволежащата страна на квадрата), този полу-диагонал ще 
[ремине през самия център на спиралата на Златното сечение, 
:акто е показано на фиг. 7-40. Можете да построите спирала, 
ко последователно чертаете все по-малки правоъгълници, как-
о направихме на фиг. 7-39. Чел съм няколко книги на тази тема 
[ смятам, че това е почти вярно. Но всъщност тук става въпрос 
а нещо друго, и е важно да го разберете, ако искате да узнаете 
ещичко за майката Природа. 

Убеден съм, че в природата не съществуват правоъгълници 
ли спирали на Златното сечение, освен ако не ги създадем изкус-
вено. Тя не ги използва - не знае как. Природата не може да се 
прави с това, защото спиралата на Златното сечение безкрайно 
ie се завива навътре в буквалния смисъл на думата - може би 

не с помощта на лист и молив, но техни
чески погледнато, спиралата ще се върти 
безкрайно и вечно. Тя ще се развива без
крайно и отвътре навън, защото можете 
да вземете по-голямата страна на всеки 
от правоъгълниците на Златното сече
ние, да построите квадрат и да получите 
по-голям правоъгълник на Златното се
чение - това също може да продължава 
вечно. Следователно, правоъгълникът 
на Златното сечение няма нито начало, 
нито край. Той ще се разгръща вечно 
както навън, така и навътре. 

За Майката Природа това е проб
лем. Животът не знае как да се справи 
с нещо, което няма нито начало, нито 
край. Все някак можем да се оправим 
с липсата на край, но ако се замислите, 
трудно е да си представите нещо, което 
няма начало. Просто се опитайте да си 
го помислите - нещо, което няма нача
ло. Това за нас е много трудно, защото 
ние сме геометрични същества, а в гео
метрията има центрове и начало. 

Тъй като животът не знае как да се 
справи с това, той е намерил начин как 
да го надхитри. Открил е друга спирала, 
с която да сътворява. Намерил е математическа система, която 
дотолкова се доближава до първата, че е трудно да се открие раз
ликата. В книгите се твърди, че тази спирала на рисунката на Лео
нардо (на фиг. 7-40) е спирала на Златното сечение, което според 
мен не е вярно. Освен това, там спиралата не е само една; те са 
осем и се въртят около тялото - по една за всеки правоъгълник 
на Златното сечение, свързани с осемте възможни полудиагонала 
около тялото на човека (фиг. 7-41). На тази илюстрация са показа
ни и осемте диагонала, които пресичат човешката фигура. 



Тези осем външни квадрата се оказват точно там, където осемте 
полудиагонала на фиг. 7-41 пресичат тялото и откъдето започват 
спиралите на фиг. 7-42. Следователно, около тялото има осем 
сектора и една централна фигура от четири квадрата в средата, 
разположени точно около първоначалните осем клетки. Живо
тът е нещо изумително, нали? 

Когато забелязах това съотношение на рисунката на Леонар
до, реших, че в него трябва да се съдържа нещо важно. Но ко
гато открих, че в природата не съществуват неща като правоъ
гълници и спирали на Златното сечение, започнах да подозирам, 
че вероятно тези спирали са малко по-различни. Така се и оказа 
- те леко се различават. 

Оказа се, че тези спирали всъщност са спирали на Фибоначи, 
за което ще говорим в следващата глава. Може би ще ви се стори 
проста и несъществена разликата между спиралите на Златното 
сечение и спиралите на Фибоначи, докато не видите природата 
от по-широка перспектива и тя не ви разкрие нещо поразително 
във връзка с това съотношение. Ако хората не осъзнаят тази 
разлика, никой никога няма да разбере защо на Земята са били 
построени онези 83 000 свещени места и какво е предназначе
нието им. 

О С Е М 

Съгласуване на полярностите 
на бинарната редица 

и редицата на Фибоначи 

Редицата и Спиралата на Фибоначи 

За да разберем защо осемте спирали около Канона на Лео
нардо не са спирали на Златното сечение и какво са всъщност, 
трябва да се обърнем към друг човек - не Леонардо да Винчи, 
а Леонардо Фибоначи. Фибоначи е живял 250 г. преди да Вин
чи. Според онова, което съм прочел за него, той е бил монах 
и често бил в състояние на медитация. Обичал да се разхожда 
из гората и да медитира по време на разходките. Но явно и ля
вото му мозъчно полукълбо оставало активно, защото забеля
зал, че цветята и растенията притежават определени числови 
съответствия (фиг. 8-1). 

Схемата, по която се 
образуват венчелистчета-
та, листата и семената, съ
ответства на определени 
ч и с л а и ако съм разбрал 
п р а в и л н о , цветята, избро
ени на тази страница, са 
същите, които според мен 
е видял Фибоначи. Той за
белязал, че лилиите и ири-
С И Т е и м а т п о т р и в е н ч е л и с т - фи г . 8-1. Редицата на Фибоначи при цве-

чета, а лютичето, ралицата тята 

На фиг. 7-42 виждате осемте спира
ли и осемте им центъра, разположени 
около средата на тялото в същата кон
фигурация и със същия център като 
първоначалните осем клетки вътре в 
тялото, нали? 

Леонардо е начертал тези малки 
линии, които образуват мрежа върху 
и около тялото (фиг. 7-43). В средата 
има четири квадрата (А, В, С и D по 
посока на часовниковата стрелка) и 
осем квадрата около тях (от Е до L). 



и кошничката (цветето горе 
вдясно на фиг. 8-1) имат по 
пет. Някои делфиниуми имат 
по осем, невенът има 13, а ня
кои астри имат по 21. Марга-
ритките почти винаги имат по 
34, 55 или 89 венчелистчета. 
Той започнал отново и отно-

Фиг. 8-2. Компютърен модел на див во да с р е щ а х е з и ш с л а н а в с я . 
слънчоглед 

къде в природата. 
Това малко растение (фиг. 

8-2) не съществува в природата; ние го създадохме чрез компютър
на графика, като разбъркахме данните подобно на колода карти. 
Истинското растение, въз основа на което е направена тази илюс
трация, се нарича див слънчоглед; просто направихме компютърен 
модел, съответстващ на това растение. 

Фибоначи забелязал, че когато стръкчето див слънчоглед се 
подаде от земята, на него израства едно листо, само едно-единст-
вено листенце. Когато стане по-високо, на стъблото му се появява 
още едно листенце; малко след това израстват две листенца, после 
три, после пет, после осем; след това се появяват 13 съцветия. 
Фибоначи сигурно си е рекъл: „Я, това са същите числа, които 
непрекъснато срещам и при другите цветя - 3, 5, 8, 13." 

В крайна сметка тази редица от последователни числа 1,1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. н. станала известна като чис
ловата редица на Фибоначи. Ако имате три произволно взети 
последователни числа от тази редица, ще разберете цялата зако
номерност: ако съберете две последователни числа, получавате 
следващото. Виждате ли как става? Това е много особена пос
ледователност. Тя е решаваща в живота. Защо е толкова важна? 
Може би това е мое мнение, но ще се постарая да ви покажа. 

Това е цветето хибискус, което има пет венчелистчета (фиг. 
8-3). Тичинката в средата завършва с пет пъпчици, а посоката 
на тези две геометрични форми е противоположна - едните са 
насочени надолу, а другите нагоре. Повечето хора, гледайки това 
цвете, не си мислят: „Я, гледай, то имало пет венчелистчета." Те 

просто го виждат и забелязват, 
че е хубаво, помирисват го и 
го възприемат с дясното си мо
зъчно полукълбо. Не мислят за 
геометрията или математиката, 
която в това време протича от 
другата страна на мозъка. 

Фиг. 8-3. Цвят на хибискус 

К а к ж и в о т ъ т е р а з р е ш и л п р о б л е м а 

с б е з к р а й н а т а с п и р а л а н а З л а т н о т о с е ч е н и е (ф) 

Помните ли, казах ви, че спиралата на Златното сечение няма 
нито начало, нито край и че това е голям проблем за живота? 
Той може да се справи с липсата на край, но не може да се спо
годи с нещо, което няма начало. На мен наистина ми е трудно и 
мисля, че всички ние се борим с тази ситуация. 

За да се справи с проблема, природата е създала редицата на 
Фибоначи. Сякаш Бог е казал: „Окей, започвайте да създавате 
по спиралата на Златното сечение", а ние сме възразили: „Не 
знаем как." Затова сме направили нещо, което не е спирала на 
Златното сечение, но така бързо се приближава до нея, че разли
ката едва се забелязва (фиг. 8-4). 

Например, пропорцията <р, свързана със Златното сечение, е 
приблизително равна на 1,6180339. Вижте какво става, ако раз
делите всяко число от редицата на Фибоначи на следващото по-
голямо число. Ето редицата в лявата колонка: 1,2, 3,5, 8, 13, 21, 
34, 55, 89. В другата колона съм изместил редицата с една циф
ра, така че да можете да разделите на един и същи ред числото 
от първата колона на числото от втората колона (вж. колона 3). 
Забележете какво се получава, когато разделите с число от вто
рата колона числото от първата колона. Като разделим 1 на 1, 
получаваме 1.0. Сега: 1.0 е значително по-малко от пропорцията 
f. Но когато минем на следващия ред и разделим 2 на 1, полу
чаваме 2, което е по-голямо от пропорцията f, но е по-близо до 



нея, отколкото 1. Като разделим 3 на 2, получаваме 1,5, което е 
много по-близо до (р, отколкото двата предишни резултата, но 
пак е по-малко. 5 делено на 3 е 1,6666, което е по-голямо, но 
по-близко. 8 делено на 5 е 1,60, което е по-малко от f. 13 делено 
на 8 е 1,625 - по-голямо. 21 на 13 е 1,615 - по-малко. 34 на 21 е 
1,619-по-голямо. 55 на 34 е 1,617 - по-малко. 89 на 55 е 1,6181 
- по-голямо. Следващият резултат ще е по-малък, после по-го
лям, после по-малък и т. н., като всеки път е все по-близо до 
истинската пропорция <р. Това се нарича асимптотично прибли
жение към границата. Никога няма да достигнете до истинското 
число, но след определен брой деления на практика не можете да 
забележите разликата. Това е изобразено графично на фиг. 8-5. 

Светлосивите квадрати са четирите централни квадрата в чо
вешкото тяло, където се намират осемте първоначални клетки. 
Спиралите започват от осемте тъмносиви квадрата около цент
ралните. Това разбрахте ли го? 

Вместо да оставим спиралите да се развиват безкрайно, ще нап
равим нещо друго - мисля, че животът е постъпил именно така. 
Ще използвам един от външните квадрати като изходна точка, няма 

значение кой. Избирам един 
от тях като пример. 

Ще използваме за мярка 
диагонала само на един от 
малките квадрати от фона 
и ще го наречем „единица". 
После ще вървим в съот
ветствие с числата на Фи
боначи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 89, като след всяко 
число правим завой на 90°. 
Най-напред имаме една дъл
жина на диагонала (едини
ца), завиваме на 90° и пак 
имаме една дължина. После 
завиваме отново на 90° и се 
придвижваме на две дължи
ни, отново завиваме на 90° 
и изминаваме три дължини. 
След всяка стъпка завиваме 
на 90°. Следващата стъпка 
е от 5 дължини, после от 8. 
И така, имаме 1,1,2, 3, 5, 8, 
13 дължини. 

После пресичаме по диа
гонал 21 квадрата, след това 
34 (Фиг. 8-6). После 55 и 89 
(фиг. 8-7). Спиралата все 
повече и повече се развива 
и все повече се приближава 
до пропорцията ср - спира
лата на Златното сечение, и 
не след дълго вече е прак
тически невъзможно да се 
открие разликата, поне ви
зуално. 



Сравнението между двете спирали трябва да е било много важ
на част от изучаването на живота, защото във Великата пирами
да древните египтяни са показали както спиралата на Фибоначи, 
така и спиралата на Златното сечение. Въпреки че те тръгват от 
различни изходни точки, когато достигнат до числата 55 или 89, 
двете линии стават практически еднакви. Когато хората, проучва
ли древен Египет, видели за пръв път, че трите пирамиди са под
редени по спирала, те помислили, че това е спиралата на Златното 
сечение, а не спиралата на Фибоначи. После се върнали и открили 
един от отворите (вж. стр. 194). След няколко години разбрали, 
че съвсем наблизо, на около 90 м има друг знак. Те не разбрали, 
че спиралите са две. Не съм сигурен дали сега хората, които се 
занимават с това, осъзнават колко е важно. 

С п и р а л и т е 6 п р и р о д а т а 

Ето свещената геометрия в природата (фиг. 8-8), като реално яв
ление. Това е раковина на мекотелото наутилус, разрязана на поло
вина. Съществува едно неписано правило, според което във всяка 
уважаваща себе си книга по свещена геометрия трябва да има илюст
рация на тази раковина. В много книги се твърди, че това е спиралата 
на Златното сечение, но не е така - това е спиралата на Фибоначи. 

Виждате колко съвършени са ръкавите на спиралата, но ако 

погледнете в центъра (в нача
лото), тя не изглежда толкова 
съвършена. Тук този детайл не 
се вижда добре. Препоръчвам 
ви да разгледате някоя истин
ска раковина. Най-вътрешна
та линия тук всъщност отива 
до другия край и се прегъва, 
защото дължината й е 1,0 еди
ници, което е доста далеч от 
(р. Втората и третата извивка 

Фиг. 8-8. Парче от раковина на меко-
 с ъ и ю са

 прегънати, но не чак 

телото наутилус толкова, защото започват да 

се доближават до (р. Те се доближават 
все повече и повече, докато накрая се 
разгърне изящната й форма. Може би 
си мислите, че този малък наутилус в 
началото е сгрешил; сякаш не е знаел 
какво точно прави. Но това не е греш
ка, той се е справил перфектно. Прос
то е следвал точно математическите 
параметри на редицата на Фибоначи. 

На тази борова шишарка (фиг. 8-9) 
виждате двойна спирала, първата се 
върти в една посока, а втората - в дру
га. Ако преброите спиралите в едната 
посока, след това спиралите в другата 
посока, ще откриете, че те винаги са две последователни числа на 
Фибоначи. Например, в едната посока има 8, а в другата има 13, 
или 13 в едната посока, а в другата 21. Много други двойни спи
рали в природата съответстват на този закон - при всички случаи, 
които са ми известни. Например, спиралите на слънчогледа винаги 
са свързани с редицата на Фибоначи. 

На фиг. 8-10 е показана разликата между двете спирали. Спирала

та на Златното сечение е 
идеална. Тя е като Бог, 
като Източника. Както 
виждате, горните чети
ри квадрата и на двете 
рисунки са еднакви. 
Разликата е в секторите, 
откъдето започват (дол
ните сектори на двете 
схеми). Долната част на 
спиралата на Фибоначи 
е равна на половината 
(0,5) от горната част; 
спиралата на Златното 
сечение е равна на 0,618 

Фиг. 8-10. Сравнение между спиралата на 
Фибоначи и спиралата на Златното сечение 



от горната част. Спиралата на Фибоначи отляво е построена чрез 
6 еднакви квадрата, докато спиралата на Златното сечение започва 
много по-дълбоко отвътре (всъщност, тя няма начало - тя е вечна 
като Бог). Въпреки че изходните им точки са различни, те много бър
зо се доближават една до друга. 

Друг пример: В много книги се твърди, че Камерата на Царя 
в пирамидата е правоъгълник на Златното сечение, но това не е 
вярно. Тя също е свързана с Фибоначи. 

С п и р а л и т е н а Ф и б о н а ч и о к о л о ч о в е к а 

АКО начертаем решетка от 64 квадратчета и вложим в нея тази 
спирала, ще получим фиг. 8-11. Като наложим Канона на Лео
нардо върху решетката от 8 х 8 квадрата (фиг. 8-12), се оказва, 
че осемте квадратчета (защрихованите) притежават уникални 
свойства. Има четири начина, по които спиралата на Фибоначи 
може да тръгне от някоя от четирите двойки квадратчета. Да се 
върнем към фиг. 8-1 1 и да вземем за пример горната двойка. Един 
от начините е да започнем от горния десен ъгъл, както показва 
черната линия. Тя пресича едното квадратче ( 1 ) , завива надясно, 
за да пресече още едно квадратче ( 1 ) , отново завива надясно и 

пресича две квадратчета ( 2 ) - доста интересно е, че в тази точка 
спиралата достига горната граница на решетката. Тя продължа
ва да завива надясно, като пресича 3 квадратчета (следващото 
число от редицата) и - гледай ти! - сега достига дясната граница 
на решетката! Следващото число е 5, и то довежда спиралата до 
долната граница. После идва числото 8 и преди да напусне очер
танията на решетката, линията пресича три квадратчета. Докато 
се развива навън от началното квадратче, спиралата проявява 
перфектни рефлекторни качества на огледалния образ. 

Можем да започнем и по друг начин - от долния десен ъгъл, 
както е показано с по-светлата линия (така се образува малка пира
мида). В този случай завоите на 90° ще бъдат наляво. И така, пре
сичаме едно квадратче (1), после още едно (1), после 2 - този път 
преминаваме през средните 4 квадратчета на решетката (където се 
намират първите 8 клетки). След като завием отново, за да пресе
чем 3 квадратчета, линията достига дясната граница. Следващото 
число 5 ще изведе линията извън решетката, като преди това тя ще 
пресече 2 квадратчета. Това е съвършено синхронизирано движе
ние. Когато срещнете подобно съвършенство, знайте, че почти си
гурно сте се докоснали до истинските основи на геометрията. 

Непременно трябва да разберете всичко това, ако наистина ис
кате да знаете как египтяните са постигнали възкресението. Може 
да се каже, че те са имали научен подход. Използвали са научни 
методи, за да създадат изкуствено състояние на съзнанието, което 
водело до безсмъртие. Ние няма да използваме науката, за да пре
дизвикаме изкуствено състояние на съзнанието; ще го направим 
по естествен начин, но може би ще ви бъде полезно да разберете 
как древната цивилизация се е опитвала да го постигне. 

Ч о в е ш к а т а р е ш е т к а 

u т е х н о л о г и я т а н а н у л е в а т а т о ч к а 

Науката започва да разбира тази основна свещена геомет
рия на решетката от 64-те квадрата около човека. Фактически 
вече се ражда една съвършено нова наука, свързана с нея, въп
реки че й е много трудно да пробие заради политиците. Тази 



нова наука се нарича „технология 
на нулевата точка". Смятам, че тази 
решетка е геометричната основа 
на технологията на нулевата точка, 
въпреки че повечето учени не я въз-

Фиг. 8-13. Вълна с 5 нуле- приемат точно така. 
ви точки Повечето от хората, които се 

занимават с технологията на нуле
вата точка, я разглеждат от позицията на вълновите форми 
или енергията. Те говорят за пет точки върху вълната, както 
е показано на фиг. 8-13. Или пък разглеждат нулевата точка 
като определено количество енергия, което материята съдържа 
в момента, когато (или ако) достигне нула градуса по Келвин 
или абсолютната нула. Според мен, и двата пътя имат своята 
стойност, но пътят на свещената геометрия в крайна сметка 
ще се превърне в основа на тази наука, защото той е наистина 
фундаментален. 

Тези точки, свързани с вълната, се отнасят също така и до ди
шането. Това са местата, на които се стига до точка нула. Те са 
като портали към друг свят. В йогистката пранаяма обикновено 
се говори за две или три положения (зависи откъде се брои на
чалото на следващия цикъл) между вдишването и издишването. 
Това също е технология на нулевата точка, но по отношение на 
човешкото дишане. 

В основата на това ново разбиране за нулевата точка стои 
геометрията, а тази геометрия се намира около човешкото тяло. 
Човекът винаги си остава мерната единица на съзиданието. 

Актуална информация: 

От времето на Никола Тесла правителствата не допускат да се 

популяризира информацията за нулевата точка. Защо? Тесла е ис

кал да предостави на човечеството безплатна, неограничена енер

гия, освен това е знаел, че тя ще се основава върху технологията 

на нулевата точка. Но Дж. П. Морган, който притежавал много 

медни мини, не искал електричеството да стане безплатно. Нап

ротив, той искал то да се доставя по медни жици, за да го измерва, 

да го продава на хората и да трупа пари от това. Тесла бил спрян и 

оттогава светът се контролира. 

След това, през 40-те години всеки, който изследвал техноло

гията на нулевата точка и заявявал за това публично, бивал убит 

или изчезвал - съвсем доскоро. През 1997 г. една видеокомпания 

- Lightworks - тайно събра на едно място няколко такива учени и 

направи филм за тяхната работа. 

Те разказаха цялата история от 1940 г. насам и показаха ре

ални работещи модели на изобретателите. Показаха машини, 

които, след като веднъж са задействани, дават повече елект

ричество, отколкото е нужно, за да стартират. Показаха бате

рии, които нямат нужда от презареждане. Показаха как един 

обикновен бензинов двигател може да се преустрои така, че 

да работи с обикновена вода, при това с по-голяма мощност, 

отколкото с бензин. Показаха панели, които биха произвеж

дали вряла вода вечно, стига температурата на въздуха отвън 

да е + 400 по Фаренхайт (+ 4,40° С). Те показаха много други 

изобретения, които се смятат за невъзможни по съвременните 

стандарти. Когато Lightworks приключи с филма, само след 

един ден той беше излъчен и информацията беше публикувана 

в сайта им в Интернет „Free Energy: The Race to Zero Point", 

105-minute video by Lightworks, tel. (800) 795 8273, $40.45 ppd; 

www.lightworks.com. Това накара света да смени посоката. 

След две седмици и Япония, и Англия заявиха, че са много 

близо до разрешаването на проблема със студения термоядрен 

синтез. Светът започна да се променя. 

На 13 февруари 1998 г. Германия получи световен патент за ма

шина, която работи с безплатна енергия, основана на въглерода 

- това е тънък лист от един материал, който вечно ще произвежда 

400 вата електричество. Това означава, че всички малки електро

уреди, като например компютрите, сешоарите, миксерите, фенер

четата и т.н. няма нужда да бъдат включвани към електрическата 

мрежа. Това е краят на стария начин на живот и раждането на 

неограничената безплатна енергия. 

http://www.lightworks.com


Н а ч а л н а т а т о ч к а н а м ъ ж к и т е 

и ж е н с к и т е с п и р а л и 

Най-напред трябва да знаем, че има два вида спирали в зави
симост от това, дали се състоят от прави линии (мъжките) или 
от криви линии (женските). По-горе говорихме за това. Сега ще 
въведем ново понятие. Точката, от която тръгва спиралата в 
тази геометрична схема, ще определя дали по-нататък спиралата 
ще бъде мъжка, или женска, но по различен начин. Този чифт 

квадратчета има четири ъгъла, от които 
може да тръгне спиралата: горен десен, 
горен ляв, долен десен и долен ляв (вж. 
фиг. 8-14). Двата горни ъгъла създават 
мъжки спирали, а двата долни - женски 
спирали. Мъжките спирали никога не пре
сичат четирите централни квадратчета, а 
женските винаги ги пресичат. 

На фиг. 8-15 са показани два вида мъж
ки и женски спирали и пътя им през гео
метричната фигура. 

За да стане по-ясно, ще ви дам пример. 
Ако спиралата започне от горния десен ъгъл, 
то по отношение на тази геометрична фигу
ра тя ще бъде мъжка спирала. Освен това, 
при тази мъжка спирала аспектът, който се 
движи по крива линия, ще бъде женски, а 
ако е от прави линии, ще бъде мъжки. Всяка 
полярност съдържа в себе си още една по
лярност, а в тази нова полярност също има 
още една. Теоретично този процес на разде
ляне продължава до безкрайност. 

На фиг. 8-16 е даден пример за мъжка 
спирала, започваща отгоре (т.е. най-да-
леч от центъра), но е показан само ней
ният женски аспект (с криви линии). На 
тази рисунка се виждат всичките 8 въз-

можни мъжки спирали (по от
ношение на началната точка), 
които съществуват около тяло
то от гледна точка на редицата 
на Фибоначи, но в женската 
им (криволинейна) форма. Те 
следват редицата на Фибоначи 
само до 5 (1-1-2-3-5). В това 
ограничено пространство е ин
тересно да отбележим как кри-
волинейните спирали създават 
своеобразна верига от прим
ки. Енергиите наистина могат 
да се превръщат една в друга 
и да циркулират в затворен 
кръг. Според мен, движението 
около човешкото тяло в дейст
вителност се осъществява според редицата на Фибоначи, а не 
според Златното сечение, както се твърди в повечето книги. 

На фиг. 8-17 са показани спирали с мъжки произход (според 
началната точка) около човешкото тяло. Тук сме дали мъжкия 
аспект (с прави линии) и само 
две от спиралите са женски (с 
криви линии). 

На фиг. 8-18 виждаме жен
ски спирали около човешкото 
тяло, които тръгват от долните 
ъгли, по-близки до центъра. Тук 
е показан предимно мъжкият 
(праволинеен) аспект на тези 
женски спирали. Дадени са жен
ските (криволинейни) аспекти 
само на две от женските спира
ли (не на осемте), които образу
ват сърце. Обърнете внимание 
на фигурата, която оформят. 



Едното сърце е изправено в едната 
посока, а след като спиралите се раз
вият до 180°, по-голямото сърце се 
обръща в обратна посока. Всяка от 
тези женски криви линии преминава 
през нулевата точка в идеалния цен
тър на човешкото тяло. Тази нулева 
точка е точката на Сътворението или 
можем да я наречем утроба. Тъкмо 
по тази причина жените имат утроба 

>иг. 8-18. Спирали с женски в тялото си, а мъжете нямат. Мъжете 
роизход с мъжки прави ли- никога не преминават през нулева-
ии

' та точка. По-нататък ще видите как 
ези съотношения във формата на сърце са свързани с много дру-
и явления в природата, като светлината, очите и емоциите - това 
а само някои от тях - така че ги запомнете. 

Сега, след като вече знаем това, да разгледаме друга последова-
глност. Съществуват хиляди числови редици в математиката; бих 
тзал, че на определено ниво можем да ги определим като безкрайно 
ного. Но за удобство ще кажем, че те са много. Една такава чис-
зва редица може да бъде просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. При всяка от 
готиците хиляди известни на хората числови редици са необходи-
и три поредни числа, за да я дефинират - с изключение на логарит-
ичната редица на Златното сечение, при която са нужни само две. 
зва показва, че вероятно тя е източникът на всички останали. 

Моите водачи ми казаха, че освен Златното сечение, още две 
гслови редици имат първостепенно значение в природата и жи-
>та. Това са редицата на Фибоначи, която току-що разгледах-

бинарната редица, на която сега ще се спрем. Тук ще разг-
ждаме редицата на Фибоначи като женска, а бинарната - като 
>жка. Те са нещо много повече от мъжка и женска; по-скоро са 
пекти на майката и бащата. И двете са първични, произлизат 
'яко от Златното сечение, също както двата първични цвята, 
ито идват от бялата светлина - червеният и синият. 

Б и н а р н а т а р е д и ц а 

п р и к л е т ъ ч н о т о д е л е н е и к о м п ю т р и т е 

Бинарната редица на фиг. 8-19 е митоза, при която всяко 
следващо число просто се удвоява: 1-2-4-8-16-32. Вместо да съ
бираме с последното число, както при редицата на Фибоначи, 
ние го удвояваме. 

Нека разгледаме бинарната редица . Всяко следващо число се 
удвоява: 1,2,4,8,16,32. За да определите характеристиките една 
числова редица, трябва само да вземете три произволни поредни 
числа от нея - например 2,4 и 8. Удвоявате 2 и получавате 4, уд
воявате 4 и получавате 8. За да определите със сигурност, че тук 
числата се удвояват, са ви нужни три последователни числа. 

От гледна точка на митозата (клетъчното делене) на про-
нуклеуса, когато първите клетки се оформят като ябълка, те 
вече са се делили 9 пъти, докато станат 512. Като имаме това 
предвид, нека разгледаме следните два факта: 

Факт първи (показан на фиг. 8-19): В човешкото тяло има сред
но 10

14
 клетки. Това означава, че човекът има средно 100 трили

она клетки. Това са доста 
нули. Факт втори (на съ
щата фигура): В тялото на 
зрял човек всяка секунда 
трябва да се възстановя
ват два и половина мили
она червени кръвни клет
ки. Това наистина е твър
де много. Ще ви трябват 
два и половина месеца, 
за да преброите до два и 
половина милиона, при 
условие, че броите ден 
и нощ, 24 часа в деноно
щието, 7 дни в седмица
та. Обаче, за да останат 
живи, нашите тела трябва 



всяка секунда да създават милиони нови червени кръвни клетки, 
които да заменят умрелите. И единственият начин, по който могат 
да направят това, е чрез митоза. 

Като чуете това, ще кажете: „Добре, но след девет деления 
клетките стават едва 519, така че тялото трябва доста да се на
пъне, докато стигне тези 100 трилиона." Но тук се случва нещо 
почти магическо. Всеки, който е учил математика, го знае, но 
ако въобще не сте запознати с това явление, то ви се струва поч
ти като магия. Ето какво се получава (фиг. 8-20): При следва
щите 10 деления клетките се умножават до над половин милион. 
Когато се разделят още 10 пъти, те стават 536 милиона. 

Според книгата на Анна С. Пей и Хелън Маркъс Робъртс „Ге
нетиката: Концепции и изводи", на клетките в човешкото тяло са 
им нужни точно 46 митотични деления, за да станат 10

14
. Само 

46 деления\ Стори ми се наистина магически фактът, че тази 

цифра - 46 - е точният брой на хромозомите в средната човешка 
клетка. Случайност или съвпадение? 

Тези цифри са изумителни. Ако сте ги изучавали, сигурно не 
ви шокират, защото вече сте си изработили имунитет към тях. 
Но мен все още ме изумяват. 

Искам да ви разкажа как работят компютрите. Споменах ви 
за взаимния преход между въглерода и силиция. А кой прави си
лициевите компютри? Ние - въглеродните същества. От всички 
възможни математически съотношения ние сме избрали бинар
ната редица за основа на компютърните функции. Това е осно
вата на цялата компютърна система, както и една от първичните 
основи на самия живот. Сигурен съм, че не случайно сме избра
ли бинарната редица, защото ние сме живи същества и дълбоко 
вътре в себе си знаем колко е важна тя. 

Сигурно повечето от вас знаят как работи компютърът, но все 
пак искам да ви припомня. Представете си малки превключватели, 
наречени компютърни чипове. Когато включвате един от тях, виж
дате числото, съответстващо на този чип. Ако включите чип № 1, 
виждате числото 1. Ако в компютъра ви има 5 чипа, те отговарят 
на числата 1, 2,4, 8, и 16. Можете да включвате и изключвате тези 
5 чипа, за да получите всякакво число между 1 и 31. Ако включите 
само един чип, виждате числото 1. Ако включите втория чип, виж
дате числото 2. Същото важи за чип 4, чип 8 или чип 16. 

Като включвате каквато и да е комбинация от тези пет чипа 
или всичките заедно, ще получите което и да е число от 1 до 31. 
С други думи, включвате първия чип и имате 1. Включвате вто
рия и имате 2. Ако включите двата едновременно, получавате 3. 
Следващия, който трябва да включите, е 4; 4 плюс 1 е равно на 5; 
4 плюс 2 е 6; 4 плюс 2 плюс 1 е 7. За да получите 8, включвате 8-я 
чип. 8 плюс 1 е 9; 8 плюс 2 прави 10; 8 плюс 2 плюс 1 е 11; 8 плюс 
4 е 12; 8 плюс 4 плюс 1 прави 13; 8 плюс 4 плюс 2 прави 14; след 
това 8 плюс 4 плюс 2 плюс 1 е 15. По-нататък, за да получите 16, 
включвате 16-я чип. Като прибавите 5-я чип, получавате всички 
числа до 31, ако са комбинирани по всички възможни начини. 

Като добавите само още един чип и го наречете 32, ще можете 
да получите всяко число от 1 до 63. Ако добавите още един чип 



и го наречете 64, ще получите всяко число от 1 до 127 и т.н. Ако 
имате компютър с 46 чипа, ще можете да получите всяко число 
от 1 до 100 трилиона - просто като включвате и изключвате 
тези мънички чипове! Ето кое даде възможност за бързото раз
гръщане на познанието, което се наблюдава на нашата планета 
днес. А вашето тяло използва тази техника от милиони години! 

В т ъ р с е н е н а ф о р м а т а з а д п о л я р н о с т т а 

Аз изучавах редицата на Фибоначи и бинарната редица под 
ръководството на моите ангели, които непрекъснато ми пома
гаха. Колкото повече напредвах, толкова повече нарастваше 
личното ми убеждение, че зад тях се крие някаква геометрична 
форма, някаква загадъчна фигура, която е породила тези чис
лови редици. Тъй като ангелите ми казаха, че човешкото тяло и 
неговите геометрични полета са еталонната мярка на Вселената, 
аз бях почти убеден, че ако тези две последователности са като 
двата аспекта - майчински/бащински или мъжки/женски, то зад 
тях трябва да има една единствена геометрична фигура, която е 
породила и двете. Исках да намеря начин да ги обединя. 

Години наред търсех отговора на тази загадка. Дълго време 
се отнасях много сериозно към това, после се отказах, защото не 
успях да открия решението. Но никога не го изоставих напълно 
и все търсех някаква малка следа, която може би ще ми го подс
каже. И един ден я открих. 

О т г о в о р ъ т - полярната диаграма 

У ч е б н и к ъ т п о м а т е м а т и к а з а ш е с т и к л а с 

По онова време се грижех за едно момче в шести клас, кое
то искаше да му обясня някаква задача по математика. Задачата 
беше сравнително лесна, но не се сещах как се решава. Надникнах 
в учебника му, за да си спомня правилата и да му обясня. Дока
то преглеждах учебника, видях геометричната фигура, която ми 

трябваше - в учебника по математика за шести клас! Авторът на 
учебника не е разбирал онова, което виждах аз, защото мислите 
му са вървели в съвсем друга посока. Но там аз видях онова, което 
търсех, и то беше ключът, свързващ двете първични редици. 

Съжалявам, че не помня нито заглавието на учебника, нито 
автора му - случи се доста отдавна - но там беше показана по
лярна диаграма и отношението й към спиралата на Златното 
сечение. На фиг. 8-21 е дадена карта на Южния полюс върху 
полярна диаграма. Обърнете внимание на кръста, който минава 
през центъра - едната линия е по оста х, а другата - по оста у. На 
практика всеки кръг се пресича от такива линии. Ние демонст
рирахме това чрез експеримент с плосък диск с дебелина около 
1,2 см, като произволно посипахме пясък върху него. Държахме 
го за дръжката отдолу и го удряхме леко с дървен чук. Пясъкът 



се подреди върху диска във формата на идеален кръст, същия 
като този, който виждате на илюстрацията. Ако бяхме използва
ни звуков генератор, пясъкът щеше да очертава различни други 
геометрични фигури. Но първоначалната фигура, която се по
явява, ако ударите леко кръгъл диск, ще бъде идеален кръст с 
еднакви рамена. 

С п и р а л и т е в ъ р х у п о л я р н а т а д и а г р а м а 

ЕТО как обикновено изглежда една полярна диаграма (фиг. 8-
22) - с 36 радиално разположени линии, включително хоризон
талната и вертикалната. Тези линии я разделят на 360° през 10°. 
После се чертаят концентрични окръжности на еднакво разсто
яние една от друга, които образуват осем еднакви разграничи
телни сектора по дължината на всеки радиус, като вътрешният 
кръг се брои за първи. Зад полярната диаграма се крие много 
тьлбок смисъл. Първо, помислете какво изразява тя. Това е дву-
язмерна фигура, която има за цел да изобрази върху плоскост 
троекцията на триизмерна сфера - една от свещените фигури. 
Гова е фигура-сянка. Сянката е един от свещените начини за по-
тучаване на информация. Освен това, в полярната диаграма има 
както прави (мъжки), така и криви (женски) линии, наложени 

едни върху други - мъжката и 
женската енергия заедно. 

Представете си, че малката 
окръжност в средата е планета 
в космическото пространство. 
Авторът на учебника по ма
тематика беше начертал спи
ралата на Златното сечение, 
тръгваща от повърхността на 
планетата - не спиралата на 
Фибоначи, а именно спира
лата на Златното сечение. Тя 
започваше от нулевия радиус 
от периферията на малката 

„планета в средата и описваше мпюо9о80 

един оборот от 0° до 360°, или 
обратно до 0° (фиг. 8-23). 

И сега, за да определим 
стойността на всяка точка от 
спиралата, ще използваме сред
ната окръжност като единица 
мярка (тъй като тя съответства 
на разстоянието от центъра до 
първата окръжност, която на
рекохме „планета"), след кое
то ще броим от центъра навън 
до мястото, където спиралата 
пресича радиуса. По този на
чин на радиуса при 260-я гра
дус (между четвъртата и петата окръжност) ще сме преброили 
грубо до 4,5. (Разбира се, можем да бъдем по-точни с помощта 
на компютър.) На радиалната линия при 210-я градус спирала
та достига до около 3,3. Разбрахте ли това? 

Вижте сега както става с конкретните резултати от 0 до 360°. 
При нула градуса спиралата се намира на разстояние точно една 
окръжност (радиално нарастване) от центъра, защото започва 
от повърхността на малката сфера или планета. После преми
нава през различни промени и достига до 120°, където пресича 
втората окръжност. Спиралата продължава да се развива навън 
до четвъртата окръжност, точно където е разположен радиусът 
на 240-я градус. И достига осмата (външната) окръжност точно 
при радиуса на 360° (или 0°). Радиалното нарастване се удвоява 
(в бинарна последователност 1, 2, 4, 8) точно на 0°, 120°, 240° 
и 360°. 

Обърнете внимание на фиг. 8-24, на която са показани пре
сечните точки на спиралата. Белите звездички отляво на колон
ката с радиалното нарастване показват къде бинарната редица 
пресича радиуса. Черните звездички показват как спиралата се 
развива според редицата на Фибоначи (1,2, 3, 5, 8), като пресича 
радиусите при 120°, 190°, 280° и 360°. И двете числови редици 



Фиг. 8-24. Таб
лица на разсто
янията на спира
лата от полюса, 
измерени чрез 
радиалнонараст-
ване 

едновременно описват пълен кръг (360°), макар и различно на
раствайки, като следват спиралата на Златното сечение. Тази 
спирала, показана на полярната диаграма, обединява бинарната 
редица и редицата на Фибоначи! 

Бях толкова развълнуван, че няколко дни не можех да дойда на 
себе си. Знаех, че съм открил нещо наистина изключително, въп
реки че не разбирах напълно какво е то. (Трябва да си призная, че 

това е една от слабите ми страни. 
Щом веднъж видя нещо и раз
бера, че като разгадая едната от 
закономерностите, тя ще важи и 
за другата, никога не се връщам 
към втората, която сигурно е 
също толкова интересна.) 

Но този път анализирах би
нарната редица. Спиралата се 
пресича при 0°, 120°, 240° и 
360°. Както виждате, така се 
образува равнобедрен триъ
гълник (фиг. 8-25). Ако тази 
бинарна спирала продължи да 
се развива нагоре, ще пресече 

радиусите при следващите нараствания със стойности 16, 32, 64 
и т. н., но винаги ще пресича трите радиуса при 120-я, 240-я и 
360-я градус, ако ги продължим навън. 

Тук виждаме не само триъгълник, това всъщност е триизме
рен тетраедър, защото радиусите при 120-я, 240-я и 360-я градус 
продължават до центъра, като оформят тетраедър, гледан както 
отпред, така и отгоре. 

Актуална информация: 

Някой е открил още една закономерност, и както предполагах, 

тя е на Фибоначи. Но още не съм изследвал както е значението й 

за човешкото съзнание. 

Т р и ъ г ъ л н и ц и т е н а К и й т К р и ч л о у 

и м у з и к а л н и т е и м з н а ч е н и я 

На тази схема има още една фигура - равностранен триъгъл
ник с хоризонтална линия, която минава точно през центъра от 
0° до 180°. Това е тетраедър, гледан отпред. Може би това ще ви 
се стори маловажно, пък и аз вероятно никога не бих се досетил, 
но един човек го е направил - Кийт Кричлоу. Не знаем какво си 
е мислил и как е стигнал до този резултат. Когато го е постигнал, 
той не е знаел онова, което знаете вие сега. (Сега може би вече 
го знае, ако е прочел тази книга, но когато е писал своя труд, не 
е знаел.) 

На фиг. 8-26 е показана фигурата на Кричлоу. Той е начертал 
равностранен триъгълник и една линия, която минава през сре
дата му; след това измерил центъра на тази средна линия (вж. 
черната точка) и прокарал права надолу до ъгъла и нагоре до 
горната страна, после вертикално надолу до централната линия, 
както е показано на рисунката. Кой знае защо? После от точката, 
в която тази първа диагонална линия пресича централната, про
карал вертикална права до горната страна и обратно надолу до 
същия долен ъгъл. Като използвал точката на пресичане с цент
ралната линия, той повторил същото, след това го направил още 
веднъж отляво. От първата линия можем да продължим по този 



начин и в двете посоки. Като начертал 
тази забавна малка фигурка, Кийт Крич
лоу направил много важно откритие. 

Той казва: „Ако продължим по този 
начин (следвайки същата схема на кон
струиране на фигурата), всяка следваща 
пропорция ще даде хармоничната средна 
величина между предишната пропорция 
и цялата дължина, а всички тези пропор
ции ще имат музикални стойности:

 1
Л е 

октава, 2/3 е квинта, 4/5 е голяма терца, 
8/9 е основният тон (секунда), а 16/17 - е 
полутон (полусекунда)." С други думи, 
той сравнил дължините на тези линии с 
музикалните тонове. 

След това се опитал да ги измери по 
различен начин, като започне от друга 
точка на централната линия (фиг. 8-27) 
- на

 Ъ
А дължина (вж. черната точка на 

фиг. 8-27), и открил, че разстоянията са 
1/7, 1/4, 2/5, 4/7, 8/11 и 6/19 - и всички 
те имат музикални съответствия. 

Това е много, много интересно. То оз
начава, че музикалната хармония по ня
какъв начин е свързана с пропорциите на 

централната линия, която минава през тетраедъра. Но за да направи 
това, Кричлоу е трябвало най-напред да направи измервания, а ако 
ни се налага да използваме линийка, значи все още не сме достиг
нали до същността на свещената геометрия; нещо липсва. Ако сте 
стигнали до истинската свещена геометрия, никога няма да ви се 
налага да използвате измервателни средства. Нашият измервателен 
апарат е устроен така, че можем да пресметнем каквото и да е, без 
да правим никакви изчисления, без да ползваме линийка или какво
то и да е друго средство. Всичко вече е вградено в нашето тяло. 

Аз експериментирах с чертежите на Кричлоу и установих, че 
ако наложа тази схема върху полярната диаграма, ще мога да 

възпроизведа първоначалната му фигура, която отбелязва ок-
тавата - точката по средата - без да правя никакви измервания 
(фиг. 8-28). 

Трябваше само да прокарам линията, която вече същест
вуваше там, от долния връх на триъгълника през центъра на 
сферата до противоположната страна на триъгълника; когато 
спуснах линията право надолу, тя раздели централната линия 
точно на две половини, което определи точката на октавата, 
открита от Кричлоу. После останалите три линии се получава
ха автоматично. 

След това забелязах, че най-външната окръжност на полярната 
диаграма около равностранния триъгълник също е в хармония с 
централната линия: вертикалната линия при 60°, спусната надолу, 
съвпада точно с линия В. Тук имаме съотношение между мъжкия 
(праволинеен) и женския (криволинеен) компонент вътре в триъ
гълника и извън него, и всички тези пропорции имат музикално 
съответствие. И не трябваше да измервам каквото и да е\ 

Сега ще се прехвърлим на светлинни години оттук. Група изс
ледователи откриха, че тези линии могат да се начертаят не само 
от центъра, но и от всяка възлова точка (точката на пресичане 
на радиусите с окръжностите) вътре в горната част на триъгъл
ника и ще се получат 

всички известни на 
този свят хармонии. 
С други думи, ако 
прокарате линия от 
която и да е пресеч
на точка на правите 
и кривите линии, от 
0° до 120°, и я спус
нете надолу към вър
ха на триъгълника, 
след което започне-

" и 260 Z7Q 280 " и 

те да правите своята 
схема, ще получите фИг. 8-28. Триъгълниците на Кричлоу вър-
всички хармонични ху полярната диаграма. 



гами - не само на западната музика, но и на източните системи: 
фактически ще имате всички известни хармонични системи, как
то и много неизвестни, които никога не са били използвани. 

Хората, провели това изследване, смятат, че сега, когато е 
определена цялата хармонична система, от музикалната хармо
ния могат да се изведат и всички закони на физиката. Аз лично 
съм убеден, че музикалната хармония и законите на физиката 
са взаимно свързани, и ние смятаме, че вече сме го доказали 
математически и геометрически, въпреки че тук не привеждам 
всички доказателства. 

Бях много развълнуван, когато събирах тази информация, 
защото приложенията бяха невероятни. Това означаваше, че 
музикалните хармонии са скрити вътре в тетраедъра и че сега 
е възможно да бъдат определени. Оттогава открихме още една 
геометрична фигура зад тази на илюстрацията, която ни дава 
всички ключове и ни открива целия съкровен смисъл, скрит в 
древния Египет. 

Египтяните свеждали цялата си философия до корен квадра
тен от 2, 3, 5 и триъгълника 3-4-5. Много хора са се опитвали да 
збяснят това, но зад геометричните параметри на тетраедъра се 
крие друго обяснение. Вероятно повечето не са обърнали доста-
гъчно внимание на тази идея, включително и аз донякъде. Но ето 
т сега тук пред нас и ние работим над нея. 

С п и р а л и т е о т ч е р н а и б я л а с в е т л и н а 

Когато работех върху музикалната хармония, получих поз
дравителна картичка по пощата. На картичката имаше полярна 
щаграма с малки отражатели (фиг. 8-29). Всеки елемент пред
ставляваше миниатюрен рефлектор. Искам да видите как се от-
>азява светлината при полярната диаграма. Получава се нещо, 
соето прилича на спиралата на Фибоначи или на спиралата на 
блатното сечение. 

Тук имаме два спирални ръкава един срещу друг точно под 
>гъл 180°. Забележете, че между отразяващите ръкави светлина-
'а силно потъмнява. Спиралите от черна светлина се въртят на 

180° по отношение една на 
друга и на 90° по отношение 
на белите спирали (Виждали 
сме това преди - при спира
ловидните галактики.). Ако 
погледнете право в центъра, 
ще видите, че двата проти
воположни ръкава са разпо
ложени точно на 180° един 
спрямо друг. 

Ето къде сме виждали 
това по-рано (фиг. 8-30). 
Имаме една спирала от бяла 
светлина, която се върти в 
едната посока, и друга бяла 
спирала на 180° от нея, ко
ято се върти в противопо
ложната посока. Тъмните 
ръкави - женските - излизат 
между светлите. Това обяс
нява защо черната светлина 
между светлитр ръкави на 

спиралата се различава от чернотата на останалото космичес
ко пространство (вж. фиг. 2-35), както са забелязали учените: 
защото черната светлина вътре в спиралата е женската енергия, 
а тъмнината в космическото пространство е Пустота, което не 
е едно и също. Учените така и не успяха да разберат защо са 
различни. 

Фиг. 8-30. Спираловидна галактика 

К а р т и т е н а л я в о т о м о з ъ ч н о п о л у к ъ л б о 

и т е х н и т е е м о ц и о н а л н и а с п е к т и 

Е Т О още нещо простичко, на което искам да ви науча. Ако 
начертаем тетраедър върху полярна диаграма, ще получим гео
метричен израз на музикалната хармония. Този чертеж, както и 
информацията, която ви дадох по въпроса, достига до вас чрез 



лявото мозъчно полукълбо. Спомняте ли си, когато говорихме 
за визуализациите и аз ви казах, че всяка дума на тези страници 
всъщност не е дума, а карта на движението на духа през Пусто
тата? И така, тези чертежи са карти - предназначени са за ляво
то мозъчно полукълбо. 

Но има още един компонент, който е не по-малко важен. На
ред с факта, че това са карти на движението на Духа в Пустотата, 
линиите на която и да е рисунка от свещената геометрия изразя
ват и още нещо. На всяка линия в свещената геометрия винаги 
съответства определен емоционален или емпиричен аспект. 
Съществуват не само разсъдъчни, но и емоционални компонен
ти, които трябва да бъдат преживени. Една рисунка от свещена
та геометрия може да навлезе в човешкото съзнание чрез лявото 
полукълбо, но има още един начин, по който тя може да достиг
не до съзнанието - чрез опита и дясното полукълбо. Понякога 
гози емоционален/емпиричен компонент не е така очевиден. 

Какво означава това? Нека вземем за пример музиката. Човек 
ложе да преживее музиката като звук, да я чуе и почувства вътре 
! себе си, или пък да я възприеме с лявото си мозъчно полукълбо 
:ато пропорция и математически съотношения. Когато изучавате 
вещената геометрия, не забравяйте, че двете мозъчни полукълба 
зползват една и съща информация по различен начин. 

{Тук Друнвало свири на индианска флейта на племето Си-
кси-Лакота, за да даде на учениците си възможност да пре
живеят директно музиката. Той ги моли да си затворят очи-
геидая почувстват, вместо да я изучават с разсъдъка си или 
а размишляват върху нея.) 

Формите и свързаната с тях свещената геометрия са източ-
икът, но пътищата, по които тази информация се възприема от 
зрата, са различни. Обикновено е много по-лесно да се възпри-
ле информацията чрез опита, посредством дясното полукълбо, 
гколкото чрез логическото ляво полукълбо, но те са равнос-
)йни. Трудно е да повярваме в това, но наистина е така. Докато 
:едате всички онези триъгълници и квадрати около тялото и съ-
нетните сфери и форми, трябва да разберете, че с всяка фигу-
i е свързано определено преживяване. Може би не знаете кое 

е то. Може би ще ви трябва цял един живот, за да разберете кое 

с какво е свързано, но аз вярвам, че всяка геометрична форма 

от свещената геометрия винаги е свързана с някакъв емпиричен 

модел на преживяване. 

О б р а т н о к ъ м П л о д а н а Ж и в о т а 

ч р е з В т о р а т а и н ф о р м а ц и о н н а с и с т е м а 

Сега искам да тегля чертата под всичко това. Помните ли как 
наложихме този триъгълник върху полярната диаграма и върхо
вете му опряха до 0-я, 120-я и 240-я градус, а после добавихме 
тези линии (вж. фиг. 8-28). Но в природата, както и в Галактика
та, спиралата не е само една - те са две и се въртят от центъра 
навън в противоположни посоки (вж. фиг. 8-29 и 8-30). Следова
телно, ако следваме природата, трябва да нарисуваме две спира
ли върху полярната диаграма, които ще образуват два противо
положни триъгълника (фиг. 8-31). Ако разгледате внимателно, 
ще видите, че всъщност се образуват два тетраедъра - и още 
по-точно, това е звезден тетраедър, вписан в сфера. 

Ако сте преглеждали труда на Ричард Хоугланд, помните ли 
какво беше марсианското послание в Сидония? Беше звезден 
тетраедър, вписан в сфера. Ако 
не сте се запознали с този труд, 
ви съветвам да видите какво по
каза Хоугланд пред ООН. Въп
реки че науката една сега за
почва да разбира за какво става 
въпрос, онова, което им показа 
г-н Хоугланд, би трябвало да ви 
каже много неща. 

Вътре в звездния тетраедър 
в сферата има още един звезден 
тетраедър (фиг. 8-32). А вътре 
в по-малкия тетраедър идеално 
се вмества още една сфера. Ако 
вземете сфера с такъв размер и 



я поставите на всеки от върхо
вете на тетраедъра, в резултат 
ще получите Плода на Живо
та. Ако завъртя тази фигура на 
30° и премахна някои линии, 
ще видите резултата много по-
ясно (фиг. 8-33). 

Онова, което току-що ви
дяхте, само че преобърнато, 
е втората информационна 
система на Плода на Живота. 
Цялата информация, която ви 
дадох досега - звездният тет
раедър, спиралите на Златното 
сечение, светлината, звукът, 
музикалните хармонии и т. н. 
произлизат от тази втора ин
формационна система. 

Можех да започна от Плода 
на Живота и да вървя обрат
но по другия път, но при мен 
не беше така. Исках да ви по
кажа, че можете да получите 
достъп до втората информаци
онна система, като съедините 
концентричните кръгове на 
Плода на Живота с радиални-

2 линии, излизащи от центъра, а не като съедините всички 
нтрове, както направихме, когато получавахме Платонови-
тела и информацията за кристалите. Това е просто един 

зличен начин за налагане на мъжките линии върху женски-
в Плода на Живота. 

При първата информационна система - Куба на Метатрон 
;тигнахме до структурните модели на Вселената, основани 
рху телата на Платон. Те се проявяват в структурните решет-
на металите и кристалите, както и в много други явления в 

природата, за които не сме говорили. 
Диатомеите* които образуват диатоми-
та**, са едни от първите живи същест
ва в природата, а те на практика не са 
нищо друго, освен мънички геометрич
ни фигури или функции на тези фигури. 
Току-що ви показахме как светлината, 
звукът и музикалните съзвучия са вза
имно свързани чрез полето на звездния 
тетраедър, вписан в сфера, който про
излиза директно от Плода на Живота, 
- третото движение на Духа при Сътво
рението (фиг. 8-34). 

Т ^ ^ н о г о д р е б н о " о р с к о ^ м ъ к о в о в о д о р а с л о , ( б е л . п р е в . ) 

* * Д и а т о м и т - г е о л о г и ч н а п о р о д а , ( б е л . п р е в . ) 



П О С Л Е С Л О В 

Сега вече става ясно, че геометрията - и следователно про
порцията - е скритият закон на природата. Тя е дори по-фун
даментална от математиката, защото всички природни закони 
могат да бъдат извлечени директно от свещената геометрия. 

Във втория том на тази книга ще ви разкрием още от тайните 
на природата. Вярваме, че по този начин ще започнете да виж
дате по различен начин света, в който живеете. Ще разберете, 
че вашето тяло е еталонната мярка на холографския образ на 
Вселената и че вие - Духът - играете по-важна роля в живота, 
отколкото ни е учило обществото. 

Накрая (и това ще бъде главната цел на книгата) ще започне
те да виждате как геометричните форми са разположени в елек
тромагнитните полета около вашето тяло, които имат диаметър 
16-17 м. Ако си спомним тези полета, това ще означава, че чо
вечеството е започнало да се събужда - също като пиленцето, 
което излиза от мрака на яйчената черупка и си пробива път към 
светлината. Свещеното светлинно тяло на човека, наречено от 
древните Мер-Ка-Ба, започва да се превръща в реалност. Мер-
Ка-Ба е онова „колело в колело" на Иезекиил от Библията*. Пъ
тят към дома през звездите постепенно ни се разкрива заедно 
със замисъла на Сътворението. 

Ние сме дълбоко свързани с Източника на живота. Когато си 
припомним тази информация, ще започнем да се събуждаме, ще 
бъде развенчан митът за разделението и това ще ни доведе до 
самия Бог. Моля се за това. 

До нова среща във втория том. 
Обичам ви и ви служа, 
Друнвало 

* Авторът вероятно има предвид следния пасаж от Библията: „Колелата 
[ направата им изглеждаха, както изглежда топаз, и всичките четири си при-
ичаха; и по изглед и по направа бяха като че колело в колело" - Книга на 
ророк Иезекииля, 1:16. (бел. прев.) 
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