
 

 
 

 

 

 

 

 

 

СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА 

ПРЕХОДА 
 

 
10 послания от Извисени Учители  

и Пазители на Знанието 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Посланията в тази 

книга са получени 

чрез контакт  

с по-висши духовни 

същества  

специално за да бъдат 

публикувани  

и да достигнат до 

повече хора. 

 

 

 
 



 

 

ПРОСТО СЕ ОСВОБОДИ 

 

Ако имаш злоба в сърцето 

   и душата си, 

се освободи. 

Просто се освободи. 

 

Не се страхувай да помолиш Бог 

да излекува сърцето 

   и напълни душата ти 

с любов и доброта. 

Просто се освободи. 

 

Ти ще останеш млад с майката Земя 

и ще вземеш светла сила 

   и разум от Вселената. 

Просто прости и се освободи. 

Просто се освободи. 

 

Слушай сърцето си, 

гордей се с всичко добро, 

което си постигнал досега. 

Ти си част от Божието творение. 

Просто се довери. 

Просто се освободи. 

 

 

 

 
 

 

 



Еволюция на Земята. Вибрационни Преходи 
 

В процеса на планетарно творение Планетарният Дух La’Erta създал 

от нашата Земя жива, разумна планета - едно от неговите създания, имащо 

ментално, астрално и физическо тяло. Затова Земята, както и всяко друго 

творение на Планетарния Дух, се стреми към индивидуална еволюция, 

която за нашата планета се състои в повишаване на нивото на вибрация на 

астралното ù тяло. 

 

Нивото на вибрация на астралното тяло на Земята определя 

състоянието на света, в който живеем. Колкото е по-високо това ниво, 

толкова повече способи и възможности за своята духовна еволюция има 

живущата на планетата доминираща раса. Но, в същото време, ние сме 

длъжни да се намираме в максимална хармония с вибрацията на Земята, 

тъй като оптималните условия за нашия живот възникват в моменти, 

когато нивото на вибрация на планетата съответства на нивото на 

вибрации на нашите астрални тела. 

 

Изменението на нивото на вибрации протича скокообразно, и 

моментът, в който това ниво се измени, наричаме Вибрационен Преход на 

Земята. Времето на всеки пореден Вибрационен Преход определя 

Планетарния Дух La’Erta, в зависимост от състоянието на нивото на 

духовно развитие на цивилизацията, живуща на Земята. 

 

Като правило, датата на поредния Вибрационен Преход 

приблизително съвпада с началото на нова планетарна епоха. Това е 

цикличен процес, повтарящ се приблизително един път на 2000 години. 

 

В зависимост от текущата ситуация La’Erta избира силата на 

Вибрационния Преход. Затова ние с вас можем да говорим за три типа 

Вибрационни Преходи: 

 

1. Номинални, когато измененията са незначителни и фактически не 

се усещат от голяма част от разумните същества; 

 

2. Малки, когато оказват съществено влияние на развитието на 

цивилизацията; 

 

3. Велики, които се случват крайно рядко и из основа изменят 

съществуващия свят за 100 - 200 години. 

 



Освен по силата си, Вибрационните Преходи се различават и по 

своето направление. Всеки от Преходите може да бъде еволютивен или 

инволютивен, в зависимост от това колко успешно е осъществен. 

 

Успешното осъществяване на Вибрационния Преход е важна мисия 

на Пазителите, живеещи във физически тела в този времеви период. Това 

винаги е епоха на големи Духовни Учители и още по-големи промени. 

 

В историята на човешката цивилизация Велик Вибрационен Преход 

е имало само веднъж - през 4008 година пр. н. е., който послужил като 

невероятен тласък за развитието на обществата в различни части на 

планетата едновременно. Тази древна епоха се ознаменувала със 

зараждането на Пет Велики Култури: тибетската, гръцката, шумерската, 

дунавската и на маите. Не случайно в различните древни хронологии и 

религиите 4008 година е наричана "дата на сътворението на Света". 

 

Ние сме щастливи, че живеем в епохата на втория Велик 

Вибрационен Преход, който ще се състои на 22 декември 2012 година. 

Предстоят грандиозни промени в нашия свят и именно от нас зависи какво 

направление ще получат тези изменения. 

 

Предстои ни или да изградим нова, по-развита цивилизация, имаща 

напълно различно духовно съзнание, или, ако нашето общество не се 

справи с промените и това доведе до инволюция, войни, диктатури, 

унищожаване на духовните ценности, т.е. "тъмен" период от историята, в 

който човечеството има за цел да оживее, а не да достигне истинско 

пълноценно жизнено и хармонично развитие. 

 

Може да се каже, че сега ние с вас живеем на границата на две 

цивилизации: Петата и Шестата раси. Тези раси имат различни ценности и 

принципи на развитие на обществото, различни подходи към медицината, 

педагогиката, отношение към живота, техническия прогрес, духовността. 

 

В технократската цивилизация на Петата Раса финансовите 

манипулации, тоталния контрол, илюзията за безопасност, изкуствените 

потребности и корпоративните шаблони са като че ли по-важни от личната 

свобода, индивидуалното развитие, позитивното мислене, хармоничното 

семейство и здравословния живот. 

 

Животът на съвременните хора все повече напомня живот на 

бройлери в птицеферма: животът е строго подреден към нещо нагоре, 

подчинен на фалшиви изкуствени ценности от раждането до смъртта и в 



него няма място за свобода и истинското предназначение на човека - 

еволюцията на душата му. 

 

Човек пръска своята енергия за преживяване в свят, от който той 

напълно зависи, и даже няма време да се занимава с истинската цел на своя 

физически живот. 

 

 Новата цивилизация на Шестата раса има абсолютно различна 

ценностна система. Технологиите в нейния живот играят важно значение, 

но тяхната цел е да подпомогнат духовната еволюция на хората, а не да ги 

управляват. 

 

 В новата култура ценностите на всяка личност са значими, а 

свободата на избора е основа на социалните взаимоотношения. 

Медицината ще отделя повече внимание на здравословния начин на живот, 

на профилактиката, а не на фармакологичния бизнес под формата на борба 

с последствията. Педагогиката е посветена на развитие на различни лични 

качества и навици на децата, а не на необходимостта за усреднените 

стандарти. Ние подробно ще говорим за това в "Лилавата книга Quenta 

La’Erta", а сега да концентрираме вниманието си върху предстоящия Велик 

Вибрационен Преход. 

 

 Представителите на Петата Раса имат много ниско ниво на вибрация 

на своите астрални тела и, за да достигнат новото ниво и новите 

възможности, им е необходимо да преминат еволюционен процес на 

астрална трансформация. А за това е необходимо разбиране на принципите 

на духовната еволюция и желанието да променят своите навици и начин на 

живот, което за болшинството хора сега е много сложно. 

 

 Във времето на Великия Вибрационен Преход през декември 2012 

година Земята ще повиши нивото на вибрацията на своето астрално тяло. 

Ако то сега съответства на нивото на астралните вибрации на Петата Раса, 

то след Прехода ще достигне нивото на Шестата Раса. 

 

 И ако сега, когато нивото на техните вибрации съответства на нивото 

на вибрациите на Земята и хората се чувстват добре "в своя свят", 

относително комфортно, то след "еволюционния скок" на планетата 

тяхното ниво ще изостава от качественото състояние на света след 

Вибрационния Преход. Това може да докара някои хора до усещане за 

"нарушаване на личното пространство", загуба за контрол над живота си и 

вътрешна дисхармония. 

 



 Може да се каже, че ако сега ние живеем на познатата ни планета на 

Хората, то след Вибрационния преход ще се окажем в света на хората от 

Новата Генерация. Еволюционния скок на планетата стимулира 

цивилизацията към развитие и ни дава уникални възможности, но също таи 

и своите опасности, с които хората най-остро ще се срещнат в първите 

години след осъществяването на Вибрационния Преход. 

 

 Единствения път в тази ситуация е построяване на своя личен живот 

и живота на обществото въз основа на еволюционните принципи на новия 

свят, в хармония с нашата планета. 

 

 

Сатя Ео'Тхан (д-р Алексей Шадрин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 2012 година 

 

 Скъпи чеда на Майката Земя, аз, Лита, се обръщам с молба да 

отворите сетивата си за това, което предстои да се случи на вас, земните 

жители, и на планетата Земя. Вие сте свидетели на едно от най-големите 

чудеса, случвали се някога във Всемира. Текат процеси около вас, които 

карат цялата вселена с любопитство да наблюдава това, което се случва 

тук на Земята. Никога по-рано в историята на Всемира не се е случвало 

това, което се случва днес. Планетата осъществява еволюционен скок, 

който е невиждан досега на друго място и по друго време във Времената. 

Вие, земните жители, също правите такъв еволюционен скок, без да го 

осъзнавате дори. Много от вас изпитват известни неудобства от 

промените, които се случват в телата ви и бързат да отидат на лекар, но 

това не са симптоми за лекар, а промени, които настъпват в телата ви и 

вашата енергетика. Много от вас усещат леки болки в сърцето, ушите и 

крайниците. Особено са чувствителни белите дробове, защото с тях 

поемате енергията на промяната. Тези енергии достигат до вас като 

светлинни потоци, излъчващи се от Първоизточника. Много извисени 

същества измежду вас пожелаха това да се случи и го предизвикаха със 

силните си вибрации и Бог откликна на това тяхно желание за промяна в 

еволюцията на Земята и нейните жители. Не мислете, че тази промяна 

засяга само Земята. Вие вибрирате в синхрон с вибрациите ù и когато този 

синхрон се наруши, се случват катаклизми, за които чувате често по 

вашите медии. Затова ви моля - бъдете в синхрон с вибрациите на вашата 

красива планета. Тя ви обича като истинска майка, обичайте я  и вие. Тя 

страда от това, което ù причинявате с вашата безотговорност към всичко, 

което създава. Не бъдете пасивни наблюдатели на разрушенията, които 

стават пред очите ви. Не ставайте съучастници на глобалното замърсяване, 

което се случва навсякъде около вас. Всеки един от вас е отговорен за това, 

което той самият прави - чупи, реже дърво, изхвърля метали, стъкла и 

пластмаса в природата. Натрупани са невиждани количества отпадъци, 

които затрудняват нормалното функциониране на планетата. 

 

Мили мои, нека всеки поеме своята отговорност за това, което прави. 

Нека всеки от вас се отнася с уважение и любов към природата и всяко 

Божие Творение. Горите, полята, реките и моретата с техните безбройни 

растителни и животински обитатели са достойни за уважение, както и вие 

като най-разумните същества на планетата. Нека вашата обич към всичко, 

което ви заобикаля, не допуска разрушението и унищожението. Неко това, 

което изхвърляте, не задушава естествения растеж и желание за живот на 

нито едно цвете, тревичка или животинче. Бъдете състрадателни към всяко 

живо същество от вашата фауна или флора. Гледайте с обич на скалите и 

водите, на небесния простор. Уверявам ви, че вашето отношение към 



всичко, което ви заобикаля, е от огромно значение за бъдещето ви и 

бъдещето на Майката Земя. Около вас има несметни богатства, които 

трябва да опазите и съхраните, за да могат още много поколения напред 

във времето да живеят и се радват на това, което Бог е сътворил и  ще 

сътворява. Ние, вашите приятели от висините, се опитваме по всякакъв 

начин да ви помагаме, като ви напътстваме и даряваме с обич, като 

общуваме директно с някои от вас, които са посланици на Доброто и 

Светлината. Аз вярвам, че всеки от вас ще се замисли и ще даде най-

доброто от себе си, за да се попречи на всичко това, което нарушава 

естествения ход на всичко, сътворено с много любов от Природата 

(Твореца). 

 Нека вашата обич към всичко, което ви заобикаля, е толкова силна, 

че да не позволява на тези, които рушат, да го правят, страхувайки се от 

последиците за тях и всички около тях. 

  Скъпи Божии чеда, вие извървяхте дълъг път на учение и страдание. 

Път, който бе осеян с много болка и неразбиране защо се случва всичко 

това, което носи разруха и смърт. Дошло е време това да се промени и 

животът ви да тръгне в друга посока, която ще ви отведе до коренно 

различни изживявания от тези, които сте изпитвали досега. Новите 

Времена, които ще сътворите, ще бъдат наситени само с вибрациите на 

любовта и прошката. Вие ще изпитвате само радостни чувства, такива, 

които ще ви тласкат да творите своето бъдеще такова, каквото искате да 

бъде. Вашите мисли ще са светли и наситени с картини, в които няма да 

има болка и неблагополучия. Вашето бъдеще ще се гради от вашите мисли, 

така, както става и сега, с тази разлика, че  в тях няма да има плашещи и 

черни краски, защото всичко това няма да го има. Всеки от вас ще бъде 

това, което иска да бъде, това, което ще бъде най-добро за него според 

собственото му схващане, виждане за нещата, без това да пречи по никакъв 

начин на другите около него. Нека влезете в това бъдеще с чисти сърца, 

изпълнени с обич и много доброта един към друг, като изоставите вашите 

претенции и желания другите да бъдат това, което вие искате да бъдат. 

Приемайки свободния избор на всеки, вие ще бъдете свободни и истински 

щастливи. Вашата състрадателност и съпричастност към всички и всичко 

ще ви направи добри и свободни същества на Майката Земя. Искам да ви 

уверя, че това, което ви говоря, ще се случи съвсем скоро, в недалечно 

бъдеще. Вашите стремежи към съвършенство и благоденствие ще бъдат 

удоволетворени по начин, който Бог избра за вас, защото вие достатъчно 

дълго страдахте от всичко, което сътворихте назад през вековете, 

създавайки реалност, която прави голяма част от вас неудоволетворени от 

това, което ви заобикаля. Вашите души страдат в по-голямата част от 

времето си на Земята. Вашите сърца се изпълват с тревога, която трябва да 

освободи място на любовта, нежността и състрадателността. С всеки 

изминал ден вие се променяте, без да осъзнавате, защото много светли 



същества работят за това, както на Земята, така и в Небесата. Тяхната обич 

и устрем са толкова големи, че няма сила, която да ги спре и върне назад. 

Много често тези работници на Светлината са около вас, а вие дори не ги 

забелязвате или ги приемате с насмешка и съмнение в тяхното знание и 

желание да ви помагат. Те ви подават ръце по един или друг начин и вие, 

смятайки се за "извисени", ги отхвърляте, не знаейки колко много губите 

от това. Въпреки всичко, те продължават напред, за да ви тласкат към 

светлината - въпреки вашата съпротива и нежелание да прогледнете. Точно 

такива работници на светлината са много в този момент на Земята и 

увличат след себе си хора, които са готови за това. Затова ви моля, 

оглеждайте се и ги разпознавайте. Те не случайно са до вас. Те са там, за да 

ви поведат нагоре и  напред, там, накъдето всички сте тръгнали, но с 

вашата съпротива правите пътя по-бавен и труден. А може всичко да се 

случва толкова лесно и бързо, само да го поискате. Вгледайте се по-

дълбоко  в себе си и ще разберете, че това е вашето съкровено желание - да 

се доближите колкото се може по-близо до вашия истински Аз, който ви 

води към Светлината.  

 Скъпи мои земни чеда, бъдете така добри да се вслушвате по-често в 

сърцето си и по-малко в разума. В сърцето ви е скрита безрезервната 

любов, която вие притежавате, защото сте това, което е и Бог, защото сте 

създадени с любов, защото Любовта е най-великата творяща сила във 

Вселената. Всичко, сътворено от нея, е от любов. Любовта е най-

градивната енергия и вие я притежавате, но сега сте я скрили някъде 

дълбоко в себе си. Разтворете сърцата си и я извадете. Усетете нейната 

сила и величие. Колкото повече от вас го сторят, толкова повече хора ще 

бъдат щастливи. Колкото повече раздавате от нея, толкова по-малко беди 

ще ви сполетяват на Земята. Нека Любовта ви обединява, а не страданието. 

Излъчвайки любов, няма да има страдание. Нейните вибрации могат да 

предотвратят всякакви катаклизми на планетата ви. Всичко около вас може 

да е съвсем различно, само трябва да го пожелаете, само трябва да го 

искате и то ще се случва. Ако не знаете как, има кой да ви помогне. Бог по 

хиляди начини помага на своите чеда да вървят в Светлината, ако те 

пожелаят това. Аз вярвам във вас. Вярвам, че всеки от вас ще съумее да 

намери най-верния, най-точния за него начин да промени себе си към 

добро. А променяйки себе си, вие променяте всички и всичко около вас. 

Нека всеки сам избере своя начин за промяна. Нека любовта ви води във 

всяко ваше действие, а не злобата, завистта и отмъщението. Забравете 

лошите мисли и чувства, по този начин ще се пречистите и извисите. 

Изпълвайки се с вибрациите на Любовта, ще засияете. Колкото повече сте, 

толкова по-силно и ярко ще осветявате около себе си пространството. 

Тогава  чудесата ще започват да се случват. 

И тогава ще бъдете това, което ще бъдете, и ще стигнете по-бързо 

дотам, закъдето сте тръгнали. Това зависи само от вас и вашите действия. 



Искам моето послание към вас да ви накара да се замислите и поемете 

отговорност за действията и постъпките си, които ще изградят вашето 

бъдеще и бъдещето на вашите деца и внуци. Бъдете любящи, истински 

Божии синове и дъщери. Бъдете такива, каквито вие искате да бъдат 

вашите бъднини. И не се страхувайте, ако се сблъсквате с трудности, 

защото, преодолявайки ги, ставате по-силни и можещи. Бъдете по-

състрадателни и, помагайки си един на друг, заедно ще ставате по-могъщи. 

Още хан Кубрат в зародиша на вашата държава ви е дал мъдрост, която 

можете сега да приведете в действие. (Цял сноп от жилави дървета никой 

не може да пречупи). 

Искам да ви благословя за това, че сте част от този процес, който в 

момента се извършва на Земята. Че сте преки участници в този 

еволюционен скок на вас и вашата Планета, невиждани досега на друго 

място във Вселената. Моето уважение към вас е огромно, моята любов към 

вас е необятна. Моята радост от това, че общувам с вас, е неизразима. 

Бъдете такива, каквито трябва да бъдете, за да се осъществи това, което с 

Божията помощ ще се осъществи.  

Ние, вашите приятели от висините, вярваме във вас и вашия стремеж 

към добро. Вие сте тези, които ще осъществите това, което започна да се 

случва още преди години. Много от вас вече осъществяват пряка връзка с 

нас, защото вибрациите им се повишиха и това не е случайно. Не е 

случайно, че и сега аз имам възможност да предам моето послание чрез 

този контакт, който осъществявам в момента. Бъдещето на Планетата е във 

вашите ръце. Вашето желание да промените живота си към по-добро е от 

значение всичко да се случва по-лесно и без трудности. Искам моите слова 

да достигнат до вас и вашето съзнание. Искам да ви накарам, ако мога, да 

бъдете по-толерантни, по-добри, по-разбиращи, по-съчувстващи към 

болките и проблемите на всички около вас. Излъчвайки такива чувства, 

вие значително ще подобрите собствения си живот, а оттам и живота на 

близките ви и на всички, с които общувате. 

Моята молба е да се обичате, а не да се корите. Да си помагате, а не 

да си пречите в това, което вършите. Вашата обич към всички около вас ще 

промени живота като цяло. Любовта е силата, която ви е нужна сега. 

Любовта е енергията, която трябва да ви съпътства във всички ваши 

действия. Излъчвайки я, вие ще промените тотално живота на цялата 

Планета. Иска ми се всеки от вас да обича не само най-близките си, но и 

другите хора, които срещате по пътя си. И не само хора, а и всяко живо 

същество, което като вас има право на живот. Всеки е част от едно цяло, а 

цялото е здраво, когато частите му са здрави. Цялото се развива по-бързо и 

напредва, когато всички негови части заедно работят това да се случва.  

Моята вяра във вас ми подсказва, че всичко това вие го можете, 

защото Бог може всичко, а вие сте част от Бога. Нека заедно да извървим 

пътя към по-добро бъдеще. Нека бъдем заедно в този Нов за вас свят, 



който ви очаква. И ми се иска това да стане с колкото се може по-малко 

сътресения, с по-малко болка и тъга. Всеки участник в това събитие ще 

бъде възнаграден за усилията си. Това, което ще преживеете, ще изпълни 

душата ви с неизразима наслада, защото ще е коренно различно от всичко, 

което сте преживявали до този момент. 

Аз, Лита, смея да твърдя, че вие всички ще успеете в това начинание, 

че всички ще извървите заедно пътя до края, че всички ще изпитате 

радостта от това, което ви предстои. Вашата Светлина ще засияе така, че 

цялата Вселена ще се удиви на гледката, ще се удиви на това, което ще 

сътворите с много любов и желание за вечна радост и щастие. 

Моето послание към вас бе продиктувано от желанието ми да ви 

помогна да издигнете съзнанието си на по-високо ниво и да тръгнете по-

бързо по Пътя, защото вие вече вървите по него, но крачките са бавни и 

мудни и само от вас зависи да закрачите по-смело напред като посланици 

на Любовта. 

Искам вашият Дух да се устреми нагоре с поглед, вперен в 

Светлината. Искам вашите стремежи към добро да ви тласкат с бързи 

крачки напред. А ние сме там и ви очакваме. Протягаме ръце към вас, за да 

ви прегърнем, скъпи Божии чада. Нека това се случи колкото се може по-

скоро. Аз вярвам във вас. Обичам ви с безграничната си Любов. 

Ваша приятелка от Висините Лита (жрица на атлантската 

цивилизация) 

Амин! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Скъпи  читатели,  посланието, което  предстои  да прочетете, е от 

един скъп на всички ни приятел и покровител - Иисус Христос от Назарет. 

Той пожела да се включи с послание към вас в моята книга, защото е 

изключително загрижен за нас и нашата Планета в този труден за нея 

момент. Иска ми се неговото слово да достигне до сърцето на всеки от вас. 

 Иска ми се неговото слово, запечатано от мен, директно да ви накара 

да се вслушате в това, което ви казва, защото неговата загриженост за това, 

което се случва на Земята, е голяма. Той вярва във всеки от нас, така както 

и ние вярваме в него. Надявам се словото му да ви накара да се замислите 

и всеки сам за себе си да потърси  промяната, тъй необходима за Планетата 

Земя сега. 

 

 

 

Август 2012 г. 

 

Скъпи мои чеда, по стечение на обстоятелствата в  този ден аз реших 

да ви призова да изпълните завета, който ви оставих преди много години. 

Моето учение, което  донесох на Земята преди 2000 години, не достигна до 

вас в истинския си вид. От него се възползваха хора, които нямаха нищо 

общо с Божията любов и мъдрост. Словото ми бе изопачено в много 

голяма степен, за да могат определен кръг от хора да властват над душите 

на многолюдието. Аз, Иисус, искам да ви се извиня за това, което се случи 

и продължава да се случва на Земята. Моят призив към всички вас е да се 

вслушвате по-често в сърцето си, а не в религиозните догми и доктрини, 

създадени, за да държат в плен съзнанието ви, да  вярвате сляпо, без да си 

задавате въпроси, да нямате право на обяснение защо е така или иначе. 

 Мили мои, аз, Иисус, ви моля: обърнете вглед навътре в себе си. 

Вгледайте се в копнежа на душата си и там ще намерите Истинския Бог, 

този, който е оставил частица от себе си във всеки от вас, този, който е 

изразил себе си чрез всеки от вас. Силата на Бога е във всеки от вас, само 

трябва да си повярвате. Всеки от вас е достоен за уважение и аз се 

прекланям пред всяко Божие творение. Всеки е достоен за уважение, 

защото всеки има право да изразява това, което е, без да бъде затварян в 

рамки и ограничения.  

Иска ми се да осъзнаете колко сте велики и каква мощ се крие във 

всеки от вас. Иска ми се да разберете, че вие можете много и всичко, но не 

го знаете, защото никой никога не ви го казва. Когато си уплашен и 

смирен, ти можеш лесно да бъдеш управляван. Вие имате такава поговорка 

„Наведена главица сабя я не сече”. Време е да промените това мислене. 

Време е да повярвате в себе си и възможностите си, в това каква необятна 

сила се крие във всеки от вас, защото Бог е във вас. Искам да ви накарам да 

извадите тази сила от сърцето си и тя е Божията Любов. Божията любов е 



най-великата творяща сила във вас. Божията любов е тази, която е 

сътворила и продължава да твори всички земни и неземни чудеса, 

звездите, планетите, галактиките, целия Всемир. Вие живеете на една от 

най-красивите планети във Всемира. Тя е вашата майка и в момента се 

нуждае от вашата обич и подкрепа. Знаете, че сега ù предстои труден скок 

в еволюционното ù развитие, което не може да осъществи без ваша помощ. 

Помогнете ù да го направи. Не ù пречете. Опитайте се с вашите действия, 

продиктувани от Любовта да ù помогнете да го осъществи. От това имат 

полза всички: и вие, и тя. Колкото повече Любов излъчвате, толкова по-

малко сътресения и конвулсии ще има тя, толкова по-малко болка и 

страдания ще изпитате. 

 Сред вас има хора, които могат да ви учат и помагат как да повишите 

вибрациите си  и така взаимно да помогнете на планетата ви. Нейният зов 

за помощ е голям, защото преходът ù е труден, заради злото, което се 

излъчва от голяма част от земляните. Искам да ви уверя, че всеки от вас, 

променяйки се към добро, неминуемо ще промени средата около себе си и 

хората, с които общува. Всеки сам трябва да реши как да го направи. 

Забравете лошите думи и мисли. Заменете ги с такива, които излъчват 

благост, милост, любов и топлина. Всеки човек има нужда да бъде разбран. 

Опитвайте се да разберете болката на другия и защо постъпва така. Когато 

те разберат, ти се променяш и засияваш, ставаш различен.  Когато ти 

съчувстват, ти утихваш и спираш да плачеш. Така лошите чувства 

отстъпват място на добрите. Любовта, нежността, съчувствието  и 

добротата променят всеки. Излъчвайки такива чувства, променяте себе си 

и всички около вас. Вашите тревоги и напрежение се излъчват от вас и без 

да го казвате. Заменете ги със спокойствие и вяра в доброто и утрешния 

ден. 

 Възлюбени  чада  мои, дошло е време да обърнем взор към 

Светлината. Дошло е време да променим света около  нас. Да оставим 

всичко, което ни е карало да се страхуваме и се съмняваме. Повярвайте в 

себе си и Божията любов, която носите в сърцата си. Излъчвайте я и тя ще 

ви умиротвори. Няма по-велика сила от Любовта и Прошката. Простете на 

всички и на всичко. Простете и на себе си за всичко, което мислите, че 

трябва. Просто простете и се освободете. Ще се почувствате пречистени. 

Тогава извадете Любовта от сърцата си  и я раздавайте, раздавайте, 

раздавайте. Всички имат нужда от нея, даже и неподвижните скали, 

песъчинките, въздуха, който дишате, водата, която пиете, тревата, която 

газите. Раздавайте от вашата любов на всички и всичко и знайте, че тя 

никога не свършва, защото Божията любов е неизчерпаема и безгранична. 

Чада мои, помислете, преди да кажете лоша дума. Спрете да се 

хулите един друг. Спрете да искате другите да са такива, каквито вие 

искате. Спрете да вините другите за вашите болки и проблеми. Вашата 

реалност е сътворена от вашите мисли и чувства. Вие избирате какво да 



преживявате  и мислите. Страхът, злобата и завистта не създават добра 

реалност, затова започнете да избирате по-добри мисли и чувства, такива, 

които ще ви носят успокоение и радост. Опитайте и ще се уверите в това, 

което ви казвам. Опитайте и ще преживеете различна реалност, такава, 

каквато дълбоко в душата си винаги сте искали. Нека вашите избори ви 

направят по-щастливи. Нека вашите мечти се осъществят чрез добри 

намерения и чувства. Нека вашият живот е изпълнен само с радост. Вие 

избирате това, което искате да ви се случва.  

Моята обич към вас е неизразима, неизразима е и вярата ми, че всеки 

ще преосмисли живота си, като избере това, което носи само Любов и 

Светлина. Изберете доброто, което е заложено дълбоко във всеки от вас. 

Вашите чувства и мисли избирате сами, без някой да ви ги налага. Вашите 

преживявания са такива, каквито вие искате да бъдат. Вашият избор ви 

прави добри или лоши.  

Вашата усмивка ще стопява всяко зло, срещано по пътя ви. 

Усмихвайте се по-често. Нека усмивката постоянно да озарява лицето ви и 

всички около вас също ще го правят. Вашето поведение ще предизвиква 

подобно поведение насреща ви. Подадена ръка за помощ винаги ще бъде 

поета с благодарност, а благодарността е усещане, което стопява 

негативните емоции и чувства. Благодарността към всичко и всички е 

чувство, което отключва много врати пред вас и бъдещето ви. Изпълвайте 

се с благодарност към всяко добро или зло, достигнало до вас, защото 

всичко, което преживявате, ви издига едно стъпало по-нагоре във вашата 

еволюция, едно стъпало по-близо до Бога. Излъчвайки благодарност, вие 

няма да преживявате нещата по начин, който не е добър за вас и вашата 

енергетика. Ще осмисляте всичко, което се случва, по-мъдро  и по-

спокойно, като нещо, което е необходимо за вашето израстване на 

същества, тръгнали към Светлината. 

Време е да промените изборите, които правите. Това, което сте 

избирали досега, не ви носи напредък, а разруха и болести. Това, което сте 

избирали досега, ви носеше болка и разочарования, които ви държат в 

ниските нива на материята. Нека вашите избори оттук насетне повишат 

вибрациите ви, защото това е крайно необходимо в този момент от 

развитието ви и това на майката Земя. Тя ви очаква с трепет и разтворени 

обятия да ù дадете това, което ù е нужно тъй много в този момент. 

Разтворете сърцата си и ù го дайте!  

Не дръжте това богатство, което притежавате, заключено тъй 

дълбоко  във вас. Извадете го и и го дайте, за да може да тръгне спокойно, 

без болка и стенания към Висините. Помогнете ù да го направи, като си 

подадете ръце един на друг, като се обичате и си помагате. Спрете да се 

състезавате за надмощие, пари и власт. Спрете да искате повече, отколкото 

ви е необходимо. Бъдете благодарни за това, което имате, и то ще се 

увеличава постоянно по Божиите закони. Излъчвайки добри чувства на 



благодарност и взаимопомощ, вие ще привличате повече богатства към 

себе си. Земята ви е дарила с несметни богатства, които чакат да се 

възползвате от тях без да рушите, грабите и унищожавате. Бог е помислил 

за всеки от вас. Божията любов е еднаква за всички, така както и вие 

обичате еднакво чедата си. Божията любов е във всеки от вас и от вас 

зависи колко от нея да използвате, за да подобрите живота си. Иска ми се с 

шепи да раздавате от нея на всички, които се нуждаят от това. Иска ми се 

да се изпълните изцяло с нея и колкото повече давате, толкова повече ще 

получавате, защото знаете закона за това, че колкото повече даваш, 

толкова повече получаваш.  

Каквото искате да получавате, това раздавайте, каквото искате да 

изпитате, това излъчвайте, каквото искате да  творите, това 

визуализирайте. Бъдете бдителни за всичко, което излъчвате, защото 

творите вашата реалност, а вашата реалност е постаментът, от който 

тръгват вашите деца и внуци. Оставете им място, от което да могат да 

полетят и дишат свободно, а не да се задушават и борят с трънливи 

прегради, защото новите хора идват на Земята с желание за полет и голяма 

промяна в живота. Нека  не се сблъскват с тежки и непреодолими  енергии, 

а да творят с любов това, за което са дошли на Земята. Тяхната мисия е 

велика и ние трябва да им дадем шанс да сътворяват всичко онова, за което 

копнеят и мечтаят, всичко онова, което ще сътворят за себе си и идните 

поколения.  

Всички те вярват, че мисията им е осъществима, но до голяма степен 

това зависи и от вас, защото вие градите основите на това, което ще се 

случва. Техният порив е голям и копнежът им нескончаем. Тяхната вяра в 

различното бъдеще е неописуема, вие само трябва да им дадете този шанс, 

да свършат това, за което са дошли на Земята. И аз вярвам, че те ще се 

справят, въпреки всички трудности, въпреки всичко, което ги очаква. Те са 

хората на Новата Генерация, дошла с ясното съзнание, че няма да позволят 

да продължава излъчването на тежки и нисши енергии. Техният опит не е 

голям, но вярата и любовта им са достатъчно силни и големи, за да се 

справят. От вас се иска само да не им пречите, а да им помогнете, като не 

ги карате да се отчайват от неща, които се случват около тях, неща, които 

те не са и помисляли, че ще срещат. Тяхната енергетика е коренно 

различна от вашата, затова тяхното поведение често ви озадачава. Не се 

стремете да ги моделирате и да искате да са като вас. Те усещат нещата по 

много по-различен начин и затова изпитват невероятна трудност да се 

приспособяват към вашите модели на мислене и действие. Не ги корете, не 

ги съдете, оставете ги да творят по начина, по който те искат. Понякога ще 

изпадате в недоумение от поведението им, но знайте, че след като не 

причиняват никому зло, няма нужда да ги съдите. Приемайте ги, 

приемайте непонятното за вас поведение като знаете, че така трябва. 

Закостенелите порядки и начин на мислене е крайно време  да се променят 



на Земята, защото вие доказахте, че това не води доникъде. Това, което 

идва на Земята, е по-добро, по-съвършено и с по-високи вибрации.  

Цялата Вселена с трепет очаква дали ще се справите с това, с което 

сте се захванали. Цялата Вселена е вперила поглед във вас, земните 

жители, и с любопитство ви наблюдава. Не са малко и тези, които  очакват 

да се провалите, защото не вярват, че такъв огромен преход изобщо е 

възможен. Мили мои чада, докажете им, че можете. Докажете, че можете 

всички да излъчвате любов и така ще полетите към Светлината, в която ще 

сте умиротворени и доволни от това, което сте сътворили. Вашият устрем 

и в момента е голям, но трябва още малко да се отворите към Добротата. 

Сред вас има много работници на Светлината, които ви помагат да се 

променяте. Не ги подминавайте. Вслушайте в това, което ви казват, защото 

те не са случайно до вас. Те избраха да са до вас и да ви водят по Пътя. Те 

избраха тази мисия за себе си и най-вече за вас. Понякога полагат 

невероятни усилия, за да ви накарат да се замислите и да тръгнете с тях, да 

изпитате нещо различно от това, което сте изпитвали досега. Не се 

затваряйте в черупките си, а се огледайте и вижте, че светът се променя и 

че вие също трябва да се промените. Не се страхувайте да усетите силата 

си, защото вие сте много повече от това, което си мислите. Усетете силата 

на духа си. Приближете се до Божията частица, която е във вас. Усмихнете 

се и се доверете на тези Божии пратеници и аз вярвам, че ще сте 

благодарни за това, което ще изпитате и усетите. Аз вярвам, че това, което 

ще разберете за себе си, ще ви удовлетвори и ще ви тласне напред във 

вашето духовно развитие.  

Иска ми се повече да си вярвате и по-малко да се страхувате. Иска 

ми се вярата ви в Бог да е по-голяма от страха ви от Него, защото Бог не 

наказва своите чада, Той не иска да страдате. Страданията ви са сътворени 

от вас самите, от това, което вършите, чувствате и мислите. Променете 

това! Променете реалността си! И колкото по-скоро го сторите, толкова ще 

бъде по-добре за вас и вашата многострадална Планета. Тя ви очаква. 

Отблагодарете ù се за всичко, което е направила и прави за вас. 

Отблагодарете ù се по начина, по който трябва. Тя очаква вашата помощ. И 

колкото повече от вас го сторят, толкова по-бързо и по-добре ще се справи 

и тя. Обичайте я! Обичайте се взаимно! Изпълнете пространството с 

Енергията на Любовта. Тогава всички вие ще се възнесете заедно с нея и тя 

също ще ви се отблагодари за това. Поискате ли, ще го направите, защото 

всички вие можете. Събудете се! Отворете очи за Новите Времена. 

Протегнете ръце за прегръдка. Активирайте сетивата си за промяната. Тя 

ще се случи, но нека бъде по по-добър начин за всички. Трябва само малко 

усилия от ваша страна. Да избирате доброто пред злото, да избирате 

Любовта пред  страха, Вярата пред отчаянието, усмивката пред тъгата. 

Нека това бъде вашият избор и много скоро всичко ще бъде коренно 

различно от това, което е сега. 



Мили мои земни братя и сестри, моята увереност, че ще промените 

реалността, е голяма. Моето учение, което донесох за вас преди повече от 

2000 години, е точно това - да се обичате и да си прощавате. Чрез 

прошката да освобождавате всичко онова, което наслоявате в душите си и 

ви пречи да се извисите. Чрез любовта, която е най-великата Творяща сила 

във Вселената, да творите и създавате вашите взаимоотношения, вашия 

живот. А Животът е едно велико Чудо. Направете го такъв, какъвто Бог би 

искал да бъде. Направете го такъв, какъвто трябва да бъде – без болка, без 

страх, без тревога. 

Животът на Земята много бързо може да се промени, стига да искате. 

Това зависи само от вас. А вие поискате ли го, Бог ще ви подкрепя така, 

както го е правил винаги. Нека този път нещата станат различни за вас. 

Нека този път изберете само Любовта, защото Бог е Любов и Светлина. 

Бъдете милостиви към себе си. Обичайте се, защото всеки от вас го 

заслужава, защото всеки от вас е Божие творение, защото всеки от вас носи 

Бога в себе си. Изберете Любовта пред страха, Светлината пред мрака. 

Изберете това, за което винаги сте копнели и искали от дълбините на 

душата си. Извадете Бога от себе си, без страх, че ще сгрешите, без страх, 

че не можете, без страх, че не сте достойни, без страх, че някой ще ви 

накаже. Повярвайте си! Повярвайте в силата, скрита във всеки от Вас. Нека 

тази сила ви тласне към различно измерение, към нова за вас реалност. 

Аз, Иисус, вярвам във вас така, както съм вярвал винаги. Моята 

Любов към вас съм изразявал през вековете по хиляди начини и вие знаете 

това. Вие знаете колко много ви обичам, мои земни братя и сестри. 

Винаги, когато поискате, мога да ви давам моята обич и подкрепа. Аз ще 

съм винаги до вас, когато пожелаете. Аз с радост ще подкрепям всяко 

добро намерение. Не мислете, че не ви чувам. Аз усещам всеки зов и с 

радост откликвам на него. И не само аз. Безброй са Божиите същества, 

които само чакат да ги помолите, за да ви помагат и ви поведат напред. 

Всички ние с радост ще ви подкрепяме, стига да го поискате. Дошло е 

времето да покажете, че можете да сте това, което сте, че ще бъдете това, 

което сте, сега и завинаги и во веки веков! Амин! 

     Ваш приятел и покровител Иисус от Назарет 
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  Мили мои братя и сестри, аз, Йоан Рилски, закрилник на България и 

българите, се обръщам към вас с това слово, надявайки се да разберете 

важността на събитията, които се случват в момента на Земята. Аз, вашият 

покровител  и посланик пред Бога за България, ви моля да чуете моето 

слово и апел към всички вас, мои братя и сестри. Обичам България повече, 

отколкото можете да си представите. Не само защото съм живял в нея, а 

защото е място, което е люлката на духовността на планетата Земя. Вие 

живеете в страна, която е дала на света много открития, много таланти, 

много светли умове и духовни водачи. И това не е случайно. Не е случайно 

и това, че сега аз имам възможност да ви предам тези слова, продиктувани 

от моята голяма загриженост към вас и майка България. Гордея се, че съм 

живял в тази красива и богата на блага част от майката Земя. Гордея се, че 

съм бил част от един род, който е дал на света повече от който и да е друг. 

Гордея се, че вие, българите, успявате да устоявате на всички трудности, 

които съпътстват живота ви. Моето уважение и обич към вас са 

безпределни, защото вие с всеки ден доказвате, че сте силни и, въпреки 

трудностите, вървите напред. 

 В момента в България работят много светли същества, които се 

опитват да ви помагат и да ви накарат да вървите с по-бързи крачки по 

Пътя, който са поели много хора от цялата Планета. От България тръгват 

много духовни практики и учения, които се разпространяват и на други 

места по света. И това също не е случайно. Не е случайно, че България е 

място, от което са тръгнали ученията на траките, богомилите, Орфей, 

Петър Дънов и много други, оставили трайни следи в духовната история на 

Земята. Не е случайно, че Бог избира това да се случва чрез българите и 

България. И сега сред вас има много извисени учители. Мисията им е да ви 

накарат да осъзнаете своята сила и ви поведат към Светлината. Бъдете по-

бдителни и ги разпознайте. Не ги карайте да страдат от това, че не искате 

да повярвате в това, което ви учат и казват. Те са скромни и не парадират с 

това, което знаят, но излъчват повече доброта от всички останали. Не 

чакайте да се отдръпне протегнатата ръка към вас, защото е дошло време 

да се промените и то бързо. Промяната е обхванала цялата Планета и ние, 

българите, също трябва да участваме в нея. 

 Мили мои братя и сестри, дошло е време да забравим лошите мисли 

и чувства, защото те ни спират и дърпат назад. Времената се променят 

бързо и в съвсем друга посока. Иска ми се българите така, както е било 

винаги, да са начело на този процес на промяна, който тече в момента по 

цялата Земя. Иска ми се от България да се излъчва най-ярката Светлина и 

това зависи само от вас, мили мои братя и сестри. Моята вяра във вас и 

доброто, което излъчват голяма част от вас, ме кара да изпитвам радостни 

чувства. Имате голяма подкрепа от мен и Бога, че ще вървите напред  по 



Пътя към Висините. Още от зараждането на държавата сте получили 

Божията благословия, защото България носи в името си името на Бога. 

Богарите са разпространили по земята Божият ген и Божиите послания за 

любов и мъдрост. Дошло е време да докажем пред света, че сме истински 

Богари, т.е. божии чеда. Дошло е време да извадим наяве това, което носим 

в себе си от векове – божията любов и добродетелност. Нека бъдем такива, 

каквито Бог ни е сътворил и е искал да бъдем – любящи и носещи Божията 

светлина в сърцата си. Нека забравим злото и съмненията си, че Бог ни е 

забравил. Нека отворим сърцата си за благост, любов и състрадателност. 

Нека покажем на света, че сме истински носители на името си, с което Бог 

ни е дарил. Нима не виждате колко богатства има навсякъде около вас. По 

нашата страна се среща всичко, което има на Земята. Всичко, което Бог е 

сътворил, го е събрал тук, на това място, наречено България. Затова се 

изпълнете с благодарност и всеки ден я излъчвайте към Бога. Скоро 

вашите мъки и неволи ще спрат, защото голяма част от вас го поискаха и 

работят това да се случи. Включете се и вие и нещата ще стават по-бързо и 

по-лесно. Трябва да разберете, че това е начинът. Изпълнете се с любов и 

благодарност към Всевишния, с любов и благодарност към всяко Божие 

творение, с любов и благодарност към всичко, което Е. 

 Моята вяра в доброто у вас е безпределна. Моята вяра  във вашата 

духовна сила ме кара да мисля, че сте народ, който заслужава най-доброто. 

Бъдете силни във вярата си в доброто. Не допускайте съмнения във вярата 

си към Бога и знайте, че ще се извисите и ще стигнете сияйни там, за 

където сте тръгнали. Вашата вяра може да ви отведе толкова далеч, че 

сами ще се учудите на това, което ще можете да видите и чуете. Мили мои 

братя и сестри, изпълнете с любов сърцата си. Изпълнете с добри мисли 

умовете си. Изпълнете с радост душите си. Така ще можете да промените 

живота си и живота на всички около вас. Вие не разбирате колко е важно 

сега за вас да го сторите, защото няма време. Времето, определено това да 

се случи с вас на Земята, тече и се надявам да не свърши, преди вие да сте 

успели да промените вибрациите си. Всеки от вас, променяйки се към 

добро, ще промени и всичко около себе си към добро. Всеки от вас, 

излъчвайки добри чувства и намерения, ще изпълва пространството с тях и 

така ще подпомага нещата да се случват така, както трябва. Обърнете се 

навътре в себе си. Вгледайте се в душите си и ще разберете, че искате 

точно това сега. Сега, защото е дошъл моментът. Сега, защото процесите 

текат с голяма сила и бързина. Всеки от вас е нужен, всеки може сега да 

даде своя дял. Не мислете, че може и без вас. Не мислете, че това няма да 

се отрази на общия ход на нещата. Не, не е така! Всеки от вас е важен и 

много нужен сега, да се обърне към доброто в себе си и да го излъчва в 

пространството. Опитайте и ще разберете, че можете, защото Вие сте 

Божии чада. Вие сте Светлина. Вие сте това, което и Бог. Припомнете си 

кои сте и извадете божественото от себе си и засияйте! Колкото повече сте, 



толкова по-добре за всички и за Планетата. Не я оставяйте сама в този 

труден за нея преход. Тя ви обича и иска да сте заедно там, за където е 

тръгнала. Изцяло от вас зависи това да се случи. От вас зависи много от 

сътресенията и катаклизмите на Земята да не се случат. Нима не можете да 

проумеете това. Или смятате, че всичко, което се случва с Планетата ви, е 

прищявка на Бог. Не, мили братя и сестри. Всичко, което се случва, е 

провокирано и предизвикано от вас, с вибрациите, които излъчвате. 

България е място, което също не е защитено от катаклизми и разрушения. 

Изчистете вие пространството, защото Натрупванията са много мрачни и 

тежки и Майката Земя трябва сама да ги отърси, ако вие не го направите.  

Направете го! Само заменете лошите мисли и чувства с добри. 

Заменете страха с Любов и много скоро ще се уверите, че това променя 

средата около вас. Това ще ви накара да живеете и дишате по-свободно, 

защото не знаете разликата между двете състояния на Духа. Вашата памет 

е обременена с неща, които трябва да оставите назад във Времето и взорът 

ви да е вперен само напред. Но вие сте тук и сега. Тук и сега трябва да 

извършите промяната. Нека влезете в Новите времена с чисти души и 

сърца. Моят зов към вас е да го направите. Нека не се бавим да го сторим и 

аз, Йоан Рилски, ви обещавам, че България ще бъде един рай на Земята, 

както е в замисъла на Бога. Нашата страна ще бъде място, от което ще се 

излъчва най-много Любов и Светлина. Ще привлича много светли 

същества, които да ви помагат и творят това, което искате. Нека Бог е 

винаги с вас. Нека Божията сила и любов ви закриля! Нека благодатната ви 

Земя е изпълнена с плодовете на благодатта. Нека Светлина сияе от 

душите Ви! 

 Да бъде! Амин! 

 Аз, Йоан Рилски, закрилник Български. 

  

 

 

 

 

 

 А това утвърждение получих малко по-рано от Св. Иван Рилски. То 

може да ви промени и прикрепи към Светлината: 

 «Аз съм Любов, аз съм Радост и Вселенска Светлина, завинаги 

свързана с майката Земя.  

Да бъде!  

Амин.» 

 

 



Август 2012 г. 

 

Скъпи мои земни братя, 

Аз, Сатя Наньокари, йерофант на Тибет през последните 100 години, 

се обръщам към вас с оглед на събитията, които предстоят да се случат на 

планетата Земя и вашата отговорност, която е от огромно значение за 

всичко, което предстои. Искам да се обърна към вас като към Божии 

същества, които могат да поемат отговорност за живота си и за живота на 

другите живи същества на Земята. Това, което предстои да се случи, касае 

всички вас, земни братя и сестри. Всички вас, защото вие до голяма степен 

определяте събитията, случващи се на Земята. До голяма степен, да не 

кажа почти изцяло, сте двигател на земните процеси.  

В момента на Земята текат процеси и трансформации, които никога 

преди това не са се случвали. Процеси, които трябва да издигнат 

съзнанието ви на по-високо ниво, такова, че да подпомогнат еволюционния 

скок, който иска да осъществи вашата красива планета. Помогнете ú да го 

направи. Помогнете ú, като започнете да излъчвате повече любов, 

отколкото страх, повече добронамереност вместо злонамереност. 

Вглеждайте се по-често в себе си и това, което излъчвате. По-често се 

стъписвайте пред това, което пожелавате на ближния си, и го заменете с 

чувства на благопожелания и обич. Обичта е тази, която може да ви 

обедини и да ви направи силни. Проумейте го най-после, защото не остана 

повече време за мислене. Това, което сте сътворявали с вашите мисли и 

чувства до този момент, не е добро и не води до никъде. Нека спрете да 

рушите с разрушителните си мисли. Създавайте мисли и чувства на 

съзиданието! Само такива, изпълнени с обич, могат да градят добро и 

светло бъдеще за вас и вашата планета. 

Мили мои чада, иска ми се да мога да ви обещая, че всичко във 

вашето бъдеще ще е наред, но за момента нещата не стоят така. Все още 

над Земята тегнат тежки и мрачни наслоения, които трябва час по-скоро да 

се прочистят и това, мили мои, повярвайте ми, зависи изцяло от вас. Ние, 

вашите небесни приятели, по всякакъв начин се опитваме да ви помагаме, 

но голяма част от вас остават глухи и слепи за нашите послания, които 

достигат до вас чрез хора, преродили се на Земята със специалната мисия 

да ви помогнат да намерите пътя. Бог ви помага чрез тях, чрез техните 

книги, слово, знания, духовни практики. Хиляди са начините, чрез които 

Бог се опитва да достигне до вас и вашето съзнание. Дошло е времето да се 

отворите към промените. Да покажете в действителност, че можете да 

бъдете и по-различни от това, което сте били досега. Трябва не само да го 

знаете, а да покажете и че го можете. Знание, което не се прилага в живота, 

е безполезно и никому ненужно. Знание, което не дава плодове и реални 

резултати, никому не служи. Нека това, което научавате за извисяването на 

Духа, го приложите в живота.  



Неслучайно в последните години се написаха толкова много книги за 

дух, израстване. Неслучайно тези знания достигат до голяма част от вас. 

Само че много са малко тези, които променят себе си съзнателно и 

нарочно, стъпка по стъпка. Не се оставяйте на течението. Не чакайте 

нещата в духовността да се случват без вашето участие. Нека всеки от вас 

вземе решение за промяна и наистина да я осъществява по начин, който 

сам избере. Вие всички можете, защото тази сила е заложена във вас от 

Сътворяването ви. Извадете тази сила от себе си, променете живота си, 

променете реалността. Започнете да изчиствате това, което сте натрупали 

през времената. Вие можете, защото сте силни. Вие можете, защото Бог е 

заложил във всеки от вас силата на Обичта. 

Мили мои земни братя, обичайте се така, както Бог ви обича! 

Прощавайте си така, както Бог ви прощава, когато грешите! Обичта е най-

силното и велико чувство във Всемира. Обичта гради, а не руши, Обичта 

създава чудеса. Обичта струи като Светлина, тя е Светлина. 

Искам да благодаря на тези от вас, които въпреки трудностите 

вървите съм Светлината. На тези от вас, които не спират да търсят път към 

сърцата на хората и искат да ги накарат да бъдат по-добри и да завибрират 

с вибрациите на Любовта. Искам да се поклоня на тези Работници на 

Светлината, които разпространяват знания и практики, тъй необходими в 

този труден момент от развитието на Човечеството и Земята. Тези 

работници, които в момента извършват огромна духовна дейност и огряват 

със Светлината все по-големи пространства. 

Много често вашето неразбиране, укори и жлъч ги нараняват, но 

това не може да ги спре да вървят напред и да ви водят по Пътя, по който е 

тръгнало цялото Човечество. И аз искрено се надявам, че ще стигнете там, 

закъдето сте тръгнали, че ще бъдете там навреме и няма да се откажете в 

последните участъци от Пътя на Прехода, тъй необходим за всички вас. 

Моята увереност е, че много от вас ще се осъзнаят и ще закрачат към 

Светлината. Нека оставим мрака зад себе си като оставим ненужните ни 

мисли и чувства на злоба, завист, укори и претенции. Като оставим всичко 

онова, което до този момент ни е пречело да бъдем цялостни и щастливи.  

Не се вглеждайте в лошото. Пропускайте го. То ще се разтвори в 

пространството като не го забелязвате и задържате чрез вашите мисли. Не 

задържайте мислите си върху всичко онова, което според вас не е добро. 

По-често задържайте вниманието си върху красивата природа, върху 

постиженията на вашите близки и приятели и не забравяйте да им се 

възхитите и поощрите за това, което правят и за това, което са. И знайте, че 

всеки от вас заслужава уважение за това, което е. Всеки от вас по един или 

друг начин твори добро. Забелязвайте само доброто и така злото ще си 

отиде завинаги от живота ви. Обичайте се заради доброто, което носите и 

правите, заради доброто, което е във всички вас, но много често не го 

забелязвате, търсейки само лошите прояви.  



Бъдете по-добронамерени един към друг. Всеки сам извървява своя 

път. Всеки сам научава своите уроци и постига своята еволюция като 

Божие дете. Нека си помагаме с добра дума и подкрепа вместо с укори и 

гняв. Нека Доброто във вас надделява и ви води по Пътя. Само тогава вие 

ще успявате да постигате всичко в живота си с лекота, без много усилия. 

Имайте вяра един в друг. Вярата в някой го обезоръжава и той се стреми да 

оправдае вашето доверие. Само добрите помисли могат да накарат много 

хора да се вразумят и спрат да рушат себе си и всичко около тях. Моята 

вяра, че това ще се случи, е огромна. Моята увереност, че ще се справите с 

това предизвикателство, ме кара да мисля, че ще бъдете всички заедно в 

зората на Новите Времена, за които тъй копнеете. Постигнете го, трябва 

само малко усилие от ваша страна. Само малко повече воля и вяра, че 

доброто побеждава. Само малко усилие и ще тръгнете бързо напред и 

нагоре. Всички това искаме и чакаме. Да се случи колкото се може по-

скоро. И чакаме с нетърпение да станем  свидетели на това Чудо, което ще 

сътворите. Бъдете настоятелни. Търсете пътя и начините да го сторите.  

Когато поискате тази промяна за себе си, веднага до вас ще застане 

този, който ще ви поведе, информацията, която ще ви отведе на точното 

място. Само не пропускайте тези възможности, защото Времето тече и 

това, което трябва да се случи, ще се случи. Нека бъде по най-добрия 

начин за вас, мои земни братя и сестри. Когато Обичта ви обедини, няма да 

има сила, която може да ви спре - нито сега, нито занапред. Само го 

поискайте и тръгнете! Направете първите крачки в тази посока сега! 

Имайте вяра в себе си. Имайте вяра в Доброто, имайте вяра в бъдещето, 

което ви очаква. Сияйно и светло. Вашите копнежи от векове са в тази 

посока. От векове мечтаете за този миг на Просветление. От векове някои 

от вас са умирали на кладата, за да ви показват как се върви по Пътя, който 

Бог е начертал за вас. Сега е дошло време вие сами да го сторите и просто 

да поемете по този Път. Път, който води до невиждани за вас усещания и 

преживявания. 

И аз, Сатя Наньокари, ви заявявам, че си заслужава да поемете по 

този път на Любовта. Крайно време е на Земята да се прояви друга, 

различна реалност. Реалност, за каквато мнозинството от вас мечтаят. 

Бъдете така добри и го направете. Бог ви е дал свободен избор. Бог ви е дал 

да избирате между Доброто и злото, между Любовта и страха. Изберете 

Обичта и вие ще се преродите в нови хора, които градят ново общество – 

без болка, страх и съмнения в доброто. Бъдете така добри да го сторите. 

Замислете се върху всичко това, което ви казвам и ще осъзнаете, че това е 

и вашата истина, че това е и вашето желание, че това са и вашите копнежи. 

Не знаете колко малко усилия са необходими от ваша страна, за да го 

сторите. Тръгнете и няма да е далеч деня, в който ще се гордеете, че сте го 

направили, че сте били частица от това грандиозно дело, което предстои да 

се случи. 



А ние сме там и ви очакваме, мили мои земни братя и сестри. 

Очакваме ви с цялата обич, на която сме способни. Очакваме ви, за да ви 

прегърнем и поздравим за това, което сте направили за вас, за Майката 

Земя и за цялата Вселена. Може би ви обхваща недоверие от това, което ви 

говоря, но това е самата Истина. Това е Началото на Ново Бъдеще за 

всички земни хора, за всички, които искат да живеят в по-добър свят и в 

друга, по-добра за вас реалност. От вас зависи, от устрема ви, от желанието 

ви, това да се случи. От промяната на вашите мисли, чувства и емоции. 

Тръгнете по Пътя. С всеки изминал ден ще ставате все по-добри и по-

добри в това, което правите. И няма да искате никога повече да мислите 

като преди, защото ще усетите огромната разлика между двете реалности. 

Вече преживяхте едната, нека сега преживеете и другата, тази, към която и 

без друго сте тръгнали. Направете го, за да се случи по най-добрия за вас 

начин. Направете го, за да помогнете на планетата Земя също да го 

направи. Без вас, без вашите усилия, без вашата обич ще ú бъде 

неимоверно трудно. Направете и нейния път по-лек, за да не трябва сама да 

се отърсва от тежестта, с която сте я натоварили. Освободете я от това 

бреме чрез вашата Обич и тя ще ви се отблагодари. И тя ще ви дари с 

цялата Любов, на която е способна. 

Иска ми се да разберете важността на всичко това, за което ви 

говоря. Иска ми се да подпомогнете този скок в еволюцията на майката 

Земя и на вас самите. Иска ми се всеки да поеме своята отговорност за 

това, което предстои да се случи и го направи по най-добрия за него начин. 

А начините са много. Вече ви казах за някои от тях. Моята вяра, че словото 

ми ще стигне до дълбините на сърцето ви и ще откликне с Любов и 

загриженост за своето бъдеще и бъдещето на Земята е неимоверно голяма. 

Бог също вярва във вас като негови чада. Не може баща да не вярва 

на децата си. Не може това, което е заложено във вас, да не се прояви. 

Вгледайте се в себе си и го извадете. Проявете цялата Любов, на която сте 

способни. Всеки ден изваждайте и давайте по мъничко, докато не 

започнете да я раздавате постоянно. Давайте я там, където ви е най-трудно 

да давате. Давайте я там, където най-малко очакват от вас да я дадете, но 

искрено, истински, без притворство и съжаление. Давайте безрезервно 

така, както Бог го прави към вас. Практикувайте в даването на Любов и 

знайте, че тя никога не свършва. Изворът на Любовта е неизчерпаем, 

защото и Божията Любов е безгранична, мои скъпи братя и сестри. 

Моето слово е към своя край и аз искрено се надявам, че това, което 

достигна до вас чрез този контакт, ще ви накара още този миг да тръгнете 

по Пътя на промяната, което и жизнено необходимо за вас и вашето 

бъдеще. 

Прегръщам ви и ви оставям цялата си Любов 

 

Ваш приятел Сатя Наньосари, йерофант на Тибет 



Август 2012 година 

 

Скъпи Божии чада, 

Ние, Светите братя Козма и Дамян, известни още сред вас като 

лечители Безсребреници, искаме да ви дарим с нашето слово, което ще 

достигне до вас с този контакт. В момента много хора от Земята общуват с 

нас и други като нас, защото Времената се променят. Това се случва, 

защото много от вас избраха да се извисят духовно като промениха 

мисленето си и оттам и енергетиката си, която им дава възможност да го 

правят. Това общуване много ни радва, защото по този начин имаме по-

голяма възможност да помагаме на вас, земните хора, с духовни съвети и 

съвети, свързани с лечение на физическите ви тела. Решихме да се 

включим в тази книга поради общата ни загриженост за състоянието на 

планетата като цяло в момента. Момент, който е определящ за нашето и 

нейното бъдеще. Нашето желание е това слово да достигне до колкото се 

може повече от вас и най-вече истински да разберете нашата загриженост 

и от какво е продиктувана тя. 

Мили Божии чада, дошло е времето, когато всички вие, земни 

жители, трябва да положите усилия да подпомогнете един процес, тръгнал 

преди години, за възнесение на планетата Земя и нейните жители. Пътят, 

по който вървите, е към своя край, т.е. край на началото и сега е 

наложителна вашата намеса като заинтересовани лица в това събитие. 

Земята полага неимоверни усилия да се справи. Тя се задъхва от тежестта, 

която носи. Земята полага неимоверни усилия да направи този скок, 

защото е стигнала доста напред. Още малко усилия ù трябват и ако всеки 

един от вас се включи със своята сила, дадена му от Бога, ще подпомогне 

наистина това да стане без големи катаклизми и сътресения.  

Ние от години апелираме към вас да го направите. Много от вас чуха 

нашия апел, за което сме им благодарни. Голяма част от земните жители 

подсъзнателно се включиха към процеса, излъчвайки позитивна енергия и 

Любов, включвайки се към много школи за духовни практики, 

самостоятелни и общи медитации, изучавайки духовни учения. Всички те 

водят към едно – усъвършенстване на духа чрез излъчване на Любов, 

изпитвайки най-възвишените чувства, на които е способен човек – обич, 

състрадателност, нежност, благост, съпричастност, т.е. човечност. Затова 

човек, изпитващ тези чувства, се нарича човечен. Затова истинският човек 

на майката Земя трябва да бъде човечен. Всички чувства, които са извън 

това понятие, те правят не-човек. Всички чувства и мисли извън това 

понятие рушат и създават хаос. Вие всички знаете колко много земляни 

излъчват точно такава енергия на не-човечност. Тази енергия се е 

натрупала на плътни слоеве около Земята. Тази енергия пречи на майката 

Земя да направи своя еволюционен скок спокойно и без сътресения. 



Тя очаква колкото се може повече от вас да ù помогнат като започнат 

съзнателно и целенасочено да работят върху своето духовно 

усъвършенстване и израстване. И вие всички го можете и дълбоко с 

душата си го искате, само че трябва да вземете решение за това и да го 

сторите. Не мислете, че не можете. Можете и много от вас доказаха, че е 

така. Само трябва да го поискате. Намерете своя Път и тръгнете по него. 

Знайте, че такъв човек е винаги подпомаган от Бога. Всеки, тръгнал по 

пътя на човечността, е благословен от Бога и подпомаган по много начини. 

Бог не забравя своите истински Божии чада и ги дарява с обич и подкрепа.  

Вашата воля за добро винаги достига докъдето трябва. Знаете, че 

това, което дарявате, това и получавате. Много пъти във вашите очи може 

би не изглежда така, но повярвайте ни, това е точно така. Ако искате да 

получите Божията любов, излъчвайте я със сърцата си, където е заложена 

във всеки от вас със сътворяването ви като Божии чада. Затова не се бавете 

и започнете да я дарявате. Знаете, че Любовта не иска отплата. Тя просто 

се дарява. Тя върши чудеса. Вярата в Доброто и Любовта ще промени 

света. Само и само вярата в тях ще промени и вашия свят. И колкото 

повече са тези, които вярват в Любовта, толкова по-бързо това ще се 

случи. И колкото повече от вас го направят сега, толкова по-навреме 

всичко свързано с еволюционния ви скок като земни чада ще стане без 

остри катаклизми и страдания за вас и майката Земя. 

Скъпи Божии чада, бъдете отговорни за вас, вашата планета и 

вашето бъдеще. Бъдете съпричастни към това, което се извършва в 

момента. Бъдете отзивчиви и извадете доброто от себе си. Забравете 

лошите мисли. Не действайте, ръководени от страх и алчност. Не си 

причинявайте страдания един друг като мислите само за собствените си 

нужди. Бъдете добронамерени един към друг. Вярвайте си повече. И даже 

да се почувствате излъгани, пак вярвайте. Доброто идва до вас, когато му 

вярвате. Доброто се случва около вас, когато правите добро. Големият 

егоизъм на много от вас им пречи да видят доброто, което ги съпътства 

постоянно. Забелязвайте Доброто в живота си и му благодарете. Вашата 

благодарност ще ви дарява още повече от това, за което благодарите от 

душа. Благодарността ви към живота ще привлича към вас само хубави 

неща, такива, за които да сте благодарни. Вашата съдба е във вашите ръце. 

Вашата Вяра във всичко, което искате, ще ви го дарява. Знайте, че само 

вярата в Доброто, вярата в божествената Любов, която и вие носите, ще ви 

пречисти и умиротвори. Вярвайте в себе си. Вярвайте в тази божествена 

сила на Любовта, която е заложена във всички вас, защото няма по-голяма 

сила от нея. 

Искрено се надяваме да извадите тази сила от себе си и да я 

излъчите, да я използвате като най-голяма двигателна и съзидателна сила и 

да подпомогнете Възнесението на вашата майка Земя. Тя ви дава толкова 

много, дайте ù и вие сега от вашата Любов, която ù е жизнено необходима 



в този труден за нея момент. Давайте Любовта си на всички около вас, така 

и тя ще я получава. Обичайте и уважавайте всяко творение на Твореца в 

природата и Вселената. Забелязвайте и отчитайте Любовта, с която ви 

даряват, и вие ще ù помагате и на нея. Съчувствайки – съчувствате и на 

нея. 

Скъпи Божии чада, не скъпете добрите си чувства и мисли. От това 

да ги показвате и излъчвате няма да се изложите, а ще ставате по-силни. И 

колкото повече раздавате от тях, толкова по-силни ще ставате, толкова 

повече сила и на майката Земя ще давате. Вашата сила е в добрите ви 

намерения и действия и това е крайно време да го проумеете. По-често се 

вглеждайте в това, което мислите и казвате, и ще видите колко много 

трябва да работите върху себе си, докато изчистите всичко онова, което е 

деградивно в живота ви, всичко онова, което няма нищо общо с Любовта и 

Добродетелта. Вашето съзнание трябва да се изчисти от лошите мисли и 

чувства и тогава животът ви ще тръгне в съвсем различна посока, такава, в 

каквато са тръгнали вече голяма част от вас.  

Призоваваме ви, изберете Пътя на Любовта и този Път ще ви отведе 

до Сияйни висоти. Ще ви отведе до място, откъдето никога повече няма да 

искате да се върнете, защото това е копнежът на душата ви. Вие винаги сте 

заявявали желанието си за това, а сега е времето и да го направите. 

Направете го! Не се бавете! Направете своя избор за Обичта, а не за страха. 

Бъдете смели в избора си, защото Бог е Любов, а по-голяма сила от Бога 

няма. От вашия избор, от вашите действия в този момент зависи вашето 

бъдеще и това на майката Земя. От вашата готовност и желание да се 

обичате зависи бъдещето на вашите деца, на Новите деца. Те са заредени с 

много повече Любов и Светлина. Те се раждат все повече и повече. Дайте 

им този шанс да сътворят един по-нов, по-различен свят. Те искат това и 

ще го направят. Вярвайте им! Помогнете им в това им велико намерение. 

Помогнете им да осъществят мисията си, защото тя съвпада и с желанието 

на Бог. Вашата подкрепа за тях е много важна. Те вярват във вас. Вярват, 

че и вие искате това, нека им помогнем. Нека им дадем шанс това, за което 

са дошли, да го осъществят. Покажете им как да обичат. Покажете им 

вашите мечти за щастлив живот и те ще ги осъществят. Нека не ги 

разочароваме. Нека не прекършваме крилата им за полет. Нека се извисят. 

Помагайте си един друг и се обичайте. Те искат това и само това. Не им 

показвайте лицемерие и неискреност, защото те имат непоносимост към 

тези чувства и го показват. Не им налагайте вашите норми на поведение, 

защото те не ги приемат. Вглеждайте се по-често в тях и се учете. Учете се 

на любов и толерантност, взаимопомощ и разбирателство. Вие само ги 

оставете да правят своя избор, без налагане на норми и догми, защото те не 

понасят това. Творческият заряд, който те носят, е голям и им помагайте да 

го изразят по начин, по който искат. Тогава светът около вас ще започне да 

се променя бързо, по-бързо и от вашите очаквания. Нашият апел към вас е 



да им вярвате, въпреки че няма да можете да ги разберете. Да им вярвате и 

да приемате това, което са. Вашата задача е само да им вярвате и те ще ви 

се отблагодарят за доверието, с което ги дарявате. 

Скъпи Божии чада, Пътят, по който сте поели, не е лек, но е 

достатъчно само да положите малко повече усилия и той ще се отвори 

широк и светъл пред вас. Това, което ви очаква накрая, си заслужава 

усилията. Колкото повече от вас се включат в този път към Истината, 

толкова по-лек и светъл ще става той. Помагайте си един на друг, не се 

корете. Не искайте всичко да се случва по вашата воля на мига. Нека 

вашите действия са свързани с добри намерения и Вселената ще откликва 

към вас със същите. Нека вашата добронамереност е истинска и ответната 

реакция ще е такава. Изчистете душата си от преструвки, недомлъвки, 

прикритост и лицемерие. Учете се да бъдете по-искрени и истински, 

каквото и да ви струва това. Не се плашете от последиците. В началото ще 

ви се сторят притеснителни, но не е така. Много скоро ще разберете колко 

е важно всичко около вас да се нарича с истинските им имена, а не да се 

прикрива. Така ще освободите душата си. Духът ви ще започне да твори и 

изявява себе си. Не го слагайте в рамките на неискреността. Това не води 

до никъде. Излъчвайте от себе си най-добрите чувства. Само тогава ще се 

почувствате наистина свободни. Само тогава ще освободите тъмните и 

мрачни наслоения, натрупани около вас и вашата планета. Това е начинът. 

Това е Пътят. Това е Пътят, който Бог ви е дал. Тръгнете по него с 

достойнство. Не го потъпквайте с мисли и чувства, които ви унижават, 

които унижават Духа ви. Дайте му възможност да се изяви и покаже това, 

на което е способен, това, за което е създаден. Във вашия Дух е вашата 

сила. Той ще ви отведе далеч във висините, там, където сте тръгнали. Не 

пропускайте тази възможност, защото друга няма да има. С малко усилие 

от ваша страна ще може да стигнете до там, закъдето сте тръгнали, място, в 

което вече няма да има болести и смърт, такива, каквито вие не искате. Ще 

можете да творите само това, което искате. Ще стигате до там, докъдето 

вашият Дух ви отведе. Нека положим още малко усилия, сега. 

Искаме да ви предадем нашето послание с надежда, че много от вас, 

прочитайки го, ще се вглъбят дълбоко в душата си и ще разберат 

важността на събитията, които се случват в момента на Земята. Събития, 

от които зависи вашето бъдеще и това на вашата Планета. Събития, които 

ще ви отведат далече във времето, стига да положите малко повече усилия 

сега. Умишлено станете по-добри и излъчвайте повече Любов. Извадете 

тези Божествени дарове и ги раздавайте. Ето това се иска от вас. Толкова 

ли е много. 

Бъдете благословени и приемете нашата Любов, с която ви даряваме 

сега и за вечни времена. 

Амин. 

Св.Св. братя Козма и Дамян Безсребреници 
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 Аз, Тот – йерофант на Египет и пряк участник в изграждането на 

Великите Египетски пирамиди, се обръщам към всички земни жители с 

голямото желание да се вслушате в това, което имам да ви кажа. Нека 

моите слова ви накарат вас, жителите на Планетата Земя, да започнете да 

развивате сетивата си за промените, които настъпват във вас и вашата 

планета. Нека моите слова ви накарат да разберете важността на всичко 

това, което предстои да се случи. 

Ние, вашите приятели от другите измерения, с трепет и тревога  

наблюдаваме промените, които настъпват. Промени, свързани с промяна 

на вашата вибрация и тези на вашата Планета. Нека това, което се случва в 

момента, бъде за вас едно от най-големите предизвикателства в живота ви. 

Нека това предизвикателство ви накара да проумеете важността на вашето 

състояние и как то е свързано с функционирането на Земята като здраво 

небесно тяло. Вие всички сте свързани един с друг. Всеки със своята 

вибрация влияе на цялото. Всеки е част от общия механизъм, наречен 

Земя. Всеки е важен със своята работа, която извършва в него. Сами се 

досещате какво се случва с общия механизъм, когато частите му не 

функционират както трябва. Тези отделни части сте вие, земните хора. Вие 

с вашата работа като енергийни същества определяте как и по какъв начин  

да работи Земята.  

А Земята наистина  е сложен механизъм. Произвежда огромно 

количество ресурси за всички вас. Огромно количество хранителни 

вещества за всички живи организми, които се нуждаят от това. Земята е 

източник на живот за всички, които живеят на нея. И всички разчитат на 

нея за своето оцеляване. И няма нито един, който да може да оцелее извън 

нейните предели. Нито един! Включително и вие, нейните най-разумни 

жители, които за съжаление сте най-неразумни. И вие знаете защо. И вие 

знаете защо се налага да се организират световни форуми за предприемане 

мерки за защитата на Земята и за оцеляването ви като видове.  

Налага се да се вземат спешни мерки и то веднага. Веднага, за да 

могат да се възстановят природните ви ресурси, някои от които вече са 

загубени безвъзвратно. Налага се, за да не бъдете унищожени като вид, т.е. 

самоунищожени. Налага се, защото си мислите, че не е толкова спешно, 

щом като все още се среща  чиста вода за пиене и въздух да дишате. Това 

изобщо не е така. Погледнете малко по-надалеч  от себе си. Огледайте се 

около вас и ще се убедите, че на всяка крачка има натрупани материали, 

плод на вашите технологии, които не могат да се разграждат. Навсякъде те 

задушават и пречат на естествени процеси, извършващи се от Земята. Тези 

рани са обхванали като метастази цялото тяло на вашата майка - Земята. И 

с всеки изминал ден те стават все повече и повече. С всеки изминал ден 



нейната сила намалява. Намаляват възможностите ù да произвежда това, за 

което е създадена. Намалява силата ù да се справи с Живота, който трябва 

да поддържа. Нейните стонове се чуват надалече във Вселената. Нейните 

вопли за помощ се чуват от всички разумни същества извън нея. Нейните 

сълзи изгарят очите ù.  

Само вие, земните жители, сте глухи за това, което преживява. Вие с 

вашата самовлюбеност и безразличие към всичко случващо се наоколо ви 

и „това не ме засяга”. Какво не ви засяга? Та всеки от вас е участник във 

всичко случващо се. Всеки един живее и твори точно тук, на Земята. Всеки 

един се храни от нея. Нима вашият живот е извън това? Не, разбира се!  

Егоизмът и безотговорността на всеки от вас като член на това земно 

общество докараха нещата дотук. Виковете на най-будните, на най-

виждащите и обичащи Земята се заглушават от тътена на общото 

безразличие. Техните опити да спрат това разрушително поведение са по-

често напразни, отколкото да достигнат до вас и да дават резултат. Иска ми 

се всички до един, като части на целия механизъм, да се събудите и чуете 

това, което много по-извисени от вас същества искат да ви кажат. Те са 

около вас и чрез книги, публикации и форуми се опитват да стигнат до 

съзнанието ви и да го събудят с тревожния си вик.  

Събудете се, жители на планетата Земя! Събудете се и отворете 

широко очи за това, което се случва с вас и живота около вас. Нека всеки 

разбере, че е необходим разрухата да спре. Всеки е необходим да даде своя 

дял във възстановяване живота на Земята. Всеки един е необходим! Бъдете 

така добри да вземете живота си в свои ръце. Да работите така, че вашата 

работа  да е от полза за вас и всички около вас. Вие като енергийни 

същества трябва да умеете да владеете Енергиите си, т.е. мислите си. Чрез 

вашите мисли вие движите нещата в една или друга посока. Чрез вашите 

мисли вие градите или рушите. Те определят всичко, което се случва в 

живота ви. Вие сами избирате какъв да е той – градивен или деградивен.  

Вашата сила е във вашето мислене. Чрез мислите си излъчвате 

енергия, която твори. Мисли, творящи добро, и мисли, творящи не-добро. 

Вие избирате. Това, което сте избирали досега, не е било във ваша полза. 

Виждате сами реалността. Мислите ви трябва коренно да се променят, за 

да се промени и животът ви. Мислите ви трябва да  излъчват силата на 

Любовта - най-градивната сила във Вселената. Нейната сила е сътворила 

всичко ценно в Мирозданието. Величието на Любовта е величието на Бога. 

Бог е сътворил и вас. Във всеки от вас е оставил частица от себе си /„И 

направи ги по свой образ и подобие”/. Оставил е частица от тази сила само 

да я откриете в себе си и да я изявите. Да я заявите по начин, по който да 

градите себе си и живота си. Да оставите и забравите всичко онова, което 

не е Любов. И това няма да стане така, отведнъж, а малко по-малко, стъпка 

по стъпка, заменяйки всяка лоша дума с добра, отхвърляйки всяка мисъл за 

упрек, недоверие или лъжа. Бъдете упорити в това си начинание. Бъдете 



упорити и работете. Много скоро вашето съзнание ще се изчисти от 

всичко, което е деградивно за вас.  

 Вашата упоритост много скоро ще ви накара да разберете колко 

много променяте живота си и този на всеки около вас. Нека вие бъдете 

пример с постъпките и действията си за другите. Нека повече хора живеят 

в Любовта. И тогава няма да има по-голяма сила от вас, земните жители. 

По-голяма и светла планета от Земята. И това зависи само от вас. От 

вашето желание да го направите. От вашето желание да използвате силата 

на Любовта. Любовта, която да ви обедини, да ви даде криле да полетите, 

да влезете в една друга реалност, непозната за вас досега. Реалност, в която 

няма да се унищожавате с думи и физически. Няма да изпитвате болка и 

недоверие един към друг. Ще бъдете умиротворени и творящи същества. 

Ще творите живота си такъв, какъвто винаги сте искали. Ще бъдете 

истински Божии синове и дъщери. Ще сътворите отдавна мечтания от вас 

свят. Бъдете сигурни в това. Вярвайте в това повече от когато и да е било 

досега. Вярата във вашата Божествена сила може да ви отведе много 

напред. Може да ви накара да тръгнете бързо в това пътешествие на Духа  

и да стигнете там Светли и Сияйни. А вие всички можете. Само трябва да 

решите и да тръгнете.  

Много бързо ще станете уверени в себе си, защото ще усетите 

Силата си. Ще усетите неизчерпаемата сила на тази енергия, която ще 

извира от сърцата ви. Нека тази сила е винаги с вас и ви води във вашите 

желания. Тогава ще се извисите. Ще извисите Духа си, който сте 

забравили. Ще бъдете истински духовни същества, достойни за уважение 

от цялата Вселена. И аз се прекланям пред вашия Дух. Този, който води  

голяма част от земните жители към Сияйни висоти. Този, който ги кара да 

вършат чудеса. Да създават изобретения, достойни за възхищение. Да 

сътворяват изкуство, пред което утихваш и те изпълва с вибрации, които те 

доближават толкова близо до Бога. 

 Духът, който носи всеки земен човек, е велик. Всеки може да се 

приближи до своя Дух, до своя истински Аз и да твори. Всяко творение на 

Духа е достойно за уважение. Всяко творение е уникално само по себе си, 

когато е направено с Любов. Всички вие сте творци, защото Бог е творяща 

сила, а вие носите частица от него. Бъдете творци. Бъдете творци на 

живота си сега. Сега определя бъдещето Ви. Това, което правите сега, ще 

определи това, което ще правите утре. Започнете промяната. Доверете се 

на сърцето си. То няма никога да ви подведе. То вибрира с вибрациите на 

Любовта. То иска да излъчи Божествената сила, скрита в него. 

 Нека вие, земните жители, най-сетне откриете тази сила в себе си и 

ви поведе там, за където сте тръгнали. Нека бъдете единни в желанието си 

да стигнете до края. Нека извървите Пътя, който Бог избра за вас. Нека 

този Път ви отведе до различна реалност, не такава, каквато сътворявате в 

момента. Вашият живот ще изглежда по съвсем различен начин. Ще бъде 



изпълнен с плодовете на това, което желаете за себе си. Нека всички 

стигнете до края. Извървяхте по-голямата част от него и преодоляхте 

много трудности. Извървяхте участък с много несгоди и страдания. 

Положете още малко усилия. Не само тези, които правят и го правеха и до 

сега. Трябва да са много, много повече, за да преодолеете последната 

преграда - вашето съзнание. Насочете съзнанието си умишлено към 

Обичта. Насочете мислите си към добронамереност и съчувствие. 

Определете Пътя си по начин, който ще ви носи добро. По начин, който ще 

ви обединява, защото само обединени и сплотени можете да вървите 

напред. Само обединени от добри дела, ще преодолявате трудностите. 

Нека това, което правите, бъде за вас радост и наслада, удовлетворение от 

всичко, което постигате. Мислите ви да се насочват към добро и само 

добро. 

 Иска ми се моите слова да достигнат до всеки от вас и ви накарат да 

се вгледате дълбоко в себе си и това, което мислите. Иска ми се да се 

простите със старите си намерения и чувства, от които нямате никаква 

полза. Да спрете да се съревновавате с това, което смятате, че ви слага най-

отгоре и можете да упражнявате натиск и власт над другите. Спрете 

стремежа си да подчинявате другите на вашите желания и стремежи. 

Спрете да искате другите да са това, което вие искате. Спрете да се съдите 

един друг. Да сте участници в общи престъпления /като това към 

Планетата ви например/, да искате постоянно да сте нещо повече от 

другите като използвате средства и начини, които унищожават човешкото 

достойнство. Нека сте нещо повече, но със средствата на Любовта. Нека 

стремежът на всеки от вас и Светлината му да е по-ярка от тази на 

останалите. Светлината, която излъчва, да осветява колкото се може по-

голямо пространство и привлича колкото се може повече хора с нея. Нека 

излъчвате Светлина, без да се сравнявате един с друг. В Любовта няма 

съревнование. Тя само огрява и твори. Тя само дарява и успокоява. Само тя 

ще ви отведе до невиждани висоти в развитието ви. Изпълнете се с Любов 

и тръгнете напред. Изпълнете се с тази Сила, която носите. Бъдете 

истински синове и дъщери на Бога. Бъдете и ще Бъдете. Ще бъдете това, 

което трябва, това, което Бог избра за своите чада. И нека бъде Светлина! 

   Това е от мен, Тот. 
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Мили мои земни братя и сестри, аз, Архангел Рафаил, се обръщам 

към вас с голяма тревога и болка в сърцето от това, което се случва по 

цялата Земя. Земята е осеяна с трупове на умрели животни по полята, 

горите и океаните. Животни, които са част от творенията на майката 

Природа, част от вашата среда и живи същества, също като вас имащи 

право на живот. Вие сте тези, които причиняване безмислена смърт на 

много голяма част от живите същества на планетата ви. Вие сте тези, които 

унищожавате горите и редки растителни видове, сътворявани с 

хилядолетия от Създателя. Вие сте тези, които волно или неволно 

замърсявате водите и въздуха, който вие самите дишате. Дошло е време на 

всичко това да се сложи край. Дошло е време да не сте пасивни 

наблюдатели на безобразията, които се вършат от вас или около вас. 

Дошло е време да спрете да се правите на безразлични към всичко това, 

което се случва. Дошло е време да се опомните, докато не е станало 

прекалено късно. Вашето бездушие и безучастност към проблемите на 

Планетата ви прави съучастници в това планетарно престъпление.  

Ние, вашите закрилници и помощници от Висините, гледаме на това 

със все по-голяма тревога. Тревога от това, че се унищожавате. Тревога от 

това, че като Божии създания сте способни да допускате всичко това да се 

случва около вас. Тревога от това колко малко цените тези прекрасни 

растителни и животински видове на Планетата си. Тревога от това, че сте 

все по-болни от замърсения въздух, който дишате, и отровената вода, 

която пиете. Унищожавате даже и жизненонеобходими субстанции за 

вашия живот. И вместо да ги спрете и да се опитате да ги възстановите, вие 

търсите техни заместители, които нямат нищо общо с естествените такива. 

Ядете храна, която трудно може да се нарече храна. Поемате напитки, 

които съдържат отрова. Дишате въздух, който се опитвате да прочиствате 

само около себе си. Аз, Архангел Рафаил, ви питам – Докога? Докато не 

остане нищо ценно от Майката Земя? Докато не остане нищо, което да е 

добро за вас, за здравето ви? Докато стигнете до там, че идните поколения 

да нямат шанс за живот. Аз ви питам – Докога? 

Дошло е време да спрете и да се осъзнаете. Дошло е време всеки от 

вас да поеме отговорност за живота си и този на Планетата. Дошло е време 

всеки истински да се осъзнае като част от цялото, като жител на Земята, 

като участник във всичко, което се случва. Всеки един е отговорен за това, 

което се случва. Така, както всеки е отговорен за дома си, семейството си, 

така е отговорен за вашия общ дом – Земята. Планетата Земя е едно от най-

великите творения във Вселената. Една от най-богатите и красиви планети 

във Всемира, едно от най-големите чудеса, сътворявани някога от Божията 

Любов. Тя дава живот на милиони растителни и животински видове, които 

са уникални като творения. Тя е една перла в короната на Твореца. Тя е 



уникална и съвършена. Бог е дал на вас, земните жители, като най-

разумните същества на нея да ù се радвате, да я пазите и да ù благодарите 

за това, че е толкова щедра към вас. Всичко, от което се нуждаете, тя го 

има и ви го дава даром. Дава ви го от сърце и с много Любов, като 

задоволява напълно вашите потребности. Потребности от храна, вода, 

въздух, топлина, минерали и много други неща. Задоволява вашите 

потребности от всичко, което ви е необходимо, за да сте здрави, богати и 

щастливи.  

Нека видим сега какво правите вие като нейни чада, като най-

разумните същества, които непрекъснато претендирате, че няма като вас 

във вселената. Да, във Вселената има безброй разумни същества, но 

наистина никъде няма такива, които така да рушат това, което Бог е създал 

за тях. Никъде няма разумни твари, които да унищожават собствената си 

храна, въздух и вода. Никъде няма такива, които да се отнасят с такова 

неуважение към живота както на себе си, така и на другите живи същества 

около тях. Иска ми се да не се криете един зад друг за всичко, което се 

случва пред очите ви. Иска ми се всеки от вас да разбере, че е част от тази 

разруха на Планетата. Че всеки от вас по някакъв начин допринася това да 

се случва. На всеки от вас пред очите му се случват неща, които не трябва 

да се случват и той гледа безучастно, сякаш това не го засяга.  

Събудете се! Събудете в себе си чувството на отговорност. 

Отговорността пред нещо и пред някого означава, че обичаш. Обичаш 

това, за което си отговорен. Събудете в себе си чувството на отговорност. 

Събудете обичта в себе си. Събудете сетивата си за Обич към всичко около 

вас. Нека това, което се случва, ви засяга. Нека това, което се убива и 

руши, ви заболи за него и го защитете! Защитете Живота си! Защитете 

Бъдещето си! Планетата ви въпреки вашите разрушения е тръгнала нагоре 

по горещото настояване на много от вас. Нагоре, понасяйки със себе си 

огромен товар, с който сте я обременили. Въпреки вашите разрушителни 

действия към нея, тя мисли за вас като за свои деца. Тя мисли за вас като за 

нещо скъпо, така, както прави всяка земна майка. Нейната вяра във вас, в 

доброто, което много от вас носят в душите си, я окрилява. Това дава 

увереност, че ще се справи с еволюционния скок в развитието си така, 

както е замислено. 

Мили мои земни братя, помогнете ù. Помогнете ù, като започнете 

още сега да подобрявате живота си. Променете вашите мисли и чувства 

към добро. Променете вашето отношение към живота си. Научете се да 

виждате какво се случва около вас. Вашето отношение е много важно. На 

всеки от вас, без изключение. Не стойте безучастни към болката на 

другите, помогнете, ако можете. Подавайте ръка за помощ. Проявявайте 

загриженост към всички и всичко около вас. Само тогава ще можете да 

вървите по Пътя, по който сте тръгнали. Само тогава ще можете да 

намалите товара от Майката Земя. Само тогава ще осъществите този 



грандиозен по своите мащаби Преход към Светлината. И ако не го 

направите час по-скоро, ще загубите всичко преодоляно до тук. Проявете 

състрадателност към себе си. Изправете се и се усмихнете един на друг. 

Посрещайте с усмивка Изгрева на всеки нов ден и го благославяйте. Нека 

всеки следващ ден в живота ви да става по-добър от предишния с добри 

дела. Нека делата ви ви накарат да се гордеете с тях. Нека постъпките ви не 

ви карат да се срамувате от себе си. Нека Обичта съпътства всяко ваше 

действие и мисъл. Нека добротата е основна ваша черта в характера. 

Бъдете мили един към друг. Прощавайте си и се обичайте. И тогава няма 

да рушите, защото обичта е градивна сила, която няма равна на себе си. 

Сила, която премахва всякакви прегради между хората. Нека тя съпътства 

всичко, което правите. Нека обичта е тази, която ви сплотява, а не скръбта. 

Иска ми се моето слово да стигне до вас и вашите сърца и разберете всичко 

по начин, който да ви накара да се промените. Да ви накара да разберете 

важността на всичко, случващо се на Земята. Да разберете, че всеки от вас, 

без изключение, трябва да направи промяната в себе си, за да оцелеете. 

Трябва да започне да се вглежда по-дълбоко в себе си и да реши откъде 

трябва да започне. Откъдето и да е, все ще е правилно. Винаги след 

първата стъпка идва и следваща. Огледайте се и ще видите, че и други го 

правят. Подайте си ръце и тръгнете заедно. Когато сте повече, ви става по-

лесно. И колкото повече, толкова по-добре. По-добре за всички вас и за 

Планетата, на която живеете. 

Бъдете по-бързи и по-смели в решенията си, защото Времето не чака. 

Времето на Прехода неумолимо тече и без вашата промяна към добро ще 

се осъществи с големи бедствия и катаклизми. Вие, мили мои земни братя 

и сестри, можете много да помогнете това да не се случи. С вашата обич 

един към друг, към майката Земя можете да осъществите този преход 

безболезнено и лесно. Можете да промените коренно картината на 

планетата такава, каквато е сега. Можете! Стига да искате. И не само 

искате, а и го направите. Започнете още в този миг. В този миг се 

усмихнете, забравете грижите. Забравете миналото. Забравете обидите. 

Забравете всичко, което ви тежи и ви обременява. Оставете този товар. 

Живейте сега с усмивка и благодарност към всичко около вас. Живейте с 

Обич в сърцата си. Не роптайте срещу всичко. Вършете работата си с 

радост. Тогава животът ви ще се промени. Тогава ще бъдете щастливи и 

здрави. Толкова е лесно. Защо правите живота си тежък и труден с мисли, 

които го обременяват. Защо не избирате това, което е по-лесно за вас. 

Когато не можете да се справяте, потърсете помощ от нас, вашите 

приятели от Висините. Ние с радост ще ви я дадем, както сме го правили 

винаги досега. „Искайте и ще ви се даде”, както пише във вашата най-

главна книга. Ще ви се даде не само от нас, а и чрез ваши приятели и 

близки около вас. Ще ви се помогне и даде по начини, по които Бог знае 

как. 



Нека радостните мигове ви обединяват и ви карат да изпитвате още 

по-голяма радост от това, че сте заедно. Бъдете радостни и очаквайте 

доброто. Виждайте доброто. Отчитайте го, търсете го, не го подминавайте, 

защото вие правите точно обратното. Забелязвате само злото и лошите 

постъпки. По вашите медии се отчита и търси само лошото. По този начин 

хиляди хора едновременно задържат вниманието си върху него и така го 

подхранват с мислите си. Разрушителните енергии са навсякъде около вас. 

За съжаление това е вашето ежедневие и повечето от вас, без да искат и да 

го осъзнават, стават съпричастни към злото, като го разпространяват. 

Променете нещата. Започнете умишлено да не пускате телевизорите си и 

четете вестници,  които с първите заглавия ви ужасяват. Не ги слушайте! 

Не ги четете! Нямате полза от това. Никой няма полза от това. Вибрациите 

ви са толкова снижени, че само с искрено желание и малко повече воля 

може да започнете да се променяте. Само с този тих протест срещу всичко 

зло, което се излъчва, можете да успокоите душите си и да започнете да се 

променяте. Умишлено се насочвайте към позитивното, към това, което ви 

радва, към това, от което се възхищавате. Не бъдете част от стихийната 

енергия, която тече покрай вас. Вашата воля да промените себе си към 

добро ще ви отведе към това, което е правилно и най-добро за вас.  

Промяната за всички вас е необходима повече от всякога. Повече от 

всякога вашите по-високи вибрации са нужни и на майката Земя. Повече 

от всякога тя очаква тази промяна от вас. Направете го. Сега, докато не е 

станало прекалено късно. Включете се към енергийни практики, чрез 

които ще го постигнете по-бързо и по-лесно. Достатъчно много има такива 

в момента на земята. Имате голям избор. Направете своя избор. Променете 

себе си и живота си. Не чакайте. Излезте от общия негативен поток. 

Влейте се в потока от Любов и Светлина. Тръгнете по пътя към 

Светлината. Това е вашето бъдеще. Това е начинът да стигнете по-бързо до 

там, закъдето сте тръгнали. Това е начинът да се извисите. Това е начинът 

да достигнете Висините. В противен случай голяма част ще останат 

завинаги в ниските вибрации на материята. Ще останат задълго в мрака и в 

състоянието, което вие наричате „ад”. Нека не се заблуждавате, че някой 

друг вместо вас ще трябва да го направи. Всеки сам извървява своя път 

към съвършенството. Всеки сам достига до определени нива в своята 

еволюция. Можете да се придвижите много бързо напред. Направете го, 

докато не е станало късно, както за вас, така и за вашата Планета. Изборът 

трябва да го направите сега. Изборът да тръгнете в друга посока, различна 

от тази, в която се движите в момента, ще определи вашето Бъдеще. 

 Съжалявам, ако това, което чувате, ви звучи стряскащо. Замислете 

се и ще видите, че е точно така. Няма вече време, за да се заблуждаваме и 

се надяваме, че някой друг вместо вас ще ви изведе от калта, в която сте 

затънали. Не всички, разбира се, но те все още са твърде малко. Силата им 

не е достигнала до ниво, което да е достатъчно да свърши цялата работа. 



Присъединете се към тях. Помогнете им с вашата енергия. Помогнете им с 

вашата Светлина и всичко ще тръгне много бързо напред и нагоре. 

Началото е сложено. Друг път назад няма. Пътят е този, вие вече сте 

тръгнали. Ускорете вървежа си, като си подадете ръце с обич в сърцата си. 

Като не се обръщате назад и забравите миналото. Като забравите всичко, 

което ви е наскърбило. Като го освободите от душите си като нещо 

ненужно, като товар, който ви тежи. Носете със себе си само това, с което 

можете да се гордеете. Само това, което ще ви дава сили да продължите. 

Нека в този път сте заедно с чисти души и сърца. С чисти умове и ръце. 

Нека вървим напред с усмивка и благодарност към Живота. Нека Животът 

ви е огрян от Светлина! От Божията Светлина! Сега и за вечни Времена! 

 

Аз, Архангел Рафаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 2012 г. 

 

Скъпи мои земни братя, аз, Архангел Михаил, се обръщам към вас с 

тези слова, за да ви уведомя, че процесът, който тече отдавна на земята по 

Възнесението на вас и вашата Планета, е към своя край. Вие извървяхте 

един дълъг и труден път на осъзнаване, който изстрадахте чрез много 

болести и сътресения. И въпреки това успявахте крачка по крачка да се 

придвижвате напред. Много от вас съвсем съзнателно, а голяма част 

напълно несъзнателно се насочихте към невиждани за вас до този момент 

Висоти. Моята радост от това, което се случва, е много голяма, защото вие 

успяхте да преодолеете неимоверно големи трудности, свързани с вашето 

израстване като същества, създадени да даряват Любов и Светлина. 

Скъпи мои земни братя, наближавайки края на този труден за вас 

Път, трябва да разберете, че промяната, която става с вас и вашите тела, е 

необходима, за да можете да издържите на новите вибрации и Енергии, 

които в бъдеще ще трябва да излъчвате, за да оцелеете. Вашето оцеляване 

сега и в бъдеще зависи много от това каква работа ще извършите със себе 

си. Вашето оцеляване е изцяло във вашите ръце. Много от вас знаят за 

какво говоря, но много голяма част от вас, земните хора, не се замислят и 

смятат, че тези послания не са чак толкова важни и ги четат като интересни 

четива. Не, мили мои, тези послания са продиктувани от нас, вашите 

помощници от други измерения, с една цел – за ви накараме да се 

замислите колкото се може по-скоро и да промените вибрациите си, т.е. 

това, което излъчвате. Това, което излъчвате като цяло, засега не е 

достатъчно, за да осъществите тази грандиозна промяна, към която сте се 

насочили. Не са достатъчни хората, излъчващи Любов и така, внасяйки 

сила в общия процес, да определят безпроблемното осъществяване на този 

грандиозен план. Нека тези, които досега не са имали смелостта и волята 

да го направят, да побързат. Нека тези, които мислят, че това са само 

празни приказки и това не е истина, да се замислят и започнат промяната в 

себе си, за да не стане прекалено късно за тях и за много хора около тях.  

Иска ми се това да не ви прозвучи като заплаха, да не ви уплаши, 

защото това в никакъв случай не е моята задача, а да ви накара да вземете 

решения, с които ще подсигурите вашето бъдеще. Неслучайно ние, вашите 

помощници, изпращаме толкова много послания, предупреждения, 

медитации, съвети за духовно израстване чрез нашите посланици на 

Земята. Не е случайно, че и сега за пореден път го правя, тъй като краят на 

вибрационния преход наближава, а ситуацията на Планетата ви е такъв, че 

буди тревога у мен и всички мои приятели. Тревога за това какъв ще е 

изходът от всичко това, ако повече хора на земята не осъзнаят и не спрат 

да излъчват чувства и емоции, разрушителни както за тях, така и за Земята. 

Нашата загриженост произтича от факта, че много от земните жители 

нехаят за живота си и живота на другите земни същества. Иска ми се по-



често да се притичвате на помощ на всяко живо същество, което се нуждае 

от това. По-често да забелязвате болката на другите и да им помагате по 

начин, по който можете. По-често да отчитате нередностите и да се 

стремите да ги отстранявате, като дискутирате открито и така да стигате до 

решения, които ще променят нещата към добро. По-често да протягате 

ръка за помощ, а не да извръщате глава с безразличие. По-често да се 

усмихвате и окуражавате тези, които правят своите първи крачки в дадено 

начинание. По-често да изпитвате състрадание вместо порицание. Да 

спрете да се унищожавате с думи и действия, които да ви изкарват задълго 

от нормалното ви състояние.  

Иска ми се да започнете да се държите по начин, който ще ви 

направи достойни да се гледате един друг в очите. Ще ви накара да се 

чувствате като хора, спокойно от това, че всичко, което сътворявате, носи 

радост на другите, че всичко, което излъчвате, е градивно, а не деградивно. 

Всичко, което изграждате, да е такова, че да можете да се гордеете с него. 

Вашите мисли, насочени към когото и да било, да могат да носят 

успокоение и на вас, и на околните. 

Много ми се иска да вярвам, че това, което излъчвате чрез мислите 

си, е това, което наистина искате да е и изгражда вашата реалност. Много 

от вас дори и не съзнават каква разрушителна енергия излъчват. Енергия, 

която руши най-напред вашето здраве - както физическо, така и духовно. 

Вашият начин на мислене е основния двигател на живота ви. Чрез мислите 

си вие построявате такъв живот, какъвто искате да бъде. Вашият живот е 

изцяло изграден от вас. Той е това, което сте вие. Той се движи в една или 

друга посока от вашето желание. Проявявайки воля да следите и 

контролирате мислите си, вие можете да насочвате всичко, което искате, 

към желаните от вас неща. Всичко, което искате, може да бъде ваше или 

такова, каквото желаете. Аз вярвам, че нито един от вас не иска животът 

му да е нещастен, да бъде съпътстван от провали и неуспехи. Всеки от вас 

иска да е здрав и да живее в изобилие, да се радва на живота и на това, 

което постига. Всеки от вас иска да е щастлив по начина, който е добър за 

него. Всеки избира своя път и своята реалност. Затова не бъдете пасивни 

наблюдатели на живота си, а започнете да го изграждате такъв, какъвто 

искате да е той. Не насочвайте мислите си в една или друга посока, водени 

от външни фактори, нямащи нищо общо с вас и вашия живот. Не се 

оставяйте да ви повличат стихийни процеси, от които трудно можете да се 

освободите. Включвайки се постоянно в неща, които достигат до вас по 

един или друг начин, задържайки ги в себе си, вие стопирате вашето 

развитие като духовни същества. Държите съзнанието си на много ниско 

вибрационно ниво и така не можете да подсигурите вашето духовно 

израстване. Огромна част от вас са стопирали енергиите си ниско в 

материята и не могат да намерят сили да излязат от това състояние, 

обвинявайки всички и всичко за неблагополучията си. Не могат да се 



вгледат в себе си, да осъзнаят, че са изпълнени с недотам добри чувства. 

Не могат да видят и се съсредоточат само върху нещата, които касаят тях и 

живота им и да потърсят решения за промяна. А промяната ще настъпи 

само тогава, когато осъзнаете, че вие и само вие можете да я направите. 

Много е важно вашето желание да се вглеждате във всяко ваше 

действие, във всяка ваша мисъл, насочена към недобро и да я замените с 

позитивна такава. Вашата насоченост към собствената ви енергия може да 

промени тотално всичко, случващо се с вас и около вас. Всичко във вашия 

свят може да изглежда по коренно различен начин. Всичко около вас може 

да започне бързо да се променя в положителна насока. И колкото сте 

повече, толкова повече това ще повлиява и на останалите. И колкото 

повече от вас осъзнаят значението и силата на положителното излъчване, 

толкова по-лесно ще тръгнете напред и ще достигнете Висотите, към които 

сте се насочили. Колкото повече от вас го осъзнаят и намерят сили за 

промяна в себе си, толкова общата ви сила ще е по-голяма.  

Вие вече сте в ерата на Водолея. Ера, където успехът се постига само 

с общи усилия (а не с конкуренция). Колкото повече се единявате, толкова 

по-силни ще бъдете. Колкото сте по-сплотени и единомислещи в групата, в 

която живеете, работите, творите, толкова по-успешни ще бъдете. Нека ви 

обединяват общите задачи, общите цели, общото добро, за да можете по-

лесно да вървите напред. Нека заедно се справяте с трудностите и с 

проблемите в ежедневието си, за да не удължавате безсмислено пътя, по 

който сте тръгнали. Обединявайки усилията си за всяко начинание, то ще 

се случва по-точно, по-лесно и по-добре за всички. Имайте вяра един в 

друг. Разчитайте един на друг и си помагайте вместо да си пречите. Всяка 

ръка, протегната за помощ и подкрепа, ще ви направи по-силни. Вашата 

воля всичко това да е така е от голяма значение в този момент за вас и за 

майката Земя. Вашата воля за промяна е от огромно значение за всичко, 

което предстои да се случи. Участието на всеки един от вас като част от 

общото земно цяло е жизнено необходимо и важно.  

Имайки предвид необратимите процеси, които текат в момента, аз, 

Архангел Михаил, ви заявявам, че всичко, което се случва на Земята, е 

обусловено от вас и вашите мисли и действия. Всичко, ставащо с 

Планетата ви, става с ваше участие. И нека вашето участие е такова, че да 

подпомогне Прогреса. Нека вашето участие даде тласък на прехода. Нека 

вашата воля за промяна към добро бъде нещото, което ще допринесе 

всичко да се случи без тежки катаклизми и сътресения. Само от вас зависи 

да покажете в реалност силата си, която притежавате. Във всеки от вас има 

огромен потенциал от градивна сила и енергия. Потърсете я. Извадете я. 

Използвайте я за добро. Обединете усилията си, за да осъществите 

Промяната. Осъществете това, което Бог избра за вас и вашата Планета.  

Това, към което вървите, изуми цялата Вселена. Отвсякъде са 

вперили очи към вас и вашето Извисяване. Не са малко и тези, които 



очакват провала ви и не вярват, че ще се справите. Назад във Времето сте 

имали много провали и по-малко Възходи. Този път изборът за вас и 

вашето Бъдеще е генерален и връщане назад няма. По-голяма част от Пътя 

е преодоляна, остават още няколко крачки. За да ги извървите, трябва да се 

обедините. Обединете силите си и ще стигнете Сияйни там, където сте се 

запътили. Ще стигнете големи висоти и ще освободите Духа си, тъй дълго 

задържан в изолация от много от вас. Нека Духът ви полети и покаже 

способностите ви на Творяща Сила.  

Вашето желание да стигнете до края е огромно и аз вярвам, че ще 

успеете. Ще успеете да покажете на Вселената, че ще осъществите това, 

което сте замислили. Ще изпълните голямата си Мисия на Светли 

същества, които могат да достигнат далеч в стремежа си към Светлината. 

Вашата упоритост и желание да достигнете до края ще смае Всемира. Ще 

накара и най-големите скептици да повярват в непобедимата сила на Духа, 

в непобедимата сила на стремежа към Добро.  

Още малко усилия от ваша страна и това ще се случи. Ще се случи, 

защото така е замислено. И нека се случи по начин, по който може всички 

вие да сте там. Всички да присъствате на мястото, отредено ви от Бога. 

Неговото желание и на всички нас, вашите закрилници от Висините, е да 

успеете. Да успеете да се справите с това велико начинание. Вашият взор е 

напред към Светлината. Вашият устрем е невероятно голям. Увеличете 

силата си! Включете се колкото може повече в това велико Пътешествие 

към Светлината. Възползвайте се от това, което много ваши събратя са 

направили за вас дотук и ги подкрепете. Подкрепете ги с Любов и доброта. 

Влейте и вашата Божествена сила в общия поток от Светлина.  

В тези последни участъци от Пътя е нужна силата на много от вас, 

мили мои земни братя. Не я дръжте заключена в сърцата си, а я извадете и 

я излъчвайте. Разпръсквайте я навсякъде около вас. Дарявайте я на всеки, 

когото срещате по Пътя си. Влейте я в общия поток на Любовта. Нека с 

общи усилия извървите докрай Прехода. Нека Любовта ви води във 

всичко, което правите. Нека Обичта ви не позволява да се руши около вас. 

Защитете живота си. Защитете Природата, защитете Бъдещето на децата 

си. Не бъдете пасивни наблюдатели на разрушенията, които се случват 

около вас. Дошло е време да изразите гражданската си позиция за всичко 

случващо се. Да кажете „НЕ” на всичко, което не ви харесва, по начин, 

който не наранява и руши, по начин, който да стресне и стъписа тези, 

които се водят от алчността си и незачитането на природните закони. Вие 

сте много повече от тях и когато сте заедно, можете да показвате и 

демонстрирате силата си. Влейте я в общия устрем към Добро и Промяна. 

Бъдете съпричастни. Не оставяйте вашите братя сами. Нека всеки даде 

своя дял. Не бъдете пасивни наблюдатели на процесите, течащи около вас. 

Всеки от вас е силен толкова, колкото и останалите. Всеки от вас е част от 



Бога. Повярвайте си и покажете това, на което сте способни. Покажете 

силата на Любовта. Силата, по-голяма от която във Всемира няма.  

Това беше моето послание към вас, мои земни братя, моят апел да 

осъзнаете час по-скоро важността на всичко, случващо се в момента на 

Планетата Земя. Нека всички вие заедно с нея бъдете там, закъдето сте се 

запътили. От вас зависи! И само от вас! 

Аз, Архангел Михаил, ще ви подкрепям и подпомагам в добрите ви 

дела. Аз вярвам във вас. Повярвайте си и вие. 

 

Ваш приятел и закрилник от далечни времена 

Архангел Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Това послание е предадено от много извисен учител, познат на 

България и света, оставил несметно духовно богатство в съкровищницата 

на българската езотерична литература. Той пожела да се включи в тази 

книга, защото сметна, че моментът е такъв и трябва да се обърне към 

българския народ, да даде своя дял в осъществяването на този грандиозен 

Преход към Светлината. Нека читателите сами преценят това, което той 

иска да им каже и към което ги призовава. 

 

 

 

 

Август 2012 г. 

 

Аз, Петър Дънов, се обръщам към всички българи с молба да отворят 

сетивата си за промените, протичащи в този момент из цялата Земя. Земя, 

дала живот на всички вас и на хиляди животински и растителни видове. 

Нейната воля всичко, което е създала, да оцелее е огромна. Нейното 

желание да запази чадата си от изчезване и унищожение е неимоверно 

голяма. Нейната болка от загубата на много нейни творения е неописуема. 

Затова отворете сетивата си и чуйте нейните вопли. Чуйте плача на 

майката Земя. Прегърнете я и я успокойте. Нека си подадем ръце и я 

прегърнем. Нека заявим нашата готовност да ù се притечем на помощ, 

нашата готовност да се включим в Процеса на Извисяване.  

Вие, сегашните жители на Планетата, сте зараждащата се шеста раса, 

за която толкова много съм ви говорил. Вие сте тези носители на новите 

енергии, необходими на вас и на Планетата ви, за да се осъществи 

изчакването на по-високо ниво в еволюционното ви развитие. Вашата роля 

в този процес е изключително важна. Наложително е всички да се 

включите в изграждането на енергийната Сила, необходима да се 

осъществи Квантовия скок от вас на Земята. Да протече по-леко както за 

нас, така и за нея. 

Братя българи, вие сте едни от най-будните и извисени хора на 

Планетата. Вие живеете на едно от най-заредените с духовна сила място. 

Вие можете много по-лесно и много по-бързо от останалите хора по Земята 

да се заредите с Божествена енергия и да подпомогнете процесите на 

извисяване. Вие с много по-малко усилия от който и да било можете да 

постигнете това, което други нации постигат за столетия. 

Във вашите вени тече кръв, която съдържа Светлинни гени, носители 

на всичко, необходимо за Промяната. Тези гени са заложени във вас от 

векове и аз съм ви го казвал неведнъж. Точно сега е моментът да покажете 

пред света, че сте способни и можещи. Да повярвате в себе си и в това, 



което сте и да включите своята сила за общото благо. Да намерите сили в 

себе си и да заявите пред Всемира, че сте наистина носители на 

Светлинния Божи ген. Вашата подкрепа и участие в процесите е 

наложителна. В момента в България има много духовни групи, които дават 

своя принос, но те не са достатъчни.  

Много от вас имат приятели, които участват в тях, и вие ги знаете. 

Много от вас даже не се и замислят каква огромна духовна работа 

извършват те. Не бъдете само наблюдатели. Включете се в практики, които 

бързо ще ви изстрелят нагоре. Усетете атмосферата на енергиите, които 

протичат на тези места. И вярвайте ми, това ще ви хареса. Това ще е много 

различно от всичко, което сте усещали до този момент в живота си. Всяка 

вибрация от Любов и Светлина, преминаваща през тялото ви, ще ви накара 

да се чувствате различно. Ще ви накара да преживеете неща, които не сте 

си представяли, че можете да чувствате.  

Вашите вибрации ще се повишат и ще станат в синхрон с тези на 

Земята. Тя очаква това от вас. Да сте в синхрон с нейните вибрации. Да 

звучите в една и съща тоналност и да изживеете Прехода като една 

съвършена симфония на Любовта. Симфония, изпълнена от инструменти, 

звучащи красиво и допълващи се един друг. Всеки инструмент в тази 

симфония има своето неповторимо и уникално място. Всеки звук трябва да 

е в съзвучие с останалите, макар и различен. Всеки от вас да бъде участник 

в този велик концерт на Времето. И времето за него е точно сега. В 

никакъв случай не трябва да го пропускате, защото това би било пагубно за 

всички. Пагубно за всички вас, строители на Новото Време.  

За първи път в историята на Земята една човешка цивилизация се 

заменя с друга без тотална смяна на индивидите. За първи път това се 

случва плавно и почти неусетно за вас, жителите на Земята. За първи път 

една раса ще бъде заменена с друга по начин, който ще спести много 

разруха и ще тръгне от място, което вече е построено това да се случи. И в 

тази смяна може да има много катаклизми, но този път това зависи изцяло 

от вас и вашето желание да ги предотвратите. Вашето желание да стигнете 

там, закъдето сте се запътили, е от огромно значение. Вашите вибрации на 

Любов ще ви тласкат напред. Вашият стремеж да стигнете до края на пътя 

ще ви направи съпричастни към това велико дело на Твореца. 

Вие, българите, може да дадете много в общия поток на Светлина, 

защото имате много Закрилници и Помощници. Можете да дадете много, 

защото сред вас има много светли същества, преродени в този момент на 

Земята. Има много хора, които могат да ви помогнат да тръгнете напред в 

Духовността, стига да го поискате. Стига да разберете колко е важно това 

за вас и всички около вас. Стига да осъзнаете, че вие сте духовни същества 

в човешки тела. Вие сте Божии чада, създадени да живеят в хармония и 

разбирателство. Вие сте това, което е и Бог. А Бог е всичко.  



Бог е всичко, което е Енергия. Бог е всемогъщ. Бог е Светлина вечна. 

Бъдете и вие Светлина. Излъчвайте Доброта. Излъчвайте Любов. Обичайте 

всичко и всички и тогава България ще засияе със Светлина, която няма да 

има равна на себе си. Тогава всяко зло ще се стъписа. Тогава животът ви 

ще се промени. Ще тръгне в посока, различна от тази в момента. Ще 

бъдете спокойни и щастливи от това, което Сте. Бъдете здравомислещи и 

опитайте да промените живота си. Опитайте да излъчвате само това, което 

ви носи добро и напредък. Приемайте с радост всичко това, което вършите, 

без да роптаете. Влагайте сърце и разум във всяко начинание. Бъдете 

толерантни към хората около вас. Бъдете с другите такива, каквито искате 

те да бъдат с вас. Всяко ваше действие да бъде продиктувано от Любов. 

Всяка ваша дума да излъчва благост и да стъписва гнева и 

недоброжелателността. Опитайте и ще се уверите в това. Ще се уверите в 

силата на своя Дух. Ще разберете, че това, което излъчвате, това и ще 

получавате. Това, което дарявате най-много, това и ще получите най-

много. Вселенските закони работят безотказно. На тях се подчинява 

всичко, което е Енергия. Това, което творите днес, същото ще получите 

утре. Започнете да изграждате това, което искате да имате в бъдеще. 

Бъдете настоятелни в избора си. Избирайте всичко онова, за което 

мечтаете и смятате, че е добро за вас. Неко изборите ви правят щастливи. 

Нека те са такива, че да не вредят на никой и нищо.  

И тогава ще бъдете спокойни за вашето Утре. Оставете тревогите. 

Оставете съмненията. Очаквайте само Добро и то ще се случва. Нека 

добрите мисли да са винаги с вас. Нека бъдете винаги с добри намерения. 

Нека устремът ви към добро не секва и тогава ще разберете и почувствате 

наистина промяната. Тогава ще усетите силата си на духовни същества. 

Ще разберете, че можете да създавате всичко, което поискате.  

Настанало е времето вие да осъществите този Преход по начина, 

който подобава на нас като Божии чеда. На вас се падна честта да 

участвате в този Велик Преход към Доброто. Вие ще изпълните задачата, 

поставена пред човечеството отпреди стотици години. Вие ще сте тези, 

които ще осъществят този невиждан до този момент скок в развитието на 

дадена планета. Нека това остане в съзнанието на всички ви като най-

светлото дело, случило се някога във Всемира. Всички вие ще се гордеете, 

че сте преки участници в този процес. И нека бъдете истински участници в 

него. И нека всеки от вас се включи в общото дело. Нека сърцата ви се 

отзоват на повика на Любовта.  

Вашата Обич ще подпомогне случващото се, ще ускори движението 

на Земята. Тя полага неимоверни усилия, за да върви нагоре и без вашата 

подкрепа трудно ще извърви Пътя. Нека й помогнем сега. Нека я 

подкрепим с всеотдайност и обич един към друг. Нека не утежняваме и без 

това тежкото й състояние. Тя стене от болка от това, което много от 

земните жители й причиняват. Тя страда от всичко негативно, изливащо се 



в атмосферата й. Тя се бори с всички отрови, изливащи се върху нея и се 

стреми въпреки всичко да дава живот на всички живи същества. През 

последните години умората й от тази борба се прояви. Силите й намаляха в 

момент, когато са й тъй нужни. Сега, когато трябва да направи своя 

еволюционен скок, всички вие трябва да й помогнете. Трябва да й 

помогнете, за да оцелее и тя и вие, нейните деца. Бъдете такива, каквито 

трябва да бъдете – излъчващи Любов и Светлина. Бъдете в единомислие с 

нея и Божествения план. Бъдете светли и достойни участници в Прехода. 

Имайте силата и смелостта да изявите най-доброто от себе си. Най-

доброто, на което сте способни. Отминавайте с усмивка всяко зло, опитало 

се да ви отклони от Пътя. Не поглеждайте назад. Сега, в този момент, 

бъдете това, което сте. Бъдете Сияйни с Любов в душите си. 

Оставете зад себе си всичко преживяно до този момент. Не 

застопорявайте енергиите си в миналото, то вече не ви е нужно. Не 

гледайте назад с носталгия или гняв. Не хвърляйте силите си напразно. 

Усетете енергиите на днешния ден. Усетете промяната. Изпълвайте се с 

радост от новия ден и го заредете с вашата Обич. Всеки нов ден да бъде 

все по-светъл и по-добър от предишния. Наслагвайте добро и благодарност 

към всичко, което преживявате. Вашето различно отношение към света ще 

промени бързо вашата реалност. Ще ви донесе много преживявания, 

неизпитани досега. Изпълвайте с радост дните си. Това зависи само от вас. 

Изборите, които правите, са само ваши. Никой, освен вас, не може да 

нареди какво да изберете – радост или тъга, благодарност или недоволство. 

Никой, освен вас, не може да промени вашата реалност. Тя ще е такава, 

каквато вие искате. Тя ще е наситена с това, което вие излъчвате. 

Започнете да работите целенасочено по този въпрос. Да правите своите 

избори осъзнато. Да туширате всичко негативно, избликващо от 

съзнанието ви. Да изчистите това, което ви задържа в духовното ви 

развитие. И не след дълго няма да е нужно да го правите. Позитивните 

енергии ще са постоянен ваш спътник. Всичко, което ще излиза от вас, ще 

бъде само добро – Любов и Светлина. Тогава нищо и никой няма да бъде в 

състояние да ви ядоса или нарани. Нищо няма да бъде в състояние да ви 

извади от нормалното ви емоционално състояние. 

Сега е времето да постигнете точно това. Сега е времето да бъдете 

това, което е нужно, за да се включите във вибрационния преход на 

Земята. Вие като нейни жители трябва да сте съпричастни към случващото 

се, защото сте част от нея. Вие като най-разумните същества на Планетата 

трябва да проумеете с разума си необходимостта да направите тази 

промяна със себе си, да направите тази крачка напред в развитието си. 

Само не чакайте другите да го направят. Други да свършат и вашата 

работа. Отговорността за това е във всеки от вас. Всеки управлява 

собствения си живот. Всеки е част от цялото. Всеки подпомага или спъва 

общия процес. Всеки има дял във всичко случващо се. 



Искам да ви уверя, че моментът е такъв, че без колебание от ваша 

страна се налага да поемете по Пътя.  Без колебание да се включите в това, 

което вече е стигнало много напред. Да се включите към хилядите Светли 

души, поели към мястото, където всички трябва да стигнете. Нека 

Светлината на всеки от вас се включи към общия поток от Светлина. 

Светлина, огряваща вече голямо пространство от Планетата. Влейте се и 

вие в нея. Дайте своя принос в общото Дело. 

Братя българи, спрете да се корите един друг. Спрете да 

недоволствате от всичко и всички. Спрете да искате някой друг да подобри 

живота ви. Някой друг да свърши много неща, които вие можете и сами. 

Спрете да търсите вината за всичко извън вас. Замислете се за вашия дял 

във всичко случващо се. С вашето негативно отношение вие още повече 

затруднявате живота си и този на другите около вас. Излъчвайки 

негативни мисли и емоции вие задържате вашето развитие. 

Аз, Петър Дънов, ви казвам, че имате огромен потенциал за развитие. 

Огромен духовен потенциал като нация и като индивидуалности. Имате 

голям шанс да тръгнете в своето духовно развитие напред, а оттам и във 

всяко едно отношение. Имате този шанс сега. Не го пропускайте. Вие сте 

избран народ. Вие можете да бъдете водеща сила на Земята. Вашият глас 

може да се чува навсякъде по света. 

Аз вярвам в доброто във всеки от вас. Вярвам, че ще съумеете да се 

издигнете над ниските вибрации на Егото и ще включите силата на Духа в 

живота си. Ще покажете като народ своята сила. Аз вярвам във вас. 

Повярвайте си и вие. Повярвайте в несломимата сила на Духа. Повярвайте 

във величието на Бога! И знайте, че той ще ви води винаги напред и 

нагоре. Ще ви отведе там, където не сте и мечтали да стигнете. Бъдете 

истински Божии творения, истински деца на Светлината. Бъдете!  

Аз, Петър Дънов, ще съм до вас винаги, защото вие сте моят народ. 

Защото и аз съм част от вас. Вашата заслуга за всичко случващо се ще бъде 

отчетена от Бог и от света. Вашият принос в този процес на Извисяване 

може да реши до голяма степен изходът от това Велико събитие. Вашите 

възможности са толкова големи, че даже и сами не можете да ги осъзнаете. 

Извадете Доброто от себе си. Извадете Любовта и я дайте на света. Влейте 

вашата сила в общия процес.  

И нека бъде Светлина, сега и за вечни времена! 

Амин 

 

Ваш приятел, Петър Дънов 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Благодаря на всички извисени учители, 

които ми се довериха и решиха чрез мен тези 

послания да достигнат до хората. 

 

  Благодаря на моята приятелка Елка, 

чрез която за първи път усетих силата на 

Любовта, изливаща се върху нас от 

Висините. 

 

  Благодаря на всички от голямото ми 

семейство за това, че винаги са до мен и ме 

подкрепят. 

 

  Благодаря на учителя ми от Тибетска 

академия Сатя Ео`Тхан за знанията, които 

ми даде. 

 

  Благодаря на всички мои приятели от 

Център за духовни практики Майа в гр. 

Сандански за това, че са толкова добри и 

отзивчиви. 

 

Т. С. 


