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Предговор 
  

Оваа книга е вистински производ на интернетот. За време на моите научно-истражувачки 
активности во 80-тите, јас користев некои научни "банки на податоци" што може да се смета 
за претходник на интернетот. Банките на податоци работеа несмасно, пристапот до нив беше 
ограничен, и услугите беа многу скапи. Сепак, постоењето на такви банки на податоци беше 
прифатено во тоа време како вистинска револуција во информациите и обработката на 
податоци од страна на сите научници како мене, кои започнаа со своите научно-
истражувачки активности во старите библиотеки и трошејќи многу време минувајќи низ 
рачно напишани или наштампани каталози, кои понекогаш беа стари по 200-300 години. 

Кога интернет беше нашироко воведен во 90-тите години, моите очекувања беа многу 
разочарувачки. Квалитетот на повеќето информации беше срамотно лош, во најдобар случај, 
конфузен и со мала научна или духовна вредност. Неколкуте научни списанија кои почнаа да 
се објавуваат на интернет беа толку скапи како и нивните хартиени верзии и не обезбедиуваа 
за секого интерактивни услуги, како што некои пребарувачи како Google подоцна го 
направија. Наскоро сфатив дека интернетот е огледална слика на нецензурирани мисли, 
идеи, верувања и конфузијата на човештвото, и колку наивен мора да сум бил во минатото па 
да сметам дека вистинската интелигенција е заедничка вредност меѓу луѓето. 

Сфатив дека традиционалните библиотеки, кон кои чувствував привлечност од моето рано 
детство, никогаш не биле вистинска вивисекција на човековите менталитет, туку на 
најдобриот и духовниот негов дел. Интернетот навистина започна како клозет на ментален 
измет на човештвото. Јас немам намера да бидам премногу строг кон човештвото - Јас 
едноставно правам непристрасно, објективно набљудување. Многу е променето одтогаш, и 
подобрувањето во некои области е повеќе од очигледна. Но, мене се уште ми недостигаат 
интелектуални аспирации кои нас не прават просветлени суштества во овој медиум. 

Кога започнав со последната, најинтензивна фаза од мојот процес на светло тело во 1999 
година, решив да го бојкотирам овој нов масовен медиум и да се префрлам на телепатија. 
Веќе не можев да ја носам негативноста, која интернетот ја емитуваше во тоа време. 
Предноста на телепатијата е дека тоа е истовремено, заштеда на време, емотивно многу 
поинтензивно од пишаниот збор, и секогаш прецизна во пренесуваните информации. 

Мојот бојкот траеше повеќе од десет години, додека не бев повикан од моето повисоко Јас во 
есента 2010 година за да ги проверам најновите канализирани информации на интернет и да 
направам анализа на менталните и духовните услови, во кои просветлените работници 
работат во светот. За оваа морам да додадам дека зборувам или користам неколку јазици, 
вклучително бугарски, германски, англиски, италијански, француски, руски, и некои други 
словенски јазици. 

Сега, кога јас се приближувам кон крајот на мојата сегашна инкарнација и договорот на 
мојата душа како инкарнирано човечко суштество е речиси исполнет, јас дефинитивно може 
да кажам дека мојота главна мисија на Земјата секогаш била изработка на длабока анализа на 
човековите интелектуални достигнувања во сите области на духовна активност и во 
оценување на сите човечки грешки и ментални конфузии од кои потекнува Мракот на оваа 
планета. 

Оваа мисија започна со природните науки и филозофијата, но наскоро стана многу поширока 
и ја вклучи политиката, економијата, историјата, религијата, тривијалното човеково 
размислување, социјалното однесување, и човечките емоции. Конечно, морав да се справам 
со современата езотерија, што е лоша замена за човековата Гностика, која е развивана од 
страна на многу одлични мислители во минатото, како Хераклит, Платон, Аристотел, 
Сократ, Плотин, Декарт, Спиноза, Лајбниц, Кант, да именувам некои од нив. 

Ниту едно од нивните учења не може да се најде во денешната езотерија а особено во 
бројните канализирани пораки од 4та и 5та димензија, иако овој, во историјата на модерното 
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човештво, уникатен трансфер на информации од повисоките астрални сфери врз нивото на 
земјата требаше да биде продолжување на духовните настојувања на овие одлични 
мислители во минатото. Вистинско знаење може да се развие само од јасно разбирање на 
духовното наследство на човештвото. Највосхитувачка карактеристика на современата 
езотерија е нејзиниот длабок недостаток на било какво историско, филозофско, и културно 
потекло. Тоа е декларација за интелектуален стечај. 

Сите просветлени работници, до кои дојдов досега, немаат апсолутно никаква вистинска 
научна позадина и со тоа ни разбирање за теоретските и интелектуални недостатоци на 
сегашните емпириски науки кои се закотвиле на оваа планета. Тие никогаш не направиле 
било каков обид да ги признаат овие недостатоци во човековите научни размислувања или да 
ги испитат можностите, како тие можат да бидат елиминирани од гледна точка на вистинско 
духовно знаење. 

Со други зборови, тие не успеаја да ја разбераат вистинската цел на овој голем трансфер на 
божествени информации од повисоките духовни сфери, која е, на прво место, функцијата да 
се надмине ограниченоста на денешните научници, чии идеи во длабока мера го формираат 
нашето современо технолошко општество. Во моментов, практично не постои дијалог меѓу 
научниците и просветлените работници како би се прилагодиле или можеби збогатиле 
нивните погледи за светот. Овој недостаток на комуникација ги парализира интелектуалните 
расудувања на двете групи. 

На пример, повеќето канализирани пораки се пренесуваат во усна (во транс) или писмена 
(автоматско пишување) форма. Во исто време многу канали ги прават своите медиуми 
свесни за фактот дека оригиналните информации што ги добиваат се во чисто енергетска 
форма и дека оваа информација треба да се разреди и трансформира низ многу енергетски 
нивоа во усна или писмена форма, и дека оваа енергетска трансформација мора да се справи 
со многу енергетски отпори и ограничувања во рамките на менталното и емоционалното 
тело на канализираниот ентитет. 

Главно енергетско ограничување е сепак структурата на човечкиот јазик, кој е 
секвенцијален и несоодветен за да ја искаже истовременоста, мултидимензионалноста и 

синхронизираноста на информациите од повисоките сфери кои ја креираат човечката 
реалност на земјино ниво во второстепен начин. 

Оваа информација може да се најде во многу канализирани пораки. Тоа е црвено знаме на 
многу канали за сите инкарнирани лица кои ги читаат нивните пораки да почнат да 
размислуваат за структурата на човечките јазици и како тие го ограничуваат обемот на 
информации кои доаѓаат од повисоки сфери. Ова е огромна Гностичката тема, чија теоретска 
важност допрва треба да биде откриена. Сепак, јас не најдов ниту еден просветлен работник 
или медиум кој ова го сфатил сериозно и направил обид да се анализира човечкиот јазик од 
енергетска, астрална гледна точка. Просветлените работници не го сфатиле овој теоретски 
проблем, бидејќи тие не се обучувани за аналитичко размислување. 

Поради оваа причина, тие не можат соодветно да ги оценат пораките, кои тие ги добиваат од 
нивните канали. Тие се, така да се каже, "изгубени во преводот" од мултидимензионална 
информација од повисоките сфери, во линеарноста на три-димензионалниот простор-време 
кој се доживува на земјата. Ова е најчестата заблуда на сите просветлени работници пред 
Вознесението. Тие се уште не развиле соодветна апстрактна интелектуалност, како да се 
замисли, каков ќе биде мултидимензионалниот живот во истовременоста од повисоки сфери. 

Освен тоа, тие се исто така изгубени во нивните емоции, затоа што тие го запоставија 
вистинското логично размислување, кој е клучот за разбирање на сите човечки емоции без 
нивно потиснување. Тие навистина треба да почнат со читање за човековото "однесување" во  
класичните дела на западната философија. 

Колку што сум сознал - а велам дека ова е факт - јас сум првиот и единствениот човек на 
земјата кој го сфатил значењето на овој јазичен проблем од когнитивна и епистемолошка 
гледна точка и кој го решил на непогрешлив научен пат, земајќи ги во обзир постојните 
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лингвистички и семантички теории и со нивно проширување со вистинско духовно знаење. 
Ова е само еден пример за тоа колку неподготвени се сите просветлени работници во 
анализата на информациите што ги добиваат од разни канали од повисоко ниво, и не толку 
високи нивоа во смисла  на вистинска наука и знаење. 

Овој интелектуален недостаток може да се набљудува на двете страни. Сите канализирани 
пораки кои сум ги прочитал во последните 15 години, не дискутираат за научни и теориски 
аспекти. Некои канали може да се евоцираат впечаток дека тие се даваат научни информации 
како на пример Метатрон дека се канализира од неколку инкарнирани лица. Овој канал 
разговара за некои физички аспекти на Вознесението од гледна точка на квантната механика. 
Сепак, и дидактичкиот пристап и квалитетот на информациите се толку сиромашни, што овој 
канал не е сервис на вистинската наука и треба да биде отфрлен како ирелевантен и 
збунувачки. Ова е најлош од сите можни светови - се преправа дека е научен, но има 
недостаток од основите, и образование за вистинската научна елаборација. 

Се разбира, некој понатаму може да го постави аргументот дека каналите од повисоките 
сфери можат да ги пренесуваат само оние видот на информации кои медиумот може да ги 
сфати. Но оваа изјава не важи во реалноста. Постојат многу книги за канализирање кои 
содржат информации, кои обимно и далеку го надминуваат образованието на медиумот, како 
што ова било одлично забележано во книгите на Сет, канализирани од Џејн Робертс. 

Најдобар канал што сум ги нашол во интернет е "космичко сознание" (“cosmic awareness”). 
Информациите од овој канал се доста прецизни и не претендираат да бидат непотребно 
научни, иако тие се многу филозофски и прецизни со обзир на фактите кои ги елаборира. 
Овој пристап е во спротивност со оној на повеќето канали, кои се прилично претенциозни 
без да дадат битни позадински информации. За жал, токму оваа филозофска димензија на 
космичкото сознание ги потиснува интелектуалните способности на медиумот и 
енергизаторот кој поставува прашање на изворот од највисоките сфери. Ова интелектуална 
некомпатибилност помеѓу изворот и приемникот е прилично досадна за читање. 

Разликата помеѓу космичкиот поглед, кој овој канал го презентира, и тесноградоста на 
членовите на оваа група е толку очигледна и вознемирувачка, што некој треба да се запраша 
за ефикасноста на таков вид на размена на информации. 

Ако некој изразува убедување, како јас, дека целта на било кои канализирани информации од 
повисоките сфери мора да биде на прво место педагошка и образовна, тогаш треба да биде 
одговорност на сите корисници на овие информации да ги разберат и усвојат на длабок 
начин. Оваа склоност да се учи од канализирани информации како би се збогатил еден 
филозофски светоглед,  жал не е воопшто развиен кај сите просветлени работници. 

Речиси сите канализирани лица ги следат на робовски начин пораките што ги добиваат од 
својот извор и не се во можност да развијат интелектуална љубопитност за други сродни  
пораки кои ќе им помогнат да ги прошират нивните духовни хоризонти. Во овој поглед, 
умствените слабости кај просветлените работници се репрезентативни на оние кај широката 
популација. Единствената разлика е во нивната ориентација кон потрансцендентални, 
духовни прашања и вредности. 

Јас лично имам големи сомнежи, дека оваа неповолна интелектуална ситуацијата би можела 
да биде значително подобрена пред Вознесението, дури и кога предвидените настани како 
што се дискутирани во оваа книга ќе се случат оваа година и драстично ќе го променат 
колективниот ментален склоп. Затоа, јас лично верувам дека пречката за Вознесение за 
повеќето инкарнирани лица на земјата ќе биде поставена многу ниско во однос на нивните 
интелектуални достигнувања. Ова има врска со фактот дека повеќето луѓе го користат само 
8-10% од потенцијалот на нивниот мозок. По Вознесението на овој капацитет ќе се зголеми 
на 50% и повеќе. 

* 

 Во меѓувреме имам прегледано повеќе од 500 познати канали и други езотерични сајтови на 
интернет ретроспективно, како и перспективно. Интелектуалното и научното ниво на сите 
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канализирани пораки може да се опише како ужасно. Буквално не постои дискусија за 
фундаментални научни и когнитивни прашања, на пример, кои основни идеи во природните 
науки забрануваат разбирање на трансценденталната димензија на човечките суштества - 
нивната вистинска повеќедимензионална природа како моќни свесни суштества од космички 
размери за разлика од нивните когнитивни и сензуална ограничувања како биолошки 
ентитети, инкарнирани во густото три-димензионално простор-време на земјата. 

Овие гностички теми отсекогаш биле во центарот на интерес на сите високо еволуирани 
човечки суштества кои живееле на земјата и придонесле за подобро разбирање на 
есхатологијата на човековото постоење. Сите проблеми на човештвото потекнуваат од 
недостаток на духовно разбирање и можат да се отстранат веднаш штом сите луѓе ќе станат 
просветлени суштества. Тоа е она што Вознесението е. 

Вознесението не е настан, туку процес кој започнал одамна и се забрзал во последните 24 
години, откако настанала првата хармонична конвергенција во текот на летото на 1987 год. 
Во текот на оваа (2011) и наредната година, овој процес ќе ја достигне својата конечна 
кулминација. Ние сме во Крајот на Времињата, како што е предвидено во многу 
религиозни и езотерични книги. Восхитот на човештвото е во полн замав и многу лица ќе ја 
напуштат земјата и ќе влезат во 5та димензија пред конечната поделба на две Земји - на 
воздигната земја А и на спуштена планета Б – што ќе се случи во декември 2012 година. 

Голем дел од она што е напишано во оваа книга веќе нема да биде од значење за оние лица 
кои ќе се воздигнат. Уште повеќе за оние кои сеуште не се одлучиле во својот ум. Наредните 
месеци ќе бидат клучни не само во однос на нивните земни судбини, но исто така и во однос 
на нивните идни инкарнации. Вознесението на земјата и човештвото е момент од космички 
размери за бројни души низ целата галаксија и надвор од неа. Тоа ќе го прекине циклусот на  
инкарнација на многу души, така што тие ќе може да продолжат со своите бескрајни 
патувања за космичко искуство и истражување кон Единството на Сè-Што-Е. 
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Д Е Л     I 

  

  

1. Креаторот и неговата Креација  

 

Тродимензионалната реалност (3d реалност) на земјата која ја гради сегашното ниво на 
постоење на човештвото е производ на креативната имагинација на повисоките сфери на Сè-
Што-Е, на кој, исто така припаѓаат и нашите души. Космичкото правило на Креација вели 
дека прво постои идеја, имагинација на она што може да биде, и само потоа негова 
реализација. Во повисоките сфери, не постои временска разлика меѓу имагинацијата и 
креацијата, како што не постои времето како димензија во овие сфери. Сè е креирано во 
"Сега". Оваа околност е дефинирана во човечкиот јазик како "истовременост" и 
"синхроницитет". 
Сепак, човечкиот ум работи секвенцијално, и е ограничен од биолошкиот мозок и бавното 
пропагирање на невронските сигнали што се должи на доцнењето на невронските синапси и 
не може вистински да го разбере концептот на истовременст на повисоките сфери и како тие 
всушност работат. 

Најголемиот број на луѓе веруваат дека материјата е на прво место, и сè што тие можат да 
направите е да се прилагодат на тоа со нејзино манипулирање на различни начини. 
Сегашното технолошко општество е целосно базирано на оваа идеја. Ова е обратно од 
стварниот креативен процес на Сè-Што-Е. Денешната емпириска наука и современите 
технологии се манифестации на овој тесен човечки концепт на Креација. Ова е главната 
когнитивни маана на сите луѓе, од кои повеќето не се грижат за трансцендентални прашања, 
но исто така и на просветлените работници, кои, иако длабоко ангажирани во 
проширувањето на границите на нивните духовни знаења, не успеваат да ги разгледаат 
когнитивните и епистемолошки претходни услови за секоја вистинска Креација од 
филозофска и гностичките гледна точка. 

Затоа, многу е важно, јасно да се дефинира оваа горна граница на сознавањето на сите 
инкарнирани човечки субјекти во априори начин, со цел да се разбере потребата и 
неминовноста на претстојните настани во текот на оваа година, кои ќе го подготват теренот 
за Вознесение на земјата и дел од човештвото на крајот на 2012 година. 

Авторот претпоставува дека читателот е добро информирани за овие настани од многу 
канализирани пораки на интернет. Особено, пораките од космичко сознание во 
www.cosmicchannelings.com се одличен вовед во овие уникатни и клучни настани во 
историјата на земјата и модерното човештвото, бидувајќи последна од многуте цивилизации 
кои еволуирале и ги финализирале нивниот инкарнационен циклус на оваа планета со еони 
на времето. 

Како што веќе рековме, реализацијата на сите замислени идеи се случува веднаш во 
повисоко фреквентните светови на постоење, исто така дефинирани како 5та, 6 та, и повисоки 
димензии, Ова дозволува многу повисоко ниво на одговорност од Креаторот - да се биде 
индивидуален или колективен ентитет - зашто секоја креација има реперкусии врз 
Креаторот. Ако Креаторот создава ентитети кои, исто така, имаат капацитет да креираат, 
постојат теоретски две алтернативи како да се управува со Креацијата на одговорен начин. 

Првиот начин е да оригиналниот креатор им дава на креираните ентитети неограничена 
власт да креираат, затоа што тој ги креирал нив совршени. Оваа алтернатива е дефинирана во 
религијата и филозофијата како "слободна волја на човекот" која му ја дал Бог или 
природата. Сепак, и религијата и филозофијата, односно науката, досега не успеаа да 
докажат дека Бог и природата се различни ентитети, а во исто време тие енергично ја 
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одржуваат идејата за нивната одвоеност, што е единствениот легитимитет за нивното 
постоење како посебни системи на знаења. 

Ако Бог и Природата се едно и исто, како што всушност се, религијата мора да се спои со 
науката, а науката мора да стане трансцендентална со елиминирање на поголемиот дел од 
своите емпириски догми кои го стеснуваат делокругот на човековото спознание. Сепак, сите 
религии се толку преоптоварени со погрешни духовни концепти и идеи што тие не можат да 
се реформираат, туку мора да се заменет со нов систем на духовно знаење, кое исто така, 
вклучува некои од важечките концепти на емпириски науки. Оваа задача беше успешно 
остварена од страна на авторот во 90-тите години со развој на новата Теорија и Гностика на 
Универзалниот Закон. Оваа огромна теоретска тема е покриена од страна на авторот во 
многу книги и оди надвор од опсегот на овој есеј. 

Другата алтернатива е да се ограничи креативниот потенцијал на креираниот ентитет на 
некои одредени области на искуство. Втората алтернатива е она што е всушност се испитува  
на земјата во последните 13 000 години при различни групи на околности и предуслови. Во 
овој поглед слободната волја на инкарнираниот ентитет е изложен на претходно замислен 
план на душата. Втората алтернатива ги зема во предвид многубројните егзистенцијални 
алтернативи кои инкарнираниот ентитет може да ги истражува низ неговиот живот. 

Затоа, опсегот на слободна волја на инкарнираниот ентитет е веќе предодреден од страна на 
душата пред инкарнацијата. Во исто време, просторот на егзистенцијални алтернативи е 
толку голем што практично никогаш не може да бидат истражен од страна на поединецот. 
Затоа, слободна волја на човекот постои, но само во рамките на претходно воспоставени 
услови на душата или Повисокото Јас, кој е во исто време ко-креаторот на нивото на 
постоење на земјата. 

Непотребно е да се каже дека повеќето од инкарнираните ентитети не го користат овој 
потенцијал на слободната волја во нејзин целосен степен, да го промовираат својот духовен 
раст, но наместо тоа, подлегнуваат преку социјални навики на адаптација на постоечките 
материјални и други илузии на 3d-животот. Ова е извор на сите човечки слабости на земјата. 

 

2. Ограничувања на Човечката Креација 

 

Човечките ентитети се родени на земјата во состојба на повеќе или помалку тотална 
амнезија во однос на нивниот креативен потенцијал како космички повеќедимензионални 

суштества. Ова е исто така познато како "превез на заборавот". Терминот ја опфаќа 
намерната одвоеност на инкарнираниот ентитет од Изворот - од повисоките чисти светови на 
постоење - со цел да се добие колективно искуство во екстремно ограничени енергетски 
услови. Многу е важно да се забележи дека создавањето на такви ограничувања овозможува 
намерна примена на огромни енергии, кои го "запечатуваат" соодветното ниво на постоење 
од истовременост, синхронизираност, и ко-креација на повисоките светови. 

Ова ниво на максимална поделба од Изворот е постигнат само во 3d-простор-времето на 
сончевите универзуми. Животот на земјата претставува максимална можна поделба од 
Изворот во целата галаксија. Оваа поделба е, се разбира субјективна перцепција на 
инкарнираниот ентитет, создадена од страна на неговите ограничени сетила и стесната 
дневна свест. Во реалноста, човечките суштества, од енергетски аспект, се секогаш составен 
дел на душата и на повисоки сфери. 

Целиот метаболизам и безусловните, потсвесни рефлекси, кои се неопходни за поддршка на 
човечкиот живот, се регулирани од повисоко фреквентни енергии на душата. Во оваа смисла, 
многу дискутираните чакри се раскрсници помеѓу високо фреквентните енергии на душата 
и електромагнетните и квантни енергии на биолошкото тело. 
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Енергиите, што го постигнуваат ова одделување од Изворот и го создаваат набљудуваниот 
3d-простор-време, неопходно мора да бидат со ниска фреквенција, како би се стварала 
деструктивна интерференција со хармоничните повисоко фреквентни нивоа од Креацијата, 
а вториве се набљудуваат од човечките битија како "безусловна љубов". 

Таквите опструктивни енергии го создаваат човековиот концепт за дуалност, која е центар 
на сите верски и езотерични концепти, кои човештвото ги развило низ историјата во своите 
напори да ја сфати природата на Сè-Што-Е. Од ограничениот дуалистички аспект на 
човековите сознанија, ниско фреквентните енергии на материјата и телото обично се 
опишани како "црни сили, Ариман сили, Луцифрски сили, демони, зли вонземјани" итн Сепак, 
овие феномени, иако можат да бидат сосема реални во даденото 3d-ниво на  постоење, можат 
да постојат само во рамките на Единство на Сè-Што-Е. 

* 

Ние го воведовме физички термин "деструктивна интерференција", кој треба да му е познат 
на сите читатели со скромно разбирање на теоријата на бранви од училиште,  за да овде 
станат свесни за фактот дека сите т.н. "мрачни сили" на земјата се создадени од локална 
деструктивна интерференција во хармонија и истовременоста со Целината и може да биде 
автоматски елиминирана со промена на условите на деструктивна интерференција со оние на 
конструктивна интерференција, исто така позната како хармонична конвергенција во 
езотерична литература. 

Како ќе има многу разговори во текот на оваа година за мрачните сили – Сили Што Се, кои 
ја контролираат земјата и човештвото со илјадници години, многу е важно да се нагласи 
суштинската порака на овој есеј, имено, дека сите зли сили се составен дел на Сè-Што-Е. Тоа 
е субјективна гледна точка што мрачните сили се сметаат себеси за одвоени од Изворот. Во 
рамките на оваа субјективност тие создаваат сопствени искуства за одвоеноста. 

Сегашниот процес на земјиното Вознесение, кој влезе во својата финална и најинтензивна 
фаза во летото 1987 година (прва хармонична конвергенција), од енергетски аспект е 
воспоставување на состојба на конструктивна интерференција - на безусловна љубов - на 
земјата со елиминирање чекор по чекор на сите локални деструктивни интерференции кои 
можат да се доживуваат како емотивни негативности и духовни блокади. Овие се движечки 
емоционални и ментални сили зад сите злосторства, кои во моментов може да се видат на 
земјата, исто како што отсекогаш биле во центарот на воинствената историја на човештвото. 

Како Вознесението е враќањето кон Единството, секогаш постои можност за секој 
претставник на мрачните сили, исто така да му се врати на Изворот. Тоа зависи само од 
нивната слободна волја – а тој избор таквите ентитети ќе го направат во овој момент, додека 
Вознесението практично се одвива пред нашите очи. 

Оваа почетна изјава е наменета за да се избегне секаква конфузија од самиот почеток, зашто 
значаен дел на човештвото може да избере да оди по патот на поголема одвоеност од 
Изворот и ќе се одлучи против Вознесението и спојувањето со Единството на Сè-Што-Е. 
Овој избор треба да се почитува од страна на сите оние кои решиле да се воздигнат со 
земјата во 5та димензија. 

Во овој момент мора да го направиме читателот да го сознае фактот дека термините 
"Единство" и "Сè-Што-Е" се тавтологии на една и иста работа. Тоа е она што ние го 
нарекуваме "принцип на последна еквивалентност" на човековото сознание. Како што ќе 
покажеме подолу, ова е прв принцип на сите човечки размислување, не само на земјата, 
туку исто така и на космичката свест, односно, сознанијата низ целиот универзум и во 
бесконечните димензии и реалности. 

Иако погоре дискутираните интеракции, дури и кога тие го вклучуваат човековото 
однесување и етика, може да изгледаат на прв поглед дека се многу сложени и тешки за 
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сфаќање, тие се, всушност, сите со енергетско потекло и може да се редуцираат на некои 
многу едноставни физички принципи. 

За жал, сегашната езотерична и канализирачка литература е полна со сомнителни и нејасни 
термини во однос на ова, како што се "зраци и бои, и пламен, на пр. 5ти зрак, плав зрак, 
идентичен пламен, итн" што уште повеќе го збунува веќе искривениот човечки ум. Од оваа 
семантичка конфузија се појавија различни школи на езотерична мисла во последните 
години што придонесе за дополнителна ментална поделба меѓу ретките просветлени 
работници (помалку од 1% од светската популација). Ова е токму она што треба да се 
надмине во оваа клучна година во историјата на човештвото. 

  

3. Физичките Закони на Креација го Одразуваат Карактерот на Сè-Што-Е 

  
Сè-Што-Е е толку едноставно колку што е бесконечно во својата плуралност. Некој не треба 
да ги меша бројот на различни форми со едноставноста на Законите на Креација. Ова е 
главна заблуда на секое ограничено сознание, кое е одвоено од Изворот. Иако може да има 
неограничен број на нивоа на постоење во хоризонтална и вертикална линија, тие сите му се 
потчинуваат на едноставниот закон за фреквентни суперпозиции, дефинирани како 
конструктивни и деструктивни интерференции во теорија на бранови. Со цел да се разберат 
овие закони треба да воспоставиме прелиминарна идеја за Природата на Сè-Што-Е. 

Сè-Што-Е, Целината, без разлика како ние ќе го именуваме, има некои карактеристики кои 
не биле сфатени ни од денешна наука ни од нејзиниот спротивен дел – сегашната езотерија. 
Религиите не ни прават обид да ја сфатат Целината; затоа, тие можат да бидат исклучени од 
оваа дискусија без да влијаат на универзалната важност. Поради оваа причина ние да се 
свртиме кон било која вистинска наука за духовно знаење како "Гностика", што е антички 
грчки термин за "вистинско духовно знаење", односно, за проучување на такви знаења. Треба 
да се забележи на ова место дека сите вистински научни знаења може да бидат само од 
трансцендентален, гностички карактер. Таквото знаење треба да започне со истражување на 
Природата на Целината. 

* 

Сè-Што-Е ги има следниве карактеристики кои секој човек без длабоко духовно знаење 
лесно може да ги извлече од неговата свест во априори начин. Тоа се: Целината е 

затворена, бесконечна, и дискретна, што значи, таа се состои од бесконечен број нивоа и 
системи; таа е континуирана, што значи, не постојат празнини (вакуум) меѓу нивоата и 
системите, а таа е во една состојба на постојана енергетска размена. Дозволете ни да 
елаборираме овие основни карактеристики на Сè-Што-Е кои се сфатливи за секој човечки ум 
од физичка и когнитивна гледна точка. 

 

4. Закон за Претворање на Енергијата 

  

Велејќи дека Целината е затворена, ние едноставно го истакнуваме фактот дека енергијата не 
може да се загуби. Ова може да се набљудува во сите енергетски интеракции. Сегашната  
физика го призна овој факт, и првпат е откриен од страна на германскиот доктор Роберт 
Мејер дури во крајот на 19ти век и го дефинирал како "законот на запазување на енергија", 
исто така познат како "Прв закон на термодинамиката". 

Сите познати физички закони го одразуваат законот за зачувување на енергијата. Без 
претворање на енергија, не ќе беше можно да се дефинира ниеден познат физички закон како 
математичка равенка. Овој елементарен факт во моментов не е целосно сфатен во 
теоретската физика. Законот на зачувување на енергијата може да постои само затоа што има 
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непрекината енергетска размена меѓу системите и нивоата на Сè-Што-Е. Целината е 
Енергетска Размена (види подолу). 

Ние може да го примениме овој закон на пример на креирањето и регулацијата на човечкото 
тело од страна на душата. Сите астрални, витални енергии кои  човечкото тело ги собира од 
душата и повисоките нивоа на Креацијата, со цел да го поддржат неговиот живот како 
биолошки организам, се трансформираат во биохемиска материја во процесот на клеточниот 
метаболизам и тогаш зрачи како чисто енергетско искуство во 3d-простор-времето назад 
кон повисоки сфери. 

Ова е единствената причина, и цел, на душата да бара инкарнационо искуство во 3d-простор-
времето на сончевиот универзуми. Искуството, во неговото најчиста суштина, е посебна 
енергетска размена, исто како и сеќавањето на оваа размена, каде меморијата е друга посебна 
форма на енергетска размена. Последната изјава е тавтолошка и ова го потврдува 
затворениот карактер на Сè-Што-Е. Ова треба да биде основно езотерично знаење за било 
просветлен работник со минимална духовна свест. 

 

5. Основен Поим за Целата Свест 

 
Со сознавањето дека Целината е затворена и се манифестира како зачувување на енергија во 
секоја интеракција ние всушност препознаваме дека нема никаква разлика помеѓу Сè-Што-Е 
и Енергијата. Тие се едно и исто. Ова е основно набљудување кое важи и за било каков вид 
на сознание - било да е тоа човечко или космичко. Ова сознание можеме да го наречеме 
"основен поим на целата свест" и да го напишеме како едноставна равенка: 

Сè-Што-Е = Енергија = Простор-Време = било која Свест или Сознание = итн = 
= Основен Поим на Човековата Свест 

Примарната равенка го опфаќа основното знаење од било кој вид на сознание: Сè-Што-Е 
постои како концепт во секоја поединечна свест, без разлика колку ограничена или развиена 
таа може да биде. Во религијата, оваа примордијална идеја е призната со постулатот дека 
"Бог е сè, и постои во сите луѓе и објекти". Во натуралистичките и шаманистички религии, 
тоа е познато како пантеизам, во квантната физика ова е познато преку принципот на 

суперпозиција, што значи дека сите квантни системи се меѓусебно поврзани и меѓусебно 
зависни како што е покажано со познатиот EPRB-експеримент за фотонските интеракции. 

 

6. Принцип на Последна Еквивалентност 

  

Горната равенка е прва и последна еквивалентност на човековата свест, и, најверојатно, на 
било кој вид на свест во Сè-Што-Е. Тоа открива фундаментална тавтологија на човечката 
перцепција. Ова тавтологија е основен доказ дека Сè-Што-Е е затворено. Концептот на 
затворен карактер на Сè-Што-Е е еден метафизичка, трансцендентална идеја која може да 
биде експериментално докажана со нејзина конкретна манифестација - законот за 
зачувување на енергија: Сите енергетски интеракции кои ние ги гледаме во реалниот 
физички свет го следат законот на зачувување на енергија. 

Теоретски, затворениот карактер на Сè-Што-Е може да се докаже со изградба на бројни 
тавтологии кои укажуваат на семантичка еквивалентност на сите поими кои му се 
припишуваат на Сè-Што-Е. Оваа примордијална идеја на човечката и било која свест или 
сознание е дефиниран како: 

Принцип на Последна Еквивалентност 
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Некој, алтернативно може да го дефинира овој принцип како Законот за Единство, без 
менување на суштината на знаење дека овој принцип се поти. Чисто поради оваа причина, 
ние го воведуваме концептот на "основен поим", со што го правиме читателот свесен за 
фактот дека можеме да го користиме секој збор за основниот поим од нашето сознание, се 
доколку мислиме на Сè-Што-Е. Основниот поим е исконска огледална слика на Сè-Што-Е на 
било кое посебно сознание како дел на Целината. 

Ова тавтолошка еднаквост на сите зборови кои го утврдуваат основниот поим на нашата 
свест, како што е искажано од претходната изјава е вистински "принцип на последна 
еквивалентност". Тоа е прва и ЕДИНСТВЕНА аксиоматска изјава на човековата свест – 
независно дали е индивидуална или колективна - дека не може да се изведе од било која 
друга изјава. Инаку, тоа нема да биде прва изјава. Ова е уште една тавтологија, која го 
докажува затворениот карактер на Сè-Што-Е. 

Оваа прва изјава или идеја на човековата свест е исто така дефинирана како Основен  

Аксиом на човековото размислување. Оваа дефиниција е намерно избрана како би се 
направило огромно мнозинство на необразовани луѓе да станат свесни за фактот, дека уште 
античките многубројни мислители, како што Евклид, Платон и Аристотел го развиле 
концептот на Аксиоматика - проучување на логичко уредување на сите човечки изјави во 
категоризиран систем, како што е науката, во кои не постои недоследност или 
противречност помеѓу било кои две произволни изјави – почнувајќи од мал број на 
очигледни изјави, по можност, од само една изјава. 

Геометријата на Евклид се сметала за многу векови дека е парадигма на вистинската 
аксиоматика и крајна цел на било која друга научна дисциплина, како филозофијата. На 
пример, и двајцата, Декарт, таткото на модерната наука, и Спиноза, таткото на модерната 
етика, ги пишуваат своите филозофски расправи во согласност со аксиоматскиот принцип на 
Евклидовата геометрија. 

Овој идеал остана централен за Западното научно размислување, се додека не се појави 
емпириската, истражувачка наука кон крајот на 19ти век. Наводниот успех на научната 
емпирија во последните сто години, го елиминира аксиоматскиот филозофски начин на 
размислување и приближувањето до Природата на Сè-Што-Е од нашите современи 
образовниот систем. Сегашниот агностицизам од сите научници е природна последица на 
доминација на оваа ограничена емпириска догма над човечкиот колективен умствен склоп . 

Авторот посветил некои сеопфатни книги на овој клучен филозофски проблем кој е во сржта 
на сегашниот агностицизам на човештвото. Ова ќе биде најголемата ментална пречка која 
човештвото мора да ја заобиколи оваа година, со цел да се воздигне на крајот на 2012 година. 

Концептот на целосна аксиоматизација на човечкото знаење и соодветните категоризирани 
системи, доминирал со филозофското размислување на Западната цивилизација како 
интелектуален идеал уште од антиката, како што е демонстрирано во делата на Декарт, 
Лајбниц, Спиноза, Кант, и многу други мислители, без оглед на фактот што тие сите не 
успеаа да воспостават вистински универзален систем на човечкото знаење или да развијат 
прикладен научен јазик кој може да се аксиоматизира без ниту еден исклучок. 

Важно е да се забележи дека во Англискиот јазик дури и нема збор за "аксиоматика", иако 
овој термин е доста популарен во повеќето европски јазици. Овој факт ја носи во фокус  
когнитивната беда на Англо-Саксонското научно, емпириско мислење, кое, од историски 
причини, влијаниело и го искривило актуелниот светоглед на повеќето луѓе на земјата на 
најдлабок и беден начин. 

Формирањето на вистинска универзална аксиоматика на сите науки и човечкиот јазик беше 
постигнато за прв пат во историјата на модерната човештвото во 1994-1995 година, од страна 
на авторот на овој есеј, откако го откри Универзалниот Закон и разви нови физички и 
математички аксиоматики како резултат на ова откритие. Тој нашроко докажа дека 
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човечкото знаење има свое потекло во принципот на последна еквивалентност и може да се 
изведе од основниот поим по аксиоматски пат. 

Тој првично покажа дека целата теорија на физиката може аксиоматски да произлезе од овој 
принцип, со покажување на неотповиклив начин дека Универзалниот Закон е наједно-
ставно  математичко прикажување на Сè-Што-Е како просто тројно правило а = b/c. Ова е 
само физичкиот закон на Сè-Што-Е, набљудуван како простор-време од човековата свест. За 
ова ќе кажеме многу повеќе подолу. 

Треба да му се покаже на читателот дека равенката дефинирана како принцип на последна 

еквивалентност е граница на секое човечко сознание. Засекогаш! Ние можеме да се 
возигниме како човечки суштества во 5та димензија и да добиеме многу поголемо знаење за 
системите и нивоата (димензиите) на Сè-Што-Е, но ние се уште нема да бидеме во можност 
да зголемиме нашата свест над основниот поим на Сè-Што-Е. Многу е важно за читателот да 
го сфати ова сознание во неговата полна големина и да направи основа на неговото обемно 
размислување - што е можно побрзо и толку длабоко колку што е во состојба да размислува. 

 

7. Енергијата и Информациијата се едно исто 

 

Законот на зачувување на енергија, воведува нов концепт што не бил сфатен досега од страна 
на науката и езотеријата. Сè-Што-Е евидентно е Организирана Енергија - не постои такво 
нешто како хаос, како што сегашните емпириски науки (теоријата на хаос) не тераат да 
веруваме - а организираната енергија исто така може да биде сфатена како Информација. 
Навистина, не постои разлика помеѓу Енергија и Информација-тие се синоними за Сè-Што-Е 
(принцип на последна еквивалентност, види погоре). Во исто време, организираната енергија 
е Свест - не постои начин на разликување на организираната енергија од свеста. 
Софтверските програми се на пример организирани форми на електромагнетна енергија, и 
тие можат да се развиваат во вештачка свест. Она што го гледаме во мал размер на земјата во 
последните 20 години во однос на интернетот и компјутерските технологии, исто така, се 
случува во поголеми размери низ Сè-Што-Е. 

Од ова знаење може да се заклучи дека сите делови - системи и нивоа - на Сè-Што-Е имаат 
свест. Сите делови на Сè-Што-Е ја имаат крајната идеја на Сè-Што-Е - од најмалата 
елементарна честичка или клетките на најразвиените ентитети. Велиме во овој контекст: 
"Деловите ја содржат Целината, како елемент", елементот е сознание, свест, 

организирана енергија, Дух (синоними). Ова е многу важна изјава која ќе ни помогне да се 
организира нашето знаење за Сè-Што-Е на многу едноставен начин. 

 

8. Mатематичкиoт Kонцепт на U-множества 

 

Системите кои ја содржат Целината како елемент се дефинирани во математиката како U-
множества. Овој термин е воведен за прв пат од страна на Расел во почетокот на 20ти век и 
помогна да обедини различни математички дисциплини во рамките на аксиоматскиот 

принцип на внатрешна конзистентност и недостаток на контрадикција како што е прво 
формулирано од страна на германскиот математичар Хилберт во 1900 година. За повеќе 
информации, ви го препорачуваме есејот "Универзален Закон", напишан од страна на 
авторот и објавен на интернет под: dictionary.sensagent.com/universal+law/en-en или 
www.thefullwiki.org/Universal_Law. 

Сите системи и нивоа на Сè-Што-Е се U-множества и ја содржат Целината, основниот поим, 
како елемент. Ова е фундаментално нов концепт што ги поместува сегашните тесни човекови 
перцепции во науката, религијата, политиката и секојдневниот живот, имено, дека 
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материјалните предмети и човечките суштества се различни ентитети кои се одвоени едни од 
други и од Целината и мора да се борат едни против други за да преживеат. 

 

9. Идејата за Поделба е Потекло на Сите Погрешни Идеи 

 

Енергетското одвојување на инкарнираните ентитети на земјата од Целината, го става 
основниот поим на халуцинирачка соматска перцепција на одделни биолошки организми низ 
сите тековни концепти на човештвото за Природата и општествениот живот. Овие идеи за 
биолошка ексклузивност го обликуваа колективниот поглед кон светот во таков длабок, а во 
исто време, невидлив начин што овие идеи многу ретко се стават во прашање - всушност, 
само кога тие имаат целосен неуспех, како што тоа ќе биде случај во оваа година, и во однос 
на Дарвиновата доктрина за еволуцијата на човекот и други видови. 

Идејата за поделба е во спротивност со природата на Сè-Што-Е, што во исто време е основен 
поим на нашата свест, поточно, тоа може да се изедначи со нашата свест во согласност со 
принципот на последна еквивалентност. Откако Годел ја објави својата прва теорема за 
валидноста на математика во 1931 година, знаеме - или барем сите теоретичари во науката 
треба да бидат свесни за тоа - дека е доволно да се воведе само една погрешна изјава во 
категоризираниот систем од знаења, како што се науката, религија, и економија, со цел да се 
искриви целиот систем. 

Тоа е она што се случувало со овие системи на знаење повторно и повторно на оваа планета 
во последните неколку илјади години, уште откако современиот човек почна да ги става 
своите изговорени мисли во писмена форма. Тоа е причината зошто тие немаат вредност и 
мора да исчезнат во текот на следните две години во текот на човековото Вознесение, 
бидејќи за овие системи на поделба нема да има место во проширената свеста на 
воздигнатите човечки ентитети во 5та димензија. 

Годел покажа дека математиката, кога е организирана според аксиоматски принцип на 
внатрешна конзистентност и недостаток на контрадикција како што е првпат 
постулирано од  Хилберт во 1900 година, неизбежно води до две фундаментално спротивни 
изјави кои изгледаат дека се очигледно точни. Овој фундаментален парадокс на математика е 
познат како антиномија. 

Терминот беше воведен од Расел во почетокот на 20 век. Тој беше првиот кој сфати дека сите 
човечки мисли се U-множетва и се содржат самите а и Целината, како елементи. Крајниот 
поим е свест - тоа е целосно множество на сите човечки мисли, а исто така е и една мисла. 
Ова значи дека сите човечки мисли ја содржат целата човекова свест како елемент, додека 
вторава е еквивалент на основниот поим на нашата свест, која е исконската идеја на 
Целината на било кој свесен ентитет во рамките на Сè-Што-Е. 

Овој доказ има очигледно тавтолошки карактер и ова е крајниот доказ дека Целината, која е 
основната идејата за било каков вид на свест или сознание во Сè-Што-Е, има затворен 
карактер. Овој доказ е од трансцендентална природата и оди подалеку од аргументацијата на 
сегашната наука и математиката. Во исто време ова знаење гради епистемолошка основа за 
секоја вистинска наука и трансцендентален систем од знаења. 

Последниов треба идеално да ги спои сите сегашни религиозни погледи, одстранети од сите 
нивни погрешни идеи за поделба, како и сите актуелни езотерична погледи кои не прават 
напори да се воспостави кохерентен систем на духовно знаење. Во пракса, сите светски 
религии треба да бидат укинати како лажни гностичките системи на духовно знаење, бидејќи 
ниту еден од нив соодветно на ја оценува Природа на Сè-Што-Е, односно, на Бога. 

* 
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Горенаведените концепти се очигледни и треба да се убедливи за читателот. Сепак, личното 
искуство нè поучува дека тие тешко може да се разберат и инкорпорираат во секојдневната 
свест од страна на повеќето луѓе. Причината за ова е дека сегашните човечки вид страда од 
сериозни енергетски недостатоци кои се намерно внесени во неговата биолошка структура 
од неговиот ко-креатор – Силите-Што-Се - со цел да се спречи напредокот кон горниот 
напреден холистички пристап. Тоа е огромна тема што оди надвор од опсегот на овој есеј, но 
тоа неизбежно ќе стане централен дел од теоретски спор во втората половина на оваа година 
(2011), откако некои основни откритија му се објавени на човештвото. На ова место ќе го 
кажеме следново. 

Најистакнат енергетски дефект на инкарнираните човечки ентитети на земјата е поделбата 
на левата од десната мозочна хемисфера во нивните невролошки функции. Вториот клучен 
дефект е ограничената употреба на само 8-10% од вистинскиот мозочен капацитет. Постојат 
уште многу повеќе дефекти намерно вметнати во енергетската структура на Homo sapiens од 
неговите генетски ко-инженери – Силите-Што-Се – за да го одвојат од Изворот, 
најзабележителен е рептилскиот мозок (мал мозок, во соработка со продолжен мозок). 

Рептилскиот човечки мозок е многу подложен на форми на страв што може да биде 
вештачки емитиран со помош на одредени напредни технологии од 4та димензија, од каде 
што мрачните сили до сега ефикасно го контролираа човештвото. Оваа ситуација драстично 
ќе се смени оваа година како резултат на огромните, високо фреквентни бранови од 
централното сонце од Галаксијата и повисоките сфери, што ја преплавуваат нашата планета 
со зголемен интензитетот. Таквите форми на  страв успешно се користат од страна на 
мрачните сили да го пригушат критичното, логичното, и независно мислење на човечките 
суштества. 

Други истакнати енергетски дефекти на сегашните човечки суштества се издвоеноста на 
трите пониски чакри од трите повисоки чакри со 4

та
 срцева чакра. Ова досега го 

забрануваше развој на Христова свест на земјата која ја интегрира идејата за Единство во 
човековото однесување. Намалувањето на човечката ДНК на две врвци и употребата на само 
мал дел од нив за складирање на информации е уште еден важен енергетски дефект на 
инкарнираните човечки ентитети што ја ограничуваат нивната перцепција како свесни 
суштества. 

Треба да забележи на ова место дека денешната био-наука нема идеја за овој генетски 
недостаток на човечкиот род и ги дефинира неискористените 95% од човечката ДНК како 
"ѓубре-ДНК". Овој факт ја доведува во фокус когнитивната слабост на сегашните, 
ограничени емпириски науки во однос на нејзиниот предмет на проучување: она што 
научниците не го разбираат е сведено на "ѓубре" или "темна материја" (за дополнителни 
објаснувања види подолу). 

Важно е да се нагласи дека сето логично размислување е прво и основно независно 
размислување. Токму овој вид на размислување е отфрлено од страна на Силите-Што-Се, за 
последните 13 000 години, уште откако тие превзедоа целосна контрола над оваа планета и 
го создадоа модерниот човек. Ова сузбивање на независното критичко размислување на 
луѓето, енергетски се остварува со модулирање и изменување на оригиналните независни 
идеи на инкарнираниот ентитет, кои тој ги стекнува во форма на инспирации од својата 
душа, преку воспоставување на состојба на деструктивни интерференции, кои во исто време 
се состојба на целиот човечки гнев на земјата. Таквите, изменети со страв форми на 
човековото размислување секогаш се празни со логика и вистинско аксиоматска уреденост. 
Ова е уште една огромен тема што треба да бидат елаборирана детално во посебна книга. 

Сепак, како Homo sapiens е додатно генетски подобрен од Силите на Светлината, односно, 
од страна на човечките души на инкарнираните ентитети, кои се дел од Изворот, модерниот 
човек има вроден капацитет да биде свесен за својата нераскинлива врска со Сè-Што-Е, дури 
и кога идејата за неговата врска со Бог е погребана во текот на бројни болни инкарнации на 
земјата под превезот на целосен заборав. 
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Човечките суштества се вели дека се "искри на Бога". Ова значи дека секој човечки ентитет 
секогаш има неограничен пристап до Дух-от(Geist, Weltgeist) на Космичката Логика, исто 
така позната како Логос во антиката или Ноус во Нео-Платонизмот. Затоа, тоа не е случајно 
тоа што Евангелието на Јован почнува со "На почетокот беше Логос", а не "збор", како што е 
погрешно преведено од грчки јазик во Библијата во речиси сите модерни јазици во 
последните 1600 години. Логос беше синоним за логично размислување – значи наука за 

логиката, која беше на почетокот и на кулминацијата на античкото грчко образование. 

Оваа единствена семантичка грешка, ефикасно го спречи вистинското разбирање на 
Природата на Сè-Што-Е од сите Христијани, како што автор има опширно елаборирано во 
неговата теоретска работа "Нео-Платонизмот и Христијанството". 

Како читателот можеби веќе заклучил, сите централни теми на човештвото наведени во овој 
есеј досега се тесно испреплетени а може да бидат правилно решени само кога се поаѓа од 
нивното заедничко епистемолошко потекло - Природата на Сè-Што-Е. 

 

10. Темелна криза на Математиката 

  

Дозволете ни да ја резимираме суштината на нашата претходната дискусија. Сите системи и 
нивоа на Сè-Што-Е се U-множества и ја содржат Природата на Целината = Извор = Сè-Што-
Е = Бог = итн (принцип на последна еквивалентност) како елемент. Или, како што често пати 
се чита во канализираните пораките: човечките суштества се "искри на Бога", што е само 
метафора за вистинската Природа на Сè-Што-Е. 

Од големо значење е да се сфати дека ова знаење е основа за постоењето на сите науки, 
почнувајќи со математиката. Дозволете ни да ја илустрираме оваа основните изјава со 
следниов пример од историјата на математиката која е во моментов речиси заборавена или 
намерно запоставена од страна на сите теоретичари. 

Кога Гедел покажа дека математиката не може да се аксиоматизира со нејзините сопствени 
методи, како што пропагираше Хилберт и многу други европски математичари од почетокот 
на 20ти век, оваа основна дисциплина речиси падна во нејзината Темелна криза. Оваа криза 
траеше до 1995 година, кога авторот го откри Универзалниот Закон на Сè-Што-Е и ја 
елиминира како артефакт, родена светот на искривена научна свест. 

Математиката е, како што некои можеби знаат, херменефтичка дисциплина на човечкото 
знаење. "Херменевтичка" значи дека оваа дисциплина нема надворешен предмет на 
изучување и истражување како на пример другите емпириски науки, како што за физиката и 
био-науката се верува дека се, иако оваа перцепција во суштина не е во ред како што ќе се 
покаже подолу. 

Математика се занимава со броеви и други знаци во релација кои се апстрактни симболи и 
немаат надворешен објект, но може евентуално да се применува на надворешните 
материјални предмети, на пример, да ги брои. Но, овие херменевтички симболи се чисти 
платонски идеи на човековата свест. Но тие се вистинити, инаку нема да има потреба да се 
користи математиката, тие постојат независно од надворешниот свет. 

Ова е признато од страна на многу континентални европски математичари уште од крајот на 
19ти век, но овој спор и неговите импликации се речиси непознати за нивните колеги во 
Англија и САД, иако иронично, тоа беа Расел и Вајтхед кои го предизвикаа овој спор со 
нивниот фундаментален теоретски труд " Principia Mathematica", објавен во 1908-1913. 

Што е тоа Темелна криза на математика? Тоа едноставно е признавањето на фактот дека оваа 
херменевтичка дисциплина не е во позиција да ја реши нејзината криза со своите 
математички средства и да ја докаже својата важност во надворешниот свет, како што тоа е 
случај на пример со физиката. Оваа дисциплина изучува природни закони кои може 



17 

експериментално да се потврдат во било која точка во просторот и времето, како и независно 
од набљудувачот, како што тоа е случај на пример со законите на Њутн за гравитацијата. 

Причината за ова е дека сите природни закони може да се изразат како математички равенки, 
кои се од универзална важност. Ова е вистинска причина, зошто физиката генерално се смета 
за точна природна наука, додека за повеќето други науки, како био-науката и економијата не 
може да се тврди оваа сеприсутна точност, зашто тие не можат да бидат математички 
изразени. 

Сепак, теоретската физика не направила никаков напор да ни објасни, како е тоа можно да 
природата функции во согласност со математиката, додека оваа дисциплина е сосема нов 
интелектуален артефакт на човековата цивилизација, а Природата на оваа планета треба да 
биде неколку милијарди години, ако некој претпоставува дека доктрината на Дарвин за 
еволуцијата е точна. 

Како е можно еден постар априори феномен од галактички димензии како Природата да се 
прилагодува на скромните духовни достигнувања на понизниот вид, наречен Homo sapiens, 
кој не е дури ни во состојба да организира општествен живот без трајни војни и падови, и 
над сè, само со способност на уништување на самата Природа, со инкорпорирање во 
позадина на неговата неодамнешна, скромна математика, која не беше во можност да 
направи една веродостојна статистичка алатка или предвидување на иднина за својата 
сопствена судбина, како што, без никакво сомневање претстојните космички настани ќе 
докажат? 

Земајќи го во обзир овој "дете-мајка парадокс" – каде детето, т.е. Homo sapiens, ја менува 
суштината на Мајката-Природата - научниците прибегнаа кон различни нејасни концепти 
сумирани под термините "силен" и "слаб антропоморфизам", кој е уште споменик на 
нивната колективна имбецилност. 

Исто така, теоретските физичари не успеаа да ја земат во предвид Темелната криза на 
математиката, додека ја користеа како ексклузивно средство за да адекватно ја опишат 
Природата, со што физиката стекна ранг на најегзактна наука, а оваа привилегија треба да 
биде всушност резервирана за математиката. 

Ова се очигледни забелешки и аргументи дека секој човечки ентитет со скромни способноси  
за логично размислување треба да направи и да најде соодветен одговор, пред да одлучи да 
учи така епистемолошки неосновани науки. А каде се вистинските теоретичари кои ги 
прават таквите набљудувања? Ако не на земјата, тие ќе бидат дефинитивно најдени во новата 
5-димензионална земја, бидејќи таква ќе биде новата трансцендентална физика на 
космичката Креација. 

Како може научниците правилно да ја разберат природата на Сè-Што-Е ако тие дури не се 
грижат за да ја докажат валидноста на својот најдобар и уникатен инструмент за 
истражување - математиката - и да ја решат нејзината Темелна криза? Дали имало такви 
напори да се реши проблемот во минатото? Одговорот е дефинитивно "Да". Но, кога 
теоретичарите дошле до заклучок дека тие се беспомошни по ова прашање во одреден 
период во времето на 60-тите, тие одлучија да не се грижат повеќе за такви "тривијални 
недоследности" на својота омилена дисциплина и го фрлија овој нерешени теоретски 
проблем на математиката да се крие под тепихот на научниот заборав. 

Секој пат кога некој ќе се обидел да ги обедини математика врз основа на аксиоматски 
принцип на внатрешен конзистентност и недостаток на контрадикција за што се залагал 
германскиот математичар Хилберт во неговата програма, позната како Хилбертов 

формализам - а имало математичари, кои ги направиле овие напори во минатото - тој 
добивал два еднакво валидни резултати, кои се исклучуваат еден со друг и градат 
антиномија. Математика не може да ја докаже сопствената валидност. 
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Ова фијаско доведе до општо признавање дека единственото можно решение за Темелната 
криза на математика ќе биде да се докаже нејзината валидност надвор од херменевтичката 
(затворена) област на чиста човекова свест - имено, во реалниот физички свет. Овој услов за 
валидноста на математиката е познат уште од тогаш како "доказ за постоење". Ние ќе 
покажеме подолу дека овој доказ е од иста природа како "доказ за Бог", што било когнитивен 
Армагедон на сите религии - прво и основно, на христијанството. 

 

11. Откривањето на Универзалниот Закон ја Реши Темелната криза во 
Математиката 

 

Се уште останува мистерија зошто овој едноставен услов за валидноста на математиката не 
бил соочен и решен во последните 70-80 год., бидејќи идејата за нејзината Темелна криза 
била цврсто етаблирана во научниот свет. Иако оваа елаборација  можеби изгледа сосема 
теоретска и пресилна во однос на нашата предвидена намера да се објасни зошто и како 
светскиот економски поредок ќе пропадне оваа година, ќе покажеме дека токму овој 
нерешен теоретски проблем на математиката лежи во јадрото на претстојните криза, која е 
создадена од човекот и е огледална слика на сите погрешни концепти на човештвото за 
Природата на Сè-Што-Е и на луѓето како инкарниран ентитети, кои се U-множества на Сè-
Што-Е. Денешната наука не ни даде некој валиден одговор на прашањето: "Кои сме ние 
навистина?" 

Темелната криза на математиката била конечно решена од страна на авторот во 1995 година, 
кога тој го открил Универзалниот Закон за Сè-Што-Е и покажа дека сите познати физички 
закони и нивните апликации, вклучувајќи ги и сите познати физички димензии, величини, 
количества и константи, може да да се изведат како U-подмножества од основниот поим на 
нашата свест, дефинирани во физичка смисла како Простор-Време. Ова беше 
недостасувачкиот "доказ за постоење" кој многу математичари залудно го барале во текот на 
последниот 20ти век. 

Како авторот посветил многу сеопфатни книги за ова откритие и неговите импликации за 
човековото размислување и перцепции, оваа огромна тема нема да биде понатаму 
разработена во овој есеј. Авторот само би сакал да го повтори на ова место убедувањето дека 
компетентноста во Општата Теорија на Универзалниот Закон е неопходна за правилно 
разбирање на аргументацијата која е дадена во оваа книга. 

Како е откривањето на Универзалниот Закон, кој е природен закон за размена на енергија, 
поврзано со математика и нејзината Темелна криза? Ние покажавме погоре дека основниот 
поим на нашата свест може да се изрази со секој збор или симбол во согласност со 
принципот на последна еквивалентност. Затоа, ние исто така може да го напишеме на 
следниов начин: 

Основен поим = било кој број или математички симбол = Континуум = 
= Основа на математиката 

 

Основниот поим е потекло не само на сите вербални идеи изразени со јазични поими, туку 
исто така е потеклото на математиката како систем на апстрактни симболи и знаци. Тоа 
всушност докажува дека не постои никаква разлика помеѓу вербални и математички изрази. 

Математиката, уште од Евклид, Платон и Аристотел, се смета за продолжување на човечката 
логика. И обратно, секој вербален категоризиран систем од знаења, како политиката, може да 
биде логички организиран и потоа математички изразен. Исто како што никој не ја оспорува 
точноста на равенката 2 + 2 = 4, можно е да се организира тривијално човеково 
размислување на логичен начин како да се елиминираат сите видови на залудни дискусии во 
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политиката и во било која друга област од заеднички интерес кои го попречуваат 
општествениот напредок и генерира политичка и економска криза. 

Американскиот политички систем во Вашингтон е најголем пример за метеж што секогаш се 
случува кога човекот ја напушти цвстата подлога на обичната човечка логика и претпочита 
да доживее нивната поделба на воинствен начин, како што покажа последното грозоморно 
убиство на конгресменката во еден беден и многу депресивен начин. 
*(Конгресменката на Аризона – Габриел Гифордс – јануари 2011) 

Решение за рационализирање на човековата свест и размислување со цел да се усогласат со 
Природата на Сè-Што-Е е направено за прв пат во историјата на модерната човештвото со 
откритието на Универзалниот Закон и неговата примена во науката и секојдневниот живот. 

Универзалниот Закон е математичка презентација на основниот поим на Сè-Што-Е како 
просто тројно правило a = b/c, бидејќи основниот поим исто така може да се дефинира како 
континуум на сите броеви. Уште од Кантор и Фреге, континуумот на сите броеви 
генерално е прифатен дека е "рајот на математиката". 

Врз основа на принципот на последна еквивалентност, може да се докаже сега за прв пат 
дека сите зборови на човечкиот јазик можат математички да се изразат и обратно - сите 
математички симболи може да се заменат со прецизни вербални поими без промена на 
валидноста на математиката. Ова се постигнува со примена на аксиоматскиот принцип на 
внатрешнат конзистентност и недостаток на противречности во текот на целиот систем на 
човечко знаење. 

Јазикот е енергетски систем или ниво на Сè-Што-Е и ја содржи Целината како елемент. 
Бидејќи сите U-множества на Целината, тие живеат по Универзалниот закон, па не се 
контрадикторни еден со друг во бесконечна хармонија на Сè-Што-Е. Истото треба да се 
однесува на човечкиот јазик и на сите категоризирани системи на знаења кои го градат 
ткивото на јазикот. Затоа, тие нема потреба да си противречат, како што се сега, но може да 
се организираат според истиот принцип на Универзална хармонија како што се уредени 
деловите на Сè-Што-Е. 

Овој принцип е наводна аксиоматизација на човечкиот јазик. Тој постулира дека човечките 
суштества треба да трганат од основниот поим на Сè-Што-Е, кој е исто така основен поим на 
човековата свест и може да се поистовети со последната, и да произлезат од неа сите зборови 
и поими кои тие ги користат усно или во писмена форма во секојдневниот живот, науката, 
религијата, и езотеријата. 

Овој принцип беше прво применет од страна на авторот во физиката да ги изведе сите 
познати физички величини и закони од Универзалниот Закон, односно од основниот поим 
без менување на досега ниеден математички резултат добиен во оваа емпириска дисциплина. 
Сепак, повеќето од вербалните објаснувања на математичките резултати кои биле 
експериментално генерирани во физиката мораше да бидат отфрлени во процесот на 
аксиоматизација, бидејќи тие содржеа бројни контрадикторни конотации и значења што 
влијае на целата градба на оваа природна наука. 

Универзалната идеја која лежи во основата на сите семантички, логички, и фактички 
противречности во физиката (и науката) е идејата за одвоеност на деловите едни на други и 
од Целината. Ова е лајтмотив на овој есеј. Токму овие погрешни вербални толкувања го 
попречувале обединувањето на оваа дисциплина пред авторот да го открие Универзалниот 
Закон и обединетата физика врз основа на тоа. Дозволете ни да го илустрираме ова со 
пример од денешна физика. 

* 

Добро е познат фактот дека гравитацијата не може да се интегрира со другите три 
фундаментални сили во стандарден модел, што се смета за најголема обединување што 



20 

конвенционалната физика е во состојба да постигне досега. Сепак, Природата е единство - на 
пример, гравитацијата се пропагира со брзината на светлината c, која е во исто време 
брзината во електромагнетизмот. На пример, сите основни константи на електро-
магнетизмот, како што се електрична и магнетна пермитивност, може да се изведат од 
брзината на светлината. Во исто време овие константи се дел од сите закони за магнетизам, 

електрицитет и електромагнетизам кои се сумирани во четирите Максвел-ови равенки. 
Оваа информација е дадена за физичарите. Авторот не очекува дека просечиот читател ја 
разбира физиката, како што тој дозна дека и повеќето физичари не ја разбираат сопствената 
дисциплина. 

Ако гравитацијата и електромагнетизмот, две фундаментални сили на Природата во 
согласност со стандардниот модел, ја користат истата универзална брзина на светлината, 
како доаѓа дека тие не можат да бидат интегрирани од сегашната теориска физика? 
Очигледно е дека физиката фундаментално ја промашила поентат за тоа како Природата 
навистина функционира. Во исто време протагонистите на оваа дисциплина не се доволно 
чесни да го признаат овој основен когнитивен недостаток на нивната физичка теорија, 
тврдејќи во исто време дека тие го поседуваат Светиот Грал на Науката. 

Причината зошто физичарите не успеаја да ги интегрираат гравитацијата со електро-
магнетизмот е дека тие претпоставуваа на априори погрешно начин дека постои вакуум во 
Сè-Што-Е и дека фотоните, носителите на електромагнетните сили, се честички без маса. И 
двата, концептот на вакуум и постоењето на "безмасени" честички се N-множества на Сè-
Што-Е и се конкретни апликации од првичната идеја за одвојување. N-множества се 
множества што не се содржат самите како елемент, на пример, вакуумот е N-множество, 
поради тоа што содржи честички кои се нешто, додека вакуум е по дефиниција е ништо - тој 
е празнина. 

Интеграцијата на гравитацијата со електромагнетизмот, и на тој начин и со другите две 
фундаментални сили, беше постигната за прв пат од страна на авторот во 1995 година. Тој 
беше во можност да ги изведе сите основни природни константи, како на пример 
гравитационата константа G од оние на електромагнетизмот и да докаже на неотповиклив 
начин дека двете сили се математички аспекти на Сè-Што-Е. 

Со цел да го направи ова, тој докажа на прво место дека терминот "маса" бил дефиниран во 
физиката на длабоко погрешен начин. Масата се смета дека е внатрешно својство на 
материјата, а честичките на светлината, фотоните, не треба да имаат никаква маса. Тешко е 
да се сфати кога, зошто, и како оваа ирационална идеја влегла во оваа дисциплина, но веќе е  
факт дека во меѓувреме таа се разви во сигурна догма. Самиот овој концепт ги спречи 
физичарите да ја сфатат природата на Сè-Што-Е. 

Масата е физичка количина, а сите физички количества во физиката се дефинирани во 
рамките на математиката во априори начин. Ова треба да каже дека физичките величини се 
апстрактни математички, херменевтички идеи на човечкиот ум, со кои физичкиот свет може 
да биде адекватно опишан на второстепен начин. Затоа, физиката е применета математика 
врз физичката материја и затоа не е издвоен научен систем на знаења. 

Оваа фундаментален епистемолошки факт не бил прифатен во теоретската наука досега. Од 
ова заклучуваме дека сите физички количества припаѓаат на континуум, а вториов е основен 
поим на Сè-Што-Е. Ова значи дека тие содржат својства на Целината, како елемент. 
Практично, овој факт ни кажува дека сите делови на Целината имаат енергија - тие се 
енергетски системи, бидејќи Целината е енергија. 

Секој систем покажува една одредена константна количина на енергија. Кога два системи се 
споредуваат, ние добиваме однос на нивните енергии, што е бездимензионален број кој 
припаѓа на континуумот. Ова е токму она што физичарите го направиле во минатото на 
несвесен, ирационален начин со дефинирањето на масата без анализирање од методолошка и 
епистемолошка гледна точка: Масата е енергетски однос. На оние кои се заинтересирани за 
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физиката, авторот би им препорачал да ја проанализираат сегашната дефиниција за масата во 
сите достапни учебници на физиката и да откријат за себе дека масата не е ништо друго туку 
енергетска релација. 

Што произлегува од овој едноставен заклучок? Ако сите системи/делови на Сè-Што-Е имаат 
енергија, тогаш тие исто така мора да имаат маса, како тие би можеле да се споредат со било 
кој друг систем. Во овој случај, фундаментална грешка е да се верува дека фотоните се 
честички без маса. Тие, исто така, мора да имаат маса, бидејќи тие се енергетски системи 
според равенката Планк за енергија на фотонот E = h f. 

Ако сите системи и нивоа на Сè-Што-Е се енергија, што значи Нешто, тогаш не постои такво 
нешто што е Ништо. Во овој случај идејата за вакуум како празнина или честички кои се без 
маса, се апсолутно погрешни концепти (N-множества) кои треба да бидат убедливи за никого 
со минимално количество на логично размислување. Тие идеи произлегуваат од исконската 
идеја за поделба на луѓето од Целината и треба да се елиминираат од физиката и науката 
еднаш и засекога. 

Ова е токму она што авторот го направи, кога започна со аксиоматизација на 
конвенционалната физика. Со елиминирање на овие погрешни идеи за поделба, тој на крајот 
елиминира поголем дел од кофузијата во оваа "егзактна" природна наука. На крајот на 
краиштата тој може да ја обедини оваа дисциплина со примена на Универзалнот Закон на 
секој енергетски систем и енергетска интеракција која била експериментална забележана и е 
опишана во оваа природна наука досега - без исклучок! Во пракса, тој ги потврди сите 
математички резултати добиени во физиката до тогаш, но елиминирал поголем дел од 
вербалните толкувања на овие математички резултати како недоследни и погрешни. 

Поточно, тој ја пресмета масата на елементарниот фотон, познат како Планк-ова 

константа h (види погоре), од основните физички равенки и покажал дека макро-масата на 
сите материјални предмети може да се пресмета од основната маса на елементарниот фотон. 
Тој всушност докажа дека материјата е кондензирана светлина (енергија на фотони). 
Антропоцентричната единица "килограм", на пример, е дериват (сурогат) од основната маса 

на елементарниот фотон h добиен во рамките на математиката. 

Со прифаќањато дека фотоните имаат маса, авторот може лесно да го објасни механизмот 

на на гравитацијата што се пропагира со фотони со брзината на светлината и да го отфрли 
непотребното пребарување за хипотетички гравитон. 

Понатаму, тој докажа дека фундаменталната гравитациона константа G, која е основа на 
сите  гравитациони закони на Њутн, може лесно да произлезе на аксиоматски начин од 
брзината на светлината. На тој начин тој за прв пат ја интегрира гравитацијата со 
електромагнетизмот врз основа на математички формализм и воспостави нова кохерентна 
теорија на космологијата со која се елиминираат речиси сите основни идеи на оваа 
дисциплина – почнувајќи од глупоста како биг бенг и топлотното ширење на универзумот. 

Сепак, овој есеј не е наменет да биде вовед во физичка теорија на Универзалниот Закон, но 
има за цел да ги покаже сите погрешни идеи во физиката кои се појавија од основниот 
концепт на одвојување од Целината. Ова елаборација, која е Конечниот Суд за сите грешки 
на модерната физика и наука, има за цел на прво место да објасни зошто сегашната 
структура на човечката цивилизација, која во голема мера зависи од теоретската и 
експериментална наука, неминовно ќе пропадне оваа година. Сегашната емпириска наука и 
технологијата во голем дел ќе дожее колапс. 

* 

Од оваа дискусија констатираме дека математиката може да се изрази во вербална смисла и 
обратно, секој вербален систем од знаења може да се претстави со математички термини кога 
аксиоматскиот принцип на внатрешна конзистентност и недостаток на противречности 
темелно се почитуваат. Овој нов увид ќе ја трансформира тековната емпириска наука, која 
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намерно го запоставила ова интелектуално наследство на Западната цивилизација уште од 
Антиката, во преостанатото време пред Вознесение, во вистински, сигурен систем на знаења. 

Новата наука на Универзалниот Закон ќе ја задржи нејзината важност во 5та димензија со 
аксиоматско инкорпорирање на ново духовно знаење што тогаш ќе биде на располагање на 
вознесените лица. Без целосно разбирање на новата теорија на Универзалниот закон тие не 
ќе можат вистински да ги сфатат законите на Креирањето на Сè-Што-Е и ќе доживеат 
потешкотии во напредувањето на патот на духовна еволуција. 

Основниот заклучок од откривањето на Универзалниот Закон е дека не постои никаква 
разлика помеѓу Свеста и надворешниот физички свет, во моментов набљудуван како 
Природа. Надворешниот свет се обликува од свеста на сите луѓе кои учествуваат во 
заедничкиот живот на одредено ниво на постоење. Ова е крајниот доказ на постоење на 
математиката, а исто така и на постоење на чиста космичка свест која го создава овој или 
друг свет во 3d-простор-времето на соларниот универзум. Но, тоа исто така ни кажува дека 
постојат нивоа на Креација надвор од 3d-просторот-времето, од кој другите се развиле на 
второстепен начин. 

 

12. Основната Теорија на Универзален Закон 

   

Клучното ново знаење од откривањето на Универзалниот Закон е тоа што Сè-Што-Е има 
само две димензии кога се набљудува од страна на тесните човекови сетила - Простор и 
Време, каде што времето во новата теорија, всушност е дефинирано како фреквенција f=1/ t. 
Во овој случај, времето, како луѓето го знаат, е дефинирано како "конвенционално време" t. 
Двете величини се вклучени во терминот "простор-време" =  s f = s/t =брзина, што исто 
така е потекло на математика и секоја друга наука. 

Сите научни термини, вклучително и сите броеви во математиката што ја градат структурата 
на нашето научно знаење, може аксиоматски се одредат од поимот "простор-време", што е 
физичка перцепција на човечкиот ум на основниот поим на сегашното ниво на постоење на 
земјата: 

 
Простор-време = Сè-Што-Е = енергија = Основен Поим на Свест = 

= 3d-реалност (описен термини) = Континуум (математичка презентација) = 

= [Простор] [време] = s f = s/t  = брзина = [1d-простор-време] = [n-d-простор-време] = 

= било кој број, како што се = 1 = 1 × 1 = 1 x 0 = 0 = ∞ × 1 = ∞ 

 

Горенаведените равенки се различни еквивалентни презентации на принципот на последна 
еквивалентност на човековата свест. Тие докажуваат дека и човечкиот јазик и математика 
имаат свое епистемолошко потекло од основниот поим кој се набљудува како простор-време. 
Ова сознание е најреволуционерната идеја во историјата на модерното човештвото. Сепак, 
тоа им било познато на сите претходни просветлен цивилизации на земјата. 

Важно е да се забележи дека горните презентации на принципот на последна еквивалентност 
се надвор од доменот на некоја математичка аргументација, бидејќи овој принцип гради  
когнитивна основа за постоењето на математиката како наука на апстрактни симболи. Овој 
фундаментален факт е редовно игнорирани од страна на сите протагонисти на 
конвенционалното математичко размислување кога тие приговараат за соодветноста на оваа 
презентација. Овие приговори произлегуваат од нивните ограничено размислување, кое е 
интоксицирано со исконската идеја за одвојување од Целината. Зошто? 
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Ова е многу важно психолошко набљудување што оди до корените на модерната математика. 
Прво и основно, таквите приговори произлегуваат од игнорирањето на повеќето 
математичари на фактот дека нивната дисциплина се уште страда од Темелната криза, кога 
откривањето на Универзалниот Закон и решението на оваа криза  се игнорираат за момент. 

Второ, сите математичари досега не успеаа да препознаат дека сите математички симболи 
кои тие ги користат во својата дисциплина не се U-множества, значи, тие не се содржат 
себеси и Целина, како елемент: Тие се N-множества. Затоа, тие не се однесуваат на Сè-Што-
Е. Тие се погрешни огледални слики на Природата на Сè-Што-Е. 

Ова е когнитивен "пад од благонаклоноста" на емпириската наука на земјата. Враќањето на 
"блудниот син на Отецот" ќе се постигне со замена на сегашната емпириска наука со новата 
Општа Теорија за Науката на Универзалниот Закон во краток временски период пред 
Вознесението и во бескрајот на Сè-Што-Е по Вознесението. 

* 

Како Целината всушност се набљудува во математиката? Многу едноставно - тоа е 
континуум на сите броеви. Бројките кои сега се користат во математиката се затворени 
броеви кои ги исклучуваат сите други соседни броеви, а со тоа тие исто така го исклучуваат 
континуумот на кој му припаѓаат. На пример, бројот 2 ги исклучува сите негови приближни 
како 2,00001. Овие броеви се наречени рационални броеви. Рационални броеви се 
затворени. Модерната математика оперира само со такви броеви. Тоа е исклучително важно 
да се нагласи дека математиката практично нема идеја како да работи со отворени броеви, 
кои се U-множества и ја содржат Целината, континуумот, како елемент. 

Затворените рационални броеви ја исполнуваат дефиницијата на N-множества: Множества 
кои се исклучуваат себе и Целината, како елемент. Бидејќи тие се затворени, тие немаат 
контакт со другите соседни броеви, и поради оваа едноставна причина, тие не може да градат 
континуум. Идејата на затворени броеви го исклучува постоењето на континуумот. Меѓутоа, 
без континуум нема воопшто да постои математиката (види подолу). 

Ние веќе рековме дека дека е доволно да се воведе само еден исказ кој е N-множество во 
категоризиран систем за да се искриви целиот систем. Тоа е она што се случило со 
математика, пред откривањето на Универзалниот Закон – а тоа ја продолжува Темелната 
криза. 

Ние досега научивме дека сите системи и нивоа на Сè-Што-Е се отворени системи и размена 
на енергија на едни со други - затоа, тие мора да имаат контакт едни со други. Чисто поради 
оваа причина, ние велиме дека природата на Сè-Што-Е е континуираност - нема празнини 
помеѓу системите кои сега се прифаќаат како вакуум или празнини во физиката. Сите 
системи и нивоа на Сè-Што-Е се отворени, во непосредна близина, соседни, бидејќи тие се 
U-множества. Тие ја содржат Целината = Енергијата како елемент. 

Според принципот на последна еквивалентност, можеме да го дефинираме Сè-Што-Е како 
континуум. Делови на математичкиот континуум затоа мора да бидат отворени за да ја 
одразат отвореноста на енергетските системи и нивоа на Сè-Што-Е. Сепак, рационалните 
броеви кои се користат во математиката се затворени. Затоа, тие се N-множества а со тоа 
несоодветна презентација на надворешниот свет. Тие мора да бидат заменети со отворени 
броеви. 

Кои броеви се отворени? Сите т.н. трансцендентални броеви се отворени броеви. Таквите 
броеви содржат бесконечен број на апроксимации, кои пак се затворени рационални броеви. 
Најистакнат пример е бројот Пи (π). 

Математичарите за прв пат станаа свесни за фундаментална разлика меѓу затворени 

рационални броеви и отворени трансцендентална броеви кога Кантор ја постави неговата 
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теорија за множества во крајот на 19ти век. Од тогаш оваа теорија се смета за основа на 
модерната математика - "рај на математиката", како што ја дефинира Хилберт. 

Канторов проблем беше да дефинира континуум во еден априори начин. Ако некој треба да 
подреди само дефинираните затворени броеви, континуумот не би бил она што всушност 
вели - континуум, туку дискретен, прекинат склоп на затворени рационални броеви кои се 
поделени со празнини (празнини) вдолж континуумот. За да се избегне овој срам Кантор го 
претстави концептот на трансцендентални броеви кои се отворени за нивната околина - тие 
се соседни и се во контакт едни со други. За таа цел тој прави разлика помеѓу две групи на 
бесконечности, што патем речено е друг збор за континуум, - бесконечност на рационални 

броеви и бесконечност на трансцендентални броеви. 

Пред таа бесконечност беше бесконечност, и немаше можност да се распознаат во однос на 
нивната моќ. Или, како што Кантор си рекол себеси: "Во ноќта сите мачки се сиви". Со 
воведувањето на трансценденталните броеви кои, по перцепцијата на Кантор, ги исполнуваат 
празнините меѓу затворените рационални броеви вдолж континуумот, тој за прв пат 
поставил важна дефиниција за континуум и создал теоретска и епистемолошка основа на 
математиката. 

Ова се основни теоретски работи кои треба да бидат всушност познати на секој теоретичар и 
научник со скромно познавање на математиката откако поминал четири, пет или повеќе 
години на универзитет. За жал, денес е многу тешко да се најде теоретичар кој е свесен за 
овие основни епистемолошки проблеми на математиката и науката. Повеќето научници биле 
фрлени до таква мера од страна на сегашниот нелогичен образовен систем кој е намерно така 
воспоставен од страна на Силите Што Се како камуфлажа на стварната состојба на земјата, 
па авторот е целосно свесен за фактот, дека ќе биде многу тешко да ги ослободи од овој 
лавиринт на необјасниви самоналожени научни грешки. 

Ова непристојна ситуација од целосна научна конфузија ќе се претвори во вистинско 
космичко откровение во текот на оваа (2011) и следната година со цел да се спасат душите на 
повеќето научници од нивна целосна погибел, и да им се овозможи да се воздигнат со чист 
ум во 5та димензија. 

Што се однесува до теоријата на математиката, важно е да се забележи дека се додека Кантор 
не ја постави основата на трансценденталните броеви, овие броеви не им беа познати на 
математичарите. Само неколку децении подоцна, друг германскиот математичар открил дека 
бројот Пи е трансцендентален број. Овој број отвора целосно нова перспектива на пристапот 
на математиката и нејзината примена во надворешниот свет, иако неспоредливоста на 
величините од реалниот простор им била позната на сите антички грчки математичари. 

Бројот Пи по дефиниција е однос помеѓу две геометриски растојанија - обемот на кругот и 
неговиот дијаметар. Круговите се апстрактни геометриски презентации на брановите. 

Тие се апстрактни платонски идеи изградени во рамките на херменевтичка математичка 
свест на луѓето. Во реалниот свет, сите затворени кружни движења се елипсовидна како што 
Кеплеровите закони за движењето на небесните тела јасно докажаа. Овој факт не е целосно 
сфатен од страна на теоретичарите, иако бројот Пи се користи во многу клучни физички 
закони и формули во класичната и квантната механика. 

Од друга страна општо познато е во физиката дека сите бранови се производи на ротации. 
Ротациите се затворени движења - тие можат да бидат кружни, елиптични или со 
покомплексни форми на затворени движења. 

Ова е друго основно физичко знаење на теорија на бранови. Ова важи не само за 
електромагнетниот спектар, исто така дефиниран како фотонско простор-време од страна 
на авторот, но исто така и за материјата која има исто така бранов карактер. Ова е добро-
етаблираната идеја во квантната механика, откако ДеБроли во физиката го постави 
концептот на дуализмот меѓу бран-честичка, во 1924 година. 
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Ова е уште една основна физичка работа, чија когнитивна важноста не била целосно сфатена 
во физиката. Фактот дека сите системи на Сè-Што-Е се отворени во однос на енергетската 
размена, но во исто време претставуваат надредени затворени движења докажува две 
работи, затворениот карактер на Сè-Што-Е и отвореноста на сите свои соседни делови 
како U- множества од Целината. 

Како што читателот веќе може да се согледа, ние ја користиме оваа дискусија на прво место 
да ги презентираме основните недоследности и недостатоци кои научниците ги вметнале во 
зданието на модерните емпириски науки, без да имаат разбирање за тоа колку длабоко овие 
грешки, кои произлегуваат без исклучок од нивната исконска идеја за одвојување, е 
затруенио доминантното научно размислување на Модерните Времиња и ги спречило да ја 
сфатат Природата на Сè-Што-Е. Затоа претстојните Крајни Времиња ќе бидат на прво место 
реквием за сегашната емпириска наука, каде што авторот ќе ја игра првата виолина. 

* 

Што треба да заклучиме од ова основно научно знаење? Тоа е доказот дека сите нивоа и 
системи на Сè-Што-Е се бранови или ротациони системи. Бидејќи сите тие се отворени 
системи, тие се преклопувачки бранови системи и им се покоруваат на закони за 

конструктивна и деструктивна интерференција. Во близина сме на кругот на нашата 
првична аргументација во врска со универзалниот карактер на Космичките Закони на 
конструктивна и деструктивна интерференција, што претставуваат Космички Закони за 

Креација и Деструкација. Овие закони се конкретни апликации на Универзалниот Закон. 

Кога споредуваме два произволни реални ротациони бранови системи, ние секогаш добиваме 
трансцендентални броеви. Сите просторно-временски односи меѓу два реални системи се 
трансцендентални величини и може да бидат соодветно оценети со отворени 
трансцендентални броеви. Ние сега правиме една многу важна изјава: 
 

Условите на конструктивна и деструктивна интерференција кои се Космички Закони 
за Креација и Деструкција на сите системи и нивоа во Сè-Што-Е може да бидат  
соодветно оценети само со употреба на трансцендентални броеви. 

 

Сепак, математиката практично нема идеја за тоа како да користи такви броеви во нејзините 
практични пресметки. Сите броеви што научниците моментално ги добиваат од Природата, 
на пример, природни константи или разни статистички податоци, на пример, во шеми на 
колективни инвесиции, се изразени како затворен реални, рационални броеви, кои се 
затворени апроксимации на реално отворени трансцендентални величини. 

Чисто поради оваа причина човештвото не е во позиција да направи адекватни предвидувања 
за иднината или прецизно да процени кога настанува состојба на деструктивна 
интерференција, при која систем неминовно ќе пропадне. Ние ќе го елаборираме овој 
заклучок подолу во строг начин со поаѓајќи од новото знаење на Општата Теорија на 

Универзалниот Закон. 

 

13. Теоријата на Универзалниот Закон како Космички поглед 

 
Ајде сега да се вратиме повторно на природата на Сè-Што-Е и неговите делови (нивоа и 
системи). Рековме експлицитно дека Целината е затворена, а сите нејзини делови се U-
подмножества на Сè-Што-Е и го содржи тоа како елемент. Оваа изјава треба да се повтори од 
страна на читателот како мантра онолку пати колку што е можно, додека тој целосно го 
прифати. 
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И тука доаѓа едно основно знаење на Сè-Што-Е кое не е целосно реализирано во науката 
досега. Ако деловите се U-множества и ја содржат Целината како елемент, тие не можат да 
бидат затворени, но мора да бидат отворени и да разменуваат енергија едни со други. Сè-
Што-Е е непрестајна енргетска размена. Ова е внатрешен аспект на Природата на Сè-Што-
Е како што е наведено во основната аксиома која треба да биде убедлива за сите. На пример, 
без земање храна и клеточен метаболизам, кој не е ништо друго туку комплексна размена на 
биохемиска енергија, човекот не може да постои или преживее. Во оваа смисла, енергијата е 
синоним на Сè-Што-Е. 

Од друга страна, сите отворени системи и нивоа на Сè-Што-Е ја изразуваат неговата 
Природа за време на енергетската размена. Особено, тие го изразуваат затворениот карактер 
на Целината. Овој аспект може конкретно да се забележи како закон на конзервација на 
енергија. Како сите системи се затворени преклопени движења, тие двата се отворени а се 
манифестираат како затворени движења или ротации. Ова е Рајската Дихотомија на Сè-
Што-Е  што не е сфатено од страна на сите научници досега. Истото важи и за сите религии. 

Со други зборови, нема ништо освен Енергија: Сè-Што-Е е Енергија – тоа е Организирана 

Енергија - тоа е Информации - тоа е Сознание - тоа е Свест - тоа е Простор-Време  како што 
се согледува од страна на сетилата со тесен опсег на човечките суштества. И сите овие 
зборови за основниот поим може да биде математички изразени со Универзалниот Закон - 
тоа е математичка енвелопа на Природата на Сè-Што-Е. Ова исто така важи и за сите 
сегашни научни дисциплини кои избрале различни поими за Сè-Што-Е како предмет на 
нивно проучување - на пример, континуум = математика, биолошки супстанции = био-наука, 
материја = физика, итн. 

Универзалниот Закон е закон за енергетски интеракции. Не постои ништо друго во Сè-Што-
Е што не е е енергетска интеракција и не се придржува на Универзалниот Закон. Затоа, сите 
одделни науки, кои во моментов постојат можат да бидат унифицирани во нова универзална 
наука наречена Енергологија на Универзалниот Закон. 

Сите човечки перцепции, чувства и ментални идеи се енергетски настани и го следат 
Универзалниот Закон независно од сознанието на ентитетот. Поради оваа причина 
психологијата, филозофијата, социологијата, економијата, и сите други поврзани 
дисциплини неизбежно мора да станат дел од Енергологијата. Како времето до конечното 
Вознесение во декември 2012 година е многу кратко, ова обединување на науката ќе биде 
целосно остварено во 5та димензија под многу поповолни услови и со помош на проширената 
човекова свест. 

Но, ние веќе можеме да почнеме со промена на нашите погрешни убедувања, кои се сите 
производ на тесната перцепција на човечките сетила. Сите човечки чувства се енергетски 
интеракции. На пример, нашите оптички перцепции се предизвикани од обработка и 
трансформација на фотоните од ретиналните конуси и стапчиња во електромагнетни 
сигнали во оптичките невронски синапси во мозокот пред да се визуелизираат како објекти. 
Сепак, оригиналниот носител на оптички информации/енергија, фотоните, немаат ниту 
форма, ниту пак се цврсти честички. 

Како тоа доаѓа да нашите очи добиваат невидливи фотони од материјалната околина, кои 
според денешната физика дури немаат ни маса, но можат, во исто време да предизвикаат 
слики на три-димензионални објекти со волумен и маса, во човечкиот мозок? Ова е едно од 
многуте парадокси и неодговорени прашања што може да се сретне во денешната емпириска 
наука која ни даде загатка за тоа зошто целосно не успеа да ја разбере Природата на Сè-Што-
Е и треба да биде заменета со нова теорија на Универзалниот Закон. 

Примордијалната лажна идеја да се биде одвоен од Изворот, соодветно, од Целината, а да се 
биде дел од драмата на човечките илузии на земјата, очигледно генерирала бројни идеи кои 
го вртат овој маѓепсан концепт. Како што софтверска програма може да прифати вирус, 
грешка, и потоа да зарази некоја друга софтверска програма, така и идејата за одвојување од 
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Целината: Таа ги инфилтрира сите наредни идеи на човештвото на таков длабок начин што 
цела цивилизација може да се создаде врз лажни идеи и да се одржи за некое време заради 
илузијата. 

Тоа е она што всушност се случувало на земјата со еони на времето. Таквите цивилизации, 
кои се втемелени во лажни идеи за поделба може да постојат само со поддршка од кохезиони 
енергии на Сè-Што-Е, бидејќи невозможно е за било кој систем да биде вистински одвоен од 
Сè-Што-Е. Ова е познато како на Законот за единство во езотеричните кругови. Овој увид 
ќе биде во центарот на претстојните откровенија кои ќе се одвиваат оваа година во 
колективната човекова свест и на крајот ќе доведе до Вознесение на огромно мнозинство на 
човечки суштества на земјата до крајот на 2012 година или нешто подоцна. 

* 

Во моментов луѓето не се способни да ги распознаат бројните погрешни идеи за одвојување 
кои ги градат темелите на нивното општество, затоа што тие се пораснати со нив, и тие ги 
обликувале нивните системи на верување на длабок начин. Многу често таквите погрешни 
идеи носат ореол на сигурни научни вистини на кои скромниот човек тешко може да се 
спротивстави, како што е тоа случај со повеќето просветлени работници, кои од една страна, 
ја игнорираат сегашната неуспешна наука од добри причини, но од друга страна се доста 
ранливи од недоследни научни аргументи. 

Еден централен недоследен концепт на науката е ексклузивната примена на затворените 
рационални броеви во математиката, а од таму, во сите егзактни природни науки, како што е 
прикажано погоре. Друга основна недоследна идеја е воведувањето на затворени физички 

системи во модерната физика, како "идеален еластична судир", "зрачење на црно тело", 
"Карно-ова машина". Овие затворени системи се користат за да се опишат различни 
енергетски интеракции или да се изведат одредени физички закони од нив. 

Воведувањето на концептот на затворени системи, меѓутоа, звучи стабилно. Како што веќе 
рековме, некој може да го опише физичкиот свет на правилен начин, само ако тој ја има 
прифатено суштината на Сè-Што-Е - прво и најважно, неговиот затворен карактер. 

Токму овде емпириската наука има тотален неуспех. Целината е затворена. Со цел да се 
опишат неговите делови, оваа идеја мора да се воведе некако во физичкиот поглед на светот. 
Ова е постигнато со измислување такви апстрактни затворени системи како идеален 
еластична судир, зрачење на црно тело, итн, кои  хипотетички би требало да не вршат 
размена на енергија со околината. 

Сепак, сите системи се отворени. Тука имаме антиномија, фундаментален парадокс на 
физиката и науката, кој, исто така, го опишавме како рајска дихотомија. Исто како 
математиката, физиката во суштина е заснована на парадокси и антиномии. Важно е да се 
забележи дека конвенционалната физика е целосно свесна за оваа основна недоследност. 

Додека такви затворени системи може да се најдат во секој учебник по физика, оваа 
дисциплина нема да успее да го признае фактот дека таков систем како на пример Карно-ова 

машина, со која се објаснува термодинамиката на адијабатски процеси, е фантом. Инаку, 
веќе ќе имавме создадено перпетум мобиле, вечен извор на енергија, и сите наши 
енергетски проблеми би биле решени засекогаш. 

Постојат многу други основни теоретски недостатоци на денешна физика. На пример, сите 
сегашни физички константи, величини, количества, променливи, димензии и соодветниот SI-
единици се дефинирани на кружен начин, на пример, просторот (должината) е дефиниран 
со воведување на време и под премолчена претпоставка дека дека оваа величина е веќе 
цврсто воспоставена. Дефиницијата на време, сама по себе, има потреба од воведување на 
приори на должина (простор); електрична струја и нејзината соодветна SI-единица е 
дефинирана преку полнежи и обратно – полнежи преку струја. Оваа листа може да биде 
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продолжена бескрајноста. Авторот му препорачува на читателот да ги прегледува овие 
дефиниции во секој учебник по физика со нов поглед откако ќе го прочита овој есеј. 

Сите дефиниции на физички количества и нивните димензии му се потчинуваат без исклучок 
на принципот на магичен круг (порочен круг): Еден дел е дефиниран преку друг, додека 
Целината е занемарена. Оваа околност исклучува едно вистинско разбирање на Сè-Што-Е во 
тековната емпириска наука. Овој едноставен епистемолошки факт е толку очигледен во 
теоријата на физиката, дури и за почетници што авторот е навистина збунет и не успеа да 
најде било друго објаснување за тоа зошто овој факт не се признава досега, освен да се 
претпостави дека сите научници се имбецили и се целосно неспособни за некакво основно 
логично размислување. 

* 

Сите погрешни тривијални и научно маскирани идеи потекнуваат од исконска субјективна 
перцепција на луѓето дека се одредени биолошки ентитети одвоени од Сè-Што-Е. За 
повеќето луѓе нивниот идентитет завршува со границата на епидермисот. Ова е централната 
илузија на човештвото што ќе бидат елиминирано со Вознесението. 

Како дошло да таквите погрешни идеи станаа духовен темел на нашето општество без да 
довеат до масовен колапс многу порано? Одговорот е прилично едноставен и е кажан со 
нашате претходна дискусија. Дури и кога целото општество е засновано на сосема погрешни 
идеи и убедувања, може да продолжи да постои за подолг временски период, поради тоа што 
никогаш не престанало да биде дел од живот-трошечките и одржувачки во животот енергии 
на Сè-Што-Е. 

Ние можеме алтернативно да разговараме за овој аспект во научна, физичка смисла. Секогаш 
е можно за повисоките светови на Креацијата да воспостават локални услови на 
деструктивна интерференција на една планета со ангажирање на огромни повисоко 
фреквентни енергии што го опкружуваат системот на деструктивно влијание и да ја 
поддржат преку создавање услови за конструктивна интерференција на многу повисоко 
енергетско ниво. Ова е слично на (залудните) напори на научниците да ја одржат плазмената 
реакција со опкружување со моќен електромагнетно поле. 

Во канализираната езотерична литература, често се чита дека земјата е планета на негативни, 
токсични, мрачни енергии, кои биле "затворени" од повисоки сфери од остатокот на 
галаксијата за еони на времето. Оваа идеја првично е промовирана во откровениието на 
Јован, иако оваа книга е очигледно напишана многу подоцна од други канализирани духовни 
битија. 

Сегашниот процес на Вознесување отелотворува постепено елиминирање на огромни 
енергетски слоеви кои ја воспоставуваат состојбата на деструктивна интерференција и 
работат како ефективни бариери кои го попречуваат влезот на високо фреквентни енергии на 
Сè-Што-Е во астралната атмосфера на нашата планета. Многу дискутираните ѕвездени 

портали или порти во одредени нумеролошки датуми, како што се 01.01.01, 02.02.02 ... 
11.11.11 и 12.12.12, претставуваат елиминација на условите за деструктивна интерференција 
на земјата со тоа на конструктивна интерференција. 

Практично, ниско фреквентните слоеви кои ја штитат земјата од 4та и 5та димензија и ја  
одржуваат сегашната три-димензионална густина се елиминирани чекор по чекор, така што 
превезот на заборавот може да се подигне за целото човештво во текот на оваа и следната 
година. Кога овие ниско фреквентни слоеви креирани од деструктивна интерференција 
почнат да се раствараат, земјата не може да остане во својот сегашна 3d-густина и ќе почне 
да се искачува во 4та и 5та димензија. Тоа е она што навистина се случува од првата 
хармонична конвергенција во летото 1987 година. Во последните неколку години бришењето 
на локалните услови за деструктивна интерференција на Земјата експоненцијално е забрзано. 
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Ова објаснување, исто така дава научно решение за централниот теолошки спор од Антиката 
кој што е претставен од Лајбниц во неговото познато дело “Theodizee“. Како тоа да, Бог и 
светот кој тој го создал, се совршени, а човечките суштества и нивните безначајни предмети 
на Креацијата се толку несовршени? 

Како овој есеј не е наменет да биде филозофска дискусија за теолошки теми, ние не треба да 
се занесеме во ова понатаму, но авторот би сакал да ја изрази желба модерното човештвото 
да биде многу подобро информирано во врска со интелектуалните достигнувања на своите 
многубројни мислители во минатото, така што денешните просветлени работниците не треба 
да го откриваат тркалото на многу примитивно интелектуално ниво повторно и повторно. 
Интелектуалиот понор и духовното игнорирање кои се сретнуваат на оваа планета пред 
Вознесението се навистина зашеметувачки, како авторот мора да признае со големо жалење. 

 

14. Идејата за одвојување од Сè-Што-Е ја објаснува есхатологијата на 

човековото постоење 

 

Сè-Што-Е е затворен, дискретен, односно, тоа се состои од бесконечен број отворени 
системи и нивоа кои разменуваат енергија во континуитет, односно, не постои вакуум 
помеѓу системите и нивоата, и е бесконечен. Сите овие атрибути на Сè-Што-Е може да се 
користат како именки, синоними, тавтологии за Сè-Што-Е. На пример, по договор, можеме 
да ги користиме зборови континуум, бесконечност, затворен ентитет, дискретност, итн за 
Сè-Што-Е во согласност со принципот на последна еквивалентност без да се менува нешто 
во оваа дискусија или во нашето знаење за светот и за тоа кои сме. 

Деловите ги содржи Целината како елементи и може математички да се дефинираат како U-
множества. Сепак има една фундаментална разлика меѓу Целината и нејзините делови што е 
реализирана за прв пат во својот полн степен во историјата на човештвото по откривањето на 
Универзалниот Закон и елаборирањето на новата Енергологија: 

Додека Целината е затворено, сите нејзини нивоа и системи се отворени 

Бидејќи овој основен есхатолошки факт досега не е земан во предвид од страна на науката и 
религијата, тоа доведе до длабока, долготрајна и многу болна забуна кај сите верници и 
научници низ историјата на човештвото. Најголем дел од ментална конфузија што ќе се 
почувствува оваа година може да се припише на ова незнаење од луѓето. Сите војни, 
криминали и злосторствата што се направени на земјата досега потекнуваат од оваа збрка. 
Затоа, овој аспект стана лајтмотив на овој есеј и ќе биде специјално елабориран во ова 
поглавје. 

Разликата меѓу Целината, која е е затворена, и нејзините делови кои се отворени, ја создава 
единствената вистинска есхатолошкa причина за постоењето на 3d-простор-времето на 
ѕвеѕдениот универзуми. Целината е нешто. Спротивно на тоа би било ништо. Како ние, 
луѓето, сме нешто, ние немаме идеја за ништо. Тоа ќе остане така засекогаш. Ова важи како 
вистина за секоја свест во рамките на Сè-Што-Е. Ништо-то можеме да го наречеме Празнина 
или Вакуум. Ниедно од нив не постои. Целината е Сè-Што-Е. 

Сепак, идејата за ништо-то не може да биде целосно исклучена од човековиот ум, односно, 
од било која друга свест или космичка свест. Двата термини - Нешто и Ништо – ја градат 
основната антиномија за Постоењето на Сè-Што-Е. Бидејќи Сè-Што-Е е Креативност, тоа 
исто така, мора да ги истражува Условите за Ништо-то. Сепак како Ништо-то не постои, 
Сè-Што-Е создава локални услови на деструктивна интерференција за да го имитира 
постоењето на Ништо-то. Имаме намерно создадена антиномија за потребата на искуствено 
доживување на екстремна одвоеност. 
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Како Сè-Што-Е ја остварува оваа задача? Многу едноставно, тоа се имитира себеси во 
делови. Тоа создава системи и нивоа кои се навидум затворена (одделени) од Сè-Што-Е, иако 
тоа е практично невозможно. Целосната Амнезија на инкарнираните човечки ентитети 
создава на пример илузија за суштество од еден биолошки вид, што е затворено и одвоено од 
Сè-Што-Е. Истото важи и за човековата цивилизација на колективно ниво. 

* 

Човештвото, во огромно мнозинство, во моментов смета дека е единствено во целата 
галаксија која содржи трилиони сончеви системи и планети. Сегашното гностичко човештво 
се смета себеси за ексклузивна и случајна круна на биолошката еволуција што започнала од 
примитивен едноклеточен организам и полека еволуирала во еони на времето. Затоа, 
човештвото се уште официјално верува дека тоа е сосема одвоено од Изворот и другите 
инкарнирани цивилизации, од кои некои го населуваат астралениот простор на нашата 
планета со еони на времето. 

Спротивно на ова верување, сегашните Сили Што Се, "вонземјаните" од Орион/ 

Рептилската империја, всушност, се ендемични на оваа планета повеќе од 500 000 години и 
се сметаат себеси за сопственици на оваа планета. Од оваа гледна точка, тие сметаат дека 
модерните луѓе, кои тие првично го создале со генетски инженеринг, како нивни робови кои 
што се внесени на земјата со цел за исполнување на нивните основни потреби. Тие ги 
сметаат луѓето, исто како што луѓето ги сметаат животните. Ова ги објаснува нивните дела 
против човештвото кои се чини дека имаат единствената цел на уништување на човечките 
суштества. 

Ова е вистинска когнитивни и егзистенцијална дилема во која човештвото е во моментов 
заробено од страна на Силите Што Се, на осмислен начин. Нивната тактика е да се задржат 
луѓето во незнаење на стварната состојба на земјата и да ги стишат со погрешно верување 
дека тие се исклучително крајна манифестација на долготрајна биолошка еволуција, врз 
основа на принципот на хаос, или обиди и грешки, а во суштина, тие се концептуално 
создадени како слуги на овие мрачни сили пред некои 13.000 години, прво од страна на 
Рептилијанецот Анунаки, а подоцна со генетско подобрување од Сиријаните (Sirians), кои се 
претставници на Силите на Светлината. 

За оваа цел Силите Што Се вовеле бројни идеи и концепти во човечкото општество што ја  
цементираа погрешна идеја за поделеност. Најподмолен систем на измама од сите е Орион 

монетарниот систем што создава впечаток дека човечките суштества мора да работат 
напорно за да заработат пари за да преживеат. Дарвиновата погрешна еволутивна идеја за 
"преживување на најсилните" беше дополнително претуркувана да стане воспоставена 
социјална доктрина и ориентир за сите грабливи практики на економската и финансиската 
Елита. 

Во текот на нивните општествени дејности, човечките суштества биле принудени да се 
натпреваруваат цело време со другите човечки суштества и да ги сметаат за потенцијални 
ривали, па дури и непријатели. Работното место стана џунгла. Есхатолошката цел на 
човечкиот живот стана намалена на ниво на собирање на хартиени пари и материјални добра 
кои создаваат илузија на сигурност. Парите се сметаат за единствена вредна безбедност за 
опстанокот во непријателската животната средина. Креирање со безусловна љубов, 
сочувство и разбирање, нема место во Орион монетарниот систем. Овие услови го 
продлабочија погрешниот впечаток на поделба меѓу сите човечки ентитети што кулминира 
во сеприсутниот страв од смрта во денешното општество. 

Луѓето веруваат дека тие мора да се опкружат себеси со колку материјални добра како што 
можат да замислат за цел на преживување, но тие знаат длабоко во своето срце дека тие 
немаат власт над смртта. Тоа е кардиналната дилема на сегашната Елита. Нивните стравови 
се хипертрофирани до таква степен што нивната желба да се контролира се, прво и основно, 
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сите расположиви пари, а преку нив и сите човечки животи, се чини, според нив дека е 
единствена алтернатива да се смири нивниот основен гнев пред смртта. 

Ова, сепак, не ја исклучува можноста за елиминирање на едни со други преку нивните игри 
на моќ, како што тоа може да се види меѓу Мафија-шките семејства. Колку овие лица имале 
повеќе сочувство за нивната соработници, тие лесно ќе препознаат дека нема пари или моќ 
на оваа земја може да ги заштити од кривично мисли и дела на нивните роднини. Овој увид 
ќе биде доволен за да ги убеди да ги завршат нивните подмолни планови за контрола на 
светот. Авторот е оптимист дека тоа ќе се случи оваа година. 

Бројните ментални и емоционални последици од Орион монетарниот систем врз човековото 
размислување, чувствување, и однесување се толку длабоки и проширени што практично 
нема простор во сегашното човечко општество што не е темелно отруен од овој неморален 
систем. Ова е моменталниот проблем на сите просветлени работници кои треба да се потопат 
во токсичните атмосфери на земјата и не можат да најдат соодветно место што ќе им служи 
како духовно засолниште. 

Важно е да се забележи на ова место дека сите просветлени цивилизации во Сончевите 
универзуми не користат пари, затоа што тие немаат потреба од примитивни средства за 
организација на нивното општество. Тие ја разбрале природата на парите. 

Парите ја имитираат природата на Сè-Што-Е, што е енергија. Разликата на Орион монетар-
ниот систем и енергијата е тоа што ситемот ги заробува ентитетите и ја краде нивната 
енергија, додека вистинска енергија е секогаш слободна - тоа плови од еден систем во друг 
без никаков приоритет. Парите, како што се користат денес, ги стимулираат сите погрешни 
емоционални и ментални концепти на сепарација, како што се алчноста, моќ, манипулација, 
агресија, итн, кои се основни стравови на човечките шаблони и на тој начин карактеристичен 
за сите лица кои живеат во целосна амнезија и ги води до поробување. 

Овие негативни карактеристики се типични за менталитетот на младите души кои живеат во 
најголема одвоеност од Изворот. Американското општество, кое е утврдено со колективна 
алчност, корупција, неограничена агресија, само-правда, ароганција и игнорирање на 
остатокот од светот, е парадигматично за колективното однесување на сите лица кои се 
одвоени од Сè-Што-Е. Како младите души го градат најголемиот дел од сегашната 
популација на земјата, нивните негативни карактеристики се однесуваат и на целото 
човештво. 

Затоа, ќе бидеме сведоци оваа година, на прво место на радикална промена на јавното 
мислење далеку од овие негативни колективни карактеристики кон поголема 
транспарентност, сочувство, еднаквост и почитување на слободната волја на поединецот. 
Сите револуции и пресврти кои ќе бидат остварени оваа година ќе имаат барање за таква 
промена во човечките перцепции. Оваа промена е неопходен предуслов за подготовка на 
човештвото, ментално и емоционално, за претстојното Воздигнување на крајот од следната 
година. 

* 

Религијата е следниот огромен систем на измама на Силите Што Се, која го продлабочува 
погрешниот концепт на поделба. Повеќето од светите книги на сегашните светски религии се 
диктирани или препишува од страна на Силите Што Се, преку канализирање или од човечки 
застапници, кои биле рептилни инкарнации и секогаш припаѓале на Елитата (Илуминатите, 
владејачката семејства, итн.) Верските практики ја институционализираа оваа идеја во 
секојдневниот живот. 

Во Христијанството на пример реинкарнацијата на душата и повеќедимензионалната 

природа како што оригинално проповедал Исус, биле елиминирани во неговите официјални 
учења и директниот контакт на инкарнираното лице со повисокото Јас беше негирано. 
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Наместо тоа, свештениците станаа единствено надлежни посредници помеѓу Сè-Што-Е и  
поединецот. Ова доведе до големо духовно поробување на западното човештво. 

Самото постоење на Исус Христос било целосно монтирано како што било наредено од 
Константин Велики во 4ти век. Митот за овој ентитет е воспоставен како композит на две 
духовно високо еволуирани личности, кои живееле приближно во исто време како што е 
опишано во Новиот Завет – ентитетот Исус од групата на Есени во Палестина и Аполониј на 
Тијана, чиј живот бил прикажан од Филостратос. Првите три евангелија биле напишани од 
страна на браќата Писо по барање на Константин за Никејскиот совет кој го воспоставил 
христијанството како официјална религија на Рим. Евангелието по Јован било напишано од 
сестрата на браќата Писо, кои припаѓале на Рептилската Елита од тоа време. 

Нострадамус бил, на пример, исто така претставник на Елитата и направил намерни 
предвидувања за Крајот на Времињата кои одговараат на плановите на Силите Што Се. Тие 
знаеле дека ќе ја изгубат својата моќ во текот на овој клучен период и сакале да ги променат 
околностите да им одговараат на нивните планови. 

Практично нема ниту една голема света книга на човештвото што не е фалсификувана или 
напишана под диктат на Силите Што Се, за да им служи на нивните цели за поробување на 
човечките суштества со фалсификување на идејата за нивното одвојување од Сè-Што-Е. Ова 
истото важи и за повеќето социјални и економски доктрини во минатото кои дополнително 
го продлабочиле одвојувањето на човештвото, како што ќе дискутираме за тоа подолу за 
сегашните главни макроекономски теории. 

* 

Состојбата со науката и нејзината теорија е многу слична на онаа на религијата и 
финансиите. Науката секогаш има склоност да ја спознае вистината зад превезот на 
заборавот и човечките илузии. Ова пред се е задача на филозофијата, од антиката, во текот на 
мрачниот среден век, ренесансата и просветителството. Со отпочнување на индустри-
јализацијата и модерните емпириски науки, овој филозофски интерес и потрага по знаење, 
беа пренасочени од внатрешната духовна димензија на поединецот кон надворешниот свет и 
духовната депресија на инкарнираните човечки ентитети достигна невиден врв. 

19ти и 20ти век го означуваат најмрачниот период на човековата историја во однос на нивно 
оддалечување од Целината. Овој тренд се смени во последните 50-60 години, кога голем број 
на високо еволуирани души, познати како просветлени работници, покажувачи на патот, 

ѕвездени семиња, инкарнирале на земјата за да се подготви оваа планета и поголемиот дел 
од нејзината човечка популација за Воздигнувањето . 

Преку манипулирање со религијата, науката, и економските активности на човекот, 
подмолните мрачни сили на земјата ефекасно го потиснале чистото знаење дека луѓето се 
бесмртни души и независни креатори на нивната судбина, до точка, да се чини дека 
враќањето на Единството сега е невозможно за многу луѓе . Оваа грозоморна стратегија се 
користи со илјадници години и стана необјаснива реалност за повеќето инкарнирани човечки 
суштества. Чисто од оваа причина, сегашниот финансиски систем мора да пропадне оваа 
година, со цел да се ослободат луѓето од оковите на голема зависност од парите и 
материјализмот што царува над современото општество. И двете се манифестации на 
исконската идеја за одвојување од Целината. 

* 

Во прилог на овие попречувачки мерки кои суштински влијаеја врз човечките умови, на 
инкарнираните ентитети им биле генетски инженерирани, како засолниште на голем број  
астрални шаблони на клеточно и генетско ниво, кои промовираат различни чувства на страв 
и верувања врз база на стравот. Овие модели на страв се локални деструктивни 
интерференции во рамките на физичкото, емотивното, менталното тело, а исто така го 
вклучуваат и чакра системот. 
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Тоа е огромна тема која е надвор од опсегот на овој есеј и е широко дискутирана од страна на 
бројни канали во последните години. Чисто поради оваа причина, многу инкарниран лица 
сега се подложени на процес на светло тело, кој во суштина е елиминација на овие блокади 
преку воспоставување на услови за конструктивна интерференција во човечките тела преку 
јакнење на нивните фреквенции. 

Сегашното Воздигнување е ослободување на луѓето, како инкарнирани ентитети од 
невидливото ропство од страна на мрачните ентитети од 4та димензија, Силите Што Се, кои 
го одбрале патот на целсна одвоеност од Целото. Бидејќи овие ентитети се водени од оваа 
примордијална идеја во самото нивно постоење, тие ја вовеле на секое ниво на човечкото 
општество од секојдневниот живот до науката и религијата, иако првично имало намера за 
отстранување на идејата за одвојување и да им ги отворат очите на верниците за вистината 
дека тие се "искри на Бога". 

Не е претерување ако се констатира дека човечките суштества со еони на времето биле 
пиони во рацете на мрачните сили кои ги влечат нивните конци од 4та димензија, за целосно 
одделување од Сè-Што-Е. Тие се користат со различни подмолни тактики за да ја постигнат 
оваа цел. 

На пример, на секоја просветлена душа / ѕвездено семе што инкарнирало на земјата, три 
Орион ентитети од 4та димензија се прилепени по раѓањето. Нивната функција е ефикасно да  
да се блокираат пониското, средно и високо Јас во инкарнираното лице и да ја бојкотираат 
нивната креативност. Многу просветлени работници, кои во нормални услови би имале моќ 
и менталитет да создадат богатство на земјата, се спречувани од такви деструктивни 4d-
ентитети во текот на нивниот живот. 

Бројни такви безбожни триа се задомаќинети толку совршено во емоционалната и 
менталната структура на инкарнираните просветлени работници – па тие живеат во таква 
совршена мимикрија со шаблоните на овие ентитети управувани од страв, а без кои никој 
ентитет не може да постои на земјата - па повеќето просветлени работници не се во состојба 
да ги отфрлат овие злобни енергетски сунгери и ефикасно да ги елиминираат од нивните 
енергетски полиња. 

Елиминацијата на овие овие енергетско впивачки ентитети ја следи Универзалниот  Закон 

на Слободна Волја. Штом лицето ќе го детектира постоењето на таквото инхибирчко 4d-
астрално трио во неговата енергетска аура, тоа има право да ги истера од неговите полиња со 
наведување на оваа желба цврсто и намерно. Во овој случај, тој може да побара помош од 
повисоките сфери. Овој процес ќе се забрза оваа година кога "одделувањето на пченица од 
куколот", конечно ќе се одржи (види подолу). 

Ова е пригушувачка практика на мрачните сили на индивидуално ниво што се совпаѓа со 
нивните скриени негативни влијанија врз колективната интелектуалност (наука), 
емоционалност (забава, финансиски проблеми) и општествено ниво (диктатура, политичка 
репресија, итн.) Овие методи на мрачните сили мора да станат познати на јавноста, така што 
сите луѓе да можат да преземат соодветни мерки за да се заштитат со воспоставени духовни 
техники, но исто така да се сфати зошто човечкото општество не успеало да постигне 
вистински духовен напредок во текот на неговата долга историја на угнетување. 

Авторот посветува големо внимание на овој аспект на психо-менталната репресија на 
човековите инкарнирни ентитети од страна на мрачните Орион сили, затоа што тој поминал 
низ ова лично искуство и знае како непријатно тоа може да биде. Во овој случај знаењето е 
моќ. 

* 

Одлуката на душите на земјата да инкарнираат на оваа токсична планета, наречена Гаја, која 
може да се смета како една институција за ментално болни, каде што болните ја превзеле 
контролата врз институцијата и секој нормален што влегува во оваа институција веднаш се 
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прогласува за луд од страна на вистински лудите, е за да се доживее најголемото можно 
одвојување од Сè-Што-Е, по секоја цена. Со цел да ја креира оваа состојба на одвоеност, 
инкарнираните души на земјата користат така мрачни средства како Силите Што Се, 
Луцифер-ски, Ариман-ски и демонски сили од 4та димензија, за да се воспостави состојба на 
деструктивна интерференција и да се приврзат на најреалистичен начин по пат на 
поттикнување на бројни човечки драми. 

Внатрешната врска на инкарнираниот ентитет со Сè-Што-Е не може да биде целосно 
отсечена, бидејќи личноста е секогаш внатрешен дел на Изворот. Сепак, се остварува 
енергетска поделба преку деструктивна интерференција на многу различни енергетски 
нивоа, кои го сочинуваат инкарнираниот ентитет, и неговата физички сад може да биде така 
определен, што тоа го обликува неговиот менталитет, како и колективните верувања и 
модели на однесувања на човечкото општество на продлабочен начин. 

Ваква состојба на целосна поделба е планирана за Планетата Б која ќе остане во 3d-густина, 
откако ќе се случи поместувањето на воздигнатата земја (Планета А) во 5та димензија. 
Планета Б ќе напредува на патот на уште поголема одвоеност од онаа која во моментов се 
уочува. Животот на оваа планета ќе остане под целосна контрола на мрачните сили и ќе биде 
жив пекол. 

Само оние инкарнирани ентитети кои не можат да се воздигнат ќе продолжат со својата 
инкарнација на оваа катастрофална планета која веќе влезе во оваа линија на почетокот на 
оваа година. Ова ќе биде мал дел од сегашната популација во која, исто така е вклучен и дел 
од Елитата, кој ќе го преживее поместувањето во подземните бази, кои тие ги градат многу 
години, со помош на мрачните вонземјани во очекување на овој настан. 

Оние ентитети кои ќе го преживеат огромното енергетско цунами во времето на Восхит 

(Rapture), ќе бидат идните робови на Елитата на планетата Б и ќе се соочат со ужасни услови 
за живот. Космичките енергии, што ќе го предизвикаат раздвојувењето на две Земји, ќе 
уништат најголем број од сегашните технологии. Електричната мрежа, комуникациски 
систем, интернетот и сите мотори на согорување нема повеќе да функционираат бидејќи 
својствата на новиот фотонски простор-времето (електромагнетното поле) на земјата после 
поместувањето, драматично ќе се променат. 

Важно е да се забележи дека моментaлно околу 1/3 од сите души се бебешки и детски души 
Овие се инкарнирани ентитети кои се производ на неодамнешниот генетски инженеринг од 
страна на Силите Што Се, и имаат многу рудиментирана душа. Додека тие продолжат со 
својот циклус на инкарнација на планетата Б, нивната ДНК ќе се намали на еден влакно, и 
тие целосно ќе ја заборават нивната врска со Сè-Што-Е. Тие ќе бидат потопени во погуст 
физички свет на планетата Б и ќе живеат во многу примитивно угнетувачко општество, каде 
што дури и концептот на религијата веќе нема да постои. 

Околу една третина од човечката популација ќе ја напушти земјата на Крајот на Времето, 
поради природни причина или преку дематеријализација  на човечкото тело. Се проценува 
дека околу половина од населението ќе се воздигне во време на Прекршувањето на 21 
декември 2012 година и дека ќе има еден или повеќе бранови на Воздигнување, на високо 
еволуирани ентитети пред овој настан. Ова се концизни информации за иднината на 
планетата А и планетата Б. Читателот може да дознаете повеќе за овие планети од 
канализираните пораки на космичкиот свест (Cosmic Awareness) на интернет. 

* 

Состојбата на инкарнирани лица на земјата во суштина е следна. Душите од земјата доаѓаат 
од 5та димензија кога тие инкарниратат на оваа планета. Некои ѕвездени семиња доаѓаат од 
повисоки димензии да помогнат во процесот на Воздигнување во ова време. На 5та-та 
димензија, која е исто така позната како Целестија, душата може да го искуси Единството со 
Сè-Што-Е и има неограничена моќ да креира моментално по пат на имагинација. 
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По влегувањето во физичкиот сад на органското тело, инкарниранта душа создава превез на 

заборав, состојба на целосна амнезија во однос на нејзиното потекло. Клучна последица на 
оваа амнезија е дека инкарнираниот ентитет заборава дека е моќно суштество и дека има 
неограничен потенцијал да ја создава својата судбина и неговата околина. Наместо тоа, тој се 
смета себеси за слаб биолошки ентитет кој е навидум беспомошен и ранлив на сите видови 
на природни опасности и астрални влијанија. 

Почнувајќи од овој краен "пад од благонаклоноста", душата почнува со нејзино постепено 
Воздигнување и реконекција со Сè-Што-Е во рамките на нејзиниот долг циклус на 

инкарнација. Борбата што инкарнираниот ентитет го искусува во неговиот внатрешен свет 
во текот на својот земен живот и кој непрекинато се проектира кон надворешниот свет, е 
битка помеѓу мрачните Ариман сили, Кабала-та, мрачните сили на Орион ентитетите од 4та 
димензија, кои имаат функција да ги пригушат ентитетите во поголема одвоеност и 
контрола, и внатрешен глас на душата од 5та димензија кој се осознава како беспрекорни 
чувства, интуиции и претходно стекнато знаење и го води на патот кон Воздигањето. 

Ова е алегориската битка меѓу Гог и Магог за кои може да прочитате во откровенијата на 
Јован. Оваа книга е канализирана од просветлени ентитети многу подоцна од другите 
евангелија а е вклучена како можност во Новиот завет, со цел да ги информира луѓето што ќе 
се случи на оваа планета на Крајот на Времињата. 

Оваа внатрешна битка помеѓу Мракот и Светлината што се води во секој инкарниран ентитет 
е клучен концепт на многу религии на Исток и Запад. Оваа внатрешна борба може да се 
реши само во рамките на менталните и емоционалните граници на поединецот, бидејќи секој 
инкарниран ентитет е независен и моќен творец на својата судбина и нивоата на искуство. 
Сепак, тоа лежи во суштината на инкарнираните ентитети, кои живеат во целосна одвоеност 
од Сè-Што-Е, да се реши овој внатрешен судир во надворешниот свет со поттикнување 
војни, инвазии, и сите видови на злосторства. Ова е клучот за есхатолошкото разбирање на 
човековото постоење на земјата. 

Овој негативен тренд трае се додека инкарнираниот ентитет почне да сфаќа дека сите 
криминални дејства и злосторства кој тој ги извршил врз други ентитети, се злосторства 
извршени врз себе. Чисто за оваа цел, воведен е законот на кармата. Кармата има функција 
да го направи ентитетот свесен за фактот дека тој не е одвоен од Изворот и дека сè што треба 
да направи е да ја препознае вечната вистина, да се сети кој е тој, и да се предаде на душата, 
како дел од целината. Откако овој духовен увид е постигнат, нема потреба душата повторно 
да се инкарнира во 3d-простор-време-то на звездениот универзум и инкарнациниот циклус 
е завршен. 

Ова е она што повеќето луѓе ќе го доживеат кон крајот на 2012 година, кога тие ќе се 
боздигнат во 5та димензија. Тоа е апотеозата на сите човечки искуства - настан од вистинска 
космичка, небесна димензија, и човештвото треба да се дигне во наредните денови од оваа 
блескава перспектива. Рајот му бил ветен на човештвото уште од пред еони на времето, 
Исус, кој е последниот пророк во многуте, го направи свесно за ова ветување, а сега рајот е 
на дофат. Браќа, ова е највозбудливото време да се живее на земјата. Уживајте во тоа! 

* 

Најголемата притужба на човештвото отсекогаш била дека тоа не разбира како тоа ја 
манифестира својата реалност, иако на повисокото Јас го прави ова на непресреден начин за 
неговиот инкарниран ентитет во синхронизација со другите души од 5та димензија. Ова е 
постигнато со создавање на огромен број алтернативни светови, реалности, астрални 
веројатности на индивидуалните судбини додека се најде оптимално решение. 

Повисоките светови на Креацијата работат како огромен интерактивен интернет или 
математички алгоритам кој постојано се храни со бесконечна количина на влезни податоци. 
Податоците се обработуваат во Сегашноста преку воспоставување безброј повратни 
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механизми со паралелни реалности. Конечниот резултат е создавањето на човечкиот живот 
на земјата во однос на оваа планета. Сепак, постојат безброј планети и сончеви системи, како 
што постојат безброј души во повисоките сфери. 

Земјата е многу мала планета во споредба со повеќето други планети во сончевите 
универзуми. Додатно, постојат безброј верзии на земјата, што може да се дефинира од 
човечка, линеарна гледна точка како минато, сегашност и иднина; во реалноста тие постојат 
истовремено во Сè-Што-Е и се влијаат едни на други. 

За кратко време, вознесената земјата А и катастрофалната планета Б ќе застанат откако ќе се 
поделат во 2012 година. Оваа поделба е веќе започната. Откако конечната поделба е 
завршена, вознесените ентитети во 5та димензионалната земја можат да воспостават контакт 
со оние човечки суштества кои живеат на планетата Б, но овие ентитети повеќе нема да ги 
препознаваат, бидејќи нивната перцепција ќе биде исклучиво ориентирана кон поголемата 
густина и физичкото на планетата Б. Затоа, наскоро ќе нема потреба да се комуницира со 
овие ентитети и двата света дефинитивно ќе бидат разделени. 

Моментално, ние ја имаме иста ситуација помеѓу инкарнираните ентитети на земјата и 
екскарнираните ентитети во повисоките сфери. Додека ентитетите од повисоките сфери 
секогаш можат да не контактираат преку телепатија и други средства за комуникација, 
повеќето луѓе на земјата, дефинирани како "заспано мнозинство" од страна на авторот, 
немаат идеја дека тие исто така можат да го контактираат своето повисоко јас и другите 
сродни души. Оваа состојба на духовна негирање ќе заврши нагло оваа година, кога некои 
големи настани ќе се случат на оваа планета и ќе се елиминира засекогаш превезот на 
заборавот под кој човештвото постои со еони на времето. 

* 

Улогата на мрачните сили на сегашната земја може да се разбере само во овој контекст. 
Постојат, на пример, бесконечен број на верзии на земјата, кои се исто така валидни како и 
оваа, а кои немаат мрачни сили, затоа што тие вибрираат на многу повисока фреквенција, 
каде мрачните сили не може да егзистираат. Веќе постоечката копија на вознесената  земја во 
5та димензија е таква верзија. 

Дури и кога мрачните сили создаваат по пат на генетски инженеринг нови човечки клонови, 
тие може да ја остварат оваа задача со скриени поддршка од повисоките сфери на 
Креацијата, кои се одговорни за огромен број верзии на земјата познати како омни-земји. 
Сепак, влијанието на мрачните сили од 4та димензија врз човековата свест, на поединечно и 
општествено ниво, на нашето сегашно ниво на постоење е огромен и во голема мера ги 
одредува условите за живот на земјата. Овие услови се делумно корегирани од душите од 5та 
димензија па натаму, каде инкарнираните ентитети станале попросветлени и свесни за 
нивната врска со Бога. 

Оваа година рамнотежата на силите на земјата драматично ќе се помести. Поради 
наголемувањето на фреквенцијата на земјата и повеќето луѓе, мрачните сили, кои веќе 
вибрираат со пониска фреквенција од онаа на земјата и многу просветлени работници, тие ќе 
го загубат нивниот стисок врз планетата и човештвото. Тие ќе треба да се повлечат во 4та 
димензија и да го чекаат конечното Воздигнување на крајот на 2012 година. Во текот на овие 
Крајни Времиња во кои се вклучени годините 2010-2012, енергетските услови за 
деструктивна интерфернција за сите општествени структури, кои се базирани на основната 
идеја на поделба ќе бидат цврсто утврдени и светскиот поредок неизбежно ќе пропадне. 

Ова е постигнато со исфрлање огромни бранови на високо фреквентни енергии кон земјата 
што ги менуваат вообичаените, долго постоечки услови на ниска фрекфентна конструктивна 
интерфернција создавајќи идеја за поделба од тоа со новата деструктивна интерференција. 
Ова ќе каже дека сите ниско фреквентни материјални и социјални системи, модели на 
однесување, како и нивните нагласени верувања ќе бидат сега надвор од рамнотежа во однос 



37 

на новите зголемени основни фреквенции на земјата и човештвото. Кога врвната точка од 
вкупната деструктивна интерференција ќе се постигне, старите структури ќе се урнат во 
многу краток временски период. Ова се гледа дека се случува оваа година. 

* 

Периодот на подготовка на човештвото за Вознесување вклучува радикално поместување во 
погледот на повеќето луѓе кон животот и универзумот. Додека во минатото секогаш било 
лесно да се обвинуваат другите за нечии проблеми или да се бара сочувство во повисоки 
авторитети, во Христијанскиот Бог, Јудејскиот Бог, Алах, или кое било друго Врховниот 
божество, луѓето ќе почнат да сфаќаат дека тие имаат апсолутно право да ја креираат 
сопствената судбина и реалноста. 

На виделина ќе излезе вистината дека сите човечки суштества се творечки суштества. 
Непрекинато - во секој момент во Сегашноста! Оваа вистина ќе станува се повеќе и повеќе 
очигледна оваа година, како што се доближуваме до Воздигањето и се истанчува превезот на 
заборавот. Вистинската повеќедимензионална природата на човекот ќе се појави зад овој 
превез и луѓето ќе почнат да ја разбираат Природата на Сè-Што-Е, - Единство на сета Свест. 

Кога Египетскиот народ конечно се разбуди и се револтираа против долготрајната диктатура 
на Рептилијанецот Мубарак и неговата клика, тие експлицитно ја прогласија нивната волја да 
бидат легитимен суверен на нивната стара држава и дека тие имаат намера да ја земат својата 
судбина за прв пат во нивната долга историја во свои раце. Ним веќе не им треба наводната 
поддршка и тајно угнетување од надворешните странските сили и мрачни сили кои се кријат 
зад нив. 

Оваа колективна акламација на Египетскиот народ за нивните природни права на слобода, 
изразување, и само-определување е овозможено од страна на големи промени во астралното 
енергетско поле на Земјата и човештвото. Во исто време, емоционална излив на народот од 
оваа древна земја е толку моќен што не само што ги собори мрачните сили од власт, туку ќе 
предизвика прочистувачки бран на револуции и ослободителни движења низ целиот свет 
што ќе го означи крајот на владеењето на сите мрачни сили на земјата пред Воздигањето. 

Ова е добро разбрано од страна на Силите Што Се, и нивните полномошници – скриените 
влади, Елитата, тринаесете семејства, Кабалата, супер-тајните служби, политичките сили кои 
се вплеткани во толкава мера со империјата на Орион рептили, што сега тие имаат само два 
избора: Или да се кренат против нивните поранешни господари и евентуално да ги 
ризикуваат своите животи, или да се држат до нив и да го одберат живиот пекол, наречен 
планета Б. Ако тие решат да се приклучат кон будењето на населението и олеснувањето на 
преминот на човештвото во просветлено општеството, тие можат евентуално да се 
квалификуваат за Воздигањето. Тоа е нивни избор. Останува уште многу малку време. 

Повеќето канали пренесуваат во овие денови информација дека човечките суштества можат 
да почнат да ја креираат сопствената судбина преку нивните мисли и чувства. Тие можат да 
креираат блескава иднина во Рајот (Целестија) после Воздигнувањето или да изберат 
катастрофална временска линија која ќе ги врзе за преостанатата планета Б, каде Силите Што 
Се ќе задржат неограничена моќ во која ќе уживаат најмалку 13 000 години. Ова креирање на 
идната временска линија мора да почне сега. Воздигањето не е настан туку продолжен 
ментален, емоционален и енергетски процес. Одвојувањето на куколот од житото веќе почна. 

* 

Уникатноста на сегашното Воздигање на човештвото и земјата е дека робовите сега 
стануваат суверени господари и креатори на нивната сопствена судбина. Ним им е дадено 
божествено право да ги надминат нивните поранешни господари од 4та димензија и да се 
воздигнат директно во 5та димензија. Сепак, повеќето од човештвото ќе се најде во пониската 
5та димензија, каде воздигнатата планета А се уште ќе ја задржи својата материјалност и каде 
моменталното креирање преку имагинација ќе треба да се учи чекор по чекор.  
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Но исто така ќе ги има и оние – просветлени работници и ѕвеѕдени семиње – кои ќе одат 
директно на Целестија и ќе станат ново-родени лидери на нивните воздигнати човечки 
членови; тие ќе ги учат како да го креираат толку прокламираното Златно Доба. Ова е 
изборот што секој и секоја индивидуа ќе мора да ја направи во текот на оваа и следната 
година, кога сегашната човечка цивилизција неповратно ќе пропадне. 

И не правете грешка, останува многу малку време за креирање на нови социјални структури, 
како што некои 4d канали на дезинформација од мрачните сили, моментално предлагаат со 
цел да се створи конфузија меѓу луѓето. Сегашниот концепт на NESARA кој е високо 
популарен меѓу многу просветлени работници, треба да се преиспита во овој контекст. 
Луѓето ќе мора да се задоволат со малку што ќе остане после финансиската криза која ќе ја 
удри економијата оваа година толку силно што ќе елиминира повеќе од можностите да се 
заработи за живот. 

Од друга страна, не е планирано дека човечките суштества ќе го задржат стариот Орионски 
ситем на економија во Крајот на Времињата. Затоа, не е планиран нов економски систем за 
оваа земја пред Воздигањето. Мрачните сили може да имаат нивни пакосен план за 
планетата Б, но тоа нема да биде од интерес за разбуденото мнозинство на човечки 
суштества. Тие ќе се разбудат после Воздигањето на воздигнатата планета А, каде 
изобилството е Природа на Сè-Што-Е. Ниедна од сегашните економски и социјални 
структури нема да постои во 5та димензија. 

Оние кои нема да се воздигнат, можеби и нема да сфатат дека таков процес се одвива, 
бидејќи тоа не се вклопува во нивниот тесен поглед на светот. Тие ќе продолжат со нивните 
животи во живиот пекол на планетата Б, цврсто заборавајќи ги предностите од минатата 
индустриска епоха, која ќе биде неотповикливо завршена со Прекршувањето на две земји. 
Ова е воглавно есхатологијата на човековото постоење за време на Крајот на Времињата 
пред Воздигањето. 

 

15. Вознесувањето е Издвојување на Куколот од Пченицата 

 

Последните неколку децении од историјата на човештвото се означени со тешка битка во 4та, 
5та и повисоките димензии меѓу мрачните сили, Силите Што Се, таканаречените "Безбожни 

шест" (Сиви, Рептилијанци, Зета ретикули, итн ), вистинските контролори на земјата, од 
една страна, и Силите на Светлината (Галактичка Федерација, Бело Братство, итн) од 
друга страна. 

Додека оваа битка има огромни реперкусии во третата димензија на земјата, огромното 
мнозинство на човечки ентитети не се ни свесни за тоа. Заспаното мнозинство од луѓето се 
принудени робови на Силите Што Се, кои го извршуваат ова трајно поробување преку 
нивните застапници. Последниве имаат скриена агенда да се создаде Нов Светски Поредок, 
како што еден од нивните главни спикери, Кисинџер, неодамна тоа гласно го објави на 
телевизија. 

Во текот на последните неколку децении до денес тие го корумпираа, финансискиот систем 
во светот со трансформација во огромна Понзи шема која е исклучиво базирана на создавање 
на нови долгови и пари од редок воздухот. Главниот виновници се  FED (Федералните 
Резерви на САД) и приватните Американски и Англо-Саксонски банки кои ја поседуваат 
оваа централна банка, заедно со ECB и другите централни банки. Многу од извршните 
директори на овие финансиски корпорации се човечки клонови кои се креирани по пат на 
генетски инженеринг од страна на Безбожните Шест, на прво место, од Сивите. Ова сознание 
ќе стане централен дел од информациите во откровенија и страдањата што ќе настанат во 
текот на оваа година. 
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Затоа, единствени луѓе кои знаат точно што ќе се случи на крајот Крајот на Времињата се 
застапниците на Мрачните сили, исто така познати како Илуминати, скриената Влада, Моќта 
на Новиот Светски Поредок, 13те семејства, итн, и супер-тајните служби, кои биле 
ангажирани во тајни заеднички вложувања, главно под земја, со Безбожните Шест. Тие 
имаат создадено многу нови технологии, вклучувајќи НЛО (антигравитациони) и други 
возила, а во исто време тие систематски ја потиснуваа имплементација на бројни патенти и 
нови технологии за доброто на широка популација. 

На пример, чиста технологија за производство на водород и кислород од водата како гориво 
за сите видови на мотори на согорување е достапна веќе неколку децении, но тоа е намерно 
потисната од нафтените корпорации кои се во рацете на мрачни сили. 

Крајната цел на ваквите злонамерни практики е поробување на човештвото. Сепак, ова не е 
план за човештвото во ова време, зашто и Силите на Светлината, исто така, имаат што да 
кажат по ова прашање. 

Постојат некои просветлени работници кои се исто така информирани за тоа што се случува 
зад сцената. Сепак, поголемиот дел од ѕвеѕдените семиња се или сосема игнорантни за 
улогата на мрачните сили во обликувањето на човештвото или повеќе сакаат да ги затворат 
своите очи, а како овие факти може да се навистина застрашувачки, а стравот не помага на 
процесот на светло тело и Воздигањето. Сепак, некои од овие факти треба да бидат јавно 
објавени наскоро. Информацијата е Светлина, и каде што има Светлината, не постои Злото. 
Активностите на мрачните сили мора да биде целосно блокирани оваа година, така што тие 
повеќе да не можат да ги вршат своите бедни влијанија врз човештвото пред Воздигањето. 

* 

Додека мрачните сили сакаат да ја зачуваат статусот-кво состојбата, Силите на Светлината ја 
подготвуваат нашата планета и поголемиот дел од човештвото за Воздигањето во 5та 
димензија. Конечното поместување на земјата - во Библијата овој настан е исто така познат 
како Восхит-(Rapture) - ќе се оствари на 21. Декември 2012 година. Нашата планета тогаш 
ќе се подели на две планети како што е веќе дискутирано: 1) Планетата А ќе се искачи на 5та 
димензија и 2) Планетата Б ќе остане во оваа 3d-густина, ќе доживее огромен материјални и 
природни катастрофи во текот и по поместувањето, и полека ќе се деградира до уште 
поголема густина и одвоеност од Целината. 

Како што е веќе кажано, планета Б ќе биде жив пекол. Делот од инкарнираните лица кои ќе 
се одлучат да живеат во понатамошна одвоеност ќе продолжат да живеат на планета Б или ќе 
ја напуштат земјата пред Вознесението. Силите Што Се ќе имаат целосна контрола над оваа 
планета. Тие самите се подготвуваат за овој настан долго време. Тие се целосно свесни за 
фактот дека во последните две години од Откровенијата и Страдањата, тие ќе ја загубат 
контролата врз човештвото и на земјата. Сè што тие сакаат да постигнат во моментов е на 
некој начин да го преживеат поместувањето и да продолжат со своите злобни бизниси како и 
обично, на планетата Б. Во меѓувреме, тие прават сè што е можно да земат што е можно 
повеќе заспани човечки суштества со нив на планетата Б, како би имале жетва во овие 
времиња на страдања. 

Силите на Светлината и високо еволуираните земјени души прават сè за да разбудат колку 
што е можно повеќе инкарнирани лица, така што тие можат да направат сопствен избор врз 
основа на нивната слободна волја и лично знаење. Алтернативите се: 1) да се разбудат и да се 
воздигнат со земјата во 5та димензија, 2) да ја напуштат земјата и се вратат на оригиналниот 
свет на сите души, или 3) да останат на понижувачко катастрофалната планета и да искусат  
повеќе од истото па дури и полошо. 

* 

Сите развиени души ќе се искачат. Ова ќе ги вклучи сите ѕвеѕдени семиња (просветлени 
работници), индиго, кристални и виножито децата (старите души), а повеќето возрасни 
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души. Според работните модели на возраст на душата, како што е развиена од страна на 
авторот, сите возрасни и стари души ќе се воздигнат. Неговите проценки се дека во 
моментов на земјата има околу 4-8% стари души и околу 25-30% возрасни души. 

За време на Крајот на Времињата, популацијата на возрасни душа ќе пречекорат во стари 
души а повеќето стари души (ѕвездени семиња) ќе се искачат на 5та димензија пред 
конечното масовно Вознесение. Преминот од еден циклус на возраст на душата, на нареден е 
поврзан со длабоко конфузија која произлегува од новата психо-ментална и енергетска 
ориентација на инкарнираните ентитети да се усогласат со барањата на новата возраст на 
душата. 

Возрасните души ја истражуваат нивната внатрешна димензија во последните 3-4000 години 
на земјата во бројни инкарнации, различни културни средини, раси, социјални позиции, и 
драматични судбини. Многу често тие го одбрале улогата на маченици и се согласиле да 
станат жртви на младите души кои треба да направат искуство на извршители и да згаснат 
човечки животи во оваа душевна возраст. Ова е дел од нивниот "пад од благонаклоноста", 
преку кој секоја душа мора да помине. Такви интензивни човечки вклучувања и искуства ја 
создаваат неопходната карма која треба да се исцрпува чекор по чекор во наредните 
инкарнации кога способноста да се покаже сочувство, љубов и разбирање се зголемува 
поради болно искуство. Ова е главната цел на возраста на душата. 

Затоа, во оваа старост на душата, инкарнираните ентитети мора да ја искористат нивната 
карма или да се согласат да станат жртви на други помлади души или да земат одговорност 
за други души што бара од нив огромни жртви. Во текот на овој старосен циклус, возрасната 
душа ретко искуствува моменти на исполнетост и среќа. Таа мора да истрае низ многу 
стресни моменти и да пролее многу солзи. Поради оваа причина нејзините очи се јасни и 
сјајни. 

Очите на младите души од понизок степен на еволуцијата се напротив темни и без искрење. 
Тоа треба да е добро познато, барем на просветлените работници, дека очите на инкарни-
раните лице се прозорци кон душата. Чисто поради оваа причина младите души не може да 
гледаат во очите на возрасни и стари души, зашто ќе мора да се сетат на постоењето на 
душата а ова сознание ги плаши до смрт. Повеќето од овие души се производ на генетскиот 
инженеринг од страна на мрачните сили и лесно може да се препознаат по нивните 
безживотни,  темни очи. 

Огромното мнозинство на душите кои се инкарнирани на земјата во овој момент се во 
циклус на млади души (45-50%). Повеќето од нив се на работ да пречекорат во циклус на 
возрасна душа. Ова исчекор започнува со целосна конфузија и драматична промена на 
претходните верувања и социјална навики. Циклусот на младиот душа е поврзан со 
максимална амнезија, бидејќи во оваа возраст душата треба ги фокусира своите намери и 
способности кон манипулирање и промена на надворешниот свет. Овие активности 
вклучуваат физичка материја, но, исто така, манипулација од други ентитети под различни 
услови. Овој вид на искуство е типичен за возраста на младите души. 

Бебешките и детските души се исто така одвоени од Изворот. Сепак, како нивните 
ментални способности се рудиментарани, тие се водени на инстинктивен, потсвесен начин од 
страна на нивните души низ нивниот живот. Бидејќи тие не се во можност да вршат влијание 
врз општеството, нивните биографии се завиткани во тесни семејни структури, или тие имаат 
осигурување да го напуштат телесниот сад предвреме, ако тие не можат да се справат со 
тешките услови на земјата. 

Поголемиот дел од бебешки и млади души може да се најдат во земјите од третиот свет, каде 
што стапката на смртност поради болести и лоши услови за живеење е доста висока, а 
животниот век е низок. Во индустриските земји, бебешките и млади души може да се најдат 
во руралните области со стабилни семејни структури. Во оваа средина не се потребни 



41 

мобилноста и индивидуалноста во иста мера како и во големите градови и другите урбани 
области, кои се претежно населени со млади души. 

Како младите души живеат во максимална одвоеност од повисокото Јас и Сè-Што-Е, нивните 
психолошки карактеристики се многу слични со оние мрачни сили кои живеат со еони на 
времето во целосна одвоеност од Изворот. Затоа, тие имаат тенденција да соработуваат со 
нив или да подлегнат на нивните мрачни влијание од 4та димензија. Повеќето од сегашната 
Елита се млади души. 

* 

Мрачните сили во 4та димензија се дефинирани во езотерична литература како демонски, 
Луциферски, сатански, итн Во претходните времина, на пример во античка Грција и 
Хеленизмот, имало подобро разбирање за овие мрачни сили и нивното одвратно влијание врз 
човековото однесување. Плотинус, основачот на Нео-Платонизмот, најсофистицираното 
Гностичко учење во историјата на Западната цивилизација, ги опишал овие демонски сили 
опширно и многу прецизно во неговото Енеиди. 

Христијанството го позајмило своето знаење за мрачните сили од него и други Нео-
Платонисти, но ги искривиле нивните учења до таков степен што е родена примитивна и 
многу корумпирана идеја за "Ѓаволот" или "Злото" како посебен ентитет. Ова искривување е 
намерно фалсификувано од страна на Орион рептилијанци за време на Мрачниот Среден 
Век, кога нивното владеење на земјата било неограничено. 

Концептот на злото, како Буш-овата "оска на злото", Реган-овата "империја на злото" 
(Советскиот Сојуз), се користел секогаш, кога злонамерните имале на ум да извршат 
злосторства врз човештвото и им бил потребан лажен изговор и оправдание за нивната 
злосторничка намера. Овој модел остана непроменлив низ историјата. 

Ќе биде доволно за да се истакне фактот дека Американската нација е парадигматична 
(пример) за колективното однесување на младите души: Тоа е класична нација на млади 
души на земјата која доминира и го одредува однесувањето на голем дел од човештвото. 
Содржините и протагонистите на холивудските филмови истакнуваат негативни, перверзни, 
навистина мрачни карактеристики на младите американски души, до крајност. Ова е психо-
ментален склоп на свеста на денешното човештво и, по мислењето на авторот, треба неколку 
зборови за да го убеди читателот за тоа колку лоша станала ситуацијата на земјата стана пред 
Вознесението. 

* 

Оваа година, огромен бран на млади души на земјата ќе влезат во циклус на возрасни 

души. Овој исчекор е поврзан со радикални поместување на нивната опседнатост со 
манипулацијата од надворешната реалност кон мултидимензионалноста на внатрешната 
душа. Овој процес започнува со целосна конфузија на оваа популација на инкарнирани лица, 
зашто ниту една од нивните млади души не верува дека максималната одвоеност ќе важи по 
нивната енергетска трансформација. 

Настаните што ќе се одмотаат многу скоро ќе го повлечат тепихот под нивните нозе и тие ќе 
мора јасно да погледнат во бездни на "расипаните" души. Ова ќе биде многу болно искуство, 
и нивните реакции и ментални аберации во тоа време ќе надмине се е познато досега. 
Препорака на авторот кон просветлените работници е да се гледа преку овие настани со 
голема доза на релаксација и хумор и да не им дозволат да ги повлечат надолу со 
психопатските и шизофренични расположенија во нивната околина и на светската сцена. 

Пречекорувањето на душата од една возраст во наредна е најголемиот предизвик за секоја 
душа за време на нејзиниот циклус на инкарнација. Поради оваа причина некои души сакаат 
оваа трансформација да се изврши како екскарнирани ентитети во 5та димензија, затоа што 
тоа е помалку драматична. Другите, похрабри души ја прават оваа трансформација во 3d 
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реалноста. Нема фиксно правило за ова. Пречекорувањето на една душа во друга возраст е 
поврзано со големо ослободување од енергетските блокади во четирите тела или полиња на 
инкарнираното лице - на физичко, емотивно, ментално и причинско-последично. 

За ова врееме, седумте телесни чакри, исто така се подложени на огромни енергетски 
трансформации кои се опишани како процес на светло тело. Тоа започнува со 4та срцева 
чакра која прва ќе се отвори, зашто ова е случај со повеќето просветлени работници, кога е 
целосно отворена, се зголемува значително и опфаќа пониските три чакри, и ги обединува со 
горните три чакри. Новоизградената чакра е обедината чакра на човечкото тело. Тоа им 
овозможува протокот на многу повеќе енергија од повисокото Јас и повисоките сфери во 
физичкото тело. 

 Масивната трансформација на физичкото тело сега може да започне со голема брзина. Целта 
е да се зголеми фреквенцијата на органското тело на онаа на етерични тело. Во тој момент, 
фазната трансформација на органското тело во светло тело може моментално да се 
оствари. Овој опис важи за индивидуален процес на Вознесение, кога лицето може да се 
Воздигне, без да бидат поддржано од земјиното Вознесение и космичкиот цунами бран на 
крајот на 2012 година. 

6та и 7та чакра на вака високо еволуираните субјекти мора да бидат целосно отворени и 
поврзани со 7ма до 14та чакра на над-душата. Нормално, 6та и 7та чакра се затворени во 
повеќето инкарниран лица. Ова е причината, зошто поголемиот дел од инкарниран лица на 
земјата не покажуваат некои способности на медиум. 

Со отворањето на порталот 10.10.10, овие горни чакри, исто така, почнуваат да се отвораат 
од страна на повеќето ѕвездени семиња, и сега тие се поврзани со нивното повисоко Јас. 
Само инкарнирани лица, кои го имаат постигнато ова ниво во процесот на светло тело ќе се 
квалификуваат за Вознесението пред масовното Вознесение, најверојатно после последниот, 
но еден портал, 11.11.11 ќе биде отворен кон крајот на есента од оваа година. 

Со почетокот на оваа година човештвото целосно влезе во процес на премин од една возраст 
на душата во повисока. Овој процес не е вистински сфатен од страна на повеќето 
просветлени работници, а тоа е не-ентитет за остатокот од човештвото. Ова мора да се 
промени радикално оваа година. Главна цел на овој есеј е да се прошири човековата свест и 
да ги направи луѓето свесни за тој астрален процес кој сега се одвива зад завесата, но многу 
наскоро ќе ја ослободи својата сила на масовната психологија и однесување. 

Некои млади души успешно ќе управуваат со нивните премин во возрасни душа на Крајот на 
Времињата и ќе се квалификуваат за Вознесување. Други ќе се вратат на 5та димензија како 
екскарнирани души, а остатокот ќе остане на планетата Б. Некои од овие лица, кои припаѓаат 
на сегашната Елита, може да станат нова Елита на оваа планета, доколку тие го преживеале 
поместувањето и превирањата потоа. 

Ќе има некои мали бранови на Вознесение на ѕвеѕдени семиња, кои доволно напредувале со 
нивниот процес на светло тело пред декември 2012 година. Овој настан ќе предизвика 
вистинска духовна револуција и еволуција во умовите на повеќето луѓе. Тоа ќе забрза луѓето 
да ги направат нивните умови да се воздигнат со земјата на крајот на 2012 година. Сепак, не 
сите од нив ќе бидат подготвени за Воздигањето на 21 декември, кога нашата планета ќе 
биде порамнета со централното сонцето на галаксијата и со другите планети на Галактичката 
Федерација, и огромен бран фотони ќе ја поплави земјата. 

Некои од нив ќе останат на планетата Б за некое време и ќе имаат можност да влезат во 5та 
димензија во подоцнежната фаза. Во меѓувреме, тие ќе мора да живеат во катастрофалната 
земјата. Оваа околност на крајот ќе се олесни нивната одлука. 

Во пост-поместувачкиот период од 3-4 години, двете планети А и Б се уште ќе имаат 
енергетски пресретнувања што ќе им овозможи воспоставување на портали, кои може да се 
користат од страна на овие лица да влезат во 5та димензија. Тие ќе добијат голема помош во 
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ова тешко време од Силите на Светлината и од некои високо еволуирани инкарнирани лица 
кои веќе биле вознесени. 

После тоа двете Земји неповратно ќе се разделат, Планета А ќе се движи дефинитивно во 5та 
димензија а планетата Б ќе оди по патот на поголема густина и одвојување од Сè-Што-Е. Ова 
е искуство, кое некои многу млади души ќе претпочитаат да го стекнат во текот на нивниот 
инкарнационен круг. Треба да се прифати нивниот избор без изразување лажни морални 
предрасуди. 

* 

Поделба на земјата и човештвото во две патеки на постоење за време на Крајот на 
Времињата е сумиран во познатата изјава "одвојување на куколот од пченицата". Делот од 
човештвото, кој ќе одлучи да остане на планетата Б за подолг временски период ќе нема  
идеја за Бог па дури ни религија, како што нема да има повеќе ни високо еволуирани души 
на оваа планета кои ќе бидат светлечки светилници, како што се повеќето просветлени 
работници во денешно време. Таму исто така, нема да има инкарниран души кои ќе бидат 
подготвени да ја играат улогата на маченик и им даде на овие млади души можност да ги 
извршат сите видови на злосторства, додека ги учат нивните кармички лекции. Сите субјекти 
на планетата Б ќе биде еднакво зли. 

Општеството на планетата Б ќе ќе го сочинуваат само од ентитети кои ќе се однесуваат во 
согласност со својот егоистички, исплашен поглед на целосно одвојување на едни од други и 
од Целината. Тие ќе ги сметаат сите други субјекти како лични непријатели и нема да можат 
да следат никакви морални или етички принципи. Човечкиот живот нема да има вредност на 
оваа планета, и сите видови на грозоморни кривични дела ќе претставуваат нормален начин 
на живеење во ова деградирано општество. Овие лица ќе мора да ја откријат одново 
Светлината во сопствената личност, пред тие да почнат да се развиваат и да искусат 
Вознесение со еони на времето. Ова е нормален циклус на инкарнација на Земјата и многу 
други планети во ѕвездените универзуми на 3d-простор-времето. 

Ентитетите кои ќе се воздигнат на планета А ќе останат во 5та димензија за уште 2000 
години. Секој поединец ќе има можност да напредува со свое темпо. Смртта веќе нема да 
биде потребна со цел да ја напушти ова ниво на постоење - лицето ќе биде во можност да го 
дематеријализира неговото светло тело по негова сопствена одлука. Многумина наскоро ќе 
можат да го креираат и да го распуштат нивното светло тело кога тие сакаат. Контактот со 
други души, со душите од семејството или пријатели од минатото може да се воспостави во 
секое време. Материјата ќе биде потечна, и моменталната Креација со имагинација наскоро 
ќе биде можно за многу вознесени лица. Карма нема веќе да постои. Сите односи ќе бидат 
базирани на срцето и ќе ја изразуваат Христосовата свест. Самостојноста на сите лица ќе 
биде целосно загарантирана и изобилството ќе биде нормална состојба на живот, зашто 
непосредното Создавање ќе биде можно за сите субјекти. Животот во 5та димензија, исто 
така позната како Целестија, ќе биде, навистина Рајот. 

Затоа, изборот што човештвото и секој поединец ќе треба да го направи во следните две 
години ќе биде следниот: Воздигни се во Рајот или остани на земјата и живеј во Пеколот. 
Тежок избор! Но, како што настаните ќе покажат, прилично голем број на човечки субјекти 
на крајот ќе одлучат да ги следат нивните сегашни господари – Силите Што Се и ќе останат 
на земјата Б, каде што може да продолжат со уживањето во нивните грозоморни планови за 
поробување на човештвото, без мешање на некои ѕвездени семиња. 

 

16. Зошто ентитетите сакаат да бидат зли 

 

Злото не постои како посебен ентитет. Злото е отсуството на Љубов, а Љубов е Светлина. 
Светлината е информација. Светлина, Љубов, информација се синоними за Енергија а 
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енергијата е Основен Поим на човековата или секоја космичка свест – тоа е Сè-Што-Е. Сите 
делови на Сè-Што-Е се отворени и тесно поврзани - тие постојат во состојба на 
конструктивни интерференција, во хармонија. Тие не се одвоени. Поделбата е состојба на 
деструктивна интерференција. Оваа состојба го овозможува постоењето на злото. Но, како? 

Одделувањето од Целинатa поради деструктивна интерференција е најлошото искуство кое 
ентитетот може да го издржи. Тоа е бегство од благонаклоноста. Одвојувањето создава 
страв, а стравот ја зголемува поделбата. Тоа се две дијалектички аспекти на една иста работа. 
Стравот генерира повеќе страв. Стравовите се моќни емоционални импулси кои бараат 
акција. Акција е наменета да се смири стравот. Но, наместо тоа, тој создава повеќе страв. 
Стравот може да се елиминира со љубов и сочувство. Исто така со разбирање и информации, 
зашто без информации нема разбирање. 

Ако лицата не можат да доживеат љубов, тие не можат да ценат сочувство, разбирање, и 
информации. Тие ќе делуваат под страв и ќе генерираат повеќе страв, потоа стравот е 
заразен. Таквите лица мразат знаење и информации, што е транспарентност, и се посветуваат 
на нивните грозоморни акти во мрак - оттука терминот "Мрачни Сили". Злото е секогаш 
аспект на темнината. На крајот на краиштата, таквите зли мрачни сили ја мразат светлината. 
Затоа во светлината злото може да се види и разоткрие. Но, како може овој круг на 
потхранувањето на злото да се прекине? 

Не може се додека во ентитетотите кои имаат искусено толку многу зло и темнина,  пополека 
копнеж за нешто друго им се појави во нивната мрачна свест. Овој копнеж е Божја искра што 
постои во секоја посебна свест, без разлика колку е мрачна и злобна. Ова е неисчезлива врска 
со Изворот. Секој ентитет е U-множество на Сè-Што-Е и ја носи својата суштина како 
елемент дури и ако тој ја заборавил. Кога овој копнеж се случува, сè се менува. Лицето 
почнува да ја негува искрата на светлината што ја открива во себе и почнува да бара можност 
да ја изрази во надворешниот простор. Ова е моментот кога субјектот вели збогум на 
темнината, бидејќи сфаќа дека постои друга алтернатива, тоа е Светлина и Единство. 

Сепак, овој процес е долг и болен. Во тоа време мракот и светлината постојат рамо до рамо и 
креираат привид на двојност. Битката што сега беснее меѓу овие два екстреми е битка за 
Вознесението и обединување со Изворот или дополнително одделување од Целината. Во 
текот на оваа борба, злото може евентуално  да добие некои мали битки, но крајниот исход 
на оваа вечна војна од космички димензии е секогаш во корист на светлината. 

Во оваа состојба на привид, злото може да стане олицетворение, но на крајот сите идеи 
потекнуваат од Сè-Што-Е. Кога оваа последна граница на илузијата е исто така заобиколена, 
патот кон Вознесението и спојувањето со Сè-Што-Е е конечно слободен. Блудниот син се 
враќа на Отецот. Паднатите ангели се враќаат на Бога. Тоа е она што многу човечки субјекти 
ќе го доживеат во следните две години. Тоа е апотеоза на оваа планета и од сите 
цивилизации што таа ги негувала со еони на времето, зашто сите тие постојат во вечната 
истовременост на Сè-Што-Е и се поврзани со сегашното човештво. 

 

17. Процесот на Светло Тело (ПСТ) го Елиминира Одвојувањето со 
воспоставување на Услови за Конструктивна Интерференција со 

Повисоките Светови  

 

Неподготвеноста на многу луѓе да го прифатат постоењето на Силите на Светлината е 
одлична манифестација на ова присутно верување во целосната одвоеност од Изворот. 
Истата шема се однесува на постоењето на тајните на Мрачни Сили - Силите Што Се - кои ја 
контролираат земјата и човековата цивилизација од падот на Атлантида а дури и порано. 

Иако постојат голем број претставници на скриените влади околу целиот свет кои 
соработуваат со овие зли сили и придонесуваат како нивни полномошници за поробување на 
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човештвото, тие претпочитаат да ја поттикуваат идејата дека човечките суштества се 
космички Робинзон Крусо, заробени од страна на чудта на природата на некоја незначајна 
планета, на периферијата на некоја неспектакуларна галаксијата, среде безброј галаксии во 
Сè-Што-Е. 

Иако оваа камуфлажа може добро да им послужи на грозоморните планови на Силите Што 
Се, подготвеноста со која овие лаги се прифатени од страна на масите е јасен показател дека 
основната идеја за Одвојување од Целината, сеуште, во длабока мера го формира погледот 

на светот кај  повеќето луѓе. 

Претстојното будење во втората половина на оваа (2011) година ќе ја направи оваа состојба на 
негирање невозможна. Каде што има светлината, не може да има темнина и нема тајни. 
Светлината е транспарентност - тоа е знаењето и полна свест. Отстранувањето на темнината 
со светлина се постигнува преку воспоставување на состојбата на конструктивна 
интерференција и елиминирање на сите локални услови за деструктивна интерференција, 
каде темнината и стравот може да живеат. 

Сегашната состојба на негирање на човештвото во однос на постоењето на многу други 
цивилизации во Сè-Што-Е е манифестација на структура базирана врз страв на човечките 
суштества која е вештачки конструирана од страна на Силите Што Се, за да ги контролираат 
како дел на инкарнационата игра на земјата. Ова е постигнато со експлицитна дозвола на 
инкарнираните души на земјата, затоа што го сакаат овој вид на ограничено искуство. 

Поради оваа причина е креирана оригинална човечка енергетска структура од страна на 
Анунаки рептилијанците, а потоа беше малку подобрена од страна на Силите на Светлината 
како би се овозможил понатамошен духовен развој на човечките суштества. Особено, тие го  
калемеа оригиналниот рептилски мозок на потчинетост со мајмунски, цицачки мозокот и 
создадоа хуманоиди со способност за изразување на неговата слободна волја во одреден 
момент во времето на неговиот пат на еволуција. 

Психо-менталниот склоп на денешните човечки суштества се разви во последните 13.000 
години, во енергетските ограничувања од 500 претходно утврдени шаблони што дозволува 
развој на индивидуалните карактери во три-димензионалните ограничувања на физичкиот 
сад. Овие ограничувачки шаблони сега почнаа брзо да се разградуваат под влијание на 
различни енергетски процеси кои се координирани од повисоките сфери на индивидуално 
ниво на душата и на планетарно ниво. Крајната цел е да се елиминираат сите нивоа и услови 
за деструктивна интерференција во четирите полиња т.е тела на човековите ентитети - 
биолошко, емоционално (етерично), ментално (духовно), и причинско-последично. Тоа во 
суштина е процесот на светло тело. 

Треба да се уочи во овој контекст дека не постои разлика помеѓу термините "тело" и "поле". 
Сите енергетски полиња се преклопени брановидни системи на кохерентна енергетска 
структура која ги следи строгите геометриски принципи, а исто така можат да се опишат 
како тела. Тие се U-множества кои се содржат себеси како елемент. 

На пример, астралното тело е огледална слика на органското тело и го содржи последното 
повисоко фреквентно ниво. Тоа може да се смета како софтверски астрален програм, од кој 
се појавува материјализацијата на органското тело во еден второстепен начин. Ова треба да 
биде основно езотерично знаење. 

Во текот на процесот на светло тело, седумте телесни чакри кои во минатото беа повеќе 
или помалку затворени, сега почнуваат да се отворат и да се спојуваат, се додека се изгради 
една Обединета Чакра која може да пренесува високо фреквентна енергија од повисоките 
сфери во четири тела, многу повеќе од претходно. Повеќето од канализираните информации 
во 2009 и 2010 година се посветени на овие процеси. Сите овие енергетски трансформации 
ги исполнуваат условите на двете конструктивни и деструктивни интерференции на ниво на 
четирите човечки тела. 
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* 

На ова место потребна е понатамошна теоретска елаборација. Не е можно да се одделат 
условите на конструктивна интерференција од оние на деструктивна интерференција, зашто 
тие одат рака под рака (U-множества). Дозволете да ја илустрираме оваа околност со друг 
егзистенцијален феномен, кој во моментов влијае врз многу просветлени работници на 
свесно ниво, а на остатокот од човештвото на потсвесно ниво. 

Клучен аспект на процесот на светло тело (ПСТ) е чистење на старите емоционална модели 
(кармички модели), кои во суштина се модели базирани на страв. Емоциите може да се 
сметаат како системи од суперпониран бран со фреквенции кои се повисоки од оние на 
органското тело, но помала од онаа на менталното или духовното тело. Духот, кој е вкупниот 
збир на сите свести, изложби неограничен спектар на фреквенции и може да биде високо 
модулиран. Оваа тема е огромна и може да биде само маргинално да се допре во овој есеј. 

Ајде сега да земеме некоја емотивна форма и да ја сметаме како форма од суперпонирани 
бранови со одреден фреквентен опсег. Овој опсег има два пола - позитивните и негативен. 
Позитивниот пол е на повисоката фреквенција и може да се опише како повеќе љубов а 
негативниот пол е на пониска фреквенција и претставува емоции на страв. Овие се релативни 
распределби во рамките на тесен опсег на секоја специфична емотивна шема. На пример, 
позитивен емоционален пол на една млада душа може да вибрира со фреквенција која, во 
исто време, ќе претставува негативен емоционален пол на една стара душа. 

Колку е постара инкарнираната душа, толку се поголеми фреквенциите на сите нејзини тела. 
Фреквентното ниво на еден ентитет е показател на неговата еволуција во текот на неговиот 
инкарнационен циклус. ПСТ е забрзана еволуција на инкарнираното лице во линеарно време 
со брзо наголемување на неговите фреквенции. Механизмот на наголемување на овие 
фреквенции ќе биде елабориран подолу за емоционалното тело. 

Секоја специфична емоционална форма на инкарнираниот ентитет се менува меѓу два пола, 
позитивен и негативен, а поголемиот дел од времето престојува во средниот опсег. Ова е 
многу динамичен процес, за кој човештвото и повеќето просветлени работници немаат јасна 
идеја. Крајната цел на ПСТ е да се зголеми фреквентниот опсег на сите четири тела на 
инкарнираното лице како би им се дозволило да се воздигнат на повисоките фреквентни 
нивоа на 5та димензија. Овој процес не е ништо друго, туку воспоставување на услови за 
конструктивна интерференција меѓу енергетските полиња на лицето и високо фреквентните 
нивоа од 5та димензија. 

Како всушност се остварува ова постепено зголемување на фреквенцијата на четирите тела 
на субјектот? Многу едноставно! Кога ПСТ е инициран, чакрите почнуваат да се отворат и 
протокот на високо фреквентни енергии во четирите тела се зголемува постепено. Во текот 
на почетната фаза, емоционалното тело е главната цел на оваа трансформација, затоа што 
содржи најголем дел од формите кои се базирани на страв кои го одвојуваат ентитетот од 
душата и повисоки сфери. Овие форми се во суштина одговорни за основањето на т.н. 
Превез на Заборавот (Амнезија). Затоа, овие форми засновани на страв мора да се 
отстранат од емоционалното тело чекор по чекор во текот на ПСТ. 

Елиминацијата се остварува преку воспоставување на нова состојба на конструктивна 
интерференција. Душата ги проектира на прецизен начин повисоките фреквентни енергии 
преку сега целосно отворената Обединета Чакра во емоционалното тело. Овие енергии се 
градат преку суперпозиција на почетокот во услови на деструктивна интерференција со 
форма базирана на страв која треба да се исчисти. На овој начин формата базирана на страв 
исчезнува, како што тоа може да се види во теоријата на бранови при овој услов. Овој процес 
е опишан во литература канализирање како "емоционално чистење". 

Тоа оди вака: Кога два брана или форми на бранови се суперпонираат и не се во фаза,  
максимумумот на една бран се преклопува со минимумот на други бран и како резултатна 
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форма на бранот е нулата бранова линија. Како резултат на оваа суперпозиција 
(интерференција), двата брана исчезнуваат. Ова е наједноставен случај. Постојат безброј 
варијации на интерференција меѓу двата пола од целосната конструктивна и деструктивна 
интерференција. Авторот мора да ја поедностави малку фактичката состојба поради 
дидактички цели, и поради тоа, тој го опишува идеалниот случај. 

Во текот на овој процес на елиминација, формата базирана на страв се појавува на 
површината на свесното сознание и интензивно се доживува од ментална тело. Како 
емоционалните форми базирани на страв се складирани на различни места во органското 
тело, субјектот може да ја препознава, после некоја обука, точната соматска локација на 
формата на страв која всушност е избришана и се чувствува на свесен начин во 
емоционалното, менталното и физичкото тело. 

Важно е да се забележи дека емоционалните и менталните тела на субјектот се U-множества 
кои се содржат себеси како елемент, затоа што ова е случај со сите системи на Сè-Што-Е. 
Поради оваа причина, сите умствени идеи се емотивно валкани, и сите емоции мора да бидат 
ментално согледувани, пред лицето да стане свесно за нив. 

* 

Авторот прави во овој контекст клучна разлика помеѓу емоции и чувства што треба да биде 
елаборирано поради јасност. Чувствата се оригинални етерични (емоционални) форми кои се 
настануваат во високото Јас, односно, во душата, и се презентираат себеси како чиста 

интуиција на инкарнираното лице. Од Антиката им е познато на луѓето дека душата може да 
се манифестира себеси главно преку чувствата. Затоа и не е случајно тоа што Грчкиот збор за 
душа е "Психа". 

Кога инкарнираното лице осознало дека неговите првобитни чувства доаѓаат од повисокото 
Јас, тоа секогаш може да знае што сака душата да му каже. Негативни чувства поврзани со 
некои планирани активности на инкарнираното лице укажуваат на тоа дека овие планови не 
се во согласност со утврдените планови на душата и се упатени на пропаст, согласно на 
зборовите: "Најдобрите планови на мажите и глувците понекогаш одат наопаку". 

За жал повеќето од инкарнираните ентитети на земјата се глуви на емоционалните 
инспирации на нивните души кои содржат многу вредни информации за планот на душата `и 
конкретната реализација на 3d-нивото. Интуитивните чувства се воочуваат од десната 
хемисфера на мозокот која, како што е споменато погоре, е во голема мера исклучена од 
левата хемисфера, како дел од енергетскиот дефект на човечките суштества. 

Кога првобитните чувства од десната хемисфера на мозокот се воочат од менталното тело, 
кое е претежно поврзано со левата хемисфера на мозокот, овие чувства се подложуваат на 
длабока енергетска модулација и искривување што се придржува кон законите на 
интерференција. Чувството не е повеќе првобитната порака од душата, туку е модулирана за 
време на неговата ментална перцепција од страна на верувањата на Егото кои се базирани на 
страв, кои се негувани во менталното тело: Првобитните чувства на душата сега стануваат 
човечки емоции. Човечките емоции се со страв извалкани чувства на душата, па 
првобитното сознание за инкарниран ентитет го достигнува како чиста интуиција. 

Ние, исто така може да го ставиме ова на овој начин: Егото е одговорно за деформација на 
интуитивните чувства на душата, со нивно трансформирање во емоционални форми 
базирани на страв. Овие емоции веќе не содржат вредни информации од душата, туку го 
намамуваат субјектот на бројни неточности и искривувања на реалноста што доаѓаат од 
Егото. 

Егото е како калеидоскоп што ги репродуцира неговите основни стравувања околу кои тоа се 
развивало од рано детство до адолесценцијата во бројни непотребни огледални слики и 
варијации. Овие слики ја нарушуваат реалноста за Сè-Што-Е на длабок начин. Човечката 
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реалност на земјата затоа е искривена реалност од колективните стравови. Бидејќи сите 
стравови се илузии, 3d-реалноста на земјата е исто така илузија. 

Овој аспект е интензивно дискутиран од страна на авторот во неговите пет книги за 
човековата Гностика пишувани на германски јазик. Предноста на овој јазик е тоа што има 
два различни зборови за реалноста - Realität и Wirklichkeit. Авторот го користи зборот 
"Realität" за вистинската реалност на повисоките сфери и зборот "Wirklichkeit" за со страв 
искривената реалност на човечката егзистенција на оваа планета. Крајната цел на сите 
просветлени работници треба да биде препознавање на нарушувањата со страв на човечката 
реалност и да се искачи ментално на првобитната реалноста од повисоките сфери. Ова ќе 
биде нивна главна цел во наредните две години пред Вознесението. 

Психо-менталниот склоп на Егото во основа се состои од утврдените верувања и стравови 
кои повеќе или помалку се несвесно стекнати во семејството и потврдувани преку бројни 
позитивни повратни информации од социјалната средина. Тие го импегнираат лицето во 
текот на неговиот живот. Овој вид на социјална адаптација е опширно истражуван во 
теоријата на бихејвиоризам од надворешна, емпириска гледна точка. Бихејвиоризмот 
претпоставува дека надворешните услови го утврдуваат човековото однесување, и дека тие 
се доволни да се анализираат овие услови со цел да се предвиди однесувањето на човекот. 
Ова е агностицизам пар екселанс. 

Нашиот пристап во овој есеј е во спротивност со оној на бихејвиоризмот. Тој започнува со 
внатрешната димензија, која е димензија на душата - творецот на инкарнираното лице и 
неговата судбина - со цел да се објаснат психо-менталните мотори кои ја водат еволуцијата 
на инкарнираното лице. Затоа, зависи од субјектот дали ќе почне да се сомнева во формите 
засновани на стравови кои ги стекнал во текот на својот живот, и да се ослободи себеси од 
нивното влијание. На овој начин лицето може ефикасно да ја смени својата реалност. 

Ние ќе покажеме подолу дека манипулацијата со стравовите се главниот механизам кој 
мрачните сили го користат за контрола на умот на човечките ентитети на земјата. Затоа, 
сосема е логично дека повеќето канализирани пораки предлагаат целосно предавање на 
Егото на душата. Егото, кое е структура заснована на страв, е главната пречка за вистинско 
знаење и трансценденција. Егото го блокира патот до Вознесението. Ова треба да биде краен 
трансцендентален увид на секоја еволуирана личност. 

Авторот е целосно свесен за фактот дека тој не додава ништо ново за тековната езотерична 
дискусија. Тој само го става на располагање Гностичото знаење на физичка (акустичка), 
научна основа со објаснување на механизмот на енергетска трансформација на било кој 
систем во Сè-Што-Е во согласност со Универзалниот Закон и конкретни апликации - 
законите за конструктивна и деструктивна интерференцијаа. 

Во текот на процесот на чистење како што е опишано погоре, негативните, базирани на 
страв емоции, се брануваат на површината на сознанието на субјектот пред тие да се 
избришат. Ова искуство може да биде многу непријатно и исцрпувачко. Интензитетот на 
формата базирана на страв може да биде многу силен и да влијае на свеста и емоциите на 
лицето во текот на процесот на чистење. Овој феномен допира бројни егзистенцијални 
услови кои биле интензивно дискутирани од страна на авторот во петте книги за човековата 
Гностика. 

Вистинскиот механизам на растворање на форма базирани на  страв се постигнува со нивна 
енергизација до степен до кој таа почнува да вибрира многу брзо помеѓу негативниот и 
позитивниот пол. Високо фреквентна суперпонирана вибрација од повисоките сфери тече 
низ отворената обединета чакра во емоционалното и физичкото тело и се суперпонира со 
постоечката форма базирана на страв која мора да биде исчистена. Пред да се постигне 
состојбата на деструктивна интерференција и формата на стравот да биде избришана 
(исчистена), втората достигнува максимален интензитет што се смета на нивото на свест 
како антагонистички емоции. Ова може да доведе до целосна емоционална исцрпеност на 
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инкарнираното лице. Лицето има искуство дека емоциите работат неконтролирано - со 
емоционални подеми и падови кои се резултат на менувањето на формата базирана на страв 
помеѓу две крајности - негативниот и позитивниот пол. 

Ова е многу предизвикувачко искуство кое се случува повторно и повторно за време на ПСТ. 
Во зависност од тоа како лицето им пристапува на овие изливи на страв, тоа може да го 
поддржува ПСТ или да дава отпор кон него. Повеќето од литературата за канализирање е 
посветена на ова негативното искуство без да даде индиции за неговата физичка, енергетска 
позадина. Наместо тоа, може да најдете голем број сугестии и препораки за тоа како да се 
ублажи ова предизвикувачко искуство со одредени медитации и техники на дишење. 
Фактичкото знаење на просветлените работници ретко се поттикнува од таквите еднострани, 
контра-интелектуални канализирани пораки. 

Всушност, повеќето од верувањата засновани на страв се вметнуваат во умовите на 
човечките ентитети од страна на мрачните сили со примена на енергетски тактики и техники 
слични на оние што се користат од страна на душата да се одржи превезот на заборав. Тие 
сите се базирани врз основа на законите на конструктивна и деструктивна интерференција со 
примена на ниско фреквентни форми на страв во емоционалното и менталното тело кои го 
одвојуваат ентитетот од хармоничните повисоко фреквентни енергии кои се сметаат за 
безусловна љубов. 

Во оваа смисла, терминот "безусловна љубов" е синоним за универзална конструктивна 
интерференција на сите суперпонирани бранови системи и нивоа (U-множества) на Сè-Што-
Е. Ова ниво на универзална конструктивна интерференција не може да се доживее во 3d-
густина на земјата - затоа, искуството на безусловната љубов на земјата е мит фалсификуван 
од страна на многу канали од пониските астрални светови за да ги смират инкарнираните 
ентитети. 

Тие ги прават човечките ентитети  зависни од нивните идиотски, итеративни совети за тоа 
како да се доживее безусловна љубов, со цел на духовен развој, за намерно поттикнување во 
овие медиуми чувството на духовен дефицит. Тие многу добро знаат дека човечките 
суштества не можат да доживеат безусловна љубов на земјата до степен до кој се прокламира 
од овие само-прогласени астрална ментори. 

Повеќето астрални ентитети кои канализираат се многу помалку еволуирани од 
инкарнираните души кои тие ги контактираат. Тие го користат овој вид на комуникација 
само да уживаат во нивната улога на духовен ментор со држување на инкарнираното лица во 
состојба на емоционална ко-зависност. Овој аспект не е навистина разбран од страна на 
повеќето медиуми кои се толку горди што можат да канализираат, што тие забораваат, во 
нивното наивно изобилство да прикажат интелектуално расудување. Многу често тие 
стануваат канали на сите видови на езотерично ѓубре. Интернетот е полн со такви 
канализира пораки кои немаат апсолутно никаква духовна вредност. 

Безусловната љубов е илузорен идеал, како и се друго во 3d-простор-времето. 
Инкарнираниот ентитет може долго да биде во оваа блажена состојба на постоење, и така 
евентуално да еволуира на духовниот пат, но овој земјен концепт е слаба замена за 
интензитетот на универзалната конструктивна интерференција која поединецот може да ја 
доживее по Вознесението во 5та димензија. Авторот се извинува за елиминирање на оваа 
најголема илузија на просветлените работници, но јасноста мора да има предност пред 
илузија. 

Таквите форми базирани на страв се градат слој по слој во емоционалното, менталното, и 
етеричното тело а исто така се складирани и во клетките и во генетскиот код. Тие 
функционираат како многу ефективна бариера што го дели инкарниран лице од душата, а со 
тоа од Сè-Што-Е. Овие ниско фреквентни нивоа може лесно да се манипулираат од страна на 
мрачните сили од 4та димензија. Повеќето од контролата на свеста која се врши во 
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последните 13 000 години на земјата се пренесува преку овие енергетски слоеви базирани на 
страв кои се испреплетени во физичкиот сад на субјектот. 

Затоа, секоја вистинска духовна еволуција на човекот мора да биде поддржана од страна на 
големи промени во овие ограничени енергетски услови во човековото тело. Ова е вистинска 
цел на процесот на светло тело, кој е подолг процес во текот на многу години. Тој се состои 
од голем број различни бранови за енергетско чистење кои градат нов човечки шаблон, кој е 
отворен за високите фреквенции на душата и повисоки сфери. Токму така, четирите човечки 
тела може да ги прифатат овие нови високо фреквентни енергии и да стапат во резонанса со 
нив во состојба на конструктивна интерференција без да се биде изгорен или да настане 
краток спој. 

* 

Авторот има огромно лично искуство во оваа област, зашто тој влезе во последната и нај- 
интензивна фаза во процесот на светло тело во 1999 година. Од тогаш тој чувствува и дожи-
вува различни квалитети на високо фреквентни енергии од повисоките сфери во неговото 
тело 24 часа на ден, седум дена во неделата. Тој има направено детално истражување на 
езотеричната и канализирачка литература во последните 25 години и не најде ниту еден 
извор кој опишува слични искуства во процесот на светло тело. Сепак, ова не ја исклучува 
можноста дека постојат некои поединци кои одат низ истиот процес, но не напишале ништо 
за тоа. 

Од друга страна, авторот е свесен за фактот, дека само некој, кој е длабоко запознаен со 
енергетските и психолошки трансформации на телото на научно ниво, може да има јасност, 
решителност, и истрајност да се продолжи со процесот на светло тело во овој интензитет без 
да бара помош од лекари и други специјалисти, кои се целосно несвесни за овие појави и 
само ќе го попречат процесот со нивната некомпетентна интервенција. 

Важно е да се забележи во оваа прилика дека вистинскиот процес на светло тело е поврзан со 
бројни тешки симптоми и хронични услови кои одат надвор од секој медицински опис и не 
може да се најде во никој опсежен медицински учебник. Бидејќи овие услови се многу 
исцрпувачки, секое лице целосно вклучено во процесот на светло тело, кое нема медицинска 
компетенција неизбежно ќе побара експертиза на доктори и на тој начин ќе го попречи 
напредокот на неговата телесна трансформација. 

Причината за ова е тоа што субјектот ќе се покаже дека не е господар на своето тело и дека 
тој се согласил да ја делегира својата моќ над него на други субјекти на пониско ниво на 
духовна еволуција. Треба да се забележи во ова место дека повеќето од лекарите се млади 
души кои немаат трансцендентално искуство и избрале таа професија само да го доживеат 
нивниот длабок агностицизам во областа на медицинските науки. 

 

18. Мрачните Сили го Користат Здравствениот Систем да ги Сотрат Луѓето 

 
Сегашниот здравствен систем во западниот свет е под целосна контрола на мрачните сили 
кои го користат како средство да сотрат голем број на луѓе со цел за подобра контрола на 
човештвото. Нивни најголем страв е дека тие можат да се разводнат со огромната експлозија 
на населението во последните децении и може да ја загубат нивната контрола врз 
човештвото. Ова пак, е токму тактиката која повисоките сфери на Сè-Што-Е ја користат на 
оваа планета со цел да се промовира Вознесението. 

Последиците на овој прикриен јатроген геноцид се толку бројни и испреплетени што 
авторот им има посветено неколку книги да ги објасни и ги изложи, без да биде во можност 
да се справи со сите нив. Главна алатка за човековиот геноцид, применета во здравствениот 
систем е развојот на синтетички дроги од страна на фармацевтската индустрија кои го 
зголемуваат морбидитетот и морталитетот кај популацијата на пациенти. Околу 90% од 
сите лекови кои во моментов се регистрирани од страна на FDA и ЕМЕА (Европскиот 
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еквивалент на FDA) се такви лекови, кои авторот ги дефинира како "клеточно-инхибирачки 

лекови " 
* јатрогени болести се предизвикани од терапијата на докторите, погрешна дијагноза, или хируршки третман 

Ова е направено намерно со ангажирање на лажни биолошки модели кои овозможуваат 
погрешна проценка за безбедноста и клиничката ефикасност на овие лекови. Научните, 
моралните и етичките злосторства врз човештвото во оваа област се толку големи што тие го 
надминуваат холокаустот на Словенските народи и Евреите од страна на нацистите за време 
на Втората Светска Војна. Авторот проценува дека со употреба на такви ќелиско-
инхибирачки лекови повеќе од сто милиони пациенти се предвреме истребени само во 
западниот, индустријализиран свет во последните 4-5 децении, каде што нивната примена е 
многу раширена и практично влијае врз сите граѓани. 

Од друга страна, треба да се каже дека повеќето од болестите се намерно предизвикани од 
мрачните сили, како на пример, СИДА и неодамнешната Н1N1 епидемија која успешно е 
задржана од страна на Галактичката Федерација. Оваа тема е огромна и надвор од опсегот на 
овој есеј, но авторот е убеден дека ќе има многу дискусии во наредните месеци кога тој и 
другите луѓе ќе имаат можност да направат откритија од витално значење за злосторничките 
практики на мрачните сили и нивните полномошници во здравствениот сектор. 

Во оваа прилика треба да се нагласи дека авторот има развиено Општа Теорија за 

Биолошка Регулација врз основа на Универзалниот Закон кој ги вклучува најновите научни 
податоци и ги интегрира без ниту една контрадикција сите факти добиени во био-науката 
досега. Ова е најголемото научно и интелектуално достигнување во историјата на 
медицината и биолошката науката. Како тој, исто така има долгогодишно искуство во 
клинички истражувања со бројни индикации и третмани, па тој е во позиција да ги 
истражува сите клинички симптоми кои се јавуваат во текот на процесот на светло тело и да 
ги објасни од научна гледна точка. 

Од оваа елаборација може јасно да заклучиме дека поединецот не може успешно да го 
заврши процесот на светло тело во гореспоменатиот интензитет, освен ако тој има апсолутна 
јасна и научна компетентност за тоа што се случува во неговото тело и во енергетските 
полиња кои го опкружуваат. Никој, кој се потпира на сегашниот здравствен систем, нема да 
биде во состојба успешно да го заврши процесот на своето светло тело, зашто сите 
медицински третмани и процедури се дизајнирани да го попречат овој процес. Тие создаваат 
состојба на деструктивна интерференција со космичите законите на биолошка регулација. 
Авторот интензивно ги дискутираше во неговите книги, различните енергетски инхибициии 
на механизми на синтетичките лекови за регулирање на метаболизмот на телото, и како тие 
предизвикуваат тешки несакани ефекти, нови болести, и зголемена смртност. 

Во исто време авторот помина низ толку многу опасни, заканувачки по живот ситуации, па 
тој разви многу силна волја, која е цврсто вкоренета во неговото духовно знаење за 
бесмртноста на душата и човековата личност. Од оваа поволна повисока гледна точка, тој 
секогаш покажувал непоколебливо убедување во погодноста на сите интервенции на 
неговата душа и повисоки сфери во однос на трансформацијата на неговото тело. Овој став - 
апсолутно емоционална и духовна независност на субјектот, кој знае дека тој е моќен творец 
на својата судбина - е неопходен предуслов за да успешно се заврши процесот на светло тело 
и се искачи поединечно пред масовното Вознесение. 

По Вознесението, сите медицински проблеми и злосторства поврзани со човековото здравје 
и лекување на болести ќе исчезнат засекогаш. Тие се производ на 3d реалностa. Во 5та -та 
димензија, субјектот ќе покажува светло тело, кое ќе биде ослободено од болести и лесно ќе 
се прилагодува на различни фреквентни нивоа. Поединецот може да избере по неговата воља 
како неговото тело ќе се појавува, -како млад човек или жена или како една постара личност. 
Оптичката форма на телото ќе биде подложена на неограничен креативен потенцијал на 
поединечниот ентитет, зашто ќе се сфати дека тоа е само средство и симбол на неговата 
желба за надворешно искуство под различни енергетски услови. 
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19. Човечките Стравови и Космичките Закони за Креација и Деструкција 

 

Сега назад кон човечките стравови кои играат централна улога во тековната трансформација 
на човештвото. Тоа е добро позната вистина дека стравувањата се заразни – обликот на страв 
кај едно лице може да го зголеми истиот или сличен облик на страв во друго лице во 
согласност со состојбата на конструктивна интерференција. Колективната параноја, што 
беше предизвикана од мрачните сили по нападот 9/11, кој тие пакосно го иницираа, ја 
експлоатираа оваа суперпозиција на бројни облици од индивидуални стравови за да се 
постигне колективна параноја. 

Не е случајно тоа што од тогаш терминот "ширење страв" стана најкористен збор во 
политичките дискусии во САД. Тоа му помогна на Обама, кој ефикасно го критикуваше 
својот противник дека промовира ширење страв, за да победи на избори, а ова беше 
пресвртна точка надвор од оваа практика. Во таква депресивна психолошка состојба, главите 
на луѓето се свртени надолу и било кое злосторство може да се оствари без соочување со 
значајна опозиција врз основа на морални и етички размислувања. 
* забелешка на преведувачот – Победата на Обама е планирана од страна на мрачните сили. Тој е само пион во 
рацете на застапниците на мрачните сили. 

Тоа е она што се случи во САД во првата декада на третиот милениум. Колективната 
параноја на оваа нација се прошири низ светот и предизвика смрт на милиони невини луѓе. 
Стравот секогаш води кон смрт и уништување. Тоа е универзален услов за деструктивна 
интерференција. 

Тоа беше навистина доста депресивно да се биде сведок како Амероканската нација беше 
фрлена во две криминални војни, кои предизвикаа смрт на милиони луѓе, раселувања и 
осиромашување на десетици милиони без да предизвика вистинска револуција од страна на 
народот на САД. Каде е нивниот револт, каде е "Бесот на мравките", за што Штајнбек еднаш 
така брилијантно пишуваше? 

Се разбира, многу е погодно да се обвинуваат Буш и Чејни за овие злосторства и да се укаже 
на нивните бројни лаги, на кои некогаш колективно им верувал американскиот народ, но 
многу е потешко да се потсетат на фактот дека поголемиот дел од тие луѓе слободно ги 
избрале овие криминалци за втор мандат, во момент, кога нивните лаги и војни злодела веќе 
беа изложени на јавноста. 

Затоа: Во последните десет години, сите добри луѓе беа необјасниво поврзани со злите луѓе 
на кои им беа сведоци, трпејќи, но ретко осудувајќи. Темнината е секогаш се меша со 
светлината на оваа планета и да се направи јасна дистинкција е невозможно. "Не суди" не е 
само слоган на Исус, но и на сите канализирани пораки што авторот ги прочитал досега. 
Разбери, но не суди, прикажи, но не прекорувај - ова ќе биде императив оваа година, кога 
голем број криминални дела и сторители ќе бидат прикажани во текот на претстојните 
откровенија и страдања. 

Сегашните господари на земјата мора да се откажат од својата моќ оваа година, додека 
Силите на Светлината и некои воздигнати мајстори ќе ја превземат командата над оваа 
планета. Ова е божественото ветување на Сè-Што-Е за земјата и човештвото на Крајот на 
Времето. 

Што всушност овие набљудувања ни кажуваат? Дека злото не постои како посебен ентитет. 
Злото е отсуство на Светлина и Љубов. Злото е отсуство на целосно сознание. Злото е 
производ на стравот - бројни стравувања! Стравот храни страв. Стравот е она што го прави 
животот на земјата жив пекол. Отстранувањето на сите стравови за време на процесот на 
светло тело го елиминира злото на земјата и го отвора порталот на Вознесение за поединецот 
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и човештвото. Тоа е само толку едноставно. И како предизвик, како што претстојните 
настани  евентуално ќе покажат. 

За да се елиминира стравот, односно злото, инкарнираното лице мора прво да го доживее. 
Ова е целата есхатологија на циклусот на инкарнација на душата како човечко суштество 
на земјата. Не постои подобар начин да се избегне човечки страв, отколку да се разбере 
неговата природа: 

Стравувањата се ниско фреквентни емоционални форми кои ги користат законите на 
суперпозиција да го одвојат инкарнираното лице од душата преку воспоставување на 
состојбата на деструктивни интерференција со високо фреквентни енергии од 
повисоките сфери и да ги зголемат формите на стравот кај другите субјекти на земјата 
преку воспоставување на состојба на конструктивна интерференција со нивните его-
управувани, ниско фреквентни верувања. 

Стравовите се Енергија, исто како што Безусловната Љубов е Енергија. Енергијата е секогаш 
Енергија. Не постои ништо освен Енергија. Во суштина, стравот и љубовта се едно и исто - 
тие се енергија. И двете користат исти физички закони на суперпозиција - Космичкиот 

Закон на Креација и Деструкција. Додека Љубовта е сензуална манифестација на 
состојбата на конструктивна интерференција на Сè-Што-Е, стравот и неговата 
манифестација, злото, е искуството на локалните услови на деструктивна интерференција во 
бесконечна хармонија на Сè-Што-Е. 

Ова е крајна поволната гледна точка - нулта точка, како што многу просветлени работници 
обично викаат - која секој инкарниран човечки ентитет може на крајот да ја постигне. После 
тоа, халуцинацијата на одвоеност не може да се одржи и инкарнациониот циклус на душата е 
прекинат. 

За многу просветлени работници Вознесението ќе означи крај на нивниот инкаранционен 
циклус. За огромното мнозинство на човештвото кое ќе се воздигне, патувањето продолжува 
во следната димензија. Но, животот во 5та димензија ќе биде, во споредба со сегашниот пекол 
на земјата, Рајот кој сите религии им го ветуваа на нивните верници. Сепак, пред сите 
верници да влезат во рајот, тие ќе мора да ги напуштат нивните религии назад, каде што 
припаѓаат - на оваа планета. 

Како што сите богати луѓе нема да имаат поголеми шанси да се воздигнат во рајот отколку  
камила да помине низ иглени уши, освен доколку тие не ги остават своите богатства на 
земјата, така и сите научници треба да ја остават нивнита емпириска наука зад нив, бидејќи 
таа не успеа да ја сфати природата на Сè-Што-Е, каде што тие се обврзани да се воздигнат. 

Емпириската наука е наука базирана на страв – страв од истражување на внатрешната, 
повеќедимензионална природа на душата. Ова е причина за неговиот длабок агностицизам: 
Стравовите на научниците со млада душа не дозволуваат нивно разбирање на Целината. Овој 
"пад од благонаклоноста" на денешната емпириска наука наскоро ќе биде прекинат и ќе биде 
заменет со Новата Општа Теорија на Универзалниот Закон. Блудниот син конечно ќе се 
врати на Отецот. 

 

20. Законите на Креирање и Деструкција се закони за Експанзија и 
Контракција 

 

Ние научивме дека законите на креирање и деструкција се физички закони на бранова 

интерференција под условите на конструктивна и деструктивна интерференција. Ние ќе 
разговараме во оваа глава за друг аспект на овие закони кои често се споменува во многу 
канализирани пораки без соодветно да се објасни од физичка, научна гледна точка. Ние сега 
ќе го затворите овој јаз. 
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Човечките суштества живеат во двојството на страв и љубов. Безусловната љубов е 
севкупната состојба на конструктивна интерференција на сите бранови системи и нивоа во 
Сè-Што-Е и се согледува како хармонија од сите свесни суштества. Стравот е состојба на 
деструктивна интерференција, при што системите што вршат интеракцијае, ги бришат 
нивните форми на бранови со суперпозиција или создаваат енергетски блокади што го 
попречуваат ширењето на други бранови - прво и основно, ширењето на Светлината. 
Стравот така создава Темнина. 

Ова знаење е основа за разбирање на честа тема во многу канализирани пораки дека 
безусловната љубов води до експанзија на енергетските полиња на инкарнираното лице, а 
стравот води кон контракција на овие полиња. Ширењето на Јас е поврзано со спојување 
со душата и повисоките сфери, додека контракцијата го зголемува нивото на одвојување на 
субјектот од Сè-Што-Е. Субјектите преку контракција се потопуваат подлабоко во 3d-
густина на простор-времето. Овие основни физички феномени може да се изразат со човечки 
јазик во повеќедимензионален начин. 

Да земеме едноставен пример. Кога инкарниран ентитет искусува страв, тоа води до 
контракција на неговото емоционално тело. Научивме дека емоциите ги модулираат идеите 
во менталното тело, зашто двете полиња се суперпонирани бранови системи. Во овој случај, 
мислите на ентитетот исто така искусуваат физичка контракција. Како оваа контракција се 
одразува на ментално ниво? Таа создава проекции управувани од страв кои субјектот со кои 
врши екстраполација во иднина. 

Ако субјектот на пример, има некои финансиски проблеми, се развива форма на страв кој ќе 
го осиромаши до уште поголем степен во иднина. Овој вид на страв е многу честа појава кај 
постарите луѓе. Вистинската форма на страв води до контракција на менталните активности 
на инкарнираното лице. Поради оваа енергетска контракција на менталното поле, лицето не 
може да се замисли позитивни алтернативи за неговата иднина. Неговиот ум е исклучиво 
фиксиран на негативната идеја за осиромашување поради тековните финансиски проблеми 
што го плашат, и тој смета дека ова е единствена алтернатива која тој некогаш ќе ја доживее 
во иднина. 

Како неговиот ум е преокупиран цело време со оваа негативна верзија на својот иден живот, 
субјектот се храни со повеќе енергија. Според космичкиот закон на привлекување тој 
најверојатно ќе ја материјализира оваа неповолна перспектива во еден момент во иднината. 
Контракцијата управувана од страв на менталното тело се манифестира како ограничување 
на субјектот да замисли повеќе идни алтернативи. Неговиот спектар на позитивни идни 
можности е намален  од неговиот вистински страв. Од друга страна, Креацијата се случува 
во Сега. Минатите, сегашните и идни стравови може да се надминат само во сегашниот 
момент. 

Сега да земеме спротивен случај. Лицето има финансиски проблеми, но искуства емпатија и 
благодарност кон својата душа, затоа што таа му дала можност да го стекне оваа драгоцено 
искуство. Ова треба да биде просветлен поглед на сите инкарнирани лица. Субјектот ја 
оценува неговата сегашна ситуација од позиција на безусловно прифаќање на сите човекови 
искуства со проширување на неговото емоционално и ментално тело до таква мера што тие 
сега се спојуваат од гледна точка на високото Јас, кое секогаш работи од позиција на 
безусловна љубов и недостаток на двојност. Во овој случај, дури иако субјектот може да 
доживее некои минливи стравови за тоа како да се справи со неговиот финансиски метеж, тој 
е во состојба да ги претвори своите стравови со проширување на својот поглед на светот. 

Субјектот разоткрива дека е моќен, независен креатор на сето свое искуство, а не жртва на 
неконтролирани околности, така што тој може да ја промени својата судбина во секое време 
од "Сегашна-точка", замислувајќи неколку поволни верзии на неговата иднина: Тој може да 
ги искуси овие верзии во својата имагинација и на тој начин да привлече позитивна енергија 
во неговата емотивно и ментално тело од Сè-Што-Е. Езотеричниот закон на привлекување е, 
во таа смисла, ништо друго, туку преопширно кажување за конструктивно влијание на 
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бранови системи: Слични емоционални и ментални облици се привлекуваат и суперпонираат 
за да создадат нова посилна енергетска форма од ист вид. Ова, исто така е, механизмот на 
Воздигнувањето на земјата и човештвото во овие времиња. 

Застрашениот, собран ентитет, од друга страна, го задржува погледот дека тој е жртва на 
негативни околности и дека тој нема влијание врз нив. Овој ентитет, наоѓајќи се во состојба 
на максимална контракција на неговото емоционално и менталн тело, искуства состојба на 
максимално одвојување од душата, односно, од Сè-Што-Е. Оваа енергетска состојба на 
контракција создава чувство на беспомошност. Колку повеќе лицето е уплашено, толку 
повеќе се намалува неговото емоционално и ментално тело, и сè послаба е неговата моќ да ја 
смени неповолната ситуација. 

Зајакнување на поединецот може да се постигне со намалување на неговите стравови и 
проширување на неговата способност за сочувство и разбирање на целата слика. Прво и 
основно, тој мора да научи да се сака безусловно со сите негови доблести и недостатоци. 

Авторот може на пример да ги локализира во неговата интуитивна имагинација таквите 
контракции во полето на други лица и веднаш да ги спознае нивните ментални и 
емоционални ограничувања врз основа на заедничките верувања. Но, тој исто така признава 
колку е тешко да се пренесе тоа знаење на тие лица кои херметички ја затвориле нивната 
личност со такви форми базирани на страв, кои ги штитат од било кои добронамерни 
влијанија од надвор со цел на проширување. 

Од оваа елаборација можеме да заклучиме дека сите ментални и емоционални искуства, кои 
ние ги правиме како инкарниран лица, се резултат на основните физички, енергетски 
феномени. Изразено на човечки јазик, овие процеси може да се опишат како "закони на 
интерференција или суперпозиција", кои создаваат услови за конструктивна и деструктивна 
интерференција. Алтернативно, можеме да ги опишиме како "закони за креација и 
деструкација", како што сугерира насловот на овој есеј. Двете дефиниции се валидни 
презентации на Природата на Сè-Што-Е. Јазикот, кој е U-множество на Сè-Што-Е, е 
суштински повеќедимензионален, но овој аспект е исто така потекло на сите јазични 
прекумерности и семантички грешки што водат до длабока конфузија во човековата 
комуникација. 

На крајот на краиштата, ние може да зборуваме за Сè-Што-Е преку поимите "експанзија" и 
"контракција": Сè-Што-Е е она што се шири и собира. За оние просветлени работници, кои 
немаат поим од физиката, овие феномени се опишани во денешна езотеријата како "страв" и 
"безусловната љубов". 

Дозволете ни Сепак да го разјасниме ова прашање. Не постои такво нешто како "безусловна 
љубов" на земјата. Ова е јазично изразување за енергетска состојба која е надвор од 
границите на човечкото искуство. Човечките суштества, кои го користат јазикот за да ги 
изразат тие состојби не можат во реалноста да ја искусат оваа енергетска состојба на 
космичка конструктивна интерференција додека тие живеат во органското тело. 

Овој термин затоа е лоша замена за состојба на универзална енергија на хармонично 
постоење на сите субјекти кои не се одвоени од Сè-Што-Е. Човечките суштества се. Во оваа 
енергетска состојба на целосна конструктивна интерференција со сите космички енергии, 
човечкото тело кое се базира на јаглерод ќе биде веднаш согорено. Само после тоа може 
долното Јас, ослободено од оковите на "неговата смртна намотка", да се спои со душата и да 
се доживее за прв пат оваа благодатна состојба на целосна хармонија на свесен начин. 
Истото искуство ќе го дочекаат сите оние кои ќе се воздигнат во 5та димензија. Поради тоа, 
телата базирани на јаглерод на тие лица ќе се трансформираат во кристални тела во текот 
процесот на светло тело кој ќе веди до масовно Вознесение на крајот на следната година. 

* 
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Експанзијата и контракцијата може да бидат лесно разбрани кога се применува теоријата 
на бранови. Како овој есеј нема за цел да го запознава читателот со теоријата во физиката, ќе 
се ограничиме само на некои популарни набљудувања. Замислете една честичка од медиум 
кој пренесува бранови. Кога не постои бран, честичка се одмора. Кога некој бран се 
пропагира, честичката е поместена. Големината на поместувањето ја определува 
амплитудата на бранот. Како сите бранови се ротации, честичката врши во реалноста 
кружно движење. 

Некој претпоставил во физиката дека сите медиуми кои пропагираат бранови имаат 
еластични својства. Ова доведе во 19ти век до концептот на "еластичен етер", низ кој се 
пропагира светлината. Овој термин всушност ги опишува својствата на фотонско простор-

време. Со елиминирањето на оваа точна идеја, се погрешило и, по изведбата на 
експериментот на Мајкелсон-Морли и нејзината замена со идиотскиот концепт на "акција на 
далечина" во вакуум, кој е N-множество, физиката паднала во својата најдлабока когнитивна 
криза во својата историја, која траеше еден век, се додека овој автор не ја ослободи оваа 
природна наука во 1995 година од нејзината само-наметната агностичка мизерија (види 
подолу). 

Сите еластични медиуми според конвенционалната физика го следат т.н. Хуков (Hooke) закон 

на еластичност. Тој вели дека кога честичката е поместена од првобитната положба на 
одморање, се создава повратна еластична сила, наречена Хукова сила, која има спротивна 
насока од поместувањето и ја носи честичката назад во неговата почетна позиција на 
одморање. Ова е поедноставено, механичко толкување на еластични својства на Сè-Што-Е 
преку поимите на класичната механика. 

Природата на простор-времето = Сè-Што-Е како што е сфатена од човечките сетила, е 
навистина еластична. Еластичноста се изразува како експанзија и контракција. Ова е 
механизмот на создавање на сите бранови и ротации, кои се кружни движења. Еластичноста 
создава Движење - движењето е манифестација на бранови/ротации. Сите системи на Сè-
Што-Е се бранови/ротации. Енергија / простор-време е размена на еластична енергија што се 
воочува како движење. Движењето е експанзија и контракција на простор-времето. Кога 
некој навистина ќе го разбере ова својство на Сè-Што-Е во сите негови манифестации, тој 
станува просветлената личност. 

Целата теорија на релативност може да се објасни со оваа идеја. Таканареченото 
"продолжување на времето" и "контракција на просторот" на материјалните предмети во 
движење ја одразуваат еластичноста на простор-времето. Истото важи и за термодинамиката 
- без експанзија и контракција на гасови, нема да има мотори на согорување и ни автомобили 
за возење. Авторот размислувал за еластичноста на простор-времето од раното детство, и тие 
набљудувања на крајот го довеле до откривањето на Универзалниот Закон на Сè-Што-Е. 

Човечките тела, исто так се подложени на еластичноста на простор-времето. Сите наши 
чувства, ментални идеи, и самата структура на нашата личност се производи на бесконечни 
експанзии и контракции на бесконечен број нивоа и системи кои ги содржи инкарнираното 
лице. Универзалниот закон на Сè-Што-Е е закон на експанзија и контракција. Од физичка 
гледна точка, не постои ништо друго освен експанзија и контракција. 

Овој едноставен физички факт не е целосно сфатен ниту од страна на научниците ниту од 
просветлените работници, или други мисловни, духовни човечки битија. Агностицизмот на 
човештвото е навистина огромен, и авторот се прашува, каде некој треба да започне за да го 
просветли човештвото во неколкуте преостанати месеци пред Вознесението, како би се 
постигнале некои скромни духовни резултати. 

* 

За авторот е навистина мистерија зошто човечкиот ум не е во состојба да го разоткрие овој 
евидентен аспект на Сè-Што-Е, со оглед на фактот дека идејата за еластичност е стара 
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коклку и пишаната Западна историја. Дијалектиката на античката грчка филозофија, уште 
од Хераклит се разви околу првобитната идеја на човековата свеста за еластичноста на Сè-
Што-Е. Не е случајно што Дијалектиката е основа на сите истакнати Западни филозофски 
учења-од Платон, Аристотел, и Плотин до Фикте, Хегел и Маркс. 

Длабоко недоразбирање на ова основно својство на Сè-Што-Е во политичката верзија на 
дијалектичкиот материјализам на Маркс и неговите вкупни занемарување во Англо-
Саксонската политичка емпирија имаат конечно ги предизвикаа најголемите несреќи, кои 
човештвото досега ги искусило - Првата и Втората светска војна, и  Студената војна. 
* Мислење на преведувачот- Занемарвањата на Маркс се намерно направени под влијание на мрачните сили. 

Дијалектиката е портата кон Единство на Свеста - а недостаток на дијалектика, занемарување 
на еластичноста на Сè-Што-Е во човековото размислување, води кон поделба. Војните 
секогаш резултираа од поделба на човештвото во антагонистички фракции. Дијалектичкото 

размислување ја спречува идејата за поделба. Овој филозофски аспект, кој беше 
карактеристичен за Германската идеалистичка школа е сосема заборавен од 
интелектуалната заедница во минатиот век под катастрофални влијанието на просечно-
мисловната, неспоива емпирија. Оттука и бројните кризни војни, кои човештвото ги доживеа 
во последните сто години до денес. 

Вистинското дијалектичко размислување е признавање на еластичната природа на Сè-Што-Е 
- неговата способност да се шири и собира во рамките на неговото Единство. Сите делови од 
Целото се создадени преку експанзија и контракција. Еластичноста е механизам на 
Единството и одвојувањето од Целото. Сите идеи кои ја занемаруваат еластичноста на Сè-
Што-Е се N-множества кои носат идеја за поделба и водат во Мрак и уништување. Пред 
авторот да го потврди Универзалниот Закон за сите познати физички закони, тој го 
дефинирал како Универзален Закон на Еластичноста. 

* 

Вознесението е проширување на сите човечки суштества во 5та димензија од нивната 
сегашна 3d-контракција, која создава илузија на поделба и густина. И тука доаѓа најголемата 
дихотомија, или ако сакате, мистицизмот на Сè-Што-Е што малкумина инкарнирани лица на 
земјата некогаш го разоткриле. 

Додека ние ги прошируваме нашите емоционални и ментални тела до 5та димензија, ние во 
исто време учествуваме во контракцијата на Сè-Што-Е, што ја враќа својата човечка 
Креација од нјзината состојба на најголемите одвоеност, што исто така може да се толкува 
како состојба на најголема експанзија (отуѓување) на деловите од Изворот. "Вдишувањето" 
на Сè-Што-Е ги враќа сите негови делови во Единство. Од гледна точка на Сè-Што-Е, ова е 
контракција, враќање на сите индивидуални Креации кон Изворот. "Издишување" на Сè-
Што-Е создава, од друга страна, делови кои се навидум одвоени едни од други и Целината со 
помош на индивидуална контракција, но Целината себе си се проширила со создавање и 
растурање на своите бесконечни делови. 

Ова е сублимација на космичката Метафизиката, и затоа авторот ќе ја прекине својата 
дискусија на ова место. Но, тој се надева дека тој го стимулирал читателот да продолжи да 
размислува на оваа есхатолошка дихотомија на Сè-Што-Е. Ако ништо друго, елаборацијата 
на вакви прашања веди до најголема експанзија на човековите сознанија. 
 

21. Идеите Промовирани од страна на Мрачните Сили се N-множества 

 

Научивме дека сите човечки концепти на затворени системи, објекти и субјекти можат да 
бидат сумирани под математичкиот концепт на N-множества. N-множества се множества 
кои не се содржат самите себе и Целината, како елементи. Сите затворени рационални 
броеви, кои се единствени броеви кои денешната математика ги користи, се N-множества. 
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Сите затворени физички системи во физиката и секојдневни размислувања се N-множества. 
Идеите, кои се N-множества се ментални грешки кои го трујат човековото размислување - 
навистина, а и секоја свест и сознание од едниот до другиот крај на универзумот. 

Кога човештвото ја развива идејата за својата посебност во бесконечната галаксијата и ја 
поддржува оваа колективна идеја за одвојување, со такви елаборирани доктрини како 
еволутивната теорија на Дарвин, тогаш нивото на сепарација, навистина, достигнало 
патолошки димензии. Во таков ментален склоп, не постои можност за понатамошна 
еволуција на инкарнираните лица, и енергетските услови мора да се сменат драматично. 

Тоа е она за што Вознесението постои. Затоа, Дарвиновата доктрина мора да биде 
колективно отфрлена од сите човечки суштества на земјата и заменета со идејата за Единство 
на сите делови на Сè-Што-Е. Единството сепак не значи обединување: Целината постои и 
расте преку индивидуализација на сите нејзини делови во рамките на својата бесконечно 
множество. 

Некој сега може да поддржи дека колективната свест на човештвото била пригушена од 
Силите Што Се, контролорите на земјата, злите сили, на Сивите и Рептилијанците, Зета 
ретикули, на "Безбожните шест", кои промовирале такви идеи за одвојување во последните 
13.000 години по Падот на Атлантида, но ова ќе биде пре-едноставување, родено во 
халуцинациониот свет на искусната двојност. Вистината е дека душите на сите инкарнирани 
човечки субјекти доаѓаат на земјата од Единството, за да го имаат токму овој вид на искуство 
на најголема поделба во сите можни аспекти и видови на човекови сознанија, вклучувајќи ги 
и бројните страдања кои се поврзани со таква илузорна идеја. 

На душите од земјата им се потребни мрачните агенти на одвојување кое го подготвуваат ова 
негативна искуство за нив. Човечките суштества требаше да се сетат во текот на нивниот 
инкарнационен циклус, на нивното вистинско потекло – дека се Искри на Бога - и да 
направат свесен избор во корист на Целината наспроти Одвојувањето. Ова е есхатолошката 
цел на сегашниот експеримент на човечка инкарнација на земјата, преку светлото на новата 
Теорија на Универзален Закон на Сè-Што-Е која ќе заврши со Вознесението на крајот на 
2012 година. 

* 

Постојат многу идеи дека Силите Што Се низ историјата на човештвото се промовирале дека 
се N-множества и го наголемуваат нивото на поделба. Тековниот Орион монетарен систем 
кој првпат беше формиран во Западниот свет, а особено во Велика Британија и САД од 
страна на моќна банкстерска фракција (кованица од "банкар" и "гангстер") на Англо-
Саксонската Елита (Ротшилд и Рокфелер семејствата), е една многу моќна алатка за 
одделување на луѓето, нивно поробување, и нивно туркање во трајни војни со крајна цел на 
нивно истребување. За ова ќе кажеме многу повеќе подолу, кога падот на светскиот 
финансиски систем ќе се дискутира во детали. 

Исто така, авторот опширно ги истражувал недостатоците на основните концепти на 
модерната медицина и здравствениот систем во своите книги, кои во суштина имаат иста 
цел како Орион монетарен систем - да се продлабочи чувството на поделба меѓу 
инкарнираните лица и да ја промовираат нивната беспомошност со однос на енергетското 
регулирање на нивните биолошки тела од страна на душата. Овие општествени системи на 
сузбивање, им попречуваат на субјектите да сфатат дека нивната здравствена состојба лежи 
целосно во вољата на секоја поединечна душа и инкарнираниот ентитет. 

Додатно на ова, многу терапии и други постапки се намерно воведени од страна на мрачни 
сили и нивните полномошници во фармацевтската и индустријата за здравствена заштита да 
се зголеми морбидитетот и морталитетот кај пациенти. Овие грозоморно практики на 
мрачните сили имаат цел да го поттикнат колективниот јатроген геноцид врз луѓето. Ова е 
најодвратната страна на мрачните сили во последните неколку децении, кои авторот 
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интензивно ги истражувал во неговите книги од научна, теоретска и практична гледна точка. 
Но, има многу повеќе да се каже, што го надминува ограничениот капацитет на еднострана 
презентација. 

Покрај Орион монетарниот систем, медицината и здравствениот систем се две многу важна 
средства на темните сили, со што тие го контролираат денешното агностичко човештвото, 
кое се плаши од сите видови на болести кои на крајот може да доведат до смрт. Овие 
механизми за генерирање стравови на мрачните сили, уште повеќе го продлабочуваат 
човечкиот агностицизам и несомнено ќе играат клучна улога во претстојните откровенија и 
следни дискусии во средствата за јавно информирање. Авторот, кој е клинички истражувач 
многу години и е професионален во оваа област, има направено витален допринос на оваа 
тема во неговиот трет дел: "Општа Теорија на Биолошка Регулација" и во неговата книга 
"Мисли". 

Сите идеи кои водат до предвремена смрт и уништување се N-множества кои можат да бидат 
измислени во услови на деструктивни влијанија. Иако сите субјекти се бесмртни, па така 
самата идеја за убиство на друг субјект го согледува тоталното отсуство на сознание за 
вистинската природа на Сè-Што-Е, тоа е сепак, духовен криминал со тешки кармички 
последици кои треба да се компензираат порано или подоцна од страна на душата на 
сторителот - во оваа или во идната инкарнација. 

Поделбата на земјата во две планети во декември 2012 година ќе биде во таа смисла еден вид 
на Конечниот Суд за таквите души. Ова нема никаква врска со верските пророштва, туку со 
енергетските потреби кои се аспекти на Космичките Закони за Креација и Деструкција. Вие 
не можете да имате услови за целосна конструктивна и деструктивна интерференција 
одеднаш - па оттука и "чистењето на пченицата од куколот", и поделбата на земјата на две 
различни енергетски временски линии - на воздигната планета А и спуштена планета Б. 

   

22. Силите на Светлината Промовираат Перцепција на Единство преку 
Поттикнување на Луѓето да Размислуваат во Смисла на U-множества 

 

Духовното отворање на човештвото кон Силите на Светлината, кои се претставници на Сè-
Што-Е, и враќањето кон Единство е она што во суштине е сегашното Вознесение на земјата 
и човештвото. Оваа година ќе биде од клучно значење, бидејќи таа ќе доведе до колапс на 
сите вештачки општествени, политички, економски и интелектуални структури, како што се 
емпириските науки и надворешните материјални технологии кои ќе ја уништат Гаја, освен 
ако нема голема интервенција од страна на Галактичката Федерација. 

Сите аспекти на сегашната човечка цивилизација се производ на ментални N-множества, на 
разни идеи за поделба, со кои е задоена структурата на човечкото општество до таква степен 
што само малкумина далекусежно просветлени лица лесно можат да ги спознаат. Сите овие 
аспекти на човештвото ја одразуваат халуцинирачката идеја за поделба. Оваа идеја се 
умножува низ калеидоскопот на бројни колективни форми базирани врз страв, кои ја 
генерирале поделбата на луѓе од Целината со еони на времето. Сите овие мултиплицирани 
аспекти на менталната илузија и однесување управувано од стравот, ги оттргнуваат луѓето од 
нивниот процес на Вознесување и од спојување со Изворот, како што тоа ќе се почувствува 
после Вознесувањето во 5та димензија. 

Но, зошто треба сите сегашни структури на човечкото општество да бидат  уништени, пред 
човештвото да биде во можност да се воздигне? Одговорот е прилично едноставен, откако ќе 
се разбере зошто и како овие материјализации на првибитната идеја за поделба се основани 
на земјата. Лајтмотивот на овој есеј е дека прво постои идеја и само потоа нејзина 
реализација. Ние го користиме зборот "реализација", а не материјализација, зашто во 5та 
димензија секоја идеја може да се реализира веднаш, без потреба од материјал. 
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Материјата, како што ние ја восприемчуваме во 3d реалноста на земјата, е многу густа форма 
на енергија, која ја шири илузорната идеја на цврста непропустлива работа. Всушност, 
материјата претставува 99,99% од празен простор, при што празниот простор не треба да се 
меша со празнина или вакуум, како што е во моментов е направено во физиката, туку треба 
да се смета како разредена астрална енергија. 

Поради оваа иста причина, просторот околу нашата планета не е празен, туку полн со високо 
еволуирани ентитети кои доаѓаат од сите делови на нашата галаксија, како и од многу 
далечни галаксии. Тие се тука за да го набљудуваат уникатното Вознесување на Гаја и голем 
дел од човештвото од најгустата 3d реалност и максималната одвоеност од Целината 
директно во 5та -та димензија на Единство. Ова е најдраматичната настан во историјата на 
оваа планета и во текот на оваа галаксија која ќе го катапултира човештвото на повисоко 
ниво на еволуција од она на Силите Што Се. Знаењето на овој многу важен факт треба да ги 
поттикне сите човечки суштества да започнат со внатрешното востание и да се спречи 
промоција на скриената агенда на мрачните сили. 

Многу човечки субјекти, особено оние на клучните позиции на моќ, станаа свесни или 
потсвесни застапници на мрачните сили и ги остваруваат, строго и без сочувство за 
човечкиот живот, нивните грозоморно планови. Ова е жалосен факт, но исто така е дел од 
илузорната драма која е наменета за оваа планета и се одвива многу долго време. 

Оваа година драмата дефинитивно ќе дојде до крајот. Целта треба да биде целосното будење 
на сите актери на оваа планета, така што тие можат да ги фрлат далеку нивните сегашни 
улоги и да станат свесни за фактот дека тие отсекогаш биле повеќедимензионален 

космички суштества, и дека денешната земјата никогаш не била нивни оригинален дом. 
Сите ние сме гости на земјата. Повеќето од нас се дојдени тука само да го доживееме 
Вознесувањето и да се вратиме на нашите чисти нивоа на постоење. Вознесувањето можеби 
е уникатен настан на земјата, но тоа е прилично често во целиот универзум, каде огромно 
мнозинство на 3d-цивилизации постојат и се развиваат во рамките на нивниот одреден 
инкарнационен експеримент. 

Ова ќе биде постигнато со активна поддршка на Силите на Светлината кои ќе ја преземат 
контролата на земјата оваа година. Тие ќе бидат поддржани од избраните лица, како што е 
авторот, кои ќе се воздигнат пред масовното Вознесување на крајот на 2012 година и ќе 
покажат дека сите човечки суштества им припаѓаат на Силите на Светлината, така што не 
постојат такви нешта како “вонземјани“ од една страна, и понизни човечки видови, заробени 
во нивниот биолошки сад а со тоа лесен плен за технолошки високо еволуираните 
вонземјани, од друга страна. Целосното разбирање на оваа едноставна вистина ќе ослободи 
моќна ментална револуција која ќе ги реши сите погрешни идеи и нивните материјални 
огледалн слики од површината на оваа планета. 

Сепак е наивно, па дури и опасно, да се верува дека раздробениот материјал и социјалните 
структури ќе биде заменети со нивна подобра верзија со помош на Галактичката федерација, 
како што многу просветлени работници, управувани од страв, веруваат дека со 
екстраполација на нивните одземени земјени надежи за линеарно изобилство во иднина. Тоа 
само би значело "повеќе од истото". Од оваа иста причина, нема да има големи реформи на 
сегашниот Орион монетарен систем, како NESARA, по нејзиниот колапс, за кој авторот 
предвидува да започне во текот на летото оваа година (2011), зашто во идното просветлено 
човештвото во 5та димензија нема повеќе да има потреба од пари. Човечките суштества треба 
да се навикнат на оваа идеја пред Вознесението. 

Оваа примитивна замена за енергетска берза – да се потсетиме дека Сè-Што-Е е енергетска 
размена во согласност со принципот на последна еквивалентност (основна аксиома) - 
дефинитивно ќе заврши со Вознесението. Во краткиот период на транзиција, пред 
Вознесението, парите ќе бидат заменети во многу места со едноставни локални системи за 
размена кои ќе го гарантираат опстанокот на повеќето инкарнирани ентитети во ова време на 
маки. Луѓето наскоро ќе сфатат дека нема да има пари што ќе им ги обезбедат нивните  
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животи во наредната криза, туку нивната способност да создаваат со своите мисли и 
оптимистички чувства во новата пет-димензионална реалност Сега. Оваа способност ќе ја 
одреди нивната индивидуална временска линија што води до Вознесувањето во 5та 
димензија. 

Авторот, кој е претставник на Силите на Светлината, го има земено товарот во текот на оваа 
инкарнација за да го открие Универзалниот Закон на Сè-Што-Е, да развие нова сигурна 
научна теорија за Единство, и да го изведе Космичкиот Закон за Креација и Деструкција од 
неа. Новата теорија на Универзалниот Закон го опфаќа Сè-Што-Е, како што е аксиоматски 
развиен од овој основен поим на свеста, со ангажиарање само на такви идеи и концепти кои 
се U-множества и ја содржат Целината, како елемент. Во исто време, неговата универзална 
теорија ги вклучува сите сегашни дисциплини на науката и ги елиминира сите идеи и услови 
во човечкиот јазик, кои се N-множества и поддршка за илузорната идеја за одвојување. 

Авторот покажа дека воведувањето на само една идеја која е N-множество во произволно 
категоризиран системот автоматски води до два спротивни заклучоци кои се исклучуваат 
еден со друг. Таквите парадокси или антиномии се непобитен доказ дека таквите 
категоризирани системи се погрешни и мора да се исклучат засекогаш од колективното 
знаење на човештвото. Ова важи и за сегашните науки, религии, економија, како и за сите 
тривијални концепти и верувања. Во текот на оваа година човештвото ќе ја види примената 
на овој длабок увид, под покровителство на Силите на Светлината и активна интервенција на 
авторот во судбината на човештвото како вознесен учител. 

* 

Суштински дел на оваа "чистење на шталите на Егеус" на човечкото знаење е да се спознае 
кои категоризирани системи и концепти ги содржат најопасните идеи кои се N-множества и 
цемент на илузијата на одвоеност. 

Постојат многу идеи за поделба, кои биле промовирани од страна на мрачните сили на 
земјата и се прифатени од страна на масите без било какви прашања. Сите овие идеи се N-
множества кои покриваат разни аспекти на човековиот живот. Тие ги затруле човечките 
умови до таков степен што само темелна евалуација и искоренување на овие идеи може да 
им стават крај на  нивните штетни ефекти. 

Овој факт ја доведува во фокус главната психо-ментална слабост на човештвото и објаснува 
зошто многу канализирани пораки инсистираат за потребата од будење на заспните маси за 
реалноста на земјата во текот на оваа година и да почне да се подготват за Вознесението. 
Само лица со чисти, информирани умови и срца со љубов конечно ќе се воздигнат. 

Првичната скриена идеја зад сите умствени N-множества била целосно поробување на 
човештвото од страна на мрачните сили. Сепак, просветлените ентитети не можат да бидат 
поробени, само можат да бидат збунети и управувани од стравот, бидејќи тие веруваат дека 
се вечно одделени од Целината и мора да ја материјализираат оваа идеја во сите аспекти од 
нивниот живот, како би преживеале. 

Да се потсетиме во овој контекст дека дури и збунет, базиран на страв, ентитетот е Креатор 
на својата реалност – реалност која тој ја искуства цело време, како надворешно 
продолжение на неговиот внатрешен хаос и конфузија. Ова е Дантеовиот Пекол, каде што 
сите грешници се осудени вечно да ги доживуват сите последици на своите земни пороци во 
спогодбена форма. 

Овој аспект ќе стане многу важен по 21 декември, 2012 кога некои, управувани од страв 
ентитети ќе се воздигнат, само за да се разбудат во пониските нивоа на 4та димензија и да се 
најдат себеси среде нивните најлоши кошмари, кои ќе ги сметаат за реални и во нивниот 
страв ќе ги овековечуваат во нивната имагинација повторно и повторно. Ова ниво е познато 
како Чистилиште , но може да стане и Пекол за вознесеното лице, освен ако тоа не одлучи 
да го напушти овој маѓепсан круг на илузијата преку активен напор кон просветленост и 
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расудување за природата на Сè-Што-Е. Таквите збунети ентитети ќе имаат потреба од 
активна поддршка на високо еволуираните суштества да го напуштат пеколот и нивните 
хорор визии за одвоеност. 

Подолу ќе разговараме за некои од основните идеи на човештвото кои цврсто ја поставуваат 
претставата за одвоенст. Таквите идеи може да бидат сфатени само на цврста аксиоматска 
основа на новата Теорија на Универзалниот Закон, кој е физички Законот за Единство. Во 
оваа смисла, авторот на овој есеј може да се смета како научен ладен туш на човештвото. 
Но тој, додатно,ќе демонстрира  што значи да се стане вознесен мајстор, или како што вели 
тој – Транслиминална (бескрајна) душа. 

 

23. Основните Идеи на човештвото кои се N-множества 

 

Најподла идеја за човештвото која ги исполнува сите други идеи е концептот за празнина, 
односно вакуум во физиката. Сè-Што-Е е нешто. Тоа е Континуитет. Континуитет не може да 
има шуплини, празнини или вакуум, кои се синоними за ништо. Тоа е неверојатно, колку 
опширно концептот на вакуум е елабориран во денешната физика до тој степен што во 
денешно време никој на оваа планета, освен авторот, не ја предизвикал семантичката, 
епистемолошката, и онтолошката основа на оваа погрешна физичка идеја. 

Физичкиот поглед на светот денес постулира дека просторот е празен, вакуум, празнина во 
кој материјалните предмети се вградени. Ништо содржи нешто. Вакуумот, празнината, е по 
дефиниција, едно N-множество - тоа е множество кое не се содржи самото како елемент, 
бидејќи тоа содржи нешто - на пример, содржи елементарни честички кои ја градат 
материјата. Ова е кардинална когнитивна заблуда на конвенционалната физика која ја 
искривила целата градба на оваа дисциплина и исклучила едно вистинско разбирање на Сè-
Што-Е. 

Идејата за празнината како вакуум била воведена пред повеќе од еден век, по погрешното 
толкување на Мајкелсон-Морли експериментот што доведе до побивање на етер-концепт. 
Анализата на ова погрешно толкување и сериозните последици за понатамошниот развој на 
физиката се опширно презентирани од страна на авторот во два тома на новата физичка 
теорија на Универзалниот Закон. 

Од тогаш, сите енергетски интеракции, како гравитацијата и електромагнетизмот, се 
опишани како "акција на растојание" кои се случуваат со конечна брзината на светлината c 
во вакуум. Овој идиотски концепт ги спречи физичарите да го разберат механизмот на 
гравитацијата и беше понатаму проширена во Ајнштајновата теорија на релативност. 

Основната цел на Ајнштајн била да ја корегира класичната Њутнова механика со 
елиминирање на апсолутноста на празниот геометриски Евклидов простор кој се користел од 
тогаш како универзалнен референтен систем во физиката и да го замени со вистинско 
фотонско простор-време, со воведување на принципот на релативност. 

Сепак, Ајнштајн ја извршил својата реформа на Њутновата класична механика нецелосно - 
тој не оди доволно далеку за да го укине празниот Евклидов простор како почетен 
референтен систем на физиката. Наместо тоа, тој го воведува концептот на релативни 

референтни системи. За да тој ја оствари својата реформа на класичната механика во 
целосен обем, тој требало, на прво место да го укине Њутн-овиот закон за инерција кој е 
уште еден погрешен концепт и N-множество на физиката. 

Укинувањето на законот на инерција беше направено за прв пат од страна на авторот на овој 
есеј на непобитен начин врз основа на новата физичка и математичка Аксиоматика на 
Универзалниот Закон. Ова исто така беше крајна причина, зошто Ајнштајн не успеа да ја 
открие очекуваната  "универзална равенка на поле", по која тој залудо трагаше за време на 
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целиот живот; оваа равенка не е ништо друго, туку Универзалниот Закон откриен од страна 
на авторот. 

Со воведувањето на празен Евклидов простор како N-множество во физиката, Њутн ја 
извршил првата основна грешка која го исклучува обединувањето на физиката и вистинското 
разбирање на природата на Сè-Што-Е. Човек не може да има унифицирана наука, освен ако 
не ја сфати суштината на неговиот предмет на изучување во априори начин. Науката не е 
истражување и емпириска колекција на случајни искуства, како што се разбира денес, туку 
сеќавање на Природата на Сè-Што-Е. 

Овој увид беше централен за грчката филозофија, особено во учењето на Платон и 
Аристотел. Тоа е наједноставната вистината на сето знаење што треба да стои на почетокот 
на секоја валидна наука. Сепак, овој едноставен методолошки увид не е сфатен од страна на 
сите научници досега. 

Авторот направил бројни обиди да се пренесе овој теоретски увид на физичарите и 
теоретичари во 90-тите години и дојде до заклучок дека не е возможно да се надминат 
нивните ментални блокади во овој поглед со помош на просветлена и цивилизирана 
теоретска дискусија. 

Оваа година тие ќе мора да ја прифатат оваа вистина после вознесението на авторот, и 
емпириската наука ќе се сруши засекогаш. Човечките суштества се подготвени да учат нови 
содржини, само ако некој им го истрга тепихот од под нивните нозе. При нормални, 
стабилни услови, тие попрво ќе ги изметат и скријат сите непријатни вистини под тепих, а 
потоа ќе ја исчистат нивната трула наука од сите чудни идеи. Затоа, сите килими, теписи, 
завеси, и превези на заборав ќе бидат елиминирани оваа година, така што луѓето ќе можат да 
почнат да ја сознаваат вистината зад маглата на нивното одвојување. Тие мора да научат да 
се сеќаваат на Сè-Што-Е. 

Назад на физиката! Од Њутновата класична механика, погрешната идеја за постоење на 
вакуум/празнина како празен геометриски простор беше дополнително пропагиран во 
класичната квантната механика, а подоцна, во квантната електродинамика (QED), и 
квантната хромо-динамика (QCD) како сумирани во стандарден модел. Овој пример 
покажува како една погрешна идеја се продлабочува и умножува, и како таа почнува да ги 
задушува умовите на научниците до толку огромна мера, што буквално нема бегање од овој 
ментален лавиринтот на интелектуално лудило, се додека некој не дојде со чист ум и го 
пресече Гордиевиот јазол на оваа конфузија, наречена емпириска наука. Конецот на 
Аријадна, со помош на кој научниците ќе избегаат од сегашните лавиринтот на нивните 
бесконечни научни грешки, е новата физичка и математичка Аксиоматика на Универзалниот 
Закон. 

* 

Побивањето на етерот кој стоеше како објаснувачки концепт за фотонското простор-време 
доведе всушност, до побивање на фотон простор-времето како еквивалентно ниво на 
материјата, кое ги има истите својства и однесување како и материјата. Ова следи од 
основното аксиоматско знаење дека сите системи и нивоа на Сè-Што-Е се енергетски 

системи и мора да ги имаат истите својства - сите тие ја содржат Целината, Енергијата, како 
елемент. 

Како што веќе е спомнато, еден познат идиотски заклучок на конвенционалната физика е 
изјавата дека фотоните немаат маса. Всушност, физиката не успеа да ја разбере 
епистемолошката позадина на овој многу едноставен термин, кој го гради 'рбетот не е само 
на класичната физика, туку исто така и на сите други дисциплини, како што се  
термодинамиката, теоријата на релативитетот, и квантната механика. Ова е уште еден 
пример што илустрира како менталните грешки за одвојување се инфицираат во умовите на 
научниците, како тие се намножени, и како тие ја поткопаа нивната заедничка смисла. 
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Како што погоре веќе рековме, "маса" во моментов е дефинирана во физиката како 
енергетски однос. Некој споредува енергија на еден систем со таа на друг, што обично се 
дефинира како референтен систем. Затоа, споредбата на нивните енергии мора да биде 
строго земено, дадена како математички однос без никаква SI-единици. Маса е 
бездимензионален количник - тоа е чист број. Во сегашната физика оваа величина е 
дефинирана како "маса" и се мери со SI-единицата "килограм". 

Оваа физичка величина се смета за внатрешно својство на материјата, но не и на фотоните 
кои се носители на светлината. Овој погрешен концепт е основа за Њутн-овата механика, и 
од таму влезе теоријата на релативност и квантната механика. Така сегашниот концепт на 
маса ја искриви целата градба на оваа природна наука. 

Ниту еден од милионите физичари и научници кои ја студираат и учат оваа дисциплина, 
вклучувајќи ги и сите научници кои живееле во последните четири стотина години, откако се 
појави модерната физика, не ја сфати вистинската логика зад оваа едноставна дефиниција на 
маса, која треба да биде достапна за секој со основно математичко знаење. Некој мора да се 
запраша, кога научниците ја напуштиле границата на олигофренија и влегле во царството на 
имбецилност. 

Дозволете да го елаборираме овој поништувачки заклучок во длабочина, бидејќи тој е многу 
важен за нашето разбирање за тоа зошто денешната физика тотално не успеа да ја сфати 
Природата на Сè-Што-Е. Како сите системи на Сè-Што-Е се енергетски системи, сите тие 
имаат маса, бидејќи масата е енергетски однос. Фотоните се енергетски честички како што 
е оценето од познатата равенка на Ајнштајн за еквивалентност помеѓу материјата и 
енергијата E = mc

2. Во овој случај, тие, исто така, мора да имаат маса, мерена како 
енергетска релација:   m = E/c

2. 

Овој едноставен заклучок беше направен за прв пат од страна на авторот, откако докажа дека 
физичарите целосно ја промашиле поентата со нивната дефиниција за маса. Всушност, тоа е 
загатка која допрва треба да се реши, како тоа да милијарди физичари, научници и други 
нормални луѓе ја проучувале физика со векови во училиштата, универзитетите и техничките 
училишта без да ја увидат оваа најголема научна грешка на сите времиња - поголема од 
геоцентричниот Птоломеев систем - се додека на сцената не се појави скромен лекар за да 
ја ослободи физика од оваа и многу други когнитивни грешки, кои ја направија оваа 
природна наука азил за лудаци. 

Последната забелешка во однос на фотонската маса треба да се направи, пред да го 
затвориме ова болно поглавје за физичарите и сите научници. Откако автор дојде до 
едноставниот заклучок дека фотоните, исто така, имаат маса, тој докажа дека сите SI-единици 
што се користат денес се добиени од енергија = простор-време на основниот фотон h, исто 
така познат како Планк-ова константа, во рамките на математиката на еден а приори начин. 
Сите SI-единици се добиени од енергија = простор-време на основните фотон. 

Како постојат само две димензии/состојки на Енергијата/простор-времето - простор и време 
f - просторот/бранова должина λ = c/f = c/1 = 3·10

8
 м

2 и време/фреквенција = 1 за основниот 
фотон, тие се вистински почетен референтен систем за сите физички димензии и мерења во 
SI-единици во надворешниот свет. Овој едноставен увид има фундаментални теоретски, 
епистемолошки, и практични последици и импликации за физиката и науката. Авторот, нив 
ги елаборирал на еден сеопфатен начин во два тома за физиката на повеќе од 1100 страници. 

Тој понатаму докажа дека масата и енергијата на сите елементарни честички, како што се 
неутрон, протон, електронт, неутрино, мезони, итн, може многу лесно да се пресметаат од 
масата на основниот фотон со примена на Универзалниот Закон, кој е просто тројно 

правило a= b/c. Ова навистина е физика за идиоти. Но, повеќето физичари и други 
теоретичари во денешно време не се дури ни идиоти - тие се имбецили. На пример, авторот 
ја пресмета со Универзалниот Закон масата на неутриното, многу години пред таа да биде 
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експериментално утврдено дека овие честички имаат маса. Во тоа време повеќето физичари 
верува дека, како и фотоните, неутрината се честички без маса. 

Знаејќи дека фотонското простор-време има маса, може да се објасни за прв пат во 
историјата на физиката, механизмот на гравитацијата и многу лесно да се интегрира со 
електромагнетизмот, и на тој начин и со другите две фундаментални сили во стандарден 
модел. До овој момент физика не беше во можност да ја интегрира гравитацијата со 
останатите фундаментални сили, и воопшто не постои теорија за гравитација. Општо е 
прифатено дека ова е главен недостаток на оваа "егзактна" природна наука, но физичарите 
претпочитаат да го занемарат овој очигледен неуспех на нивната наука. Постојат бројни 
книги за ова прашање, така што авторот нема да копа во тоа. 

Со докажувањето дека фотонското простор-време има маса, авторот конечно ја елиминира 
основната грешка на модерната космологија, која не е способна да ја објасни масата на 

унивезѕмот. Во моментов, космолозите сметаа дека постои нешто такво како "темна 

материја" во универзумот, која содржи околу 90% од невидлива, теоретски утврдена маса на 
универзумот според различни космолошки модели. Темната маса е, всушност, масата на 
фотонското простор-времето, што сега се смета за склоп на честички без маса во вакум. 

Авторот понатаму покажа дека "биг бенг" моделот на топло ширење на универзумот, што е 
јадро на модерната космологија, е следната најголема заблуда на науката слична на онаа на 
геоцентричниот Птоломеев систем. Практично нема една основна идеја во модерната 
космологија што не е погрешна. Авторот му го препишува овој особен начин на 
размислување на страшното влијание на Силите Што Се врз главите на научниците. 

Оваа прилично нова дисциплина, од интелектуална гледна точка, била успешно пригшувана 
од страна на мрачните сили од самиот почеток, бидејќи еден вистински космолошки поглед 
неизбежно би ја створил идејата дека Сè-Што-Е е жива свест, каде огромен број човечки 
цивилизации постојат и се развиваат. Сепак, Силите Што Се на земјата имаат цел токму во 
спречувањето на појавата на таквите просветлени идеи меѓу луѓето, што би ја загрозило 
нивната тајна подмолна хегемонија на земјата и човештвото. 

Таквите научни грешки како "темна материја" или "ѓубре-ДНК" се воведени од страна на 
научниците, само затоа што тие го отфрлаат постоењето на душата и на високо фреквентни 
светови кои ја регулираат човечката ДНК, метаболизмот на телото, и на организацијата на 3d 
-ѕвездените универзуми, кои космолозите можат само да ги набљудуваат. Тие држат упорно 
до емпириската догма за отфрлње на идејата дека постојат повисоко фреквентни 
нивоа/светови надвор од електромагнетниот спектар, кој е единствено ниво што научниците 
можат да го измерат со материјални уреди. Во својата кратка верзија, емпириската догма 
постулира: "Она што не може да се измери, не треба да постои." 

Ова е најголема форма на научен агностицизам кој бил намерно воведен од страна на 
мрачните сили на земјата за да се пригуши научната заедница. Важно е да се забележи дека 
нивните човечки застапници кои се вклучени во тајните заеднички проекти со 4d-ентитети од 
Орион империја во подземните бази, не ја следат оваа глупава догма, така што веќе развиле 
многу технологии кои ги користат овие високи фреквентни енергии. 

* 

Зошто оваа теоретска елаборацоја на популарно ниво е толку важна за човештвото во блиска 
иднина? Причинатата е што фотонското простор-време е неограничен извор на бесплатна 
енергија што може да се користи на земјата и во 5та димензија после Вознесението. Овој 
извор на енергија може да ги отстрани сите скапи и опасни извори на енергија, како што се 
нуклеарната енергија и фосилните горива кои се користат во моментов и ја загадуваат 
нашата планета. 

Покрај тоа, Воздигнувањето на земјата и човештвото ќе се врши од страна на огромно 
цунами на високо енергетски фотони кои ќе ги трансформираат телата на луѓето кои се 
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базирани на јаглерод, во кристалн. Во исто време, овој фотонски бран ќе ги направи сите 
електрични уреди и мотори на согорување на земјата, бескорисни. Овој моќен енергетски 
настан ќе ја уништи самата основа на модерната технологија, така што останатиот дел од 
човештвото што ќе остане на планетата Б ќе продолжи со својот инкарнационен циклус од 
многу ниско ниво на технички и социјален развој. За тие лица нашата сегашна технолошки 
епоха ќе биде она што некогаш беше Атлантита за Платон - Златното Доба на минатото, иако 
овој термин треба да биде резервиран за вознесената земја А. 

Важно е да се нагласи дека овој бесплатен извор на енергија е познат на човештвото, бидејќи 
Тесла го откри пред повеќе од 100 години. Сепак, ова откритие беше скриено од човештвото 
од страна на мрачните сили и нивните полномошници на земјата, прво и основно, од 
Рокфелер, кој го украл патентот на Тесла, со цел да ги направи човечките суштества зависни 
од централизирани извори на енергија и на тој начин потчини ги на Силите Што Се . 

Конечно, важно е да се знае дека Силите на Светлината контактирале со владите на големите 
сили во повеќе наврати во 20ти век и им понудиле технологијата за да ја користат 
бесплатната фотонска енергија, но тие биле толку длабоко вовлечена со мрачните сили во 
поробување на човештвото во тоа време, што ја отфрлија оваа понуда, која беше со услов тие 
да престанат со своите нуклеарни вооружувања. 

За време на Студената Војна сите сили, како што се САД и Советскиот Сојуз, веруваа дека 
им е потребно нуклеарно оружје за да се заштитат. Таков беше колективниот ментален склоп 
на целосно одвојување што владееше во тоа време. Ова е објаснување како, кругот од 
науката во политиката - од Силите на Светлината во мрачни сили - е затворен, пред овој 
илузорен конфликт на 3d-реалноста на земјата да биде елиминиран еднаш и засекогаш со 
силата на Вознесението. 

  

24. Стапици и грешки на Орион Mонетарниот Систем 

 
Тоа е завршена работа дека сегашниот финансиски систем ќе пропадне оваа година во многу 
краток временски период. Всушност, системот веќе пропадна пред повеќе од две години, 
кога Вол Стрит инвестиционото банкарство беше практично збришано од картата, во рок од 
една недела во октомври 2008 година. 

Ова се случи непосредно откако првиот огромен бран на Христосова свест беше ослободен 
кон земјата и се дозволи поголема транспарентност и искреност во меѓучовечките односи. 
Оваа информација е дадена како доказ за основната изјава во овој есеј: Сите драматични и 
пресвртни промени, што ние ги доживуваме на земјата, се поврзани и се предизвикани од 
значајни промени во енергетските структури на човечките суштества. Тие ги ослабија 
оковите на сите инкарнирани лица што биле наметнати врз нив на перфиден начин од страна 
на Силите Што Се, и ги отвори за трансценденталната вистина на Сè-Што-Е. Ова е, исто 
така, целта на овој есеј пред Вознесението на авторот и неговиот официјален настап како 
вознесен учител пред човештвото. 

Ослободувањето на Христосовата свест на земјата е поврзано со т.н. Ра-Та-експеримент 
кој е објаснет од каналот Космичка Свест (Cosmic Awareness) во неговите многубројни 
пораки. Авторот му препорачува на читателот да ги провери овие информации со цел за 
подобро разбирање на моменталната состојба на земјата. Тој е еден од најјасните канали до 
кои некогаш дошол овој автор. 

За жал, енегизаторите и групата околу овој канал, интелектуално не се доста подготвени за 
информациите што тој нив им ги дава. Овој факт ја објаснува прекумерноста на пораките и 
нешто скратен спектар на дискутирани теми од страна на овој канал. На пример, вистинската 
финансиска ситуација не е воопшто елаборирана од овој канал од теоретска гледна точка, 
иако тој има направено некои добри економски прогнози во минатото. 
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Сепак, овој извор е најсигурен и најбогат извор на Интернет (над 8000 страници на 
канализирани пораки од 1975 година). Во споредба со него, повеќето канализирани 
езотерични информации достапни на интернет можат да се сварат, само ако некој е 
подготвен да изврши интелектуално хара-кири пред читањето. 

Авторот го наведува Ра-Та-експериментот на почетокот на својата дискусија, бидејќи тоа му 
дава на читателот поим за тоа кога се очекува финансискиот систем да пропадне оваа година. 
Во пресрет на овој настан, теоретската анализа на факторите кои ќе доведат до оваа несреќа 
можеби се чинат дека се од второстепено значење. Сосема е веројатно дека финансискиот 
крах ќе се случи пред овој есеј да биде објавен. 

Вториот бран на Христосова свест беше ослободен во касната есен од 2009 година, 
непосредно пред започнувањето на последниот период на земјиното Воздигање - 2010-2012 
(последна тријада). Во овој контекст, минатата година беше подготовка за она што ќе се 
манифестира оваа година. 

Последниот трет бран на Христосова свест започна оваа година (2011) и ќе го достигне 
својот врв околу пролетната рамноденица. Сегашната револуција во Египет е првата 
еруптивна манифестација на овој бран, кој е тесно поврзан со историјата на оваа античка 
земја, иако Христосовата енергија ја поплави целата планета. Се очекува Египетската 
револуцијата да се прошири и на многу други арапски земји и да ја уништи кревката 
рамнотежа на сегашниот Светски Поредок, кој е дизајниран од страна на мрачните сили. 
Една многу веројатна последица ќе биде нарушување со снабдувањето со нафта на Запад од 
Блискиот Исток. 

Овој настан може да предизвика финансиската криза која има многу татковци, но една мајка 
- светската инфлација, без преседан меур во понудата на пари што ги поткопа темелите на 
светската економија. Оваа инфлација е намерно поттикната од мрачните сили и нивните 
полномошници во финансиските корпорации преку создавање пари од долгови и редок 
воздух со цел да се осиромаши човештвото и да се воспостави Нов Светски Поредок. Ова е 
искажаната цел на Силите-Што-Се во последните неколку децении. Оваа заложба е 
поттикната во текот на првата деценија на третиот милениум. 

* 

Пред авторот да започне со анализата на подлите методи кои мрачните сили ги применуваа 
во минатото за да се уништи финансискиот систем и економијата на човештвото со цел да се 
пороби, тој би сакал да истакне дека нивниот план за воспоставување на Нов Светски 
Поредок веќе пропадна. 

Сепак, тоа не значи дека финансискиот систем нема да пропадне. Тој ќе пропадне во многу 
поголема мера отколку што планираа мрачните сили и нивните финансиски полномошници, 
банкстерите од Вол Стрит и од Лондон. Наместо постигнување на планираното 
осиромашување на народот, прво и основно, на средната класа, финансиската Елита ќе биде 
закопана под урнатините на претстојниот финансиски цунами. Токму така, многу наскоро 
тие ќе ги загубат сите нивни пари и моќ, и сите нивни институции, како што се банки, 
фондови, осигурителни компании, берзи, централните банки, итн кои ќе бидат укинати 
засекогаш. На овој начин тие ќе ја загубат својата финансиски потпора за манипулирање со 
човештвото пред Вознесението. 

Бидејќи националните држави, исто така, се дизајнирани од страна на скриените влади за 
промовирање на Новиот Светски Поредок на долг рок, тие исто така финансиски ќе 
пропаднат оваа година. Со други зборови, нема да има повеќе криминални државни давања 
на пари за да се спасат мрачните сили на сметка на даночните обврзници како средство за 
поробување на последниве. Укинувањето на националните држави како оперативни единици 
- народите ќе останат - ќе биде придружено со колапс на системот на здравствена заштита, 
системот за изнајмување, и сите други форми на осигурување кои биле промовирани од 
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страна на Силите Што Се како дел од Орион монетарниот систем со цел да се држат луѓето 
цврсто во нивните стеги. 

Овие институции се намерно применети за да се стимулираат стравовите за опстанок (само-
заштита) кај масите за својата иднина, како што актуелната политичка дискусија во САД за 
новата реформа на здравствениот систем на Обама јасно покажува. Сите овие погрешни 
концепти и структури, оригинално потекнуваат од првобитната идеја за одвојување од 
Целината и од криењео на фактот дека луѓето се неограничено моќни креатори на својата 
судбина, и се исто така одговорни за астралната регулација на нивните тела, така што 
никакви банкарски сметки или застарени медицински третмани не можат да ги заштити од 
несреќи, ако душата има различен план од тој на инкарниот ентитет. 

* 

Дозволете ни во овој контекст да дискутираме за концептот на осигурување со хартии од 

вредност во финансискиот систем од психолошка гледна точка, бидејќи тоа е централен дел 
од измамата што создава услови за деструктивна интерференција во економијата и ќе 
предизвика нејзин колапс оваа година. 

Идејата да се осигура нечиј живот со креирање на банкарски сметки и штедење на пари е 
толку первезна а во исто време толку длабоко вкоренета во сегашното парично човековото 
размислување што треба целото човештво да се стави на фројдовски кауч и да се анализира 
во следните 2000 години, пред да може да биде прогласено за опоравено. За жал Космичката 
Промисла нема предвидено толку многу време за оние кои ќе се одлучат со својот ум да се 
воздигнат. За оние кои ќе одат вдолж патот за понатамошно разделување на планетата Б, 
времето на лечење на нивните ментални аберации ќе биде неограничено. 

Што е психо-менталната динамика зад концептот на осигурување со хартии од вредност за 
сите аспекти на човечкиот живот? Примарно погрешна идеја е дека луѓето се ранливи 
биолошки суштества кои може да страдаат од болести, повреди, финансиски, општествени, и 
бројни други неодредли настани кои се надвор од човечката контрола, затоа што тие ги 
следат случајните закони на хаос и непресметливи веројатности. 

Овој поглед кон светот е централен дел на камуфлажата, на прикривањето дека луѓето се 
одговорни креатори на својата судбина и дека ниту еден случај не може да се случи на 
земјата, без тој да биде разгледан од ентитетот однапред во бескрајните астрални можни 
алтернативи во состојба на сон. Ние креираме ноќе а доживуваме во текот на денот. Без 
сонување, нема да има живот. Алтернативно може да се каже дека ние ги живееме нашите 
соништа. Од друга перспектива, ние може исто така да сметаме дека нашите соништа се 
единствената вистинска реалност и дека нашиот живот во 3d реалност на земјата е илузија на 
нашите вистински соништа. Сето тоа доаѓа на истото. 

Сите настани, со кои некој се соочува на земјата, се огледални слики на одредени чувства и 
верувања на индивидуалниот ентитет, кои служат како педагошки средства за да го направат 
свесен за фактот дека тој е незапирлив творец на реалноста како дел од Сè-Што-Е. 
Надворешното искуство е од второстепено значење – настаните што некој ги искуства се 
декори за емоционалната и менталната мултидимензионалност на ентитетот. Ваквите 
искуства се празни знаци и симболи за подлабоките реалности кои му го покажуваат патот на 
неговата индивидуална карта за Вознесението и спојување со Целината. 

Затоа, ако некој има негативни искуства, на пример, серија на сообраќајни несреќи, несреќи 
во бизнисот и во личните односи, кои се секогаш поврзани со финансиски загуби, каква 
смисла има да се направи осигурување на таквите ризици со плаќање на дури повеќе пари на 
анонимни лажни корпорации, да го заштитат од таквите несакани настани? Во овој случај, 
некој само ги повторува психо-менталните причини за неговата несреќа на следното 
егзистенцијално ниво. Изопачениот ментален склоп да се биде беспомошна жртва на 
неодредени околности дополнително се влошува. 
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Овој модел на човековото однесување произлегува од погрешно убедување дека некој мора 
да си ги реши неговите проблеми во надворешното свет опкружувајќи се себеси со огромна 
жива ограда против сите можни зла што демнат од маглата на непредвидливата реалност. 
Таквото однесување води до скратување на вродената, неограничена креативност на човекот 
со пригушување на внатрешните импулси на душата која го водат инкарнираното лице да 
направи соодветни искуства во 3d реалноста. 

На крајот, ентитетот се откажува од својата слобода на избор што му е дадена од неговата 
душа и  подлегнува на неговите стравови. Тој повеќе не ги истражува животот со отворен ум, 
туку ја отвора вратата за уште поголема емоционална манипулации од страна на разни 
мрачни сили од 4та димензија, кои го попречуваат во неговата духовна еволуција. Овој 
ментален склоп е основа на сегашното општество - од анти-терористички војни и други 
злосторства на западните земји против остатокот од светот, до крут надзор на сопствениот 
народ на аеродромите и други области на општествениот живот. Големиот Брат ве гледа. 
Орвеловата визија од 1984 година не му припаѓа на минатото, туку веќе е реалност и 
претчувство за мрачна иднина. 

Да бидеме јасни по оваа тема: Никој не може да стори ништо за да си го осигура неговиот 
живот, бидејќи животот е креиран од душа, а таа е врвен авторитет за тоа како треба да биде 
потрошен од страна на инкарнираниот ентитет, и кога тој треба да заврши. Агностичкото его 
на инкарнираните лице живее во најголемите на сите илузии дека има контрола над животот. 

Тоа е управувано од неговите стравови да направи нешто, било што, цело време со цел да се 
зачува животот - да заработи пари со цел да јаде и преживее, да претставува некој во 
општеството (толку повеќе ќе заработиш, толку повеќе ќе претставуваш), да се плати со 
скапоцени пари како би се заштитал од непредвидлива иднина (колку повисок износ на 
осигурување толку ентитетот се чувствува посигурен), итн. Како познатата мравка во 
песната "зошто таа треба да биде мирна и спокојна, кога таа е полна со мравја киселина", 
мравјата киселина се стравовите на ентитетот, луѓето се ангажираат цело време во безвредни 
активности, наместо да бидат моќни повеќедимензионални, креативни суштества 
(тавтологија = принципот на последна еквивалентност): Да се биде душа. Душата т.е 
повисокото Јас постои – ентитетот управуван со страв прави. 

* 

Клучна точка во скриената агенда на мрачните сили за поробување на човештвото е да се 
користи тековниот финансиски систем за да се продлабочи психолошкото убедување на 
инкарнираните човечки ентитети кои се одвоени од Целината и на тој начин се лесен плен на 
непредвидливите хаотични настани. Парите се сметаат како единствено сигурно засолниште  
во 3d реалноста, и во овој контекст, единствена цел на човековото постоење. Парите 
симболизираат не само просперитет, лесен живот и популарност, туку прво и основно, 
безбеден живот меѓу смрт и органско распаѓање. 

Како повеќето лица не веруваат во бесмртноста на човековата личност и душата, тие мора да 
веруваат дека имаат само еден живот да живеат, и дека овој живот е затоа многу скапоцен. 
Екстраполирајте ги овие погрешни верувања на менталитетот на сегашната Елита како 
човечки претставници на мрачните сили и земете го во обзир фактот дека повеќето од нив се 
сегашни контролори на финансискиотот систем, и  ќе имате вивисекција на сите човечки зла 
на земјата во денешно време. 

Финансиската Елита, без разлика дали се Ротшилдови, Рокфелер, FED (Банката на федерални 
резерви), Американските и Англо-Саксонската банки, и нивните извршни директори, од кои 
некои се клонови на мрачните сили (Сивите и Рептилијанците), се, гледано од повисока 
гледна точка, не само сторители – туку тие на прво место се жртви на нивните 
хипертрофирани стравови. Тие се длабоко изопачени ентитети, заробени во нивното земно 
Чистилиште. 
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Со цел да се спречи нивниот страв во однос на нивната замислена смртност и биолошка 
ранливост, тие ја гледаат целта на својот живот само во поставување на финансиски окови на 
сите луѓе, кои тие длабоко ги презираат. Додека го обожаваат Мамон кому му служат, тие се 
стремат да ги направат сите луѓе робови на Орион монетарниот систем. Колку повеќе маси 
се осиромашени и под нивна контрола, толку Елитата се чувствува подобро и побезбедно. 

Сепак, нема да има апсолутна сигурност за Елитата се додека тие не веруваат во живот после 
смртта или во Вознесение. Само идејата за бесмртност на душата и инкарнирана личност 
како дел од Сè-Што-Е може да направи чувство на сигурност, дури и среде хаос и 
уништување, како што наредните месеци на крајот ќе се открие. 

Ако Елитата ја знаеше оваа вистина, тие немаше да се најдат во финансискиот сектор, туку 
меѓу просветлените работници. Стравовите имаат склоност да се создаваат нов страв, се 
додека тие ја опфатат целата реалност. Стравовите на Елитата ја затруја целата планета. 
Затоа, тие не се задоволни со целосното финансиско поробување на човештвото, но тие исто 
така имаат за цел физички да ги контролираат луѓето преку угнетувачки политички систем. 
Ова е причината зошто тие го подготвуваат општеството за Новиот Светски Поредок, во 
текот на последните неколку векови. 

Оваа човечка состојба беше речиси постигната од Болшевиците по Октомвриската 
Револуција во Русија. Слични услови во моментов може да се набљудуваат, на пример, во 
Северна Кореја и во Мијанмар. Ситуацијата во Египет пред сегашната револуција не беше 
многу поинаква. 

Средствата за поробување во западниот свет се далеку посуптилни, но не помалку 
грозоморни. Кога некој ја гледа поновата историја на човештвото од оваа перспектива, брзо 
ќе сфати дека секој човечки напор да напредува духовно и да се постигне изобилство за 
луѓето, бил успешно пробиен од Силите Што Се и нивните човечки подлизурковци - 
сегашната Елита. Ова е причината зошто вистинскиот прогрес и просветлување никогаш не 
стекнаа раширен успех на оваа планета. 

Во финансискиот сектор, овие опструктивни практики вклучуваат укинување на златото како 
стандард, формирањето на Европската унија, воведувањето на еврото, намерата да се 
воспостави зона на слободна трговија во Северна Америка, узурпација на финансиската моќ 
од страна на централните банки, како што e FED, кои се приватни или корпоративни 
институции, но имаат контрола над монетарниот систем на суверени држави, итн. 

Листата на финансиски криминал на Елитата против народот е бесконечна, но тој не се 
навистина препознат од масите, кои се смирени со лажни социјални идеали. Некои од овие 
злосторства се расветлени од страна на новинарските критични и независни гласови во 
последните неколку години, кои се обележани со постепено зголемување на 
транспарентноста и потрага по откривање на сите скриени факти. 

* 

Моралната и етичката индигнација што го освојува светот од почетокот на оваа година е дел 
од емотивната реакција на луѓето кои почнуваат да се разбудуваат за злосторствата на 
Силите Што Се, и сфатија за прв пат во историјата на човештвото дека тие биле нивни пиони 
со илјадници години. Иако чувствата се астрални крилја кон Воздигнувањето на 
инкарнираните ентитети, тие не се доволни да ги сфатат механизмите на човековите 
поробување на оваа токсична планетата. Затоа, да ги елаборираме гореспоменатите факти од 
неутрална научна гледна точка со примена на космичките закони на конструктивна и 
деструктивна интерференција, пред да копаме во техничките детали. 

Лајт-мотив на овој есеј е дека одвојување од Сè-Што-Е не постои. Дури и ако ентитетот ја 
одржува илузијата на таква состојба за подолг временски период, тоа може да постои само 
како суштество со чувства, ако тоа е во состојба на совршена конструктивна интерференција 
на повисоко ниво - на неговата душа. 
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Сега да го елаборираме овој основен увид со уште еден пример. Силите Што Се, Безбожните 
шест, особено Сивите и Рептилијанците, имаат развиено во последните децении, бидејќи тие 
почнаа да соработуваат активно со Елитата и скриените влади на земјата, нови човечки 
клонови преку генетски инженеринг. Како што веќе рековме погоре, околу една третина од 
ентитетите кои сега живеат на земјата се такви клонови. Сепак, тие може да постојат само 
ако тие се хуманизирани со души од 4та и 5та димензија. Ниеден генетски инженеринг не 
може да создаде луѓе или други суштества со чувства, освен ако тие содржат енергија и 
фреквенции од повисоките сфери на Сè-Што-Е. Самото нивно постоење е доказ дека тие го 
прават тоа при услов на конструктивна интерференција во бесконечна и апсолутна хармонија 
на Сè-Што-Е, дури и ако тие не се свесни за тоа. 

Повеќето од овие генетски создадени човечки суштества се многу млади души, кои се на 
самиот почеток со својот инкарнационен циклус и не можат да се вкоренат цврсто во 3d 
реалноста. Делот од душата (пониско Јас) што е инкарниран во такви генетски инженери-
рани човечки садови мора да бидат целосно одвоени од Сè-Што-Е за да се гарантираат 
соодветни 3d-услови за физичка густина што таквите души ја одбрале да ја доживеат во ова 
ниско ниво на еволуција. 

Како што веќе рековме, многу извршни директори (CEO) на големите корпорации се такви 
клонови на човечки ентитети, чии души завршиле со нивните земно искуство во оваа 
инкарнација и се вратиле во 5та димензија. Со цел да ја зачуваат играта на земјата, таквите 
ентитети не мора да умрат, туку се разменуваат со Безбожните шест и нивните човекови 
застапници со клонови, кои задржуваат голем дел од сеќавањата и личноста на претходниот 
ентитет. 

Поранешниот претседател Џорџ Буш е, на пример, таков клон. Оригиналниот Буш беше 
елиминиран околу две години пред истекот на неговиот втор мандат и беше заменет со клон, 
бидејќи тој стана малку бунтовен кон Силите Што Се кои ги влечат конците зад завесата во 
Вашингтон. Тие стравуваа дека тој може да стане потенцијална опасност за нивните планови 
со неговите неконтролирани забелешки, одговорност која тие не сакаат да ја споделат. Го 
убија и ги заменија со клон. Неговата нова верзија, како резултат на генетскиот инженеринг е 
многу повеќе послушна на Силите Што Се, на скриените Американска влада. Ентитетот Б. 
Клинтон веќе бил заменет од неколку клонови. Овој пример е парадигматичен за тоа како 
манипулацијата на човештвото се договора од 4та димензија, иако таа може да постои само со 
помош на душите од 5та кои одлучиле да инкарнираат на такви генетски создадени човечки 
тела. 

Авторот разбира многу добро дека некои читатели можат да ја сметаат оваа информација за 
гнасна и одвратна, но тие треба да имаат на ум дека современите човештвото е создадено на 
ист начин од страна на Силите Што Се пред некои 13.000 години. Зошто не сега? Една 
работа е да се создаде човечки биолошки сад преку генетски инженеринг,  а сосема различна 
работа е да му помогне на инкарнираниот ентитет да се развива во 5-димензионално 
суштество. 

Во секој инкарниран ентитет на земјата, постојат две спротивни сили кои влијаат на неговото 
психичко и емоционално тело истовремено и се во непрестаен внатрешен судир - Силите на 
Светлината кои го градат неговото спојување со Сè-Што-Е и силите на темнината кои го 
туркаат во подлабока одвоеност од Целината. 

Финансиските системи, општествата, националните држави, армиите, корпорациите, 
технолошките достигнувања не се ништо друго освен празен декор што ја подготвува 
сцената за вечната борба меѓу Луциферовите сили, паднатите ангели, и Силите на 
Светлината. Оваа внатрешна борба се води во секој инкарниран ентитет, така што блудниот 
син може да го има своето искуство за одвоеност и се враќа помудар на Бога. Ова е крајната 
есхатологија на човековото постоење на земјата и на било која 3d-планета во соларните 
универзуми. 
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Конечно, треба да се напомене дека Силите на Светлината, исто така, имаат право да 
елиминираат зли човечки ентитети и да ги заменат нив со свои клонови, ако тие 
претставуваат голема закана за човештвото. Ова беше направено, на пример, во голем обем 
во 1978-1979 кога скриени влада на САД, поттикната од страна на Безбожните шест, 
планираа прв уништувачки нуклеарен напад против Советскиот Сојуз во екот на Студената 
војна. Повеќето од субјектите на моќ, вклучувајќи го и тогашниот претседател Картер, беа 
елиминирани и заменети со клонови од страна на Силите на Светлината. 

Ентитетот Картер сепак беше убиен од страна на мрачните сили, бидејќи тој се спротивстави 
на нивните криминални планови и дури потоа тој беше заменет со клон од страна на Силите 
на Светлината, така што тој ја изврши својата мисија како просветлен претседател. 
Моралната и етичката структура на овој ентитет беше целосно зачувана во неговите клон. 
Други потчинети на мрачните сили беа елиминирани од страна на Силите на Светлината и 
нивните помагачи на земјата за да се спречи разорна катастрофа. Цената за ова кривично 
дело против еден куп на зли ентитети беше божествен спас на човештвото од целосно 
уништување. Оваа епизода беше најтемната и најкритчна во поновата историја на 
човештвото, без оглед на фактот дека ова не е познато во пошироката јавност. 

Таквите интервенции се дел од играта што се играла со еони на времето на оваа токсична 
планета. Да се потсетиме дека телото е само инструмент за собирање 3d-искуство и нема 
никаква врска со личноста на инкарнираниот ентитет. После Вознесението, сите човечки 
суштества ќе имаат можност да го изберат своето тело и да го менуваат по нивно разбирање 
преку имагинацијата и директна манифестација. Спротивно на Силите-Што-Се од 4та 
димензија, тие немат потреба да се вклучуваат во примитивен генетски инженеринг за да 
создадат малоумни клонови кои можат да преживеат само ограничен период на време. 
Човечките суштества многу наскоро ќе почнат да создаваат од душевното ниво на 
безусловна љубов. 

* 

После ова неопходно појаснување за тоа како Силите-Што-Се активно го манипулираат 
човештвото во целина и финансискиот систем посебно, за  да предизвикаат негов колапс, ние 
мора да се вратиме на космичките закони на креација и деструкција и да објасниме зошто 
овие манипулации го исполнуваат условот на деструктивна интерференција што нема да 
доведе само до финансиски крах, туку исто така, ќе го елиминира влијанието на мрачните 
сили врз човештвото пред Вознесението. 

Кога еден ентитет или општество одлучи да оди по патот на поголема одвоеност од 
Целината, тоа неизбежно цело време создава услови на деструктивна интерференција, зашто 
не ги препознава законите на Креација како составен дел на Сè-Што-Е. Креацијата при 
одвоеност нема одговорност. 

Вистинската Креација во Сè-Што-Е е секогаш одговорна, бидејќи се врши од нивото на 
безусловна љубов, која е езотеричен опис за космичката состојба на конструктивна 
интерференција. Оваа вистина ќе се појави како клучен аспект по Вознесението, кога многу 
инкарнирани ентитети ќе се здобијат со можност да креираат со имагинација, но сепак ќе 
мора да научат како да го направат тоа на одговорен начин во божествена хармонија на Сè-
Што-Е. 

Сите структури што се создадени во состојба на одвојување од Изворот се внатрешно 
нестабилни и имаат тенденција секогаш да пропаднат во одреден момент од линеарното 
време. Крајната одлука кога таквите инфериорни креации треба да бидат уништени е 
направена во повисоките сфери или димензии на Сè-Што-Е, кои ја претвораат енергијата за 
постоењето на такви структури и ги поддржуваат севкупните состојби на Креацијата. Некој 
може таквите повисоки сфери да ги нарече "Бог" или "Елохим", без да влијае ништо на 
законите на Креација, како што е прикажано во овој есеј. 
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Под оваа премиса, сегашната битка меѓу Силите на Светлината и мрачните сили, строго 
земено, не е вистинска битка, туку нејзина камуфлажа. Исто како што егото може да ја 
наголемува илузијата дека има контрола врз животот на инкарнираниот ентитет, се додека 
душата дозволува да верува дека е така, па Силите на Светлината им дозволуваат 4d-
ентитетите од империјата Орион да веруваат дека имаат контрола над земјата и човештвото 
за некое време. На крај, исходот на оваа симболична битка е предодредена, зашто одлуката 
за земјата и човештвото да се воздигнат била донесена на највисоко ниво на Космичката 
Промисла пред еони на времето. 

* 

Егото на инкарнираниот ентитет беше првично креирано како надворешна референтна 

гледна точка на Креаторот-Душата. Тоа треба да биде единствена огледална слика на 
душата, но никогаш немало намера егото да треба да преземе целосна контрола над 
инкарнираниот ентитет од душата. Тоа може само да изгледа дека е така. Особено во 
агностички општества, како што е сегашното човечко општество, овој халуцинирачки 
впечаток може да се негува добро за некое време, како што тоа беше случај во последните 
неколку векови од почетокот на индустријализацијата на човештвото. 

Во текот на т.н. "Мрачен Период" (на германски "Mittelalter", Среден Век), врската на 
инкарнираните лица со душата била многу поизразена, веројатно поради лошите животни 
услови, каде надежта за бесмртност и вечно блаженство беше единствен светол светилник во 
оние ужасни човечки услови. Голем дел од поезија во тоа време го одразува напорот на 
луѓето да се обединат со Бога во трансцендентална димензија. 

Човечкото его е агностик. И никогаш не било поголем агностик од сега. Како калеидоскоп, 
колективното его на нашето бездушно механичко време создава постојано бројни 
илузионистчки слики за неговото наводно самовладеење. Овие надворешни слики му даваат 
на  егото лажна сигурност и погрешно убедување дека е господар на оваа човечка шарада 
која е создадена при екстремни енергетски ограничувања. 

Особено во индустријализираниот свет, каде што бројот на материјални уреди, како што се 
мобилни телефони, иподи и други детски игри кои го одвлекуваат вниманието на 
инкарнираниот ентитет од истражување на повеќедимензионалниот карактер на својата 
душа, расте експоненцијално во последните неколку години, одвојувањето од Сè-Што-Е има 
достигнато невиден врв. Под вакви услови, веќе не е можно да има повеќе духовна 
еволуција. Условите мора, според тоа, радикално да се променат, и да се отстранет дамките 
од слепите очи на човештвото. 

Вознесението е предавање на егото на душата. Егото мора да се откаже од својата илузија 
дека е во целосна контрола на својата судбина и да се спои со повисокото Јас. Ова е 
најболното искуство на земјата и најослободувачко во исто време. Оваа најголема илузија на 
сите времиња ќе биде нагло прекината оваа година. 

Исто така, илузијата на Силите-Што-Се, Безбожните Шест од 4та димензија, дека тие ја 
контролираат земјата мора да заврши оваа година. Ова нема да се случи исклучиво со водење 
битка во повисоките сфери, како што сугерираат многу канали од долниот димензии, кои 
имаат стекнато популарност на интернет. Она што во моментов се случува на оваа планета е 
драматично наголемување на фреквенциите на земјата и човештвото што ги прави акциите 
на мрачните сили залудни од енергетски аспект, без разлика колку многу напори тие може да 
ги преземат. 

Темнината треба да подлегне на светлината пред Вознесението. При услови на деструктивна 
интерференција Темнината ќе биде избришана и заменета со светлина. Тоа е толку 
едноставно. Само човечкиот ум сака работите да се бидат посложени, како би ја доживувале 
својата лажна самостојност во полна мера. 
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Овој облик може да се забележи во однесувањето на повеќето инкарнирани лица. Нивното 
его може да избере да оди вдолж одреден пат на искуство, кој не е споделен со повисокото 
Јас. Како слободната волја на егото се почитува од страна на душата, ентитетот може да 
продолжи со реализација на своите намери за некое време. Во овој случај тој евентуално ќе  
доживува еден неуспех по друг, една по друга катастрофа, се додека не почне да размислува 
за тоа зошто тој нема успех во креирањето на посакуваната судбината. 

Ентитетот на крајот ќе почне да ги разгледува неговите верувања и емоции кои го терале да 
го избере овој одреден пат на искуство и тој може да открие дека тие не се толку чесни и 
духовно издигнати, како што првично му се чинело дека се. Тој потоа ќе почне да се прашува 
за неговите мотиви и ќе ги замени со повеќе љубов и сочувство, мисли и чувства. Со тоа во 
текот на неговиот живот и за време на бројни инкарнации, ентитетот ја достигнува крајната 
точка на 3d-постоењето, каде што делува поголемиот дел од времето од позиција на 
безусловна љубов, сочувство, и максимална разбирање, што е позицијата на душата. 

Кога таа точка е постигната, душата може да одлучи дека ги научила сите лекции од 
инкарнирањето и одвоеноста, што таа имала намера да ги доживее. Душата веќе нема 
потреба од нејзината надворешна референтна точка на набљудување - егото. Тоа ќе биде 
ставено настрана засекогаш, и инкарнациониот циклус на душата ќе биде прекинат. 
Бесконечното патување на душата ќе продолжи во повисока димензија на нејзиниот пат 
назад до изворот, но нејзиното земно искуство ќе остане нејзино богатство засекогаш. 

Постепеното враќање на блудниот син на Отецот е придружено со серија на негативни 
искуства сумирани како карма, каде што, всушност, тие се искуства на условите на 
деструктивна интерференција што му помогнале на ентитетот да се развива во одговорен 
творец. Најдобар начин инкарнираниот ентитет да го научи ова, е лично да ги доживее 
последиците на својата креативност. Човечката судбина нема друга цел, освен да му се дадат 
на ентитетот среде неговата целосна амнезија, индиции од витално значење, дека тој е "искра 
од Бога." 

Сè што човечките ентитети ќе доживеат на земјата е дел од нивниот свесен избор на 
Креација на повисоко ниво. Силите-Што-Се затоа не се лоши вонземјани кои дошле на 
земјата во одреден момент во времето за да го угнетуваат и уништат човештвото. Тие веќе 
биле дел од играта, пред некои души од 5та димензија да одлучат да инкарнираат на земјата и 
го имаат ова особено интересно искуство со овие 4d-суштества. Есхатолошката цел на овие 
души беше да се дознае, она што тие не го сакаат – на крај, последиците и манифестациите 
од тоталното одвојување што се огледува во однесувањето на Безбожните Шест, на кои тие 
самите се изложиле на оваа планета на свесен и намерен начин. 

Нивното халуцинаторно поробување ќе заврши во истиот момент, во кој тие ќе одлучат да се 
заврши оваа игра на илузијата и да се откажат од ропство. Тие не треба да се борат со 
мрачните сили и нивните полномошници со цел да се ослободат. Ова е лекцијата што  
египетскиот народ сега ја учи. Ова ќе биде лекцијата што Американската нација ќе мора да 
научи оваа година како дел од секупното ослободување и просветлување на човештвото. 

Да не заборавиме дека САД се уште е тврдината на мрачните сили, од каде што било 
ефикасно поробувно човештвото за последните 60-70 години по Втората светска војна. 
Другата тврдина на злото, Советскиотот Сојуз, веќе се распарчи и сега е целосно под 
покровителство на Силите на Светлината, како што секој остроумен набљудувач лесно може 
да се дознае преку анализа на актуелните политички настани и тонот на медиумите во овие 
две земји. 

Човечките ентитети се моќни творци. Штом тие ќе направат свесна одлука да се вратат кон 
Изворот како одговорни творци, тоа ќе биде така. Најголемото изненадување, што секое 
човечко суштество ќе го доживее по Вознесувањето во 5та димензија, ќе биде да открие дека 
тој е еден од безброј другите одговорни творци, и дека нма ништо друго во Сè-Што-Е, освен 
Креација. 
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25. Орион Монетарниот Систем од Историска Перспектива 

 

Колапсот на финансискиот систем и на сегашниот светски поредок, кој не се разви до степен 
да стане Нов Светски Поредок, како што беше предвидено од мрачните сили за Крајот на 
Времињата, е акт на чиста креација: Креацијата на дструкцијата, која Гете-овиот Мефисто 
ја фали во "Фауст". Крахот бил припреман многу години преку создавање на различни 
локални услови на деструктивна интерференција на бројни нивоа на финансиски трансакции. 
Севкупната состојба на деструктивна интерференција е огромна инфлација на вкупниот 
износ на пари во оптек, кој достигна однос од 100 на 1 на крајот на 1999 година во однос на 
реалното материјално производство мерено во БДП. Овој однос е повеќе од удвоен во 
последната деценија, со помош на бројни виртуелни изведенки и други "финансиски оружја 
за масовно уништување" што биле измислени од страна на Американските банкстери со 
неспоредлива криминална креативност. 

Главните механизми за созадвање на лажни пари им се добро познати на специјалистите и 
поголем број на разбудени луѓе може само да бидат сумирани на ова место. 

* 

Пред златниот стандард да биде укинат од страна на Никсон во 1971 година, главен 
механизам за создавање на пари беше вистинска инфлацијата на цените на мало. Златниот 
стандард беше укинат како резултат на шпекулациите на мрачните сили, особено на 
фракцијата на Рокфелер, која сакаше да стекне доминација врз нивните првични креатори, 
фракцијата Ротшилд. 

Тие почнаа да го купуваат во 60-тите сето достапно злато по тогашна фиксна цена од 35 $ за 
унца. После тоа, тие го депонираа златото што го купиле во различни банки и добиле од нив 
нови заеми во истиот износ. Со користење на оваа измамничка пракса, која подоцна стана 
позната како "фракционо банкарство", тие стекнаа поголем дел од злато по нулта цена. 

Ерата на валути-бонови, на книжни пари, сега може да започне и да дозволи уште поголема 
измама. Светската инфлација почна да се забрзува експоненцијално, зашто парите веќе не 
беа поврзани со реалната вредност. Меѓутоа, овој пат инфлацијата не влијаеше на цените на 
мало толку многу, како што тоа беше случај пред 1971 и до крајот на 70-тите години поради 
инерцијата на економскиот систем, но се јави прво како инфлација на корпоративните цени. 
Огромниот пораст на сите индекси на капиталот во наредните години беше јасен показател 
на овој тренд. Цената на златото скокна значително во текот на овој период за да го постигне 
врвот на повеќе од 1500 $ за унца на Крајот на Времињата. 

Откако златото беше елиминирано како средство за размена, банкстерите беа многу брзи да 
го воведат подмолното "фракционо банкарство" кое им помогна да откупуваат злато. Во 
Европа, оваа практика е позната како "создавање жиро пари". Се додека постоеше златниот 
стандард, банките беа должни да чуваат иста количина на злато во резерва, колку и 
паричната маса во оптек, бидејќи секое индивидуално лице има право да купи злато по 
фиксна цена од 35 $ за унца во која било банка. 

Со укинувањето на златниот стандард оваа обврска беше елиминирана преку ноќ. Од сега па 
натаму банките одлучија без дискусија со владите да воведат фракционо банкарство, што е 
клучен аспект на перфидниот Орион монетарен систем. Иако финансиите се крвоток на било 
која економија, политичарите не интервенираа и не ја санкционираа оваа измама, бидејќи 
повеќето од нив беа, а и се уште се пиони на мрачните сили. 

Ова потчинување на политичката елита на финансиската, е клучен елемент на Новиот 
Светски Поредок планиран од мрачните сили и може да се види како непроменлива шема во 
сите лажни Западни демократии. Тие се лажни бидејќи изборите во овие земји секогаш биле 
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изманипулирани од страна на финансиската Елита зад завесата, а резултатите во најчест 
случај беа однапред одредени, како што тоа беше случај со сите избрани претседатели на 
САД по Втората светска војна. 

Фракционото банкарство работи како чудесен уред кој создава пари од прозирен воздух. 
Кога приватен инвеститор вложи, да речеме, 1000 $ во банка, банката позајмува 90% од таа 
сума на други банки и должници и држи само 10% од приватниот влог како резерва. Ова 
беше првобитниот однос на фракционо банкарство кога оваа Понзи шема прв пат е воведена 
од страна на Американските банкстери откако златниот стандард беше укинат. 

Официјалното подобрување на оваа подмолна практика беше да вкупната понуда на пари и 
стапката на циркулација да растат до таа мера што веќе нема да биде потребно да се имаат 
резерви на односот на 1:1, како што тоа беше случај за време кога златниот стандард беше 
валиден. Забрзувањето на парите - стапката на трансакција (циркулација) на вкупниот износ 
на пари од еден ентитет во друг - бил проценет да биде во ред на 6-8 пати годишно. Оттука, 
банкстерите одлучиле да чуваат не повеќе од 10% од депониранте пари од приватните 
инвеститори како резервни пари. Тие го применија ова правило и за сите видови на 
трансакции меѓу банките. 

Воведувањето на фракционо банкарство им дозволи на банките да создаваате пари од 
прозирен воздух од редот на 10-12 пати. Ова може да биде лесно пресметано од т.н. 
"множител на фракционо банкарство". Тоа е нумерички количник, како и сите релации 
согласно на Теоријата на Универзалниот Закон. Од 1000 $ депонирани од страна на приватен 
клиент, банката сега креирала 10 0000-12 0000 $, кои таа би можела да им ги позајмува на 
други приватни лица или институции. Вистинскиот множител на фракционото банкарство во 
САД се проценува во раните 80-ти дека бил од ред на 12. Во овој случај, банките всушност 
држеле само 8% од своите средства како резерви на нивните депозити. 

* 

Како што веќе реков, измамничката практика на фракционото банкарство е централен дел на 
Орион монетарниот систем што доведе до сегашната светска инфлација. Силите-Што-Се 
знаат дека парите се замена за енергија, а енергијата може да се множи под ограничени 
услови, пред да  стапат во сила условите на деструктивна интерференција и сиот вишок на 
енергија, односно вишокот пари да биде уништен. Во рамките на Сè-Што-Е енергијата не 
може да биде креирана или уништена во согласност со законот на конзервација на енергија. 
Но, таа може да се множи (надува) во ограничени локални услови, се додека законот за 
деструкција не стапи на сцена. 

Инфлацијата на пари физички се постигнува со проширување на просторната-димензија 
на сметка на време/фреквенција димензијата, бидејќи тоа се добива во теоријата на 
релативност. Според Универзалниот Закон Е = ЕА f, енергијата е пропорционална на времето 
f, Е ~ f и реципрочна на просторот Е ~ 1/s, бидејќи f ~ 1/s. Кога ние го поставиме просторниот 
еквивалент на износот на пари во оптек што се мери со површина, 2d-простор, на печатени 
пари, ние добиваме многу прецизна мерка за инфлацијата на пари. Во овој случај, парите се 
огледална слика на енергија = простор-време што ги искажува сите својства на основниот 
поим на совршен начин. 

Ова увид беше можен само откако авторот го откри Универзалниот Закон и го примени на 
финансиите. Сепак, ова знаење отсекогаш им било познато на Силите-Што-Се, кои го 
манипулираат нивниот Орион монетарен систем по нивна желба за да го поробат  
човештвото. 

Просторната инфлација на печатени пари е така еквивалентна на инфлација на пари. Во 
исто време ова е разредување на енергијата, во согласност со Универзалниот Закон како што 
е прикажано погоре: Е = 1/простор. За краток временски период, ова својство на простор-
времето кое се манифестира со пари не може да биде набљудувано од страна на луѓето 
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поради нивната ограничена перцепција и недостаток на познавање на природата на 
енергија=простор-време, што е лајт-мотив на овој есеј . Тие веруваат дека парите се уште ја  
имаат истата моќ, дури и кога лажни статистики за инфлација (види подолу) се земени во 
предвид. 

Меѓутоа, доаѓа момент во времето, кога инфлацијата на печатени пари - површината (2d-
простор) станува толку голема што состојба на деструктивна интерференција стапува на 
сцена и пари инфлацијата експлодира практично во рацете на потрошувачите. Ова се случи 
во Германија за време на Големата Депресија, кога луѓето мораа да носат кошница полна со 
книжни пари со цел да си купат едно јајце на пазарот. Американскиот народ сигурно ќе 
направи слично искуство оваа година. 

Авторот само доставува научна, физичка позадина на инфлацијата на пари од гледна точка 
на новата теорија на Универзалниот Закон, што ги објаснува финансиските работи многу 
полесно отколку сегашната економска теорија. Вторава е направен намерно комплицирана 
од Силите-Што-Се, и нивните човечки застапници во финансискиот сектор, за да го смират  
човештвото и да го експлоатира до работ на финансиско и физичко ропство. 

Во една идеална, стабилна економија, износот на пари во оптек не треба да го надминува 
износот на индустриското производство и социјалните услуги што се мери со БДП. Ова 
произлегува од законот на зачувување на енергија. Во реалноста, износот на пари во оптек во 
светот на крајот на 1999 година беше сто пати поголем од индустриското производство, како 
што се мери во официјалната статистика на БДП за светската економија. Овој феномен е 
дефиниран од авторот како светска инфлација. 

Под златниот стандард, инфлацијата беше првенствено инфлација на малопродажните цени и 
плати, и беше проследена со вистински индустриски раст, како што е ова случај во Кина. По 
укинувањето на златниот стандард, светотската инфлацијата драматично се забрза, но тоа не 
беше инфлација на малопродажни цени. Оваа гигантска инфлација која сега беше создадена 
преку долгови или попрецизно од редок воздух, ја загуби својот корелација со вистинското 
материјално производство, од кое секое општество зависи со цел да преживее и напредува. 

После укинувањето на златниот стандард, терцијарниот сектор на економијата на 
западните индустријализирани земји растеше постојано од скромни 15% -20% пред 1970, до 
75% до крајот на вториот милениум. Најголемиот дел од сегашниот терцијален сектор, сепак 
е  банкарскиот сектор, што е ништо друго туку оптичка фасада за светската инфлација на 
пари. 

Со цел да се скрие овој факт, на сите национални статистички бироа за инфлација во 
Западниот свет им била дадена инструкција  да се пресметува само инфлацијата на цените на 
мало, па дури и уште повеќе се ограничи на т.н. "инфлација на основните цени", која ги 
исклучува сите стоки и услуги кои се уште се подложени на огромни стапки на инфлација 
поради зголемените, диви шпекулации. 

Она што човештвото го доживеа во последните три децении е невидено раздвојување на 
вистинските производни вредности од нивните цени. Цените на стоките станаа предмет на 
неограничени, алчни шпекулации, кои беа целосно раздвоени од реалната понуда и 
побарувачка. Постојаниот раст на сите индекси за стока и цените на куќите пред кризата со 
хипотеки е типична манифестација на оваа раздвојување на цените од материјалните 
вредности. 

* 

Откупот на златото од страна на Американските банкстери и воведувањето на фракционото 
банкарство беа толку успешни, што тие одлучија веднаш да го применат на поголемо 
меѓународно ниво. Тие ја применија оваа измамничка пракса во наредните години на разни 
други области од финансиите со поголеми износи на пари во оптек и поголема 
софистицираност во криењето на своите вистински намери. Финансиските производи се 
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разликуваат навидум едни од други, но криминалните намери и измамничката шема останаа 
непроменливи. 

Западното население, а подоцна и на целиот свет беше целосно пригушено со овие практики, 
кои никој не можеше да вистински да ги промисли и да ги разоткрие како криминал штетен 
за луѓето. Оваа ситуација драматично се промени по крахот во 2008 година, кога нова, 
појасна перцепција на овие криминални практики на банките почнаа полека да се појават кај 
некои далековидни новинари и финансиски експерти. 

Авторот сепак се сеќава на времето пред актуелната криза, кога тој беше осамен глас на 
критични расудување во пустината на слепи економските експерти – биле тие добитници на 
Нобелова награда или платени новинари во бројни финансиски канали, како што CNBC и 
Блумберг што никнуваа како печурки после дожд како медиумско прикривање на светската 
финансиска измама. 

Откако златниот стандард беше укинат, американските банкстери и некои од нивните 
европски сојузници отидоа во арапските земји богати со нафта и склучија договор со 
шеиците. Тие им понуди да се направи нафтена криза, така што цената на нафтата за барел 
вртоглаво ќе се зголемува. Шеиците ја дадоа својата согласност, како што и секој алчен 
човек ќе го стори тоа во слична ситуација. Во тоа време ОПЕК не постои. Нафтениот шок 
дојде веднаш во 1972 година и беше повторен во 1975 година. 

Сите кризи, што човештвото ги има доживеано досега, се организирани од страна на 
мрачните сили; тие не се случајни настани, како што медиумите, кои, исто така им припаѓаат 
на мрачните сили, тврдат. Сегашниот економски поредок на човештвото е структуриран на 
таков начин од страна на Орион Империјата што контролорите на земјата лесно можат да 
направат глобалната криза, секој пат кога ќе сметаат дека е погодна прилика да го угнетуваат 
човештвото. 

Главните економски сектори, како што се измамнички инфлаторни финансии, централи-
зирано, олигополистичко снабдување со енергија, мотори со неефикасно согорување 
користени како возила и агрегати, заостанато земјоделството кое во моментов е доминирано 
од страна на неколку монополски корпорации, производство на генетски манипулирани 
семиња и други био-хемиски ѓубрива, и снабдувачите на храна, се некои од алатките, кои 
црните сили и нивните потчинети луѓе, ги употребуваат за да предизвикаат планирана криза 
и да се успори просперитет на човештвото. 

Покрај тоа, тие манипулираат со избраните влади да упоребат деструктивни економски 
политики, како што ќе покажеме подолу, или да поттикнат трајни војни околу светот кои го 
попречуваат вистинскиот економски раст на оваа планета. Целата шема на модерната 
индустријализација на човештвото е доминирана од страна намерно вметнати недостатоци во 
системот од страна на тајни Орион контролери. Тие создаваат состојба на деструктивна 
интерференција на бројни нивоа на сегашната капиталистичка економија која е вродено 
подложна на системски кризи и падови. 

По нафтените кризи во 1972 и 1975 година, шеиците стана мулти-милијардери преку ноќ на 
сметка на светското населението кое мораше да плати за повисоките цени на бензинот на  
бензиските пумпи. Ова беше првиот голем бран на глобалната осиромашување предизвикано 
од марчните сили по Втората светска војна во нивните грозоморни напори да се воспостави 
Нов Светски Поредок. 

По овој подол акт, Американските банкстери ги убедија шеиците да ги инвестираат своите 
богатства од производство на нафта во Американските банки, нудејќи им каматни стапки од 
5-8%. Во тоа време, во арапскиот свет, практиката на барање или прифаќање на камата се 
сметаше за лихварство и беше практично забранета. Шеиците беа многу среќни да ги дадат 
своите пари на американските банкстери, кои им ветија дека ќе ги мултиплицираат во краток 
временски период. 
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Бидејќи беа наивни номади со генерациии наназад, тие не сфатија дека се избрани да станат 
жртви на голема Понзи шема, како што и инвеститорите на Барни Медоф (Bernie Medoff) не 
се посомневале во нешто за многу години, се додека тој одеднаш не банкротираше пред две 
години и измамата беше откриена. Се случи да некои од најсјајните американски мозоци 
бидат негови жртви. Шемата која Американската финансиска Елита ја употреби за 
експропријација на арапските шеици беше, сепак, многу побрутална од онаа на Берни 
Медоф, бидејќи знаеја дека тие никогаш нема да одат во затвор. Тие тоа го направија на 
следниот начин. 

Парите од нафтата на шеиците беа давани како кредити преку Светската Банка за земјите од 
Третиот Свет. Сепак, овие кредити беа сега мултиплицирани со фракционо банкарство. Ако 
шеиците инвестирале вкупно околу 500 милијарди $ меѓу 1972 и 1980 год. во Американски 
банки, земјите од третиот свет добиле кредит во тоа време од редот на 5 000 милијарди. 

Беше очигледно од самиот почеток дека овие земји никогаш не можат да ги вратат овие 
огромни кредити. Но ова не беше намерата на американските банкстери. Земјите од Третиот 
Свет беа принудени како хипотеки на кредитите, да гарантираат со природните ресурси во 
случај на неисполнување на обврските. На овој начин, подмолните мрачни сили добија 
физичка контрола над светските ресурси. Како резултат на тоа, Американската фракција на 
Рокфелер стана многу помоќна од европската фракција на Ротшилд, од која првично 
произлезе. 

Со цел да не бидат способни да ги вратат своите кредити назад, мрачните сили и нивните 
тајни служби се грижеа земјите од Третиот Свет да се вплеткуваат во граѓански и други 
катастрофални војни или беа дури и директно напаѓани од страна на Владата на САД, која 
секогаш им служење на интересите на мрачните сили. Кога земјите од Третиот Свет почна да 
пропаѓаат една по друга, и стана очигледно дека тие не можат да ги платат кредитите, 
Американскиот банкстери отидоа кај шеиците и им открија дека ги изгубиле нивните 
инвестиции. 

Ова сценарио можеби му звучи доста познато на читателот. Тоа беше само пред две години, 
кога Вол Стрит банките пропаднаа. Веднаш потоа тие ја уценуваа американската влада, тие 
да ја санираат или во друг случај ќе им ја уништат економијата. Како и секој вистински 
мафијашки шеф, тие секогаш го користат истиот аргумент: "Или направи го она што ти 
велам, или ..." Вашингтон одтогаш изгласа два огромни фондови за спасување, плус два 
дополнителни фондови за спасување од страна на FED (федерални резерви), именувани со 
еуфемистички финансиски жаргон како "Квантитативно Олеснување ", како QE1, QE2 ... 
QE3. Се разбира сите овие мерки се направени на сметка на даночните обврзници. 

Државниот буџетски дефицит на САД оттогаш се  вивна во висина. Финансиската криза ја 
осиромашни средната класа на Америка и речиси ги уништи веќе сиромашните луѓе кои 
сочинуваат една третина од Американската популација. Само неколку богати стана побогати. 
Ова е моменталната катастрофална ситуација во оваа земја. Сега назад на нашите шеици. 

Кога шеиците сфатија дека тие биле уништени некаде во 80-тите години, тие беа исплашени 
до смрт и беа подготвени да направат сè што Американскиот банкстери ќе им предложат да 
си ги вратат богатството. Не се случи да шеиците ја стават вината врз нивните банкари, 
зашто овие мрачни сили имаа водоотпорно алиби: "Ние не можеме да направиме нешто за 
вашите загуби. Светскиот поредок треба да се обвинува за тоа. Ние немаме влијание врз 
политиката на земјите од Третиот свет. Ова е до големите сили. Ние не сме политичари, ние 
сме едноставно банкари." 

Тие потоа посочија дека ситуацијата би можела да се коригира, ако шеиците продолжат да 
инвестираат во Американските банки и во индустријата. За возврат тие ќе добијат современо 
оружје за да се заштитат од непријателските држави, кои се закануваат на несигурната 
рамнотежа на своите марионетски режими. Американските мрачни сили укажуваа на Иран, 
каде неодамна беше соборен шахот и стана исклучително непријателски настроен кон САД и 
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соседните арапски држави. Шеици немаа друга опција, туку да го следат советот на нивните 
ограбувачи и да им ги дадат уште еднаш своите пари за да си го спасат нивниот лагоден 
начин на живот. 

Во меѓувреме Aмериканскиот банкстери одлучиja да измислат некои нови измамнички 
практики со цел да се создадат нови пари откако се потрошат заштедите на шеиците. Ерата 
на деривативи и други егзотични "финансиски оружја за масовно уништување" започна. 
Сепак, дури во касните 90-ти години се покажа дека оваа подмолна финансиска практика 
навистина може да експлодира. 

Во меѓувреме, црните сили во САД развија второ сценарио со цел да се задржат шеиците 
заложници на нивните крволочни планови, зашто тие почнаа да се чувствуваат опипливо 
непријатно со махинациите на нивните нечесни банкари, кои сега почнаа полека да се 
разоткриваат. 

Буш постариот, главниоит претставник на Американските мрачни сили, одлучи да ја покрене 
првата војна во Ирак. За таа цел, Американците му предложија на нивниот застапник и ЦИА-
агентот Садам Хусеин да го нападне Кувајт, за подоцна да го победи на спектакуларен начин 
во фиктивна војна која официјално беше дизајниран во мас-медиумите само како причина за 
да се спасат беспомошните шеици. Некои од наводните злосторства на ирачки војници во 
Кувајт беа снимани во Холивуд како што подоцна беше откриено од страна на 
истражувачките новинари. 

На овој начин, црните сили со ленти и ѕвезди, им покажаа на шеиците на очигледен начин 
колку била несигурна нивната ситуација и беа потребни неколку аргументи да ги убедат дека 
тие можат да преживеат само под воениот чадор на САД. По првата војна во Ирак во 1991 
година, шеиците се откажаа од нивните суверени права, сакале или не, на новата светска 
сила што се појави по завршувањето на Студената војна. Важно е да се забележи дека оваа 
криминална војна беше можна, само бидејќи Советскиот Сојуз веќе пропаднаа и не 
претставуваше било каква нуклеарна закана за САД во тоа време. 

Откако мрачните Американски сили практично ги лапнаа богатите со нафта арапски земји од 
шеиците, тие станаа уште поалчни. Втората војна во Ирак и војната во Авганистан треба да 
се толкува во смисла на овие факти. Авганистан беше од стратешка важност бидејќи таму 
беше изграден гасовод со американски фирми, за транспорт на нафта од поранешните 
Советски републики во Централна Азија. Познато е дека Ирак има огромни резерви на 
нафта, и неговиот диктатор беше агент на ЦИА кој би можел лесно да се манипулира. 

Она што арогантните Американски црни сили неправилно го пресметаа, беше жестокиот 
отпор на Ирачкиот и Авганистанскиот народ против инвазијата. Ова е парадигматично за 
тактиката на сите мрачни сили. Тие беа навикнати за толку долго време да ја контролираат 
оваа планета и човештвото на неограничен начин, што тие не можат да си замислат ситуација 
во која рамнотежата на моќта би можела да се промени. 

Сегашните револуции во Арапскиот Свет се логична последица на оваа криминална 
економска измама на Американските банкстери која беше дополнително отежната со 
криминалните политики на инсталираните куклени режими на Блискиот Исток на сметка на 
угнетените и осиромашени Арапи. 

Ентитети кои живеат во целосно одвојување од Изворот не се навикнати да се снаоѓаат во 
сосема нова ситуација, на пример, каде што Силите на Светлината имаат влијание. Тие биле 
навикнати да живеат во мрак со еони на времето и да стават окови на човештвото на таен 
начин без да наидат на некоја жестока опозиција од било кого. 

Додека сите нивни омразени планови се распарчат во последните неколку години, црните 
сили сега стануваат беспомошни. Од почетокот на оваа година тие практично ја изгубија сета 
нивната моќ ефикасно да манипулираат со луѓето. После нивното целосно предавање, 
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најверојатно околу пролетната рамноденица на 2011 година, настаните што водат до 
Вознесение ќе се забрзаат на драматичен начин во текот на истата година. 

Оваа брза екскурзија во неодамнешното економско минато на човештвото имаше за цел да се 
освежи историско сеќавање на читателот и да му послужи како мапа која ќе го води низ сите 
човечки злосторства и гнасотии што се извршени од страна на мрачните сили во последните 
неколку децении пред да Вознесението, зашто многу од овие факти ќе бидат откриени во 
текот на оваа година. Вистината за човештвото и контролорите ќе им овозможи на луѓето да 
се направат јаснен избор - или да одат во рајот или да имаат повеќе од истиот пекол на 
планетата Б која ќе остане под целосна контрола на Силите-Што-Се. 

* 

Широкото воведувањето на бројни деривативи и други виртуелни финансиски производи во 
90-тите години ја отвори вратата за неограничена измама од светски размери. Оваа практика 
беше олеснета од страна на новата глобализацијата на светската економија по колапсот на 
комунистичкиот систем во 1990 година -1992. Како последица на тоа, светската инфлација 
почна да расте експоненцијално. Ова би можело да се забележи во досега невиденото 
бранување на сите пазари на капитал во текот на последната деценија на вториот милениум. 
Дау Џонс индексот се зголеми за пример, од 2500 поени во 1990 година на речиси 11.000 
поени до крајот на вториот милениум. 

Но, новото ниво на глобална финансиска измама ја измести светската економија кон 
поголема нерамнотежа меѓу светската инфлација и материјалното производство. Условите на 
деструктивна интерференција на сите нивоа на економски трансакции стануваа поизразени 
секоја година, и тоа може да се мери со растечките прекумерни бонуси на банкстерите. 

Фреквенцијата на финансиски кризи што ја зафатија глобалната економија ги надмина сите 
претходни искуство досега. Помеѓу 1997 и 2007 година светската економија претрпе две 
големи рецесии, Азиската криза од 1997-1998, вклучувајќи ја и кризата на хеџ фондовите, и 
кризата од 2001-2003, кои беа проследени со најголема депресија од Големата Депресија, 
која започна во 2007 година и се уште трае. Во кратките периоди на лажно опоравување 
помеѓу кризите, темелите за следната криза се поставуваа во експоненцијално растечката 
криминална енергија, како што тоа беше случај во периодот меѓу 2004 и 2006 година, кога 
хипотекарната криза беше намерно поттикната. 

Оваа последна криза ќе заврши со целосен крах оваа година и ќе ги елиминира сите 
финансиски структури на Орион монетарниот систем и ќе доведе до колапс на 
капиталистичкиот економски поредок, како што е познат за последните 200 години. 

* 

Износот на виртуелните деривативи во моментов ја надминува многу пати реалната вредност 
на индустриското производство во светот. Овие деривативи се лажни методи на создавање 
пари од долгови или редок воздух. Тие ја фалсификуваа светската инфлација до уште 
поголема мера отколку фракционото банкарство. Второво беше преименувано во исто време 
во финансиски жаргон "прекумерна потпора(левериџ)" на долгови и токсични заеми од редот 
на 30-40 пати, како што беше официјално објавено на почетокот на сегашната депресија. Ова 
значи дека банките практично немаат резерви во моментов за да ги покријат загубите. 

Во прилог на вистинската експлозија на виртуелни деривативи без секаква вистинска 
вредност, прекумерната потпора на банките итро придонесе на нивните вистински 
несолвентност од октомври 2008 година. Вкупниот износ на токсични заеми на најголемите 
Американски банки се очекува да биде меѓу 2,5 и 5 трилиони $. Оваа сума, сепак, е кикирики 
во споредба со износот на виртуелните колатерални стандардни обврски (CDO) што овие 
банки ги креираа во криминалното однесување во текот на последната деценија. 
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На врвот на сегашната депресија, износот на CDO беше проценет дека е од ред на 600-650 
трилиони $, што е 40 пати поголем од реалното индустриското производство на светската 
економија мерено како дел од БДП (една третина од светскиот БДП од околу 45 трилиони $). 
Овие виртуелни осигурителни производи се главно создадени од страна на американските 
банки. Десетте најголеми Американски банки имаат издадено и поседуваат околу 90% од 
сите финансиски изведници во светот. ЈП Морган сам има вкупно CDO од 95 трилиони $. 
Оваа сума е илјада пати поголема од капитализацијата на оваа банка на Њујоршката берза. 

Во исто време оваа банка го држи мнозинство од сите дефицити на пазарот на сребро. 
Сегашната кампања "Уренете го ЈП Морган, купете сребро", инициран од страна на 
критичарот-новинар за финансиски работи Макс Кајзер (Руската телевизија), на крајот може 
да доведе до банкрот на оваа финансиска тврдина на Американските мрачни сили. Овој 
настан несомнено ќе го одврзе крахот на светскиот финансиски систем. 

Ова е еден можно сценарио, како финансискиот колапс може да започне оваа година. Но, 
постојат многу други веројатности што сигурно ќе интерферираат за да креираат идеални 
услови на деструктивна интерференција во банкарскиот сектор и ќе го предизвикаат овој 
настан. Тука ја имаме истата ситуација како во познатата изрека дека "сите патишта водат 
кон Рим", особено во времето на неговото распаѓање. 

Сите CDO, сребро и други дефицити, и сите нерешени средства и заеми што големите банки 
ги прифатија како "токсични заеми" се изземени од нивниот официјални билансни состојба 
од 2008 година со експлицитна дозвола на САД и другите западни влади. Инаку тие 
требааше да прогласат стечај пред три години. Откако Американските и меѓународните 
банкстери ги открија предностите на создавање виртуелни финансиски производи од редок 
воздух, тие сега го измислија "креативното сметководство", што е уште една еуфемизам за 
дрска измама. 

Во нивните отворени криминални активности тие се активно поддржани од страна на 
централната банка ФЕД, која е во приватни раце од овие банки (*Сопствениците на FED се 

сопственици и на свои банки). FED (Банката на федерални резерви на САД) фиктивно откупила 
многу токсични долгови од овие банки од 2008 година, но го чуваат нивниот обем како тајна 
за јавноста. Доверливи финансиски експерти се убедени дека FED е веќе несолвентна, без 
оглед на фактот дека таа може да се создаде милијарди долари со еден клик на компјутерот, 
како што нејзиниот претседател, познатиот "хеликоптер-Бен", гордо објави пред сенатот на 
САД . 

Оваа финансиска ситуација е дополнително отежната со фактот дека сите големи купувачи 
на американски долг, како што се Кина, Јапонија, Русија и други земји престанаа да купуваат 
од американскиот-трезор и се одлучиле да го заменат доларот како светска валута за размена 
со кошница од нивни сопствени валути. 

Додека финансискиот банкарски систем е де факто несолвентен од 2008 година и може 
единствено да постои заради мерки за поддршка на животот, на сметка на даночните 
обврзници, банките продолжија со измама и им плаќаат на нивните вработени огромни 
бонуси и плати, ($ 500,000) во просек за сите Вол Стрит банкстери во 2010 година), кои се 
десет пати поголеми од просекот на платите на квалификувани инженери во американската 
индустрија. 

Во исто време, долгот на американската нација се вивна во височина. Кога сите неподмирени 
долгови на федералната влада, на локалните влади, на здравствениот систем,  на системот за 
изнајмување, приватниот долг на граѓаните итн., се земат во обзир, вкупниот долг, како што 
е пресметан од страна на експерти, го достигна застрашувачкиот износ од 200 трилиони, што 
е 13 пати повеќе од бруто домашниот производ на оваа финансиски руинирана земјата. 

Оваа сума се уште е само една третина од вкупниот износ на виртуелни деривативи, кои 
Американските банки ги поседуваат или ги пуштиле во оптек низ целиот свет. Голем дел од 
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нив е во сопственост на странски држави и инвеститори. Откако  САД се сруши оваа година, 
тие ќе мора да ги намалат цените на своите американски инвестиции и ќе прогласат стечај. 

Оваа мешавина на негативни трендови ќе создаде совршена бура во финансискиот систем 
оваа година. Сите параметри укажуваат на дното - дното во смисла на тотално уништување 
на Орион монетарниот систем во светот. Ова ќе биде најкреативниот и ослободувачки чин во 
историјата на човештвото. 

* 

Од овој краток економски преглед некој лесно може да заклучи дека условите на 
деструктивна интерференција во финансискиот сектор веќе долго време стигна до крајната 
точка, каде што смртоносниот цунами бран може да се ослободи во секој момент наскоро и 
да ги избрише сите средства на банките и другите корпорации, вклучувајќи ги и заштедите 
на луѓето. 

Намерата на мрачните сили беше да го активираат овој настан по нивна желба, со цел да го 
осиромашат населението во светот со еден удар и така да воведат Нов Светски Поредок. Ова 
беше измамувано од страна на Силите на Светлината во бројни прилики. Тие намерно го 
одложуваа светскиот финансиски крах за оваа година, кога мрачните сили ќе бидат целосно 
хендикепирани од новата високо фреквентна енергија на земјата и нема да имаат повеќе моќ 
да ги промовираат своите подмолни планови. Антихристот, Ѕверот, конечно мора да се 
предаде. 

Предноста на одложување на финансискиот крах за оваа година има неколку тактички и 
стратешки предности од гледна точка на будење на човештвото и Силите на Светлината, кои 
се вистински чувари на легитимните аспирации на сите човечки инкарнирани лица: 

1) Рушењето ќе се одржи во многу краток временски период и ќе ја избрише моќта на 
мрачните сили во финансискиот сектор, кој секогаш бил нивно упориште. Овој настан 
ќе биде толку убедлив што експроприраната финансиска Елита не ќе биде во можност 
да врши било каква опозиција или да ги поткопува следните реформи, како што секогаш 
правеле во минатото. 

2) Одложувањето на рушењето за покасен датум ќе го скрати периодот на страдања за 
време на Крајот на Времињата. Маките на човештвото така ќе бидат скратени во 
временска димензија. Недостатокот на какво било спротивставување од страна на 
мрачните сили ќе овозможи непосредна примена на едноставни, само системи на храна 
и размена на производи, како би се задоволиле потребите на населението по крахот. Во 
многу места едноставни системи за размена ќе се спроведуваат кои ќе бидат директно 
контролирани од страна на народот. Никаква злоупотреба или корупција од страна на 
некои алчни лица нема да биде дозволено за време на Крајот на Времињата. 

3) Временската точка на финансискиот крах ќе се совпадне со времето на откритија, кога 
сите криминални дела на мрачните сили ќе бидат објавени во мас-медиумите.. 

Оваа стратегија, меѓутоа, има некои недостатоци. Времето на откритија и духовна еволуција 
е многу покусо отколку што беше претходно предвидено од страна на Силите на Светлината. 
Драматиката и интензитетот на претстојните настани, од друга страна, ќе создаде поволна 
ситуација, каде што тепихот ќе биде многу ефикасно повлечен од под нозете на политичката, 
финансиската и економската Елита, така што тие нема повеќе да имаат можност да се 
мешаат во формирањето на новата судбина на човештвото. 

Целосната моќ ќе им биде дадена на луѓето. Тие ќе бидат водени од страна на некои 
вознесени учители и просветлени светли работници, кои ќе работат во тесна соработка со 
Силите на Светлината. Последниве ќе се покажат оваа година, откако тие го одложија својот 
"прв контакт" со човештвото за последниве три години. Причината за ова доцнење е што 
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мрачните сили се длабоко вкоренети во човечкото општество и немаат намера да се откажат 
од својата моќ без создавање хаос на Земјата и истребување на многу луѓе. 

Оваа опасност сега е ефикасно избегната и веројатноста за прв контакт стана сигурност. 
Натрупувањето на поволни енергии на Христосова свест експоненцијално расте после 
отворањето на ѕвездената порта на 10.10.10 и најверојатно ќе еруптира околу Рамноденица 
оваа година, кога последниот бран на Христосова свест ќе биде ослободен. Паралелно со 
овој феномен, има илјадници други енергетски настани и процеси кои градат услови на 
конструктивна интерференција за земјата и човештвото да се соединат со високо 
фреквентните енергии од 5та димензија во склоп на подготовките за финалното Вознесение. 

* 

Целосното финансиско уништување на Орион монетарниот систем и колапсот на сегашниот 
капиталистички поредок неизбежно ќе ги поткопа темелите на западниот тип на национална 

држава, која е базирана на три столба: на фискалниот систем, системот на изнајмување, и 
на здравствениот систем. Фискалниот систем, со сите свои гранки, собира околу 45-55% од 
националниот БДП на земјите од Западните, индустријализирани земји. Здравствениот 
систем прави 16-19% од БДП на секоја земја и систем за изнајмување е од ист ред како 
здравствениот систем. 

Сите три системи ќе се скршат веднаш после финансискиот крах. Ова ќе доведе до 
укинување на националната држава во сегашната парична форма. 

Националната држава е главна причина за поделба на инкарнираните човечки ентитети на 
земјата. Тоа е главната причина за сите војни кои хронично го уништуваат човештвото и го 
попречија неговиот напредок. Исто како Орион монетарниот систем, националната држава 
беше намерно воведена од страна на Силите-Што-Се/Анунаки за да се задржат 
инкарнираните ентитети во тотална послушност и во состојба на постојани несреќи. 

Поради оваа причина тие, Анунаки (Орион Рептилијанците), вовеле многу одамна, многу 
различни јазици и намерно ја создале познатата "Вавилонската конфузија на јазиците" (на 
германски "Babylonische Sprachverwirrung") меѓу луѓето. 

Сегашните национални држави историски еволуирале околу такви јазични популации, кои 
биле, во голема мера, поделени со јазични бариери од своите соседи. Онаму каде 
националните држави вклучуваат малцинства врз основа на различни јазици, оваа јазична 
поделба секогаш доведувала до трајни војни и национални катастрофи. Историјата на 
балканските држави е парадигматична за овој тренд. Овие националистички несогласувања 
беа бесрамно експлоатирани од страна на големите сили да ги промовираат своите 
егоистички империјални цели во  целиот свет. Ова всушност беше падот од благонаклоноста 
на човештвото за многу илјади години. Крајот на Времињата конечно ќе го прекине овој 
маѓепсан круг на непрекинати војни и уништувања. 

Ова е дел од секупниот божествен план за Вознесението на човештвото во Крајот на 
Времињата. Бидејќи тековната цивилизација е производ на сите погрешни човечки идеи за 
одвојување од Сè-Што-Е, сите структури се исто така многу нестабилни и мора да бидат 
укинати за време на Крајот на Времињата. Ова уништување ќе биде реализирано во текот на 
оваа година. Следната година ќе биде целосно посветена на подготовка на човештвото за 
Вознесение и ќе претставува анти-кулминација на деструктивните настани што ќе се случаат 
оваа година. 

Нема практично ниту една социјалната структура во сегашното општество кое не е 
искривена од погрешната идеја за поделба. Ваквите системи веќе нема да постојат во 5та 
димензија после Вознесението. Затоа, тие мора да се отстранат во текот на оваа година, така 
што луѓето да можат да почнат да се прилагодуваат на новите услови, кои ќе ги искусат по 
Вознесението. Колку се помало попречувањата од надворешниот свет, толку е повисоко 
нивото на интроспекција и духовна еволуција на инкарниран лица. 
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Човечките суштества никогаш нема да можат да ги спознаат сите стапици и грешки на 
Орион монетарниот систем кој ги кова нивните основни стравови за опстанок, освен ако тие 
се ослободат од нив во нивните дневни активности и да започнат да живеат во состојба на 
вистинско духовно изобилство. Вистинското изобилство е секогаш духовно. Сè-Што-Е е 
Дух, тоа е "Weltgeist"(*Светски дух) (Плотин), а не Zeitgeist"(*Дух чувар)  на Мамон. 

Финансискиот крах најверојатно ќе се случи по пролетната рамноденица и ќе доминира со 
светските настани во текот на целото лето. Светскиот финансиски поредок ќе биде прекршен 
околу 11.11.11 кога последиот, но еден ѕвезден портал ќе се отвори. Овој датум ќе ја најави 
завршната фаза на припремите за Воздигнување. Има многу малку време. Како 
времето/фреквенција f ќе се забрзува експоненцијално во наредните месеци, неговата 
реципрочна вредност - конвенционалното време t - ќе биде значително скратено, така што 
идните настани, за кои зборуваме, ќе изгледа дека настануваат во многу забрзан мод. 

 
  

26. Теоријата на Макроекономија Промовира Орион Монетарен Систем 

 

Не е целта на авторот да претстави академска дискусија за макро и микроекономските 
фактори кои ќе го предизвикаат претстојниот финансиски колапс. Оваа заложба е остварена 
пред многу години, кога тој ги интегрирал големите економски учења на модерните 
времиња, како што е теоријата на Кејнс за анти-циклична фискална регулатива и 
монетаризмот (првично Австриска Школа за Економија), врз основа на новата теорија од 
Универзалниот Закон на едноставен аксиоматски, јасен начин, кој исто така може да се 
разбере од не-специјалисти. Краток преглед на неговите предавања може да се најде на 
интернет на Германски јазик. 

Во оваа дискусија тој ќе достави доказ дека сите економски теории кои се елаборирани во 
последните 150-200 години, откако почна модерниот капитализам, доведоа до развој на 
светската инфлација, која ја поткопува стабилноста на секоја јавна економската активност 
и ја поддржува идејата на Силите Што Се да воспостават Нов Светски Поредок. 

Двете теории беа создадени во две земји, од каде што големите фракции на мрачните сили 
оперираат на земјата - на Ротшилд во Велика Британија и Рокфелер во САД. Тие се, сепак, 
застапници, човечки робови на Силите Што Се, на Безбжните Шест од империјата Орион. 
Низ историјата, овие семејства, кои, главно ги сочинуваат рептилски менувачи на обликот, се 
натрупале со огромни сили кои тие ги злоупотребуваат во речиси секоја прилика. Историјата 
на нивните злосторства треба да бидат тема на многу книги и откритија. 

На ова место, важно е да се забележи дека тие биле промотори на две основни макро-теории 
кои доминираат врз тековните економски и политички одлуки - теоријата на Кејнз за анти-
цикличната интервенција на националните влади за време на рецесија и теоријата на 
монетаризам од Милтон Фридман и Чикашката школа која ја промовира идејата за 
независна централна банка која треба исклучиво да ја регулира економијата, со помош на 
променливи каматни стапки. Политичката верзија на монетаризмот е исто така познат како 
неолиберализам. 

* 

По негативните искуства за време на Големата Депресија, кога банките ги ограничиле своите 
кредитни активности и ја влошиле кризата со создавање на "скапи пари", Кејнз сугерирал 
дека владата треба да ја преземе водечката улога во економска криза, која редовно се случува 
во капиталистички тип на економија . Тој посочил дека во време на рецесија е погодно за 
националната влада да направи долгови и да ја наголеми понудата на пари за да се 
стимулира индустриското производство и потрошувачка. Кога економијата почнува да расте, 
државата ќе им го врати долгот со повисоки приходи што ќе ги собире во текот на годините 
на раст. Ова е суштинскиот пристап на Кејнс-овиот анти-цикличен пристап за навигација на 



86 

националната економија преку фискално стимулирање, по трнливиот капиталистички пат на 
успони и падови, на успеси, пропасти и безнадежности. 

Овој совет сепак заврши многу подалеку од обична препорака на Кејнз. Теоријата на Кејнс 
беше злоупотребена од страна на сите земји од Западните влади, кои ги создадоа новите 
фискални долгови, но во периоди на економски раст. Сегашната катастрофална фискална 
ситуација во Велика Британија и САД е резултат на оваа неограничена и некритичка 
имплементација на Кејнз-овата анти-циклична теоријата на владина интервенција за време на 
рецесија, а исто така и во време на економски просперитет. 

Оваа теорија беше многу популарна во повоениот период и беше претерано применувана од 
сите западни влади. Како резултат на оваа некритична имплементација, стапката на 
инфлација во 60-тите и 70-тите години беше двоцифрена во повеќето развиени земји. 

Тешкотиите на владите да ја задржат инфлацијата предизвика контра-движење на 
монетаризам, која беше продолжение на главните идеи на Австриската школа за економија а 
понатаму пропагирано од Лондонската школа за економија, која е целосно под прикриено 
влијание на семејството Ротшилд. Американската филијала на ова економско учење била 
Чикашката школа за монетаризам која беше спонзорирана од страна на фракцијата на 
Рокфелер. Затоа не е случајно тоа што сегашниот претседател на САД доаѓа од овој град. 
Нивниот главен аргумент беше дека државата и владата не треба да интервенираат за 
регулирањето на националната економија преку создавање на фискален долг, туку треба да 
го остави тоа на регулаторните сили на слободниот капитализам. Ерата на нео-либерализмот 
беше родена. 

За таа цел монетаристите предлагале независна централна банка која треба да добие  
ексклузивно право да ја прилагодува понудата на пари во време на рецесија и раст со 
користење на променливи каматни стапки. На овој начин на Централната банка ќе биде во 
можност да креира "евтини" или "скапи пари" и на тој начин да  ја регулира понудата на 
пари. 

Во рецесија, централната банка би ги намалила каматните стапки и би се создале евтини 
пари. Евтините пари ќе ја наголемат понудата на пари, бидејќи компаниите ќе бидат склони 
да позајмуваат повеќе пари за инвестиции, и ова ќе ја стимулира економијата. Во време на 
раст, каматните стапки на централната банка би се зголемиле. Скапите пари автоматски ќе ја 
ограничат понудата на пари и економскиот раст нема да доведе до инфлација и финансиски 
надувувања поради прегревање на економијата. Токму тоа се случи кога Кејнс-овата анти-
циклична фискална интервенција беше имплементирана од владите во време на економски 
раст. 

Двете теории беа првично наменети за промовирање на скриената агенда на мрачните сили и  
на тој начин наменети да се постигне спротивен ефект од она што теоретски го проповедаат. 
Академската шминка на овие теории практично ги заспа сите истакнати економисти до 
денешен ден во однос на нивната вистинска функција. 

Теоријата на Кејнс беше бланко чек за западните влади да создаваат нови фискални долгови 
на сметка на даночните обврзници и на тој начин да ги осиромашуваат. Даноците достигнаа 
во 60-тите и 70-тите години педесет и повеќе проценти од приходите од работната 
популација во западните земји, додека корпорациите беа ослободени од повеќето даноци. 

Орион монетарниот систем на прво место е економски систем на големите корпорации, кои 
се управувани преку хиерархиска структура и може лесно да се контролираат од страна на 
Силите Што Се, кои се на врвот. На пример, тие можат да го заменат секој извршен директор 
или менаџер со послушен клон создаден преку генетски инженеринг или со рептилски-тип 
кој ја менува формата, кој ќе ја промовира нивната скриена агенда од врвот без проверки и 
баланси. 
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Иако владите се состојат од избрани претставници, тие во реалноста, исто така ја извршуваат 
скриената агенда на црните сили, но сепак, во помала мера. Процентот на клонови меѓу 
политичарите е нешто помал од оној на извршните директори, бидејќи политичарите работат 
во центарот на вниманието на медиумите и таквите замени преку клонови не можат секогаш 
да ги исполнат барањата на соодветна камуфлажа која не може да се препознае од масите. 

Без обзир на се, важно е да се повтори дека вистинските влади на сите Западни демократии 
се скриените влади на мрачните сили, како што се Трилатералната Комисија и Советот за 

Надворешни Работи во САД, или Билдерберг во Европа, кои ги влечат конците зад сцената, а 
не официјално избраните. Тие се оние кои ја носат конечната одлука во однос на фискалната 
или било која друга национална политика. 

Финансиската и социјална политика на сегашната кукла од црн претседател во Белата Куќа 
(уочи ја симболиката на "црно-бело" за сегашната двојност на човечкото искуство) е 
парадигматична за облик на скриена политичка агенда која им служи само на интересите на 
на финансиската Елита, каде што можат да се најдат повеќето од црните сили: Црн 
претседател за црни сили – каква иронија! "Да, можеме" - да ве излажиме во секое време!" 
беше нивниот последен арогантен плач и промислена шлаканица за неукиот американски 
електорат. 

Ова објаснува зошто теоријата на Кејнс беше користена како алиби од страна на скриените 
влади за задолжување на сите национални држави дури и во време на пораст и за пренос на 
овој долг кон даночните обврзници, или преку гласање повисоки даноци или преку програми 
за штедење. На тој начин луѓето лесно може да бидат осиромашени на таен начин со 
префрлување на вината врз владејачките партии, кои секако можат да бидат заменети во 
текот на следните избори. Со помош на оваа политичка шарада, скриените влади ги 
подготвуваат луѓето од Западните земји за нивната улога на идни робови на Новиот Светски 
Поредок. 

За да ја постигнат оваа цел, тие прво ги направија нив фискални робови на националната 
држава. Во вториот чекор, црните сили има намера да ги елиминираат националните држави 
со предизвикување светски финансиски и економски колапс што ќе веди до неисполнување 
на обврските на западните држави. Оваа цел беше речиси постигната во 2008 година, но 
тогаш беше ублажена со скриена интервенција на Силите на Светлината. 

За таа цел, црните сили ја употребија теоријата на монетаризам во вториот чекор за да се 
прикријат нивните вистински намери. Оваа теорија им даде на централните банки 
неограничена финансиска и политичка моќ која не се санкционира од никој независен орган 
како што е законски. Портата за сите видови измамнички практики на највисоко 
меѓународно ниво е широко отворена. Масовно беа основани оф-шор компании кои работат 
надвор од секакви национални закони, каде што сите пари на луѓето може да бидат 
нелегално префрлени. 

Политичките напори, кои беа направени за контрола на паричните штети, беа осудени како 
опструкции на слободната капиталистичка економија од Силите Што Се и нивните 
потчинети во медиумите, и нема шанса да станат национални закони. Три години по крахот 
во 2008 година и бројни меѓународни состаноци на Г-8 и Г-20, придружени со силни најави 
за конечна контрола на светските шпекулации со пари на финансиските црни сили, ништо не 
е практично направено за да се спречи нивната глобална измама. 

Basel III, новиот банкарски сметководствен систем, беше на пример завршен и одложен за 
периодот после Вознесението. Ве молиме да забележете дека сите важни реформи, кои 
избраните влади гласно ги најавуваа во последните неколку години за да се справат со 
тековната финансиска и економска криза, беа закажани за после 2012 година со целосно 
знаење за претстојното Вознесение. Само глупавата јавност и новинарите не се свесни за 
оваа "временски-зависна" измама. 
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FED (Банката на федерални резерви на САД), е главниот инструмент на американската 
финансиска Елита, го изврши секој можен криминал да ги направи своите сопственици, Вол 
Стрит банките, побогати за сметка на Американскиот народ. "Enrichez vous!" (Уживај или 

збогати се!) беше повикот на мрачните финансиски сили во текот на последните две децении, 
што одекнуваше низ целиот свет. 

Кога дојде финансискиот колапс во 2008 година, конците од избраните влади-кукли во 
Западниот свет не можеа да бидат скриени за јавноста, откако се објавија огромни суми на 
еден по еден огромните финансиски фондови за спас во име на големите банки – независно 
дали тоа се американски или европски банки, дури и во време кога стандардот на многу 
национални држави стана опасност. Драконските (забележете ја семантичката идентичност 
на зборот "драконски" со економската политика на Орион Рептилијанците од соѕвездието 
Драко) програми за штедење во Грција, Англија, Ирска, Шпанија, Португалија, и многу 
други западни земји објавен во 2010 година, сепак, нема да ги спасат од паѓање во бездната 
на нивниот огромен фискален долг. 

Но, овие Драконски (Рептилијански) програми за штедење веќе запалија револуционерно 
расположение на погодените луѓе во овие земји, кои почнаа да ги распознават појасно 
тајните методи на нивните господари, прво нив да ги осиромаши, а потоа да ги зароби под 
знамето на Новиот Светски Поредок. Ова револуционерно расположение ќе експлодира оваа 
година во вистинска револуција на масите. 

Отсекогаш планот на мрачните сили бил да се елиминираат националните држави со нивно 
осиромашување и делегирање на нивните суверени права на нова меѓународна институција, 
на пример, на Обединетите Нации за кои се планирало да ја извршуваат моќта на Новиот 
Светски Поредок на почетокот. Обединетите Нации секогаш биле цврсто во рацете на црните 
сили, кои ги контролираат преку нивните Њујоршки банки кои се во близина, а чија 
политика секогаш била да ги подмитуваат и корумпираат повеќето од претставниците во 
оваа меѓународна институција. 

Ова сценарио веќе е тестирано во помал обем со создавањето на Европската Унија. Таа 
неодамна доби устав кој беше пазарен од нејзините подмитени политичари зад затворени 
врати и не беше одобрен од страна на електоратот на слободни избори. Овој Устав и 
извршните ЕУ институции, кои се назначени од страна на скриените влади на овие земји 
веќе фрлија во вода многу суверени права на луѓето од ЕУ-нациите, кои не се дури ни свесни 
дека ги загубиле основните права. Новиот Светски Поредок требаше да дојде на сличен 
начин, како "крадец во ноќта" и да ги фати масите на спиење. 

Во овој контекст, важно е да се забележи дека создавањето на ЕУ е дел од Ротшилдовиот 
план за воспоставување на Нов Светски Поредок, и беше промовиран од Билдерберг групата, 
која беше набрзина собрана по Втората светска војна. Оваа тајна организација има свои раце 
во речиси сите важни политички одлуки во Западна Европа и во многу други места низ 
светот. На сите лидери на важните европски држави им е потребна почетна потврда од 
Билдерберг групата, пред тие да бидат номинирани за избори. 

* 

Оваа информација беше дадена да се објасни како западните влади беа користи од страна на 
мрачните сили да се кова финансискиот колапс на нивните земји со спроведување на 
теоријата на Кејнс за анти-циклична интервенција на прекумерен начин. Оваа теорија 
никогаш не била со намера да воспостави стабилен економски раст во корист на масите, како 
што авторот можеби верувал, туку да се промовира скриената агенда на Силите Што Се. Ова 
е подмолна економската политика на Орион империјата, која успешно била спроведена на 
многу планети во оваа галаксија со цел да го потчинат нивното инкарнирано население. Овие 
рептилијанци имаат големо искуство во тоа. 



89 

Примената на теоријата на монетаризам не беше помалку страшна. Прво и основно, Чикаго 
момчињата, духовните татковци на оваа теорија, заборавиле да и кажат на јавноста дека 
централната банка, на која тие сакаа да и дадат неограничена економска моќ во својата 
теорија, не беше централна банка на американскиот народ, туку приватна банка ФЕД, која е 
во сопственост на банките на црните сили на Вол Стрит. 

Подеднакво важен беше фактот дека скриените влади и финансиската Елита немаа намера да  
користат променливи каматни стапки на централната банка за да промовираат вистински 
економски раст, туку да ја зацврстат позицијата на финансискиот сектор во целокупната 
економија преку создавање монополски меѓународни банкарски корпорации. На крајот на 
краиштата, ова доведе до неизвесната ситуација на "премногу голем за да пропадне", со која 
црните сили ги уценуваа избраните влади на западните земји. Овој Дамаклов меч се уште 
виси над главите на избраните влади и дефинитивно ќе падне оваа година за да го ослободи 
финалниот крах на Орион монетарниот систем. 

Со цел да се зајакне позицијата на финансиската елита, Гринспен (Greenspan) и неговиот 
наследник Бернанке ги намалија каматните стапки за долги периоди, со цел да се создадат 
шпекулативни балони, од кои банки профитираа од создавање на лажни финансиски 
производи и нивна продажба на останатиот дел од светот. Дури и кога ФЕД ги зголеми 
каматните стапки, како што тоа беше случај во раните 80-ти, банките беа само институции 
кои профитираа од овие високи каматни стапки, додека населението дополнително беше 
осиромашено. 
Во моментов, Американските банки позајмуваат пари од ФЕД со нула каматни стапки и 
купуваат обврзници со 3-4%. Разликата е платена од страна на американскиот народ како 
послушни даночните обврзници. Ова е најголемата измама, која секоја земја би можела да ја 
создаде, и тоа се случува пред очите на сите американски граѓани, кои требаше да бидат 
револтирани многу поодамна против овој очигледен криминал. 

Затоа, не е претерано да се каже дека нацијата-пронајдувач на сите лажни финансиски 
производи на 20-от век, во исто време, ги пригуши своите граѓани во уште поголема мера 
отколку што тоа го правеа комунистичките диктатури со нивните народи за време на 
Студената војна. Главната разлика е во тоа народите во Источна Европа никогаш не им 
веруваа на нвните црвени диктатори, додека поголемиот дел од Американскиот народ се 
уште верува дека тие живеат во најдемократската и најнапредната земја во светот. Нивното 
слепило и простодушност надминува сè што човештвото доживеало досега. Американскиот 
народ, граѓаните на новата Римска Империја на Модерните времиња, се деградирани на 
духовен отфрлање од страна на нивните црни сили. Каков срам! 

* 

Лајт-мотив на овој есеј е дека Силите Што Се, во минатото, ги фалсификувале сите 
интелектуални или социјални напори на човештвото да се постигне вистински напредок. 
Најподмолни фалсификати биле направени во областа на теоретската наука, како што 
авторот опширно прикажа во оваа дискусија. Ова особено важи за теоријата на економијата, 
која е многу широко застапена во универзитетите и средните училишта, а потоа сите 
природни науки заедно. 

Да не заборавиме дека милиони млади луѓе посетуваат универзитети и средни училишта и се 
задолжуваат за цел свој живот со плаќање огромни трошоци, да учат погрешни економски 
теории, само со цел да се продлабочи состојба на поробување на човештвото. Денешната 
ситуација на Земјата пред Вознесението е, всушност, одвратна, а најодвратна е во САД – 
тврдината на мрачните сили на оваа планета. Затоа, финансискиот и економски колапс ќе 
започне оваа година во оваа земја и ќе го елиминира како светска сила, еднаш за секогаш. 

Во 5та димензија, нема да има земји и нации. Човештвото ќе ја увиди својата вистинска 
природа како галактичка цивилизација на повеќедимензионални суштества. Комуникацијата 
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ќе биде преку телепатија, а пари ќе постојат само во имагинацијата на некои ентитети, кои и 
понатаму ќе заглават со нивните застарени 3d-верувања. 

Овие смешни околности треба да се доживеат на земјата однапред под енергетски 
ограничувања на 3d реалноста за време на Крајот на Времињата. Затоа, не е казна, туку 
привилегија да се биде невработен во ова време и да не се придонесува за продолжување на 
Орион економскиот систем. Тоа не е случајно што стапката на невработеност се удвои во 
западниот свет во текот на сегашната депресија и вртоглаво ќе се зголемува оваа година. Ова 
ќе биде во очекување на условите за живот во 5та димензија, каде што ќе нема потреба да се 
работи за да се преживе, зашто сите ентитети се бесмртни моќни креатори на својата 
судбина. 

Орион Империјата од друга страна го деградирала човештвото до степен масовна работна 
сила. Затоа не е привилегија да се работи за Орион Империја и нивните застапници - 
вработувањето, како што се применува земјата денес, не е основно човеково право, туку 
најподмолен облик на човечко ропство. 

Економското образование на вознесеното населението ќе започне веднаш по Воздигањето во 
мали групи кои ќе бидат обучувани од високо еволуирани ентитети. Може да се замисли 
како некои од сегашните политичари како Обама ќе се разбуди во 5та димензија и да се најде 
себеси како студент во такви едукативни курсеви. Во нивната конфузија тие може да почнат 
да прашуваат: "Каде е Америка? Каде е Европа и што се случи со Белата куќа?" 

Вистината ќе биде дека сите овие политички конструкции и центри на моќ веќе нема да 
постојат во 5та димензија. Воздигнатите ентитети ќе се најдат под надзор исполент со љубов 
на високо еволуирани суштества како што авторот на овој есеј и ќе искусат за прв пат во 
својот живот што навистина значи изобилство ослободено од страв и напор. Но, тоа е друга 
приказна. 
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Завршни забелешки 

  

Овој есеј беше напишан набрзина помеѓу 15 јануари и 15 февруари 2011 година. Имав итно 
чувство дека имам малку време, и дека моето поединечно Вознесение е неминовно. 
Интензитетот и фреквенцијата на моите телесни вибрации го надминаа секое нормално 
човечкото искуство и го направија мојот секојдневен живот во густината на оваа токсична 
планета вистинска тортура. Ова нема никаква врска со убави езотерични долги разговори, 
туку со одредени енергетски реалности, за кои повеќето просветлени работници практично 
немаат идеја, бидејќи тие се уште не ги искусиле. Пораките кои тие ги канализираат молчат 
за ова прашање. 

Ова може да се промени за некои од нив во наредните месеци, кога интензитетот на 
космичките зраци што ќе ја осјае земјата експоненцијално ќе се зголеми и ќе започне 
Големото Чистење пред Вознесението. Тоа нема да биде убаво искуство за повеќето 
човечки ентитети, бидејќи во себе кријат многу негативност од своите минати и сегашни 
инкарнации кои треба да биде избришани од нивните енергетски полиња. 

Вознесението е конечното ускладување на еден долг период на темнината на оваа планета. 
Како таму нема да има место за ниеден аспект за темнина, во 5та димензија, овие 
негативности мора да се отстранат од енергетските полиња на сите човечки суштества кои се 
одлучиле со својот ум да се воздигнат во многу краток временски период. Интензитетот на 
ова ослободување на негативни емоции и верувањата кои го одредиле животот на земјата за 
еони на времето од индивидуалната и колективната аура на човештвото ќе биде без преседан 
во историјата на оваа прилично отровна планета. 

* 

Многу мал дел од моето лично искуство со процесот на светло тело во завршната фаза е 
откриено во овој есеј, така што нема да биде релевантно за повеќето луѓе за време на овие 
Крајни Времиња. Оваа ситуација радикално ќе се промени после Вознесението. 
Некомпатибилноста на моите високо фреквентни телесни полиња со ниско фреквентните, 
вибрации со висока густина на земјата и човештвото не може да се изрази со зборови, зашто 
јазикот не успева како медиум во ова високо енергетско ниво. 

Човечкиот јазик отсекогаш бил стапица за вистинска трансцеденција. Затоа, тоа не е случајно 
што многу канали почнаа во февруари да ги прават сите просветлени работници свесни за 
нивната потенцијална способност да комуницираат преку телепатија. Овој директен начин на 
комуникација ги елиминира недостатоците на човечкиот јазик. 

Многу ќе се промени во наредните месеци. Морам да признаам дека имам некои проблеми да 
предвидам како човештвото ќе ги вари сите откритија што треба да ги собере, пред тоа има 
јасна идеја за тоа како и кога современите луѓе се создадени, зошто науката и религиите 
имаат тотален неусех да дадат вистински информации за ова прашање, кој управувал со оваа 
планета со еони од времето, зошто луѓето секогаш биле робови на мрачните сили чие 
постоење се уште се негира, и зошто мора да има "поделба на пченицата од куколот" во 
Време на Вознесението. Без тоа знаење не може да има Вознесение. 

* 

Кога двајца браќа живеат заедно во едно семејство и едиот е зол и брутален, а другиот полн 
со љубов и сочувство, оваа ситуација може да трае извесно време. Братот што љуби може да 
подлегне на лошите дела од неговиот злобен брат и да се обиде да развие разбирање и 
толеранција за неговото однесување. Сепак, на долг рок братот што љуби ќе ја изгуби 
својота духовна склоност да се развива, бидејќи тој ќе биде окупиран цело време во 
неутрализирањето на негативните активности на својот зол брат. 
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Единствено решение во таква ситуација е одвојување на двајцата браќа. Злобниот ќе мора да 
живее сам и ќе мора да се соочи со неговата лична негативност, која не успеа, се додека 
можеше, да ја пренесе на неговиот брат што љуби, кој помина со трпение. Тој за ова време 
искрено верувал дека ова е начинот на светот секогаш бил уреден - од сторители на злото и 
простодушни жртви, и дека злите ги имаат сите права да се однесуваат во согласност со 
нивната гнасна природа. 

Останувајќи сам со својата зла природа, лошиот брат полека ќе почне да осознава дека со цел 
да се избегнат деструктивните резултати од неговата негативност тој ќе мора да почне да се 
однесува како и неговиот брат, кој за прв пат искрено ќе му недостасува. 

Братот што љуби ќе оди во нов дом, каде што ќе сретне други браќа и сестри што љубат кои  
исто така, избегале од своите лоши браќа и сестри. Тие заедно ќе се сеќаваат на тоа како 
било да живеат меѓу така зли лица и ќе уживаат од дното на нивните срца во заедницата на 
другите лица што љубат. Тие никогаш нема да погледнат назад со лутина. 

Ова е токму она што ќе се случи кога двете Земји конечно ќе се поделат на крајот на 2012 
година. Енергетскиот развод на двете временски линии веќе започна и ќе се забрза во текот 
на оваа (2011) година. После последниот, ѕвезден портал 11.11.11 кој ќе биде отворен во 
ноември оваа година, поделбата на овие две идни енергетски веројатности ќе станат видлива 
за повеќето човечки ентитети. 

Енергетските, емоционалните и духовните импликации и последици од овој восхитувачки 
настан ќе бидат нашироко дискутирани од страна на светската заедница. Поголемиот дел од 
дискусијата ќе се одвива околу темите наведени во овој есеј. Неколку од овие теми се во 
моментов елаборирани од страна на заедницата на просветлените работниците. Таму 
недостасуваат изразито интелектуални лидери, кои би можеле да бидат пејсмејкери на 
нивната брза духовна еволуција. 

Ситуацијата со остатокот од човештвото е дури уште повеќе обесхрабрувачка. Постои 
извонреден инает меѓу повеќето инкарнирани човечки ентитети на оваа планета против 
новиот интелектуалени предизвик кој бега од било какво логично, рационално објаснување. 
Сум експериментирал со оваа човечка тврдоглавост во текот на мојот живот во бројни 
прилики и под различни околности. Сум го модулирал прагот на мојата интелектуална 
стимулација на моето соговорништво со луѓе на безброј начини како да дознам соодветен 
педагошки пристап што ќе го отвори човечкиот ум, без да го расечи, до нови сознанија, и 
морам да признаам дека сум се откажал по ова прашање. 

Експериментот беше целосен неуспех. Прагот на страв е многу ниско на оваа планета. Иако 
јас лично сум посветен на највисоките стандарди на интелектуално изразување во текот на 
целиот мој живот, јас одамна сум се откажал да вршам трансфузија на овој духовен идеал на 
други лица. Јас ја ограничив мојата образовна и педагочка активност за да бидам личен 
пример, и да не правам видливи отстапки на глупоста, незнаењето и бескомпромисноста на 
мојата социјална средина, дури и на сметка на ограничување на моите социјални контакти и 
имајќи живот на пустиник. 

Не е можно на оваа планета да се биде добар со други луѓе, освен ако не ги занемарите 
своите легитимни емоционални и интелектуални аспирации. Сегашниот популарен концепт 
на "политичка исправност", која е фалсификуван од страна на мрачните сили е многу 
ефикасен метод на загушување на сите моќни личности на планетава, обврзувајќи ги да се 
усогласат со широките негативни аспекти на доминантниот дел од агностички млади души, 
кои се уште послушно им служат на целите на мрачните сили. Од друга страна, не треба да 
се буди некој од неговиот сомнамбулизам, бидејќи тој може да го убие во акт на бес. 

Политичка исправност е диктатура на младите, духовно неразвиени души над извонредноста 
на старите, високо еволуирани души. Дозволете ни, затоа, да ја завршиме нашата дискусија 
со една финална изјава: Секоја инкарнирана душа на земјата има само една цел - да го изрази 
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својот неограничен духовен потенцијал кон најдоброто од неајзините божествени сили 
против сите општествени отпори, предрасудии, и притисоци со кои таа може да се судри во 
текот на нејзината инкарнација, но без предизвикување или ограничување на можноста за 
еволуција на други ентитети дури и кога оваа еволуција може за подолг временски период да 
биде пат на поколот, што води до поголема поделба од Сè-Што-Е, како што ова ќе биде 
случај со инкарнираните човечки суштества кои ќе останат на планетата Б. 

Секој инкарниран ентитет, прво и основно е Врховен Креатор на неговата сопствена 
судбина. Овој став ќе стане домининантен во наредните месеци кога луѓето ќе сфатат дека 
тие се неограничени креатори на нивната реалност и дека ниедно општество или ниво на 
постоење може да го ограничи опсегот на нивните индивидуални духовен аспирации. 
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За авторот 

Оваа книга е само дел од опусот на овој научник. Најдобри информации за делото и целите 
на авторот можете да најдете од неговиот сајт:  

http://www.stankovuniversallaw.com/ 

Како што може да се види од неговата биографија, авторот е по потекло Македонец и тоа 
самиот гордо го потенцира. Неговото семејство е по потекло од Солун и Џаница-Вардар, кое 
морало да пребегне од Грците кои сакале да ги убијат поради нивната борба за македонската 
кауза во раните 20ти години од 20 век. Неговиот дедо бил учител во бугарската гимназија во 
Солун, а тој и неговата баба ги познавале сите познати револуционери  на ВМРО од 20та 
година па натаму. Неговата баба која била многу храбра жена им помгала на многу од нив 
кога биле прогонувани во многу прилики. Дедо му бил пријател со Гоце Делчев а во една 
прилика, тој го спасил да биде уапсен во Србија. 

Неговиот вујко кој живеел во 30-те во Македонија (во Охрид) бил и македоснки и бугарски 
државјанин и бил еден од лидерите на ВМРО. Бил убиен од страна на бугарските комунисти 
во 1945 год кога тој го посетил своето семејство во Софија веднаш по војната. Како што и 
самиот вели, тој е добро запознат со македонската историја од личните сеќавања на неговите 
баба и дедо како и од неговите проучувања. Но таа историја има и свои темни страни. 

 

Цел на книгата 

Преводот на оваа книга на Македонски јазик има за цел да допринесе за будењето на нашиот 
народ од манипулациите кои се вршат врз него, да го предупреди за можноста за 
поместување на земјината кора која може да се случи во декември 2012 год, и да му посочи 
можен пат за  припрема за предстојниот период. 

Во налетот на сите нови откритија и нови битни сознанија од областа ахеологијата, 
космологијата, претскажувањата, сегашните промени во магнетното поле на Земјата, 
финансиските превирања, и др. оваа книга за Универзалниот закон за Креација и 
Деструкција, дава најсеопфатно објаснување на сите појави. Ви препорачувам внимателно да 
ја читате и осознаете. Ако ништо друго ќе ве поттикне на размислување.  

Оваа книга не дава само објаснување на Минатото, и Сегашноста туку и надеж 

за Иднината на човештвото. 

      

 08.11.2012       од преведувачот  

        Љубен Ристески 

П.С. 

Во Русија, нучниците Марина Попович, Виктория Попова и Лидија Андрианова  успеаа да 
извршат дешифрирање на пораките од добронамерните посетители на Земјата кои тие ги 
впишуваат по житните полиња низ светот, како и Наска линиите, (www.ourtransition.com). 
Тие пораки јасно укажуваат дека процесот е неминовен и дека на народите им останува 
малку време за да ја подигнат својата свест и да се подготват за организиран премин. Се 
надевам дека приврзаниците на некои мрачни сили нема да успеат во попречувањето на тој 
процес.  

 


