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Дейвид Уилкок – Извънземните, Хората, 2012 година и
промяната на Галактиката 

Запис на радиопредаването «От Бряг до Бряг» с Дейвид Уилкок 
4 януари, 2009 година 

Част 1 
 
Джордж Ноури: Днес имаме намерение да разговаряме с Дейвид Уилкок, който, по мнението 

на много, се явява превъплъщение на американския пророк Едгар Кейси. Ще поговорим за 
възможните свидетелства за съществуването на преднамеренно създадената вселена, за това, какво 
ще се случи през 2012 година и за човешката външност на извънземния живот на Земята. Това е
предаването от «От Бряг до Бряг».

Очаква ви приятна вечер с госта на програмата Дейвид Уилкок – професионален ясновидец от 
1993 година. Той интензивно е изследвал НЛО, древните цивилизации, науката за съзнанието и
новата парадигма за материята/енергията.

Дейвид е автор на полемичната трилогия от научно-изследователска работа, известна като 
серията Сближение. Серията споделя идеята, че сега на планетата Земя и в цялата Слънчева система 
става промяна на материята, енергията и съзнанието. И така, днес на гости ни е Дейвид Уилкок.

Здравей приятелю. Как си?
Дейвид Уилкок: Прекрасно. Как е работата, Джордж?
Дж. Н: Добре, добре. Дейвид, много хора ни молеха да се върнеш през 2009 година, колкото се 

може по-рано. И така, аз изпълнявам обещанието си, ето те и теб.
ДУ: Мисля, по-рано не би се и получило. Това е първото ти шоу през тази година?
Дж. Н: (смее се) Така, така. Какво ново от момента, когато за последно се видяхме на 

конференията?
ДУ: Да, през миналата година ние бяхме на конференцията Concious Life Expo. Изказвахме се 

на темата за 2012 година.
Дж. Н: Да.
ДУ: Оттогава работя над албума «Пробуждането на Странника», в който встъпвам в ролята на 

водещ певец.
Дж. Н: (смее се) Остави! Шегуваш се!
ДУ: Не. Абсолютно съм сериозен.
Дж. Н: Ти добър певец ли си?
ДУ: Видимо да. Удивително е, какво добро качество постигнахме.
Дж. Н: По-късно ще ми изпратиш запис. Ще стане ли?
ДУ: Е, още сме заети с миксирането. Много хора чуха записа и им се понрави звученето.

Следващият път всичко ще бъде добре. Том току-що каза, че отново ще участваме в шоу в близко 
бъдеще. Може би тогава ще можем нещо да просвирим.

Дж. Н: (смее се) Добре. Дейвид, днес малко ще поговорим за безбрежността на Вселената.
Наистина, някои ще поговорят с теб. На тази планета всичко се променя по-бързо, отколкото можем 
да се справим. Неотдавна говорихме с Митчъл Бетрос за вероятността от повторението на 
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Йелоустоун1. Той не е много разтревожен, но всички ние наблюдаваме признаци и симптоми. Малко 
по-късно ще поговорим за Едгар Кейси, доколкото се възхищавам от неговия живот и от това, че 
много вярват, че ти можеш да бъдеш негово превъплъщение.

Позволи ми за минута да се потопя в тази тема. Ето едно нещо за теб, за което ме питат 
навсякъде, където и да се появя, или в електронни писма. Хората, присъстващи на твоите лекции, а
аз в това се убедих, трепнат. Ти демонстрираш пред аудиторията качествата на Ричард Хоугланд – 
хората стоят с широко разтворени очи и слушат.

ДУ: Благодаря!
Дж. Н: И така, предлагам да започнем със следното: когато говориш за безбрежността на 

Вселената, какво мислиш за това? Какво ти идва на ум?
ДУ: Е, мисля, че ние встъпваме в такъв исторически период, когато повече не можем да се 

обръщаме с гръб към мъдростта на древните и аборигените. Същината на космическата концепция е,
че Разумът – това не е привилегия само на човешкия живот и жизнените форми на Земята, а е
неотменно качество на енергията, пространството и времето.

В края на краищата, всяка древна традиция, включително християнството и всички световни 
религии, по същество се завръщат към концепцията на монотеизма. Те могат да се придържат към 
пантеизма в онази степен, в която наблюдават йерархическите структури на живота, по-високи от 
нашето днешно равнище.

Смятам, че всички философии, оказващи значимо влияние на обществото, се завръщат към 
идеята за съществуването на единния Творец. А това, че Вселената притежава дуалност, разделение,
пространство и време е само един сън. По същество, всичко се свежда към единство и има само една 
личност. И тази личност е Едно Съзнание.

Оттук стигаме до идеята, че всичко проявено, всичко, което ние виждаме около себе си – това в
действителност е част от съня, който виждаме. Ако ние можем да си спомним, какви се явяваме в
действителност, ще проникнем зад завесата, заставяща ни да мислим, че когато гледаме друг човек,
виждаме някой друг. Както ни харесва да казваме и това е станало клише: „Тук е само един от нас”. 

Дж. Н: Знаеш ли, заради ограниченият ни кръгозор, ние се вглеждаме в безбрежността на 
Вселената, но виждаме само малко от всичко в Галактиката Млечен Път.

ДУ: Вярно е.
Дж. Н: Смяташ ли, че галактиката е копие на това, което се намира във Вселената? Или ние 

действително сме уникални?
ДУ: Термините, които ползваш не са достатъчно конкретни. Аз бих казал: в степента, в която 

Творецът е холографичен и фрактален, в някакъв смисъл ние сме копия, доколкото се повтаря един и
същ образец. Но ние притежаваме и цялата уникалност на снежинката благодарение на богатството,
което всяка галактика внася в съществуващия й живот.

В рамките на космическата концепция, с която работя, всяка галактика притежава личност и
създава ”учебен план” за еволюция, включващ точната природа на духовните архетипове, през които 
преминава всеки. Несъмнено, това са седемте архетипа на Тялото, седемте архетипа на Ума и
седемте архетипа на Духа. Тях ги обединява още един архетип, който се нарича „Глупак” или 
„Търсещият Истината”. 

Нашите опити се вписват в платното на Творението. Сякаш вие сте дошли да преминете само 
през 22 опита (повече или по-малко) и тогава целият път, който вие преминавате в хода на 
еволюцията и съдбата е свързан с това, как се справяте с тези 22 опита. Болшинството от хората ще 
се бавят на един или два и ще ги повтарят отново и отново.

1 Тук и нататък, примерен превод: Случаят с комерсиализацията на държавния резерват, против която твърдо е застанала 
обществеността.
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Обаче шаблоните на всички 22 опита вие можете да намерите в картите Таро – 22-та Главни 
Аркана, включвайки Разрушената Кула, Дяволът, Луната, Слънцето и Мага. Всички различни карти,
които хората са виждали много пъти, представляват главните архетипи на еволюцията, през която 
ние преминаваме като души.

Дж. Н: Как се е удало да бъдат изобразени? Имам впредвид, как са узнали за това, да кажем,
създателите на картите Таро?

ДУ: Е, предполага се, че картите Таро се появили преди 10-11 хиляди години, във времето на 
Атлантида, когато, както са ни казвали, е имало контакт на хората с извънземните. Този контакт е
сформирал сърцевината на „секретния материал”, който сега ревниво се охранява от такива групи 
като Илюминати и Новият Световен Ред.

Това е бил истински контакт, довел до строителството на Великата Пирамида. Когато вие се 
запознаете с историята на Кейси ще видите, разбира се, че е казвал, че в един от миналите си животи 
е бил атлантския жрец Ра-Та, отговарящ за връзката с извънземната група за строителството на 
Пирамидата.

След това стигате до идеята за съществуването на Залата на Записите и така нататък. Това е
още една концепция на Кейси – в живота, в качеството си на Ра-Та, той е работел с извънземна 
група, наричаща се „Ра“, съвсем същото име намираме в египетските йероглифи.

Те са предали на хората огромен обем информация, голямата част от която остава източник за 
високо секретни ритуали на обществото. Вие няма да получите достъп дотогава, докато не 
достигнете високите степени в тези групи. Те ще защитават секретите си даже под смъртна заплаха.

Ясно е, че ние си имаме работа с това, че Великата Пирамида е била построена като камера за 
посвещаване, предназначена да създава състояние на възнесеност у човека, успешно преминал през 
ритуала.

Трябва да се изкачите в пирамидата, да легнете в сакофага, а там ще присъства целител с
настроен кристал. Ще ви се наложи да преминете през опита на срещата със своето тъмно «аз», 
сякаш то е проектирано пред вас във вид на някакъв вид демонично изображение. Това е бил такъв 
плашещ опит и е продължавал толкова дълго, че, правейки това, много хора са рискували живота си,
защото можете да умрете от страх, сблъсквайки се с този аспект на Аза.

Но ако вие успешно преминете през посвещението, напускате Пирамидата с твърде високо 
усъвършенствани способности. Това е и станало философията на Деизма, съгласно която «човек 
става бог». 

Те са пазили ритуалите и религията в най-строга тайна, доколкото не са искали обичайният 
човек да притежава знание, посредством което може да излиза извън пределите на човешкия живот и
да притежава свръхестествени способности.

Дж. Н: Дейвид, защо те не искат да ни дадат тези способности? Защо за тях е така важно да ги 
държат в тайна?

ДУ: Е, ако сте чели истории за това, какво могат да правят такива възнесени същества, вие 
разбирате първичната мотивация.

Съгласно книгата на Филос Тибетеца, наречена «Обитател на две планети2» (която, както се 
твърди от сеансите на Едгар Кейси, е била точна), в началото или края на 1800-те години Филос 

2 През 1894 г. Фредерик Спенсър Оливър е публикувал книгата «Обитател на две планети», в която се казва, че 
оживелите обитатели на потъналия континент Лемурия живеят в планината Шаста в Северна Калифорния. Лемурийците 
на Оливър живеели в комплекс от туннели под планината и на повърхността излизали рядко, обличайки бели дрехи.
Индийските митове сравняват Лемурия с потъналато кралство Кумари Кандам. Книгата е издадена и на български език 
от издателство „Шамбала”. 
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Тибетецът е предавал послания чрез малко неграмотно момче. Той е описвал някого, който успешно 
е преминал през посвещение, но е употребил тези знания за зло.

А сега си представете, че след това момче препуска цяла армия, за да го убие. Неговата сила е
толкова голяма, че той стои на върха на хълма, гонят го хиляди войнници, а той само насочва пръста 
си към тях. С махването на пръста всички войници падат мъртви. След това, когато телата вече са 
умрели, той ги оживява и принуждава да влязат в реката и да потънат.

Тоест, това е много плашеща сила. Древните школи за мистерии се бояли, че ако обикновен 
човек придобие такива способности, той може да се възползва от тях за възвисяване на себе си.

Затова се смятало, че не бива да се разрешава на първия срещнат да преминава през 
посвещение. И какво ако той премине през посвещение? Какво ако той може да направи това в
Пирамидата и овладее такава сила? Тогава никой няма да може да го спре.

Дж. Н: Ах… ах.
ДУ: Такава е изходната мотивация. Разбира се, извънземните същества, дали ни тази 

технология, никога не са планирали, че ние ще я разглеждаме в такъв негативен аспект.
Ако вие помислите за това от друга гледна точка, става следното: едновременно да преминат 

през опита в Пирамидата могат повече от един човек. Тогава позитивното действие може да занули 
действието на един негодяй, вървящ по негативния път.

Обаче, знанието от онова време е силно изкривено. Това е още едно важно положение.
Изходната философия, предадена на египтяните, е имала общо с концепцията ин-ян, позитивната и
негативната сила във Вселената и как тези две противоположности се сблъскват една с друга за 
сътворението на духовната еволюция.

Сега Илюминати са изкривили тази философия до идеята, че за достижението на най-голямото 
духовно развитие следва да се изпитат крайностите на позитивното и негативното поведение.

Затова те едновременно жертват огромни суми пари за филантропски организации и
хуманитарни проекти и се въвличат в много неблаговидна дейност.

Дж. Н: Да, искам да кажа, ти изрази това, което аз мисля по отношение на контрола им. Затова 
съвсем не ме удивлява, че те искат да запазят тайната от масите. Мен това съвсем не ме удивлява.

ДУ: Виж последният филм за Батман. Персонажът на Жокера притежава невероятна сила.
Дж. Н: Да.
ДУ: Разбира се, това е фантастика. Той е архетип, а не реален човек. Знаеш ли, той прилича на 

Бин Ладен, само че хиляди пъти по-силен.
Целият ужас е в това, че ако някой има достъп до древните учения и притежава сили, той може 

да прави онова, в сравнение с което деянията на Жокера изглеждат шега. Затова аз разбирам 
мотивите им.

Обаче проблемът е в това, че те толкова ревносто охраняват своите тайни, че не разгласяват 
даже първите степени на придобитото знание.

Тук включвам и очевидния факт, че съществува така нареченото „скрито управление” на 
извънземния разум, което работи с човечеството от момента, откакто се е родило на планетата, за да 
направлява еволюцията ни в русло, способстващо за максимален ръст на човечеството.

Аз не вярвам, че всичко ставащо в тези секретни организации е негативно. Беседвал съм с
много разобличители и свидетели. В тези групи има много добри хора.

По същество, един свидетел, Херни Дийкън е един от многото от най-високопоставените хора,
с които някога съм говорил. Той никога не е изповядвал никаква философия на Луцифер или 
Илюминатите.

Дж. Н: Дейвид, разкажи ни за Хенри Дийкън.
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ДУ: Хенри Дийкън е удивителен случай. Първо, разбрах за него от интервюто на Проект 
Камелот, взето от Бил Райан и Кери Касиди. На сайта им в интернет има редица видеофилми, които 
можете да видите, но на тях никога не им се е удавало да вземат интервю от Херни. Той твърде се е
боял да говори пред камера.

Пристъпвайки към разглеждане на интервюто, аз открих, че той е дал някаква твърде 
напредничева информация. Тя включва факти, явяващи се късчета свидетелства, които съм чувал от 
други свидетели, такива като моят контакт Даниъл, който, определено, е работел в проекта 
Монтоук3.

Аз никога не съм чувал, той публично да разказва за такива неща, никога. И все пак този човек 
е разкрил определени данни и аз вече знаех, че те са точни, защото чувах за тях от други достоверни 
свидетели.

Бяха необходими две години, преди да ми се удаде лично да поговоря с Херни Дийкън.
Едно от нещата, за които би ми се искало да поговоря днес и за което съм писал в статия на 

сайта, се явява свидетелството на Дийкън, свързано със зведните порти (stargates). 
Също така, искам да обсъдя идеята за наличието, в крайна сметка, на 40-45 различни вида хора,

с които той лично се е срещал и общувал в хода на работата в различните засекретени проекти.
Това дотолкова замайва, че поразява ума.
Дж. Н: Ти смяташ ли, че е надежден?
ДУ: Аз съм абсолютно уверен в това. Беседвал съм с него по телефона, може би, 60-70 часа. За 

това време имаше един случай, когато по време на нашият телефонен разговор му позвъниха от едно 
от засекретените агентства, с предложение за работа. И той включи разговора на високоговорител!
Мрежовият телефон на Хенри беше със силен звук. И той го държеше достатъчно близо до телефона,
по който разговаряше с мен, т.е. аз можех да чуя всичко. Той не е планирал, че ще чуя разговора и
това е важно. По същество, позвъняването не съдържаше никаква информация, определено указваща 
за това, че предложението се отличава от всяка стандартна договорна работа в армията или военно 
ориентирана корпорация.

Най-подозрителният ефект на беседата се състоеше в това, че човекът, предлагащ работа,
напълно отказа да съобщи, каква ще бъде работата, даже в общи линии, въпреки че Хенри 
нееднократно попита за това. Наемникът каза, че работата включва доброволна смяна на 
географското местожителство в течение на няколко дни (толкова бързо, колкото е възможно), ако 
работата бъде приета.

Аз чух цялата беседа и почувствувах, колко уклончив е този човек. По маниера на разговора 
можеше да се каже, че той принадлежи към старата военна школа.

Дж. Н: Ехей-й…
ДУ: Беседата се водеше твърде бавно. Като че ли, имаше твърде малък брой хора, достигнали 

равнището, позволяващо работа в разни сфери на засекретените проекти. Само в този случай ви 
позволяват да знаете всичко.

Тогава вие в най-висша степен сте на разположение, защото ще ви наемат от един проект в
друг. Те знаят, че могат да ви се доверят. Вие нямате намерение, да кажем, да разхвърляте камъните.

Обемът на предадената информация е обширен. От него буквално ми се взе акъла, повече от 
всеки друг свидетел, с който някога съм говорил.

Благодарение на опитността по въпросите на безопасността, Дийкън изключил всякаква 
информация, упоменаваща определении хора или разкриващи нещо, потенциално опасно за 
националната сигурност. Това дразнеше, затова чувствувах, че той недостатъчно ми се доверява по 
въпроса за запазване на конфиденциалността.

3 Проектът Монтоук – http://en.wikipedia.org/wiki/Montauk_Project 
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Той никога не отговаряше на въпроси за нещо освен с „фантастично звучащи неща, в които 
никой не би повярвал, макар това да бе абсолютната истина”. Такова е полученото от мен 
свидетелство.

Най-много ме поразяваха мащаба и дълбочината на това, което е известно. За съжаление,
Дийкън никога не се е интересувал от това, да разбере повече за историите на всички различни 
човешки раси, посещаващи ни, той се е фокусирал върху изпълняваната работа и не се е грижил за 
детайлите.

Въпреки това, в неговите показания открих много връзки с непубликувани късчета 
информация, които съм събрал още отнякъде. Освен това той не притежава достатъчно въображение,
за да измисли такива истории. Едни връзки вече са разкрити, други не.

Дж. Н: Ти говориш за технологията на звездните порти? Смяташ ли, че тя съществува?
ДУ: Няма никакви съмнения. Следва да осъзнаете, че експеримента „Филаделфия” е бил 

реалност. Ако вие проверите историята в детайли, ефектът, довел до Филаделфийският експеримент,
е бил открит от ВМФ. Те са използвали високо интензивна електромагнитна заварка за 
строителството на военните кораби.

Изглежда, има определена величина от интензивност на енергията, която вие достигате с
помощта на обичайната електромагнитна енергия, когато буквално свивате пространството. То се 
закривява в себе си и вие създавате ефект на пространственно-времеви тунел.

Дж. Н: Хм.
ДУ: От стаята изчезвали инструменти. В нея се появявало тъмно петно, а след това цялата 

енергия изчезвала. Когато енергията се завръщала, интрументите не се появявали. В края на 
краищата, те заснели всичко на лента и открили, че при изработката на заварката с високи равнища 
на енергията се появява черна дупка, която поглъща в себе си неща.

Тогава те променили технологията, възползвайки се от намотки, които поместили около кораба.
Съгласно полковник Филип Корсо, това не е бил корабът от ВМФ на САЩ Елдридж. Той е бил 
просто прикритие. В действителност, това е бил миноносецът ІX - 97. 

Ето защо, когато хора са изследвали експеримента „Филаделфия” и търсели екипажа на 
Елдридж, екипажът не разказвал за нещо подобно. Това никога не е бил Елдридж.

Всичко станало с кораба ІX – 97. Всичко, към което те се стремили е била оптическа 
невидимост. Но при провеждането на експеримента те получили доста неочаквани резултати.
Корабът се пренесъл от едно място на друго, а след това се върнал назад. Той изчезнал от морския 
док на Норфолк и се появил в пристанището на Филаделфия, а след това се върнал назад след 
изключването на енергията.

Дж. Н: Дейвид, какво не са очаквали? Имаме намерение да поговорим за това повече…
ДУ: Разбира се.
Дж. Н: …Когато се върнем на шоуто «От Бряг до Бряг». 
(Между впрочем, когато миналата неделя бях в отпуск, предаването «От Бряг до Бряг»

навърши 6 години. Искаше ми се да благодаря на всички вас за поддръжката на програмата и за това,
че тя съществува до ден днешен. След минута ще се върнем към Дейвид Уилкок – нашият особен 
гост.

Добре дошли на шоуто «От Бряг до Бряг». Аз съм Джордж Ноури. Днес ни гостува Дейвид 
Уилкок.) 

Дейвид, хайде за минутка да се върнем към звездните системи – системите на звездните порти.
Това ще бъде една от най-замайващите програми, особено ако поговорим повече за Хенри Дийкън и
за това, което е видял. Уилям Хенри винаги е говорил за древните системи на звездните порти.
Различават ли се те от съвременните системи?
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ДУ: Те са изцяло и напълно различни, да. Древната система на звездните порти е много по-
груба и опасна за преход. Това е твърде обширна тема.

Нещичко за това съм чувал от друг свидетел, когото наричам Даниъл. Това е момче, с което 
съм беседвал на видеото «Загадката 2012 година». На 1 декември това видео стоеше под номер едно 
в списъка на Google. То стана популярно.

Дж. Н: Прекрасно! Моите поздравления.
ДУ: Благодаря. А Даниъл… аз много разговарях с него. Той първи ми разказа за системата на 

звездните порти.
Сега проблемът е в това, че всяко от тези момчета ми даде различни късчета от мозайката и не 

всички те са еднакви. Затова, за обединяване на всичко в едно се налага да се вземе едно късче от 
единия и друго от другия.

Съгласно свидетелството на Даниъл, знанието, което той е получил… Е, той е работел в
проекта Монтоук, който в действителност се е наричал… Феникс III. Такова е техническото 
наименование.

Дж. Н: Вярно е.
ДУ: Той каза, че има древна раса от същества, наричана „Древните”. Наименованието не е

интересно, но именно така ги наричали.
Дж. Н: (смее се)
ДУ: Това е същата раса, която в сериалът Stargate e наричана „Древните”. Тези момчета са 

дошли на Земята още преди появата на хората. Може би те са и създали играта. Тя включва, като че 
ли, твърде големи подземни градове и мрежата от звездни порти, които се намират не само на 
Земята, а се стелят, в крайна сметка, из цялата галактика. Може би те са създали и много други неща.

Дж. Н: Тези гости… Излиза ли това извън рамките на изследванията на Сътчин за анунаките?
ДУ: О, да. Да.
Дж. Н: Ясно.
ДУ: Аз имам предвид, когато започвате да разговаряте с момчетата, които действително знаят,

какво става, че има нещо много повече, в подробностите на което влизат болшинството 
разобличители.

Дж. Н: Ясно.
ДУ: Анунаките представляват сами по себе си една раса извънземни. Съгласно полковника,

извинете, сержант Клифърд Стоун, съществуват 57 разновидностти човешки същества, в една или 
друга форма, посещаващи ни.

Дж. Н: Анунаките са само една от тях, така ли?
ДУ: Да, да. Ръстът на анунаките е около 4,5 м. Те са облечени в червено-черни доспехи със 

златисти филиграни. Те носят маски и не позволяват да се видят лицата им.
Когато анунаките идват и се срещат с вас, те не сядат. Стоят, което много плаши. Те добре 

владеят телепатията и лесно четат вашите мисли. Могат да нахълтат във вашия ум и да ви заставят 
да мислите за това, което вие никога не бихте помислили.

В действителност, те никак не уважават човешките същества. Те гледат на нас като на 
собственост. Делата, които са имали с нас на равнище правителство не са били благоприятни за нас.

По същество, проблемът е в това, че те са избрали да работят с немците тогава, когато 
нацистката партия се втурнала към властта. Съгласно Хенри Дийкън, първата среща се състояла в
Хималаите. Именно там се състояла срещата с анунаките.

Било достигнато ограничено съглашение: те делят технологии в обмен на строителство на бази 
в Антарктида и така нататък.
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Всичко се заключавало в това, че нещата, изглежда, се провалили. Дийкън не е влизал в
детайли. Ограниченото партньорство с анунаките още действа. То не… Отношенията останали 
напрегнати, да кажем така.

Дж. Н: Ще се върнем към това след минута. Защо древните системи на звездните порти, за 
които, например, е говорил другият Хенри (Уилям Хенри) са били опасни?

ДУ: Хенри Дийкън е описвал процеса, когато вие преминавате през пространственно-
временният тунел, много приличащ на процеса, чрез който се наложило да премине Джуди Фостър в
края на филма Контакт.

Дж. Н: Ясно.
ДУ: По същество, цялата последователност на преминаването напълно се базира на 

последователността на древните системи звездни порти. Древните системи не позволяват 
преминаване през себе си на нищо друго освен на биологична материя. Когато вие преминавате в
другата страна, ако се опитвате да пренесете със себе си нещо неживо, то се разпада на съставни 
части.

Дж. Н: Например, вашите дрехи, ако с нещо сте облечении?
ДУ: О, да. Това е така. Това е забавно, защото съгласно свидетелството на Даниъл, той казваше,

че те пращали хората през мрежата на древните звездни порти и когато те излизали от другата 
страна, техните горни гащи изчезвали.

Дж. Н: (смее се)
ДУ: Защото еластичните панталони били от неорганична материя, недостатъчно органична за 

преминаване през вратата.
Дж. Н: Забавно е.
ДУ: Затова те били принудени да обличат хората в памучни панталони, иначе панталоните 

изчезвали!
Дж. Н: Забавно е. (смее се)
ДУ: Затова древните… Едно от нещата, които следва да се разберат за пътешествията през 

зведните порти – за преход се изисква някаква степен духовна стабилност, която отсъства в
болшинството от хората на тази планета.

[ДУ: В шоуто, не обясних този момент достатъчно добре. Технически това означава, че на вас 
ви се налага да се сблъсквате с „Координатата на Нулевото Време”, която се формира в момента на 
зачатието. Това е единственото време, когато „преходното” или духовното тяло пребивава в пряк 
контакт с физическото тяло.

Еволюция естественно произтича тогава, когато вашите преходно и физическо тела са 
синхронизирани по фазата с дадената времева линия. Това се визуализира като разширяващ се конус,
образуван от две линии. Линията на физическото тяло е наклонена надолу, а линията на преходното 
тяло нагоре. Точното разстояние между тези две линии определя вашата биологическа възраст.

Ако синхронизацията по фаза се измести ли се промени, във вас могат да се появят различни 
проблеми със здравето, които стават толкова по-сериозни, колкото повече се премества КНВ. Някои 
свидетели наричат това „междупространствена болест”. Още един много куриозен ефект е в това, че 
КНВ може да се променя съзнателно и в резултат произтича бързо изменение на възрастта на тялото.

Такава форма на пътешествие през портал изисква или някакво уникално лекарство, създадено 
специално за тази цел – очевидно, с енергетични качества, а не просто химическо съединение, или 
равнище на духовен ръст, когато вие можете да регулирате и стабилизирате КНВ.

В резултат на нашата недоразвитост на тази планета, болшинството от хората не притежава 
естествена способност за стабилизация. Затова ако през древната система от звездни порти тръгне 
неподготвен човек, в него могат да възникнат ментални проблеми, той даже може да умре.] 
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Затова, когато Хенри Дийкън ползвал съвременната система от звездни порти…
Първо – съвременната мрежа от звездни порти не изисква никакво време за пътешествие.

Преминавайки през пространственно-времевия тунел, вие не чувствувате този опит. Във вас няма 
визуализация или кинетично усещане за пътешествие в друг измерение. Вие буквално излизате от 
пункт А и веднага попадате в пункт Б. Също така те са разработили такива лупинги, че вие можете 
да носите със себе си материя. И не само жива.

Древната система от звездни порти е била проектирана така, че вие да не можете да носите със 
себе си нещо, което би могло да навреди на живота на планетата, която посещавате. Основно, това се 
правело, за да могат различните човешки цивилизации на различните планети да общуват по мирен 
начин. В някаква степен, телевизионните програми „Старгейт - SG1” и „Старгейт - Атлантис”
продължават да указват равнището, за което е била създадена системата от врати.

Но за да можете да ползвате вратите се налага да ви дават лекарство за стабилизация на 
здравето. Проблемът на Херни Дийкън е в това, че той е оставил работата внезапно и рязко е
прекратил употребата на лекарствата. Сега той има съществени проблеми със здравето и повече не 
може да изпълнява подобна работа.

Дж. Н: Бил ли е той такъв пътешественик?
ДУ: Да. Той можел буквално да прескача на база на Марс. На Марс има твърде древно човешко 

население. От Хенри ние разбрахме, че „персоналът” на Марс наброява 240 000 души. От тях само 
10 000 души са родени на Земята.

Дж. Н: Да, сега започвам да разбирам защо на твоите семинари хората стоят с широко 
отворении очи! Дейвид, това е просто потресаващо!

ДУ: (смее се) Е, проблемът още е и в това, че свидетелите се грижат за теб. Те добре се отнасят 
с теб, когато ти се интересуваш от отделните засекретени на високо равнище проекти.

[ДУ: Отговаряйки на критиката, очевидно проектът не се нарича „Черни операции”.4 Това 
просто е общоупотребяваният термин за описание на високосекретни и отделени един от друг 
проекти, които по-скоро се задействат от корпоративни предприемачи, отколкото от правителството 
или от военните кръгове.] 

Освен това, нито един от тези хора не иска да излиза на сцената. Затова на нас много ни 
провървя, че Хенри Дийкън въобще съществува. Честно казано, тези момчета се държат заедно и не 
искат да излизат на сцената, защото…

Имам предвид следното – представете си… По целият свят съществуват бази, в които вие 
водите хора да работят. Влизате в това, което изглежда като обикновена стая. Вратата зад вас се 
затваря. И вместо това да тръгнете някъде или да седнете в асансьор, вие попадате в съвсем друга 
база на друга планета.

Можете да „прескачате” в различни големи космически кораби, които ние сме построили и
които се въртят по орбита, в някои случаи в дълбокия космос. Даже извън Слънчевата система. Т.е.
цялата тази технология вече съществува. Просто ума ни не го побира, когато започвате да 
осъзнавате, колко малко знае болшинството от хората.

Прилича на това, че филмите „До краен предел” и „Stargate – SG1” са били замислени като 
доброволно разкриване на значителния процент истина в качеството на защита. Но в същото време в
тях се въвеждат много други изкривявания. Затова, когато напред излизат разобличителите,
скептиците (а има много, които могат да бъдат твърде унищожаващи – нашите модератори са 
пропуснали един в раздела на коментарите по-долу в качеството му на пример) просто ще кажат:
„Ох, вие сте просто фанатик на темата Stargate”. 
 
4 В оригинала Black Ops – секретни операции, обичайно включващи много зесекретени действия. И никой не знае, кой 
отговаря за това.
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Такова „разкриване във вид на фантастика” е позитивно в този смисъл, че защитава истината от 
хората, които са неподготвени да я чуят макар постепенно тя да става очевидна на обикновения 
човек по пътя на многократните повторения. Става понятно, че има нещо много повече, отколкото е
казано.

Дж. Н: Дейвид, във всеки случай и ние имаме намерение да се върнем към това по-късно в хода 
на шоуто, споменавали ли са свидетелите за безбрежния свръхразум във Вселената? Или 
Божественото Творение?

ДУ: Да. У тях съществува много добра идея за това, че нещо се случва и че в космоса има 
разумен Източник. По същество, Даниъл, един от моите свидетели, вземал участие в проекта 
Монтоук, описваше изследване в областта на ДНК.

Те са открили, че ДНК-то на всеки човек притежава много специфичен подпис. И им се удало 
да създадат устройство, което позволява да се чуват тези енергетически подписи на много точно 
равнище.

В началото ги плашело това, че когато включвали това устройство в космоса, те откривали 
хармониките на ДНК навсякъде. Аз имам впредвид именно навсякъде. В същото време те даже не 
мислели за това, че Вселената дотолкова кипи от живот.

По такъв начин, те открили, че животът ще се формира навсякъде, където това е възможно.
Навсякъде, където има атоми и молекули, те ще формират малки живи същества. А ако тези малки 
живи същества получат вода, слънчева светлина и атмосфера за защита, те започват да растат. Те 
стават растения, животни, насекоми, птици и всичко, водещо до човешкия живот. (В крайна сметка,
в тази галактика.) 

Дж. Н: Аз исках да кажа… Можем ли да предположим, че какъвто и живот да се появи на 
другите планети и колкото и да бяха далеч от нас, този живот ще изглежда приличащ на живота на 
тази планета 

ДУ: Това е голяма тайна. Това е важното, за което се надявам да разкажа в днешното шоу. Аз 
искам да завърша с мъртвата хватка (съществуваща естественно или преднамеренно създадена) на 
идеята за така наречените „извънземни” – през по-голямата част от времето аз не ползвам този 
термин – като враждебни плашещи създания.

Не забравяйте, че на 10 май 2001 година аз бях на конференцията за проект „Разкритие” на д-р
Стивън Гриър в Националният Прес Клуб.

Всички пристигнаха на 9 май 2001 година. Ето видеофилмът, който можете да прегледате 
www.disclosureproject.org и подобни уеб-сайтове.

Там имаше едно събитие, което се наричаше Закрит Заключителен Брифинг за Важни Персони 
и Членове на Конгреса. Той се състоя на 10 май.

Тогава аз за първи път се появих в програмата Art Bell. Джордж, това беше допреди твоето 
пристигане.

Дж. Н: Да.
ДУ: Така аз започнах да се наричам важна персона. Освен това пожертвах за кампанията $150. 

Благодарение на тези две неща ми се удаде да попадна на този брифинг. На него се изказа сержант 
Клифърд Стоун. Трябва да кажа че това, за което той говори на закритият брифинг, е много по-
интересно и провокиращо от онова, което разказваше ден по-рано и което можете да видите в
Youtube. 

[ДУ: Тук можете да видите оригиналният запис с достатъчно добро качество (Връзка към 
видеото).] 

Дж. Н: Той разказваше за това, че извънземните много приличат на хората?
ДУ: Да.
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Той казваше, че има 57 различни раси. И смехотворно ги наричаха „извънземни Хайнц 57”. 
Дж. Н: (смее се) Е, никога не се знае. Възможно е те да са получили името именно тук.
ДУ: (смее се) Да. Няма начин да се разбере. Но едно знаем със сигурност. Когато сержант 

Стоун даваше свидетелските си показания (на закрития брифинг), той буквално се разрида,
описвайки влизането в потърпелия крушение извънземен кораб и видът на ранените или умиращи 
пришълци.

Той напълно загуби самообладание на сцената и беше принуден за минута да се отдръпне от 
катедрата. Той плачеше. Вземайки се в ръце, той се върна на сцената. По време на останалият му 
раказ в очите му имаше сълзи. И това не беше преструвка. Имам предвид, че той нямаше причини да 
прави това, ако това не беше реален спомен.

Дж. Н: Защо е плакал? Защото е бил обхванат от благоговение?
ДУ: Да. В хората, които знаят истината, има нещо особенно. Що се касае до останалите, ние 

просто се намираме във виртуално пространство и в Интернет, размишляваме за това…
Дж. Н: Размишлявайки. Да?
ДУ: …размишлявайки за това, реално ли е. И все пак има хора, влезли в потърпелия крушение 

диск и погледнали в очите на ранения или умиращ извънземен. Имам предвид, че вие даже не 
можете да си представите, как изглежда това, ако в действителност се намирате там. Вашият ум 
повече не се съмнява в това, че в космоса не сме сами.

В процеса на работа на сержант Клифърд Стоун са му предоставили документи, предлагащи 
много точно описание на всички 57 извънземни раси, за да знае, стъпвайки на борда на разрушения 
кораб, с кого си има работа и какви характеристики притежават извънземните.

Дж. Н: Сега, когато говориш за 57-те вида…
ДУ: Точно така.
Дж. Н: Например, какво влиза в това?
ДУ: Е, разликата между сержант Стоун и Хенри Дийкън е в това, че сержант Стоун само е чел 

за тези момчета и е взаимодействал с тях ограничено. Хенри Дийкън, в резултат на пътешествията 
чрез системата стаи-скокове в базата на Марс, реално е работел с тях, стоял е с тях в една стая и е
беседвал за различни проекти, които те осъществявали съвместно с нашите момчета от Секретните 
операции.

Затова онова, което ние разберем от Хенри Дийкън е най-съществената информация. Ние ще 
разберем, че ръстът на извънземните варира, започвайки от 50 см. И това не е 50 сантиметрово тяло 
на джудже, което ние виждаме на Земята. То прилича на нашето пропорционално човешко тяло,
само че с ръст 50 см. Най-високият ръст е около 4,5 метра.

Може да се види всякакъв цвят на кожата, който можете да си представите. По същество,
сержант Стоун описва група, която се нарича Оранжевите. [Гледайте свидетелството на 
гореприведеното видео за Проекта Камелот.] За групата на Оранжевите същетвуват и други 
свидетелства.

Съгласно Хенри Дийкън, на Алфа Кентавър, най-близката до нас звезда – тризвездна система – 
на планетите около нея се намират два различни вида човешки цивилизации. Има и пустинна 
планета, на която живеят хора с ръст 1,6 метра. Те изглеждат като типични мезоамериканци, като 
преселници от Латинска Америка.

Дж. Н: Ясно.
ДУ: Има още две други планети, покрити с пищна тропическа растителност. Аз зная, че на това 

трудно се вярва, но като че ли, тези хора пропускат светлината през кожата си във вид на 
фотосинтеза, затова притежават тъмно-зелен цвят на кожата.

Дж. Н: Почти както при растенията?
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ДУ: Да. В действителност те се разглеждат като някакъв хибрид на човек и растение. Той 
казваше, че се е срещал само с жени на тази планета и никога не е видял нито един мъж 

Жените са много красиви. Те изглеждат като гъркини или жени от Средиземноморието на 
Земята. Имат дълги черни коси, проницателни тъмни очи и ако не е зелената им кожа, би могло да се 
приемат за супермодели на Земята. Същият ръст и същите пропорции.

Почти всички от тези хора са телепати. Могат да говорят с уста за произнасяне на думи, но 
болшинството не го прави. Изглежда, имат множество езици, но при общуването те 
преимущественно ползват телепатията. Имам предвид, че знам много за това, затова можете да 
питате. Можете да разберете толкова много.

Дж. Н: А по отношение на сивите, за които толкова много чуваме? Както предполагам, те са 
роботи?

ДУ: Да. Съществуват различни свидетелства, които може да се проверят, съобщаващи за 
програмируеми жизнени форми или ПЖФ. Съгласно д-р Стивън Гриър в неговата последна книга 
«Скритата истина, забраненото знание», основана на свидетелствата на най-добре осведомените 
хора, той казва, че на нашите момчета от Секретните операции е предадена технологията за 
създаване на ПЖФ.

По същество си имаме работа с това, че може да бъде отгледана жизненна форма, притежаваща 
ограничено съзнание и не явяващата се суверенно същество. Тя по-скоро напомня програмиран 
робот.

Някои от сивите попадат под тази категория. Когато разглеждате физиологията на сивите, в
болшинството случаи виждате нещо като зародиш, който се явява в основата си ембрионален стадий 
на човешка жизненна форма, отгледана до възрастносто състояние, но запазваща пропорциите на 
ембриона.

Ето защо вие виждате толкова слабо тяло и такава голяма глава. Очевидно, такава глава не би 
могла да премине през родовият канал на човека. Това е отгледано същество. Те никога не се раждат 
по естествен път.

Също така хората не съзнават, че причината очите на тези същества да са черни е поради това,
че се явяват лещи, надянати на очните ябълки. Ако вие свалите лещите, под тях ще има почти 
човешки очи. Същността е в това, че при тях има, да кажем, много силен конюктивит. Бялото на 
очите напълно е залято с кръв.

Дж. Н: Ясно, но защо лещи? Каква е необходимостта от тях?
ДУ: Е, първо, те защитават окото, доколкото очите им са твърде чувствителни към светлина. И

изглежда, имат свръхнапреднала технология, позволяваща съществуването на някакъв вид 
интерактивна система за виртуална реалност.

Дж. Н: Хм.
ДУ: …която работи с различни ръчни прибори, които можете да си прикрепите. Те имат нещо 

като бордова система за индикация на челното стъкло на кораб. Вие просто поставяте на очите си 
контактни лещи. С тях получавате защита от ултравиолетовата светлина, тя защитава 
чувствителността на очите ви и работи като средство за коммуникация.

Дж. Н: Твоят сайт все още е www.divinecosmos.com?
ДУ: Да.
Дж. Н: Дейвид, когато се върнем, нека поговорим за тези 57 вида… Предполагам, че не можем 

да ги наречем хора, а човекоподобни създания във Вселената.
ДУ: Хенри ги нарича хора.
Дж. Н: Добре. Ние ще поговорим за тях и разбирането им, обобщавано с термина Божествен 

Творец. Ще се върнем.
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Част 2 
 
Дж. Н: Днес на гости ни е Дейвид Уилкок. След час ще открием телефонната линия за разговор 

с Дейвид. Ще поговорим за живота във вселената.
Дейвид, просто твоето мнение – тези 57 различни вида във вселената вярват ли, да кажем, в

Бога?
ДУ: Е, нека изясним твоят въпрос. Аз не казвах вселената, аз казвах галактиката.
Дж. Н: Ти каза галактиката.
ДУ: Именно.
Дж. Н: Защо следва да се разделят тези две понятия?
ДУ: Е, защото изглежда, че тази конкретна галактика е създадена изключително за еволюцията 

на човешки същества. Връщайки се към твоят основен въпрос, отговорът е „да”. Болшинството хора 
притежава много подобна система от вярвания, защото когато вие се развивате в хода на човешката 
еволюция, природата на вселената не е повече от завоалирана.

По същество, ние даже имаме достатъчно научна информация за съществено преобразуване 
границите на религиите и движение към едина космическа концепция, с някои базови принципи, с
които можем да се съгласим всички ние. Това би включвало идеята, че фундаменталната енергия,
съставляваща цялата материя, която ние познаваме – това е съзнанието и че енергията притежава 
съзнание, което в същината си, е единно.

Изглежда, че именно това разбират всички други същества. Хенри, свидетелят който е
взаимодействал с тях, разказва че на тях много повече им харесва да прекарват времето си заедно,
отколкото хората на Земята (Джорд се смее), защото те притежават много по-висок морал,
състрадание и уравновесеност, отколкото хората на Земята.

Дж. Н: Това ли е всичко?
ДУ: Е, не е всичко. Както вече казах, анунаките притежават застрашителна външност и са 

враждебни. Някои видове от типа на сивите могат да бъдат доста затворени и странни в способа си 
на подход към така наречената беседа, която повече напомня на телепатично общуване.

Дж. Н: А колкото до рептилиите, за които ние така много чуваме?
ДУ: Е, това е забавно. Аз лично не съм говорил с нито един свидетел, който е взаимодействал с

рептилоидни видове. Според Хенри Дийкън, те не съществуват. А ако съществуват, той никога не е
общувал с тях в хода на работата.

Обаче ще кажа, че моят първи контакт със Секретните операции през 1993 година, когато за 
първи път чух за всички тези неща, беше чрез професор по физика, преподаващ в колежа на мой 
приятел.

Професорът казваше, че във висшите ешалони на NASA е общоизвестно, че крушението в
Розуел действително е станало и че НЛО са реални. Извънземните ни посещават регулярно, ние сме 
получили от тях технология и реверсивно сме се възползвали от нея в компютърните чипове и
всички други неща, които имаме сега, такива като стъкловълновата оптика, тефлонът и изпускащите 
светлина диоди (LED).  

Едно от нещата, за които той казваше, беше наличието на три вида същества, които те са 
открили в кораб. Най-високите от тях, изглеждали почти като хора от Земята.

Имало различия в цвета на дъгавидната обвивка. Някои обвивки са били с дълбок син цвят,
който го няма на Земята. Или с виолетов цвят. Изглежда, зениците повече напомняли ромб,
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отколкото нашият кръг. Много се различавали зъбите. Ето защо понякога, когато им се иска да 
минат за обичайни човешки същества на Земята, им се налага да слагат зъбни протези.

Във всеки случай, професорът казваше, че главата на най-ниския от тримата напомняла на сив,
но в действителност това е бил шлем. Когато снели шлема, под него се оказало това, което той 
нарече „урод”. Това ме принуди да повярвам, че е видял лице на рептилия.

И отново, нямаме никакво потвърждение, че те изглеждат именно така. Но това би имало 
смисъл. Единственто свидетелство на Дийкън е свързано с това; той каза, че съществуват 
определении видове дейности, които вредят на континуума на време-пространството, включвайки 
изпитанията на ядрени ракети, когато вие в действителност произвеждате ядрен взрив под земята,
или нещо от сорта.

Става пробив на това, което се нарича „карантина” – много висок интензивен екран, създаден 
около Земята, който препятства идването на планетата на лоши момчета. Но когато се отнасяме 
небрежно с тези технологии, някои групи могат да дойдат за кратки периоди.

Изглежда, че именно такива групи са отговорни за онези неприятни неща, които стават с
хората, включвайки похищенията. Те могат да бъдат рептилиите. За това нищо не знам.

Дж. Н: Добре, но, отчитайки 57-те различни вида инопланетяни в нашата галактика, ние бихме 
могли да поговорим за това, колко в нея са потенциалните цивилизации?

ДУ: Ох, това е капка в морето. 57-те вида – това са само тези, които ни посещават. В цялата 
галактика съществуват, може би милиони различни видове.

Дж. Н: Добре. Добре.
ДУ: Но в основата си те приличат на хората. Може да има различия в ръста, цвета на кожата и

други необичайни физиологични различия, но като цяло, всички в галактиката са хора.
И отново, самата галактика – това е разумно свръхсъщество, което е проектирало човешкия 

живот съгласно своят шаблон.
Също така, това е свързано с въпроса за 2012 година и поради това… Не искам да обиждам 

други гости на предаването, но болшинството от хора, изказващи се по тази тема, са напълно 
несведущи в това, защо произтичат измененията на Земята? Защо ние виждаме разобличаване на 
Новият Световен Ред? Защо всички тези плашещи неща стават именно сега?

Същността не е в това, че ние си имаме работа с някакъв вид гигантска катастрофа. Макар 
болшинството представители на съобществата на Секретните операции смятат, че именно към това и
се движим.

Неотдавна гледах новият филм «Денят, в който Земята спря». В края на филма ни оставят 
живота. Разбира се, това е формулата на Холивуд – вие не можете просто да разрушите Земята. Но 
ни се позволява да живем с предупреждението, че нито една машина вече не работи. Цялата 
електромагнитна енергия престава да функционира.

По мнението на представителите на Секретните операции, именно това и ще стане в най-близко 
бъдеще. Основните хармоници на енергита така ще се променят, че електрическото оборудване,
което ние познаваме, ще престане да работи. Сега встъпваме на твърде крехка почва.

Изглежда, че на вътрешно равнище галактиката ни принуждава да се придвижим в друга 
честота. И това ни връща към идеята за това, че ние сме многоизмерни същества.

Когато вие извършвате излизане извън тялото, не прилича на това, че вие се проектирате извън 
тялото толкова много, както когато влизате в друг аспект на своето същество, съсъществуващ с
тялото. Изглежда този аспект се намира в нашето тяло. Макар субективното възприятие да напуска 
тялото и да отива някъде другаде.

Повярвайте на това, което ви говоря: ние имаме йерархия от тела, всяко от които се занимава 
със своите неща в различни места. Съгласно източниците, с които съм говорил, краят на 2012 година 
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ще бъде приличащ на ефекта на звездната врата. И това ще стане в цялата Слънчева система. Това 
буквално ще ни изтика в много по-високочестотна енергия и ще ни надари със способности, които 
вече притежават болшинството от гостите.

Ето защо сега те се събират тук. Това добре го знае Хенри Дийкън. И това прекрасно се 
осъзнава от Даниъл.

Счетох разказът на Хенри Дийкън за 2012 за доста умопоглъщащ. Ако имаш конкретни 
въпроси, просто ме спри.

Дж. Н: Не, не. Продължавай. След това бих искал да се върна към сержант Клифърд Стоун,
защото ме вълнува това, за което е говорил. Но 2012 година – това винаги е приоритет, Дейвид.

ДУ: Добре. Едно от нещата, за които говореше Хенри Дийкън за 2012 година, е това, че те („те”
означава съобществото на Секретните операции) са стигнали до извода, че това безспорно, е
необратимо събитие. То прилича на приливна вълна, надигаща се над нас в галактиката – приливна 
вълна от енергия. И с това нищо не можем да направим.

Тя ще ни връхлети. И това ще стане в края на 2012 година. Сега ние вече пробиваме границата 
на тази енергия.

Имам много разнообразна информация, която бихме могли да разгледаме, ако имахме повече 
време за описанието на това, че цялата Слънчева система претърпява изменение на климата, подобно 
на изменението на климата на Земята. На вашият сайт сме привели най-последните данни,
вкючвайки този факт, че за последните няколко години магнитното поле на Слънцето се е съкратило 
с 25%. 

Дж. Н: Грандиозно!
ДУ: О, да! И между 1997 и 2000 година количеството прах, внасяно от галактиката в

Слънчевата система, е нарастнало с 300%. Което отново свидетелства за това, че ние се движим към 
област, където има повече енергия и повече прах.

През 2005 година слънчевите атаки са удряли Земята всеки 15 минути. По наши оценки за 
достигането до планетата са им били нужни около два-три часа.

Дж. Н: Това е невероятно.
ДУ: Всички способи, до които ние прибягваме за предсказване на слънчевите бури и защита на 

спътниците посредством отклонението им от пътя на бурите, вече не работят. За реакция имате само 
15 минути. Такова е общото изменение на състоянието на 
енергията в Слънчевата система.

Затова е важно хората да помнят, че сега ние 
разкриваме свидетелството на Секретните операции,
което, както аз разбирам, е невъзможно да се предотврати.
Обаче имам стотици и стотици малки лакоми късчета 
научни дани, помагащи да се поддържат тези твърдения.

И отново, съгласно Хенри Дийкън, това е реална 
цепнатина в пространството и времето. Тя представлява 
фундаментално хармонично изменение в способа на 
функционирането на времето. Основно в нашето 
възприятие на времето и даже способ, как да се движат 
часовниците, ще се промени на вътрешно равнище.

[Когато скоростта на вибрациите на атомите и
молекулите нарастне, това влияе на развивката на 
спиралите или на колебанието на кварцовия кристал,
променяйки начинът как часовниците да измерват 
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времето. Идеята „локална разновидност” на времето – това е един от най-трудните за разбиране нови 
физически принципи. Аз се опитвах да говоря за това в края на статията в неотдавнашната серия 
статии, свързани с 2012 година.]  

По-важно е това, че когато ние разглеждаме по-широка картина от ставащото, в нас има 
свидетелство още от 1950 година, когато хората са били в контакт с НЛО, когато са ги вземали на 
борда на космическите кораби и им предавали различни послания, когато контактите след това 
прераствали в телепатично общуване.

Тук влизат книгите на Джордж Хънт Уилямсън, такива като «Път в небето». 
«Път в небето» – това е описание на звездните порти. В тази книга, която за първи път е била 

публикувана през 1958 година – това е една от последните книги на автора – той е описвал 
посланията на извънземните, предупреждаващи за бъдещите изменения на междупланетния климат 
и за това, че планетата ще изглежда различно.

В «Тайните на НЛО» аз казвах:
… ето вече някакво време аз осъзнавах, че зад всичко, което разкриваха НЛО във всеки от 

контактите, стои голяма и даже величественна цел. Макар те да се обръщат към нас с велика любов,
защо са решили да се появят масово в това време? Защо ни учат? Ако ние успешно се занимаваме в
училище, защо са решили да ни безпокоят? Какво велико космическо изменение или знание им е
подсказало да дойдат именно сега?

През 1952 година наша изследователска группа в Северна Аризона е била в радиоконтакт с
екипажи на НЛО. В същото време ние сме получили информация, указваща на вероятността за 
космическо изменение.

По време на приема на радиотелеграфни послания, получении с помощта на международната 
Морзова азбука, контактьорите с НЛО са споменали този факт, че скоро учените на Земята ще 
открият, че нашата планета се бомбардира от космически лъчи с невиждана по-рано интензивност.
Аз веднага осъзнах, че този факт ще може да се провери в бъдеще. Ако в бъдеще това се случи,
тогава твърденията на разумите в космическите кораби ще може да се потвърдят или опровергаят.
Аз знаех, че това ще бъде нещо научно доказуемо.

През 1952 година ни казаха, че нашата планета и цялата наша Слънчева система влиза във 
външните предели на огромен космически облак или област с интензива активност на космически 
лъчи. Доколкото ние влизаме във външните предели на това поле от енергия, ние ще наблюдаваме 
първите ефекти във вид на странен климат, топене на полярните ледени шапки, земетресения,
усилване на бомбардировките от космически лъчи и смущения на радиопредаванията. Световните 
правителства са обезпокоени от тези изменения и създават специални проекти, с цел изучаване на 
радиацията и влиянието на радиацията върху органичния живот.

Само няколко месеца след пророчествата на НЛО, свързани с усилването на космическите 
лъчи, д-р Курт Сит от Университета в Сиракуза е провел изследване на височина 3-4 км. в Колорадо 
(лятото на 1953 г.). В процеса на изследванията той стигнал до умопомрачаващ извод, потвърждаващ 
това, което е било предадено през 1952 година по време на радиоконтактите. Д-р Сит е казал:

„Върху нас се стоварват твърде много електрони. В крайна сметка, тези малки единици 
електрически заряд са твърде много, за да могат да се обяснят със съвременни теории, допускащи, че 
електроните се създават от космическите лъчи, сблъскващи се в атмосферата високо над Земята. Тук 
работят неизвестни частици или процеси”. 

Дж. Н: Чудесно!
ДУ: И сега виждаме именно изменението на междупланетния климат.
Дж. Н: И това е било преди 50 години!
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ДУ: Преди 50 години! И тези момчета, извънземните, казват че това би изпълнило всички 
древни пророчества за настъпването на Златният Век на Земята.

Фактът, че „нас ни връхлитат твърде много електрони”, а съвременните теории не могат да 
изчислят това, наред с това, че някакви космически лъчи бомбардират Земята извън Слънчевата 
Система, подкретят идеята, че цялата Слънчева система влиза в нова област на Вселената. Ще се 
промени всяка фаза от нашия живот – икономиката, религията, образованието, политиката, науката,
общественият живот, медицината, навиците на хранене и така нататък. Влияние ще бъде указано 
буквално на всичко и всичко върви към по-добро.

В Библията се съдържат много намеци, които очевидно са свързани с причината и следствието 
на повишаването на честотите на вибриране.

„Така е и писано: "Първият човек, Адам, стана жива душа", последният Адам стана 
животворящ дух.” (Първо Послание към Коринтяните, гл. 15:45). 

„Първият човек е от земята — пръстен; вторият Човек е от небето.” (Пак там, глава 
15:47). 
„И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на 
Небесния. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство,
нито тленното наследява нетленното. Ето, казвам ви една тайна: не всички ще починем,
но всички ще се изменим в един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото 
тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това 
тленно трябва да се облече в нетление и това смъртно — да се облече в безсмъртие.” (Пак 
там, глава 15:49, 50, 51, 52, 53). 

И така, те съвсем не предричат гибел и нещастие. Те говорят, че ние ще се отправям към 
разместване на измеренията. И аз намирам това за прекрасно. И ако те казват, че Слънчевата система 
възнамерява да направи това по-рано, откогато ще се случи самото разместване, а впоследствие вие 
видите доказателството, защо да не се обърне внимание, че те ни говорят как тя възнамерява да 
направи това?

Което ни връща към идеята за любящият Творец, сътворил човешките форми на всички 
различни планети. Ако ние имаме естествен цикъл, променящ цялата Слънчева система и Земята, не 
е искрено да се мисли, че единствената цел на всичко би било да ни изличат от повърхността на 
Земята.

Има много голям смисъл да се мисли, че това е някакъв вид Грандиозен Проект, приличащ на 
този, за който се е говорело преди 50 години. И целта на този проект е да съдейства на нашата 
еволюция и ни повдигне на следващото равнище. На следващото равнище, качествата, които ние 
приписваме на хората, подобни на Исус Христос, повече няма да бъдат свръхестествени, а най-
обикновено явление.

Левитацията, телекинезата и пътешествията във времето ще станат нещо, което ще може да 
прави всеки, даже без да се напряга особено.

Дж. Н: Доколкото ние се движим към 2012 година, мисля че много неща, за които ти говориш 
Дейвид, ще стават все повече и по-очевидни на много хора, ако вече не са станали.

ДУ: Е, позволи ми да добавя нещо малко, което винаги ползвам, когато ме нападат скептиците.
А именно: ако вие се интересувате от големият обем научен материал, който съм обединил (ние 
нямаме време да разгледаме целият материал за едно шоу), има толкова много научна информация,
че ако в нашето общество тя би била приета на високо равнище, де факто, би станала еквивалент за 
изпълнение пророчествата за 2012 година.

Това ни връща към това, от което следва да се удивляваме: могат ли тези пророчества да имат 
метафизическа природа? Че основно ние сме тук заради това да решим своите проблеми. И веднага 
щом го направим, нас ще ни приветства великото съобщество на хората в галактиката.
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Следва да се добави, че съществуват документите на г-н Х – един от свидетелите на Проект 
Камелот, който неотдавна почина при странни обстоятелства. Той е бил готов да излезе напред на 
по-високо равнище и да дойде в програмата «От Бряг до Бряг». Изведнъж възникнал проблем,
изглеждащ подозрително в светлината на това, защото е починал. Това се е случило само преди 
месец.

Свидетелството на г-н Х включвало факта, че той е виждал документи, свидетелстващи за това,
че извънземните действително са говорили с нашето правителство: „Ей, вие можете да криете 
истината. Вие можете да говорите всичко, което искате. Но когато настъпи краят на 2012 г., 
ние възнамеряваме да се разкрием в масов мащаб; и вие нищо няма да можете да направите”. 

Дж. Н: Д-р Майкъл Сала, който е участвал в тази програма по-рано… ти го знаеш… е
потвърдил много неща, за които ти каза, особенно за потенциалните 57 различни раси, живеещи в
галактиката.

ДУ: О, да. Виж. Аз се опитвам да свърша моята част от работата, за да помогна да започне нова 
тенденция в уфологията – „Нека видим хората-извънземни”. Защото именно върху това трябва да 
отправим погледа си.

Военно-промишленият комплекс произвежда голямо количество дезинформация във формата 
на плашещи кинофилми, за да ни принуди да мислим, че извънземните са творения с бананови глави,
зъбати и с плашеща външност.

НЛО и извънземните биха вълнували хората много по-малко, ако земляните откриеха, че в
галактиката има много хора, много приятни хора, приличащи на нас. Те могат да общуват с нас и
биха били много приятни в общуването, стоейки в една стая с нас. Просто те чакат, когато ние 
решим своите проблеми на Земята, защото не могат да влияят на нашата свободна воля. Ако хората 
не искат да знаят за тяхното съществуване, те не могат просто да дойдат и да кажат: „А ето ни и
нас!” 

Дж. Н: Даже и с ръст 30 см. или 4,5 м.
ДУ: Точно.
Другото възхищаващо ме нещо е победата на Обама на изборите, затова, защото на Земята има 

само един вид човешки същества, който изглежда не е посят от извънземни раси.
С други думи, болшинството човешки същества на тази планета – не са земляни. Съществува 

само един синеок прачовек, от който може да се проследи произхода на всички човешки същества.
Бял човек не е имало на Земята до преди около 10-11 хиляди години. [Това е било публикувано 

в неотдавнашно изследване, приписващо това на генетични мутации.] Тук сме в резултат на обмен с
извънземни раси по времето на Атлантида. Именно тогава сме започнали първото междувидово 
смесване, което е довело до появата на синеоките хора с бяла кожа.

Дж. Н: Поразително.
ДУ: Изглежда, единствените хора, възникнали в резултат на еволюцията на Земята, са били 

чернокожите. Това е единственият вид раса, съществуващ на Земята, който не можем да видим при 
хората, принадлежащи на други планети. И това ги прави особени.

[ДУ: Буквално ни заляха с електронни писма, молещи за детайли по този повод. Достатъчно е
да се каже, че освен свидетелството на Дийкън нямаме никакви доказателства. Определено, може да 
има някакви африкански раси, ПОСЯТИ именно тук. Някои хора много вярват в това.] 

Въпреки това, изглежда, че естествената еволюция на Земята е сътворила, в крайна сметка,
един вид чернокожи хора, а всички останали са преимущественно посадени. Затова ученията за 
еволюцията на човека говорят за пет ключови места, в които едновременно са „възникнали”
различни раси. И това се смята за велика тайна.
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Възможно е, аборигените да са най-близко до това, което се смята за „чиста” естествена 
човешка форма на Земята, без каквото и да било историческо междувидово смесване. Земята е
способна да поддържа множество форми на човешкия живот и нито една от тях не следва да се 
разглежда като по-висша или по-нисша от другата.

Безспорно, в нашата галактика съществуват и други планети с хора от африкански тип. От 
Хенри Дийкън ние знаем, че нито един от видовете, сега посещаващи Земята, не притежава подобни 
характеристики. В същото време всички други раси на Земята са представени от посещаващите ни 
гости.

Дж. Н: Искам да попитам: от всички видове, всички 57 вида в галактиката, защо ние сме 
толкова различни? Защо на нашата планета хората са толкова различни? Имам предвид, има ли в
галактиката планети, имащи четири, пет, шест различни вида хора? Или само един?

ДУ: Добър въпрос. Казвали са ни, че ние сме много, много уникални в смисъл на количеството 
раси на тази планета. Това е известно от многото свидетелски показания и различни други 
източници, които съм ползвал, включвайки материалите на «Закона за Единното». 

Дж. Н: Дейвид, когато мислиш за това, то зашеметява. Наша собственост е планета с различни 
раси човешки същества, разсеяни по цялата Земя.

ДУ: Вярно. И ако вие погледнете архивът на еволюцията ни и антропологичните дани, има пет 
различни главни посеви на човешка цивилизация, всички те са се появили едновременно и
независимо една от друга.

Във всяка област хората изглеждат различно и притежават различни базови биологични 
характеристики.

Между тях няма никаква генетична връзка и нищо, което би указало на това, че и по-рано са 
съществували такива генетически различия. Сякаш пет различни групи се появили едновременно.

Дж. Н: Науката ще каже, че такива различия се появили в резултат на обкръжаващата среда и
климата, работещи хиляди и хиляди години. Ти съгласен ли си с това? Мисля, че не!

ДУ: Вие не можете да обясните, защо, например, климатът би довел до физиологически 
различия, такива като у азиатците на своеобразен разрез на окото и скули със съвсем друга форма.

И съществуват африканци с широки носове и големи устни. Традиционното обяснение е
такова: носовете на белите хора са по-дълги заради хладния климат, кръвният поток по по-дългия 
нос сгрява по-добре въздуха.

Дж. Н: Е, да, да.
ДУ: Носовете на чернокожите хора са по-плоски затова, защото въздухът е по-топъл и не е

нужно да бъде сгряван. Това е твърде-твърде съмнително. Зад това не стои никаква реална наука.
Това е просто предположение.

Дж. Н: Когато се върнем след паузата, нека поговорим за сержант Клифърд Стоун… Дейвид,
сержант Клифърд Стоун. Доколкото помня, той е служил в армията и корабът, на който случайно се 
натъкнал, е претърпял катастрофа – кораб с екипаж – това е било във Виетнам?

ДУ: Да. Помня, чувал съм за това.
Дж. Н: Аз също така мисля. Също съм чувал, че именно този случай му е помогнал да се 

уволни от армията.
ДУ: Вярно.
Дж. Н: Това е главозамайващ контакт. Всички, с които съм говорил за Стоун, смятат че може 

да му се вярва, както ти вярваш на Хенри Дийкън.
ДУ: Да. Той е един от най-достоверните свидетели според термините на обема представена 

информация и демонстрираната достоверност.
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И още едно нещо. По време на почивката някой ми изпрати писмо и каза, че аз съм шарлатанин 
и съм изфабрикувал всички тези неща.

Знаеш, хората могат да мислят всичко, което искат. Работата е там, че нищо не съм украсил.
Това е резултат на много пресичащи се свидетелски показания, от които всяко е независимо и
самостоятелно е казвало едно и също, преди да изляза с това пред публика. Вие просто започвате да 
съединявате всички точки.

Болшинството хора, когато не могат да приемат нещо ново, обикновено го подлагат на 
присмех.

В случаят с Клифърд Стоун той ме подкупи с това, че се разплака на сцената. Аз имам предвид,
че вие не можете да подправите това. Той не можеше да продължи да говори. Потрябва му твърде 
дълга и драматична пауза, за да се вземе в ръце преди да продължи да дава информация. Никога не 
съм виждал подобно нещо.

Дж. Н: Знаем ли, какво прави той сега? В пенсия ли е?
ДУ: Ти ми напомни за това, което исках да кажа. Ако той беше шарлатанин, тогава защо не се 

опита да влезе в различни шоута? Защо не прави от това пари?
Той трудно си плащаше сметките. Неговият син е бил убит при подозрителни обстоятелства.

Няма основания да се предполага, че такива хора търсят бърза изгода.
Дж. Н: Той никога не е бил нито в моето шоу, нито в шоуто на Арт Бел.
ДУ: Доколкото помня, той е бил при Арт Бел. Това е било в края на 90- години. Слушал съм 

това шоу. Той каза силни неща.
Дж. Н: Тоест това е било, кога? В крайна сметка, преди 10 години?
ДУ: Да. Даже преди 11 години.
Дж. Н: Боже мой! Наистина.
ДУ: Знаеш ли, това става рядко. Същото е станало и с Хенри Дийкън. Той се оказал почти 

разорен. Помня, аз му изпратих малко пари, защото той се оказа в много трудна финансова ситуация.
Но никога не се е опитвал да извлече изгода от онова, което е казал.

Той никога не се опитвал да излезе напред и да направи аудио запис или видеофилм. Той е
параноик. Знаеш ли, това не са хората, които стоят и се опитват да намерят способ за увеличаване 
продажбата на книги, дискове или видео.

Дж. Н: Както и теб, мен ме вълнува, какво става с нашето Слънце.
ДУ: О, безусловно.
Дж. Н: Каква е причината? Това просто цикъл ли е? Или нещо друго?
ДУ: На Слънцето определено нещо става.
Ще си позволя да започна с това, което изглежда хората разделят на две.
Първият лагер витае около идеята за Планетата Х. Те смятат, че има някаква блуждаеща 

планета, която се приближава и предизвиква изменение в състоянието на енергията на Слънцето.
Искам да започна с това, че Слънцето съставлява 99,86% от цялата материя в Слънчевата 

система. Помисли за това, какво означава. Това значи, че за всички комети, всички астероиди,
целият газ, целият прах и всички планети остават само 0,14%. 

Затова, даже ако планетата би била по-голяма от Юпитер, за нейна сметка би останала само 
0,01% от цялата маса на Слънчева система. Идеята, че планетата може да принуди Слънцето да 
променя енергията си толкова съществено, колкото ние виждаме, е равносилна на това да се твърди,
че вие можете да тикате намираща се на свободна скорост кола с помощта на двигател от хладилник,
намиращ се в края на ауспуха!

Дж. Н: Ха-ха-ха!
ДУ: Това е лишено от всякакъв смисъл.
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С това се занимават и руснаците. Следва да се помни, че руснаците също са общували с така 
наречените хора, както ние можем да ги наричаме, с хора от други светове. Тях също са ги 
информирали за това, което ще стане през 2012 година.

Руснаците се концентрирали върху изучаване измененията на междупланетния климат. Те 
действително го изучили от момента, когато са могли да получат проби. Руснаците открито казват…
сведенията са достигнали от статията на д-р Алексей Дмитриев, озаглавена «Планетофизическото 
състояние на Земята и живота», през ноември 1997 година.

Той е привел редица специфични признаци на промяна на климата, открити на Слънцето и в
цялата Слънчева система. След това, заедно с Ричърд Хоугланд, ние говорихме по въпроса през 2004 
година, провеждайки голямо изследване и довеждайки резултатите до сведение на NASA.5

Изводът на Дмитриев и неговите колеги е еднозначен – единственото, което може да 
предизвика такова енергетично изменение, това е движението в зоната на галактиката, където 
енергията е абсолютно друга.

И отново, именно затова са говорели посланията, предадени на Джордж Хънт Уилямсън през 
1958 година и описани в неговата книга «Път в небето». Там се казва, че ние се движим в
космически облак от енергия, притежаващ много висок заряд. Това ще променя базовите 
енергетически образци на пространството, времето и електромагнетизма, каквито ги знаем.

Дж. Н: Как мислиш, какво ще стане с всички нас?
ДУ: Е, изглежда, че ние се намираме във велика духовна лаборатория. Земята е планирана като 

школа. Тя е създадена за това да ни научи да се обичаме един друг. И за изучаването на този урок ни 
е отреден краен период от време.

Хората, не желаещи да изучат урока, в края на този цикъл ще се превъплътят на други планети,
където ще могат да продължат курса на обучение.

Обаче има надежда, че болшинството хора, ако не всички, няма да направят това. Всичко 
изцяло и напълно зависи от нас. Доколко добре ние ще можем да се научим да се обичаме един друг 
и да излъчваме послание за мир и сътрудничество.

Нека се надяваме, че почти на всеки ще му се удаде да се придвижи в сферата, където ще 
попадне Земята след разместването, много повече от утопическа. Както са ми казвали, това ще бъде 
реалност, в която ще станат обичайни всички способности на възнесените майстори – левитация,
телекинеза, пътешествия във времето, телепатия и така нататък.

Такава е природата на вселената. Тя способства еволюцията. Ако вие вярвате в
превъплъщението, тогава защо да се въплътявате отново и отново за изучаването на едни и същи 
уроци, стремейки се към духовен ръст?

Е, добре. Растеж накъде? Каква е целта?
Вие не можете просто да кажете, че това е така просто, както когато вие умирате (ако въобще 

разбирате това) – вие изведнъж се възсъединявате с Твореца. Очевидно, има области на битието,
такива като ангелски, по-високи от битието на човека. И нашата съдба е да стоим и мислим за това 
как с времето да достигнем тези равнища. Едни ще осъществят това по-бързо, други по-бавно.

Изглежда, ние започваме да осъзнаваме себе си като многомерни същества. Ние притежаваме 
равнища в нашето същество, които вече пребивават в по-високи сфери.

Това е ефектът на звездните врати. Това не е смърт. Това е обратимо изменение. С други думи,
когато вие преминавате през зведните врати, тялото се дематериализира, а след това се 
материализира на друго място.

Като че ли, именно това става в Бермудския Триъгълник, явяващ се естественна звездна врата.

5 Тази статия се нарича Междупланетно следутре. Преводът се планира.
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Тоест, той е естествената звездна врата на цялата планета. Като че ли, тялото се преобразува в
това, за което ние можем да мислим като за светлинно тяло. Обаче ако енергията на планетата се 
изкривява назад и надолу, физическото тяло би се възродило.

Дж. Н: Безусловно.
ДУ: За хората е много трудно да разберат, защото всички тези технологии – звездните врати и

пространственно-временните туннели – се потискали. Те се пазели в твърде високо засекретени 
проекти.

Единственото, което могат да направят обикновени хора, такива като теб, Джордж и аз, е да 
четат замайващи съобщения за нещата, подобни на Бермудския Триъгълник, когато летящите във 
въздуха самолети внезапно изчезват. На повърхността на океана не остава даже следа от машинно 
масло и ние можем само да гадаем, какво е станало с тях.

След това вие можете да изследвате това надълбоко и да видите, че Земята притежава онова,
което се нарича глобална решетка – редица геометрически линии. Всички строителни площадки на 
древните, включително Пирамидите и Стоунхендж, са разположени на тези линии, за да се полза 
енергията – това, което наричаме торсионни полета.

Това е енергия на съзнанието. Това е биологична енергия.
Вие можете да строите пирамиди. Руснаците вече са го направили. Те са построили пирамиди и

могат да очистват водата, да лекуват рак и да предотвратяват вредните ефекти от употребата на 
ЛСД. Технологията на пирамидата е възхитително нещо.

Когато започнем да разбираме, че това може да се направи, ние осъзнаваме, че появята на 
пирамиди по цялата планета в древните времена ни говори за това, че древните са притежавали 
много по-напреднала технология и разбиране за технологиите въобще, отколкото ние. Ние 
започваме да изучаваме технологията на торсионното поле едва сега.

Както е казал Ричард Хоугланд, в резултат на един от контактите, нашите „приятели” в
Секретните операции (аз включвам думата „приятели” в кавички) са казали, че по-скоро ще загубят 
американски град в резултат на ядрена атака, отколкото да разкрият секретите на полето на 
съзнанието и да ги направят достояние на обществеността.

Ето колко те са сериозни в опитите да не ни позволят да знаем за силата, която притежаваме.
Честно казано, завръщайки се към идеята за Великия Експеримент, хората могат да медитират 

и значително да променят способа си на мислене, усещане и поведение на всеки човек на планетата.
Такава е идеята на филма «Сближение», който, нека се надяваме, ще излезе в края на тази година,
ако намерим финансиране. Сега сме много близо до тази цел.

Същността е в това, че всички ние притежаваме вътрешна сила, много по-голяма, отколкото 
можем да си представим. И тя е способна да влияе на емоционалното състояние на другите,
повишавайки или понижавайки го като температура.

Когато температурата се повишава, всички се чувствуват нещастни. Хората са агресивни и
раздразнителни. Тогава на планетата става много повече войни и жестокости.

Когато температурата се понижава, хората се отпускат. Те са по-меки един към друг. По-
щастливи са. И даже неголяма група медитиращи хора може да понижи температурата.

Още едно нещо, на което искам да обърна внимание – идеята за „Странниците”. Джордж, ако 
помниш, вече правихме шоу на тази тема.

Дж. Н: Да.
ДУ: Аз работех с въпросник. 100 милиона извънземни, така ни казаха интуитивните източници,

са поканени доброволно да станат хора. Но тяхната родина са други планети. И те не помнят, кои са 
в действителност.
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Те са обикновени хора, както ти и аз, но твърде се интересуват от езотеричните сфери. Те знаят,
че със Земята не всичко е наред; смятат себе си за отговорни за промяната на нещата, но в
действителност не разбират.

Често те попадат в примката на месианските илюзии. Те смятат, че само те са отговорни за 
промяната на планетата и това е заблуждение.

На планетата се извършва голямо колективно усилие и е важна ролята на всеки. В основата, ние 
всички сме тук, за да помагаме на всеки по своему. Вярвам, че това е така.

Ето защо ние правим два диска с метафизична музика (на темата за Странниците). 
Просто искам да кажа, че съм говорил с Лари (моят партньор в този проект). Възнамеряваме да 

подготвим, в крайна сметка, една песен, която да можем да представим следващият път, когато бъда 
в ефир.

Дж. Н: Добре.
ДУ: Тогава ние ще можем да се възползваме от нея. Съдете сами, добре ли пея или не!
Дж. Н: (смее се)
ДУ: Не зная. Това е толкова обширна тема. Ще ти предоставя правото да зададеш няколко 

въпроса.
Дж. Н: Нека отделим няколко минути за обяснение на историята с Едгар Кейси. Защо много 

хора вярват, че ако съществува превъплъщение, ти би могъл да бъдеш Едгар Кейси?
ДУ: Е, както знаеш, в началото на двадесети век Едгар Кейси е изпълнил 14 хиляди 

регистрирани медицински сеанси. Това са били случаи, когато са му предоставяли само име и адрес 
на клиента. Той е можел да диагностицира медицинските проблеми и да предлага лечение. Също 
така е можел да определя, какви медицински състояния са били резултат на голяма духовна 
небалансираност.

Стигнах в живота до научна перспектива. Започнах да се интересувам от екстрасензорика от 
осем години, четейки книги за възрастни и изпълнявайки експерименти. На 13 започнах да 
експериментирам с осъзнати съновидения.

На 17 години, когато вече учих в колеж, през септември 1992 година, започнах всяко утро да 
записвам сънищата си. И продължавам да го правя до ден днешен. Тоест, моята работа със сънищата 
продължава вече 16 години. Когато на Кейси са казвали, че той също трябва да записва сънищата си,
той го е правил само една или две години, а след това е престанал.

И така, всичко започна през 1996 година, когато бях на дискусионния форум на Ричард 
Хоугланд. Там срещнах човека с името Джо Мейсън – стопанинът на сайта www.greatdreams.com.
Той ми разказа за техника, която обичайно наричал „Глас в съня”. 

Той казваше: когато вие се събуждате сутрин и още помните съня си, прислушайте се във 
въображението, което възниква в ума ви. Понякога това ще звучи като глас. Вие мислите, че това са 
само празни думи от ума и спите наяве – така го наричат някои хора.

Просто обърнете особено вниание на това, което ви говори този глас и го запишете. Не го 
анализирайте. Не се опитвайте да извлечете някакъв смисъл. Просто запишете, колкото и диво да ви 
звучи онова, което ви говори.

На следващото утро се събудих и помислих, че чувам глас, сякаш някой говори по телефона. Аз 
просто започнах да записвам това, което той ми говореше. В голямата си част всичко звучеше 
достатъчно глупаво и даже нямах време да се опитам да извлека някакъв смисъл.

Аз записвах всичко и още веднъж прочитах написаното от самото начало. „Боже!
Действително идва някаква разумна информация”. Не можех да обясня това, освен като предаване 
от висшия разум.
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Стана ми ясно, че разумът владее „оръжието”, което би ме застреляло, ако не бях внимателен.
Предупредиха ме, че трябва да пропусна водач на пътя. И че ако продължавам да се държа по 
подобен начин ще има последствия.

Продължавах агресивно да управлявам автомобил. Източникът свърши с това, че предсказа 
точният ден и час, когато попаднах в автопроизшествие и даже величината на глобата, която ми бе 
връчена от полицията.

Започнах да осъзнавам, че този източник отговаря за моята духовна еволюция, включвайки 
планиране на лоша карма и нейната отработка. Затова, ако попаднех в катастрофа, това не би било 
просто случайно събитие. Това е нещо, което е било програмирано.

Дж. Н: Вярно.
ДУ: Аз се учих да се доверявам на този източник две години, по-точно две и половина. След 

това се преместих във Вирджиния Бийч и всички започнаха да казват: „Боже! Как приличаш на 
Едгар Кейси!”

Не обръщах внимание на това. Смятах, че ако хората заявят, че са били някой в друг живот,
това е крайно високомерие. Това въобще не ми харесваше. И все пак, когато погледнах на снимката 
на Кейси, когато е бил на моята възраст, бях напълно потресен; изглеждаше, че гледах в огледало.

И което е още по-лошо, когато попитах моят източник, той отвърна: „Да, това си ти. И между 
впрочем, ти имаш важна мисия на планетата и имаш намерение да кажеш на всички кой си.”

Избягах в банята и повърнах.
Дж. Н: Ха-ха-ха!
ДУ: Няколко месеца след това стана още по лошо, когато видях своя хороскоп и го сравних с

астрологичната карта на Едгар. Открих голямо сходство в термините на Слънце над Слънцето, Луна 
над Луната, Меркурий над Меркурий, Венера над Венера, Марс над Марс.

Картите удивително съвпадаха, защото вътрешните планети и Луната бяха в еднакви 
положения по време на двете раждания.

Дж. Н: А сходството на снимките, твоята и на 
Кейси в млада възраст е очевидно.

ДУ: Просто си го бива. Просто си го бива.
Съществуват някакви различия във формата на 
носа и мекото на ушите. Но сходството е
потресаващо.

Дж. Н: Когато се върнем след няколко 
минути, ще започнем да приемаме въпроси по 
телефона. Какво да направим, за да се подготвим за 
всичко, което се случва?

ДУ: Най-важното нещо е много, много 
просто. Земята – това е училище. Училище за 
обучение в любов. Ако вие повече обичате другите 

хора, отколкото ги манипулирате или контролирате, постъпвате по правилния начин. Вие ще 
останете със Земята, ще влезете в Златния Век и ще бъдете част от всичко ставащо.

Никой не иска от вас да бъдете съвършени. Вие можете да бъдете 49% „лоши”, но ако сте с 51% 
добри, всичко е наред! Ще получите входен билет. Всичко ще е прекрасно.

И така, всички ние сме тук, за да се научим на любов. Ако вие не искате да изучите този урок,
ако сте объркани от слухове, ако манипулирате всички хора, които познавате и при това твърдите, че 
ги обичате, тогава ще се случи следващото. Ще прекарате няколко стотин години в състояние на 
светлинно тяло и естествено ще избирате, къде да отидете нататък в края на този времеви период.
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От тази перспектива ще разберете, над какво ви е нужно да работите. Вие доброволно ще 
отидете на друга планета и ще продължите това равнище на обучение.

Но ако сте достатъчно любящи, за да се интересувате повече от оказване на помощ на хората,
отколкото раняването им, тогава ще участвате в масово пробуждане, което ще доведе до 
преобразуване на Земята в това, за което ние мислим като утопичен рай.

Дж. Н: Ако искате да подкрепите работата на Дейвид Уилкок, посетете сайта му. Ще се върнем 
след минута. Ние отваряме телефонните линии. Сега ще ви предоставим възможност да поговорите с
Дейвид.

Част 3 
 
Дж. Н: Добре дошли в шоуто «От Бряг до Бряг». Аз съм Джордж Ноури, при нас на гости е

Дейвид Уилкок.
Дейвид, преди да започнем да приемаме обаждания, а те са твърде много, ти спомена за диска 

над който работиш. Над какво друго още работиш?
ДУ: Занимавам се с книга, посветена на 2012 година. Работата продължава, зает съм със 

съединяване в едно на голям обем научна информация, която имам по тази тема. Надявам се, книгата 
да бъде готова през тази година. Работата обаче е свързана с това да седна и я напиша.

Също работя над друг видео филм, приличащ на «Загадката 2012 година». Не съм уверен 
относно името, но подбирам отбор от доброволци – аниматори, работещи с три измерения. С
намерение сме да осветим много научни факти и да направим действително отличен видеофилм.

Дж. Н: Грандиозно!
ДУ: Съдържанието е прекрасно. Ако правите нещо действително добро, вие сте способни да 

потресете световното съзнание. Именно това и се опитваме да направим.
Дж. Н: Добре. А сега да преминем към обажданията. Отправяме се на запад, в град Такома,

Вашингтон. Здравейте, Кора Лий.
Слушател: Здравейте. Потресаваща вечер.
Дж. Н: Дейвид е на линията. Продължавайте.
ДУ: Слушам, Кора Лий.
Слушател: Хм, вас някога хипнотизирали ли са ви? Едгар Кейси обикновено влизал в

хипнотичен…
Дж. Н: Е, предполагам, като регресия в минали животи.
Слушател: Вярно. Или просто за получаване на информация. Той е влизал в транс, а някой 

друг е записвал онова, което достигало до него.
ДУ: ОК.
Слушател: Вие някога правили ли сте го?
ДУ: Да. Това беше човекът, основал Асоциацията за Изследвания и Просветление6 в Ню Йорк.

Името му е Скип Уъзърфорд.
Скип е хипнотерапевт, той ме хиптотизира. При това станаха диви неща, вкючвайки това, че 

когато моята ръка докосна кристалите, право в стената удари мълния. Дължината на мълнията беше 
1, 25 м.

А когато провеждахме ченълинга,… това, което се превърна в ченълинг, аз започнах да говоря 
от името на Висшия ми Аз. Доколкото Скип вече беше телепат и ясновидец, му се удаде да установи 

6 Организация, занимаваща се със систематизация, изследвания и разпространавания на материалите от сеансите на 
Кейси.
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телепатичен диалог с моят източник. Той задаваше въпросите, без да ги произнася и получаваше 
отговори.

Казваше, че това е най-възхитителният опит, който е имал някога. Затова отговорът е, „да”. 
Слушател: Благодаря.
ДУ: Няма защо.
Дж. Н: Добре. А сега този, който ни звънна първи. Ние се преместваме в Хопкинсвил, Кентъки.

Здравейте Джулия.
Слушател: Здравейте. Как сте?
Дж. Н: Добре. Всичко е добре, благодаря!
Слушател: (приглушено) Искаше ми се просто…
Дж. Н: Джулия, почти не те чуваме. Сякаш си в консервена кутия.
Слушател: Простудена съм. (приглушено) Чувате ли ме?
Дж. Н: Малко по-добре. Задайте си въпроса и ще ви приведа в режим на очакване, за да можете 

да чуете отговора.
Слушател: Да. Вие действително ли сте се родили с Кейси в един ден? Казвате, че вашите 

хороскопи приличат, но рожденните дни не съвпадат. Така ли е?
ДУ: Да.
Слушател: Голямо благодаря!
Дж. Н: Доколко са близки рождените ви дни?
ДУ: Мисля, той е роден на 18-ти… след 10 дни.7
Дж. Н: Е, достатъчно близко е!
ДУ: Да. Вижте положението на Луната и планетите. Моят рожден ден е толкова близо, колкото 

може да бъде, изхождайки от сходството на положението на планетите.
Дж. Н: Ти… си телепат? Имам впредвид, улавяш някои неща. Достатъчно си възприемчив.
ДУ: Е, хората мислят, че притежавам достъп до неограничен разум в бодърстващо състояние,

като към някакъв вид Google. Това не е така. Случвало се е да правя сеанси за хората, които…
Предупреждавам няколкото позвънявания, които обезателно ще последват, аз престанах да 

правя това през 2005 година и такава услуга повече не се предлага!
Когато правех сенси… Тогава имах 500 клиента. Правех сеанси през деня, а сутрините виждах 

сънищата за клиентите. Затова се появяваха данни извън моят съзнателен ум. Обикновено сънят 
беше свързан с живота на клиента.

Когато за първи път ми позвъниха, им разказах съня си и веднага открихме удивителни неща.
След това влизах в състояние на транс, за което отиваха около 3-4 минути. Това е форма на 
самохипноза.

След това влизах в състояние на ума, хармонизиращо се с Висшия ми Аз. И отлично осъзнавах 
ставащото. Просто позволявах да се случва всичко. Но когато всичко свършваше, ми се налагаше 
тежко да работя над това, за да си спомня ставащото. Това е като пробуждане от сън.

Затова, в този смисъл има способи, с помощта на които аз мога да имам достъп до информация,
когато съм по-възприемчив от обичайното.

В обичайния живот притежавам чудесни психически способности, но те са относително 
спорадични и непредсказуеми. Мога да познавам за хората и информацията може да бъде точна. Но 
ако вие действително искате да получите информация, ще ви се наложи да работите – да влизате в
подходящото състояние на съзнанието и да получавате информация.

Дж. Н: Добре. Нека чуем международната линия. Звъни ни Джин от Албърта, Канада.
Здравейте, Джин, добро утро!

7 Дата на раждане: Кейси – 18 март, 1877 г.; Дейвид – 7 март, 1973 г.



27

Слушател: Добро утро! Хм, Дейвид. Изглежда, че илюминатите и групата на Билдербергите8…
мисля, тези хора се занимават с нещата си от неотдавна. (изкашля се) Простете, простудена съм. Хм,
изглежда, че те… Свързани ли са с някои тъмни извънземни, които, възможно е, им помагат?

ДУ: О, безспорно! Що се касае до Новия Световен Ред и илюминатите, ние си имаме работа с
планетарен контрол, насочен от извънземни същества.

По същество, когато ние разглеждаме вишите равнища на разкриване и най-висшите равнища 
на илюминатите, те работят с това, което някои хора наричат скрито управление.

Болшинството обитатели на галактиката са позитивни, но се намират неголеми групи,
пребиваващи на негативния път. Вие можете да се доберете до честотата на петото измерение или до 
петата плътност, както тя се нарича и да пребивавате на негативния път.

Оказвайки се в шестата плътност, вие много бързо преминавате върху позитивния път. Но 
остават негативните същности от 4-та и 5-та плътност. В тях има много инструменти за придобиване 
на контрол над планетите.

Ето го действително важното различие. Преди три седмици имах сън за това. Единственият 
способ, по който негативните същности могат да правят това, което правят и преуспяват в това… с
други думи, да преминават през духовната еволюция, … е ако им се удаде да поробят хората по 
тяхната собственна воля. Хората осъзнават, че пребивават в робство, но избират поробването.

Причината, поради която илюминатите търпят поражение на тази планета, защо те повече не 
могат да правят онова, което искат… Те не вкарват хората в концентрационни лагери. Съществуват 
всички видове паранои, които никога няма да се сбъднат. Всички мислят: „Ох, това още не се е
случило”. 

Е, престанете. Ние слушаме за това вече 20 години. И нищо не става!
[ДУ: В качеството на пример. Даниъл казваше, че безпорядките в резултат работата на Родни 

Кинг са били провокирани преднамеренно. Съставителите на плановете мислели, че ще могат да 
придобият достатъчно поддръжка от обществеността, за да затворят всички чернокожи хора и да ги 
поставят в лагери. Това е още един примен за фантазии, които те са съчинявали и които никога не са 
станали реалност, защото обикновените хора не са дотолкова расисти и подлеци, както те 
предполагат.] 

Работата е там, че на Земята не са достатъчно хората, които с оръжие в ръка да поддържат тези 
момчета. Америка – това е добре въоръжена страна, затова даже ако те се опитат, ще се сблъскат с
много голямо съпротивление.

Работата е и в това, че ние като планета отхвърляме и сме отхвърлили поробването, което те 
предлагат. Затова вие сте свидетели – и ще бъдете свидетели в най-близко бъдеще – на пълният 
упадък и разпад на илюминати, което аз намирам за много вълнуващо.

Дж. Н: И с времето така и ще стане, нали?
ДУ: Това е напълно въпрос на време! Даже повече не е тайна. Новият филм «Кодът Да Винчи»

разказва за илюминатите. Това е голяма дума, която те са поместили на екрана в трейлъра.
Този филм иска да каже, че илюминати са добри момчета. Четох книгата «Ангели и Демони», тя 

е за контролът и те се опитват да покажат привлекателна, щастлива версия за илюминатите или още 
нещо.

Факт е, че някои от тях са добри хора, но има и много негативни. Не съм съгласен с това, което 
правят на планетата. Поради това нямам проблем да говоря за тях и да поставям на показ плановете 
им, защото не поддържам плановете им. Не поддържам геноцида. Не поддържам съкращението на 
числеността на населението. Не вярвам, че способи за обучение на хората за духовен ръст се явяват 
подтискането и поробването. Затова философията ни е различна.

8 http://www.propagandamatrix.com/watsonrptbilderberg1.html 
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На някакви равнища ние мислим еднакво. При тях има духовна философия, която се опитва да 
преобрази религията. Също така мисля, че религията е вторична, тя помага на хората да достигнат до 
Твореца, но настоява на това, че това е единственият път.

Не мисля, че някой може да покаже с пръст и да казва: „Това е единственият път и ако вие не 
го следвате ще попаднете в ада”. Това е лишено от всякакъв смисъл.

Във всеки случай, аз повече не искам да говоря за това, дайте по-добре…
Дж. Н: Да, това е един от най-големите проблеми на планетата. Хората не слушат другите хора.

Вместо това те налагат своите възгледи.
Именно това ми харесва в нашата програма, че в нея могат да участват различни хора с

различни възгледи. Например, за темата за 2012 година, в крайна сметка, те слушат.
ДУ: Е, да. Джордж, искам да ти благодаря за тази огромна работа, която ти правиш за благото 

на човечеството. Това е самоотверженна работа. Всяка вечер ти си в ефир и изпълняваш велика 
работа. В нея участват много хора. Просто искам да ти благодаря.

Дж. Н: Моля. Нека чуем Нанси от Флоренс, Ню Джърси. Вие сте с Дейвид Уилкок. Здравейте,
Нанси!

Слушател: Здравейте! Здравейте Джордж! Здравейте Дейвид! Хм… Дейвид, вие ми харесвате.
(смее се)

ДУ: Благодаря.
Слушател: Имам такъв въпрос. Чета Библията вече 31 години, християнка съм. Опитвам се да 

разбера, как всичко, което казвате, се връзва с Откровението и всичко, предсказано в Откровението.
И какво става сега в Израел?

Хм… моят следващ въпрос: колкото до хората, които ще умрат до събитията през 2012 година?
ДУ: Отначало ще отговоря на вторият въпрос, защото е по-лесно да се отговори на него.
Слушател: Добре.
ДУ: Благодаря Нанси. Вторият въпрос за това, какво ще стане с хората, които вече са починали.

Отговорът е такъв: между животите, вие пребивавате в астралния план.
В края на 2012 година ще се случи много важно хиперпространствено сливане на астралния 

план с физическата реалност, в който ние сега живем. Това е безпрецедентно. Това е изменение на 
базовата енергетична честота на материята, каквато я познаваме.

Обаче до момента, когато всичко се смеси… това е просто мое разбиране, което е невъзможно 
да се докаже. До момента, когато всичко се смеси, ако вие пребивавате в астралния план след живот,
вие чакате 2012 година както всички останали. Просто вие чакате това събитие от другата страна.
Веднага щом събитието се случи, двете страни се смесват.

Връщайки се към първият ви въпрос, това е много далеч отиваща тема. Безспорно, нямам време 
да навлизам в детайли. Всичко, което мога да кажа е; аз поддържам идеята за историческия Исус.
Поддържам идеята, че историческия Иисус е преминал през процес на възнасяне. По същество,
съществува обширна информация, потвърждаваща това, че той е извършил духовно посвещение,
възползвайки се от Великата Пирамида.

Сеансите на Едгар Кейси са потвърдили някои написани книги. Забравих името, излетя от 
главата ми… Тя се нарича «Евангелието на Исуса Христа от Ерата на Водолея». В този ченълинг 
се казва, че във времето на изпуснати години Исус е бил в Индия и в Египет.

Той преминал през посвещение във Великата Пирамида и за придобиване на способности да 
твори чудеса се възползвал от тази технология. Тези способности могат да се овладеят от всеки 
човек, ако се възползва от пирамидта и преуспее в посвещаването.
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Доколкото вашият въпрос е свързан с Откровението, просто ще укажа, че в Библията много 
книги покрай Откровението говорят за това – книгата на Исая, Даниил и Йезекиил. Това е много 
последователна линия от пророчества.

Следва да се разбере, че даже в самата книга Откровение съществува явно съпоставяне между 
Вавилон и Новия Йерусалим, между вавилонската блудница и Дева Мария. Книгата Откровение – 
това е метафизично зашифровано учение, притежаващо много равнища на символизъм и значения.

Сеансите на Кейси са казали, че то съдържа цялата природа на нашето придвижване през 
всички чакри, тоест нашата духовна еволюция плътно до пълното пробуждане на съзнанието за 
Бога… или Твореца.

Тоест, опитвам се да кажа, че в Откровението се съдържат зашеметителни пророчества, които 
се сбъдват.

Когато те говорят за скакалеца с глави на хора, че тя ще ухапе Земята и че нейните ухапвания 
ще ранят хората в течение на седем месеца… изглежда, че това е примитивно описание на реактивни 
самолети. Йоан е видял глави на хора вътре в самолет. Той ги нарича скакалци, защото очевидно не е
знаел, какво е това самолет. Затова е дал много просто описание.

Изглежда тук се съдържа пророческа информация. Всички се дразнят от измененията на Земята 
– гибелта, разрушенията и катастрофите. Моят източник и другите източници са казвали, че сега 
вече виждаме най-лошите от измененията.

На Земята става някакъв вид разместване на полюсите… не ме разбирайте превратно. Но 
човешките същества, каквито ги знаем, няма да бъдат тук, когато това стане. По същество, съвсем 
неотдавна разбрах, че може би, само някои от хората действително няма да заминат.

Изглежда тези, които останат в енергетичната честота, в която сега пребивава Земята – това са 
видовете илюминати и Новият Световен Ред, криещи се в подземните бази. Те са единствените,
които ще останат на Земята в периода на катаклизмите.

[ДУ: В най-реален смисъл, въвлечени в практиката за служене на себе си за сметка на крайното 
манипулиране и контролиране на другите и бидейки част от механизма за планетарен контрол, те са 
натрупали досатъчно кармичен „товар” за избор на реалност, в която те ще пребивават и преживяват 
катаклизмите на Земята.] 

Но всички останали, даже не и позитивните хора, а просто заблудените… почти всички на тази 
планета… отиват в новите енергетически условия, които вече приличат на възнесение.

Такова е моето разбиране, а вие можете или да го приемете, или да го отхвърлите. Аз не се 
опитвам да го налагам на никого. Просто предавам това, което са ми казали. И така, сега вие знаете.

Дж. Н: Дейвид, сега звъни Бил от Уичита. Той е свързан с това, за което говорих в предишното 
шоу…

ДУ: Добре.
Дж. Н: Той пита: „Действително ли Том и Джордж са искали да те разкъсат в Санта Клара 

преди няколко години?” (смее се)
ДУ: (смее се) Да. Така е!
Дж. Н: Мисля, ние просто сме забравили да се съберем и дойдем при теб.
ДУ: Е, линч още не е имало, но момчета, някога ще се съберем.
Дж. Н: Мисля, че за всичко е виновен Том.
ДУ: (смее се)
Дж. Н: Нека чуем Лари от Тампа, Флорида. Вие сте с нас. Здравейте Лари!
Слушател: Здравейте Джордж, здравейте!
Дж. Н: Как я караш?



30

Слушател: Имам въпрос. Вашият гост, Дейвид, говореше за електромагнитната енергия от 
заварката на кораба.

ДУ: Вярно.
Слушател: За черната дупка и интрументите.
ДУ: Правилно.
Слушател: Какво може да се случи, ако електромагнитната енергия причини вреда, когато те я

пуснат в андронният колайдер в ЦЕРН?
ДУ: Е, Хенри Дийкън вече е работел над подобни неща. Добър въпрос. Обаче го разбирам така:

количеството енергия, концентриращо се в много малка област, все пак не е така голямо, както 
количеството реален ток и напрежение, преминаващо през високоинтензивната дъгова заварка.

Слушател: О, добре.
ДУ: Също е важно да се помни, че... знаете ли, всички мрачни пророчества за гибел и

разрушение, свързани с колайдера… „Ох, ако те ни позволят да пуснем колайдера, това ще създаде 
пространственно-временен тунел. Той ще се разпространи и ще погълне Земята, Слънчевата 
система и ще разруши галактиката ”. 

Всичко, съвсем не е така. Вселената притежава забележителна способност да коригира 
повърхността в платното на пространство-времето. Затова те остават относително стабилни.

В действителност, едно от нещата, за които не съм говорил по-рано в това шоу… и това е много 
важно положение…, извънземните същества притежават много напреднала технология. Много-
много години те се занимават с това, че ни защитават от всички видове потенциални катастрофи,
които могат да станат, включително ядрена война.

Много свидетели са казвали за това, че ядрените ракети се деактивират, даже намирайки се в
полет. Извънземните ги лишават от енергия и ракетите стават инертни.

Дж. Н: Това е забележително. Ей, да се върнем към последното телефонно обаждане до Дейвид 
Уилкок в шоуто «От Бряг до Бряг». 

В следващата программа на «От Бряг до Бряг» към нас ще се присъедини астрологът Майкъл 
Ст. Клеър, който ще ни разкаже за представите за бъдещето, включително пътешествията във 
времето, и Джон Титър, който ще разкрие информация за златото в качеството му на валута и за 
другите изменения на Земята.

Добре дошли в шоуто «От Бряг до Бряг». Аз съм Джордж Ноури. С нас е Дейвид Уилкок. Ще 
приемаме последни позвънявания.

Дейвид, когато си провеждал своите изследвания, а ти си извършвал интензини изследвания, с
какво си започнал? Имам предвид, че влизал ли си в области, в които влизат не много хора.

ДУ: Е, най-важното – това е огромно търпение. Аз и сега продължавам ежедневно да се 
ползвам от средствата за масова инфорация. Понякога се налага дълго да чакам появата на нещо 
ново.

В твоят сайт www.coasttocoastam.com има много връзки към различни научни теми. Понякога 
влизам в него и търся. Има и други сайтове, публикуващи новости по тези теми.

Още по-често ползвам търсещата система Google. С други думи, винаги следва да бъдете 
открити, за да хванете веднага и се възползвате от нещото, което сте намерили, даже ако не сте 
очаквали да го откриете. Затова аз мога да пребивавам в процеса на изследването, да кажем, на 
двигателя, но четейки статията откривам, че в нея се говори и за още нещо. Това задвижва нова 
вълна от изследване, отвеждаща в съвсем друго направление.

Обичайно разпечатвам всички статии във вид на книга. И в резултат на проведеното изследване 
ми се е натрупал напечатани от интернет куп книги с височина около 3 метра. Престанах да печатам 
книги през 2005 година, но от този момент даните на изследванията растат с всеки ден. Сега аз пазя 
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връзките в ежедневния журнал, където записвам сънищата си. Затова мога да се върна и намеря 
всичко, което ми е нужно.

Отдаде ми се да съединя огромно количество различни късчета информация. Всичко, което 
мога да кажа – това е някакъв вид движение в лабиринт – намирайки се в края, се налага да се 
връщам в началото… проследявайки пътя си.

Имам ясна концепция за това, къде се намираме и какво става. Когато намирам различни 
късчета, знам, как те се навръзват едно с друго. Понякога, ако късчето буквално е зашеметяващо, аз 
му позволявам да промени съзнанието ми. И ще работя над това. Просто оставам гъвкав. Опитвам се 
да бъда променлив, защото реалната наука пристига заедно с данните.

Ето какво се опитвам да правя.
Дж. Н: Ще бъдеш ли на изложението Conscious Life Expo през февруари тази година?
ДУ: Безспорно.
Дж. Н: Ще се видим там.
ДУ: Имам запланирани четири или пет мероприятия. Всичко ще бъде, както през миналата 

година. Два щанда…
Дж. Н: Ще бъде Ричард (Хоугланд). Ще бъдеш ти. Ще има много други хора. Ще бъда аз... 
ДУ: Да, да. Чакам с нетърпение. Може би, този път ще ми уредиш линчуване!
Дж. Н: (смее се) Ако не изхитрувам и не тръгна… Давай…
ДУ: Така е! Около теб се въртят много жени и някак трябва да ги отпращаш. Разбирам.
Дж. Н: Е, ерген съм. Джон… Аз съм ерген. Нека се върнем в Ню Йорк. Благодаря Дейвид!
Джон, вие сте с нас. Казвайте Джон.
Слушател: Здравейте Джордж. Здравейте Дейвид.
ДУ: Здравейте.
Дж. Н: Здравейте.
Слушател: Имате, определено, много богато въображение. Ако бяхте с 20-30 години по 

възрастен, Юджийн Роденбери 10 би ви заобичал. Би ви наел на секундата.
Но ето, какво искам да кажа. Ако вие действително вярвате, че сега сред нас се движат 

извънземни, те трябва да бъдат телесни. Да кажем, лекарите… вие бихте направили кръвен анализ.
Той може да бъде… Как да го кажа? Гробари… ще ви балсамират. Трябва да имате определение…

Те биха разбрали. Лекарите не работят за правителството. Те биха вдигнали червени знамена,
хората веднага ще съобщят за това. Знаете, разкриване! Милиони разкривания за година… Лекарите 
веднага биха вдигнали червеното знаме и биха видели случващото се, че извънземни действително 
се движат сред нас?

ДУ: Благодаря за въпроса. Разбирам, от вашата гледна точка, вие мислите, че това може да бъде 
просто моето въображение.

Аз работя от гледната точка на знанието, че това е реално, защото всички свидетелски 
показания се навръзват с такива неща, които даже не споделям.

Мога само да кажа: ако бих отговорил на този въпрос с цялата честност, бих поставил под удар 
безопасносттта на някои хора, намиращи се на планетата. Аз знам за това повече, отколкото мога да 
кажа.

Но отговаряйки на вашия въпрос на това равнище аз не бих създал проблеми и заплахи за тези 
хора, ще кажа, че има само няколко места, където се намират тези хора.

10 Юджийн Роденбери – сценарист и продуцент, създател на филма Star Trek. Понякога са го наричали „великата птица 
на галактиката”. 
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Те предпочитат да са изолирани в самота. Те имат лекари, които знаят какво става. Обикновено 
това са малки градчета. Вливат се в населението на тези градове. Болшинството от хората не знае,
какви са те.

Те не обичат да бъдат в групи. Не обичат даже да водят беседа с един единствен човек.
Както вече съм казвал в сайта, на тях им се налага да носят зъбни протези, за да изглеждат 

зъбите им като нашите. В някои случаи техните зъби са по-широки от нашите.
На едни им трябват контактни лещи. На други грим за промяна цвета на кожата, за да 

изглеждат малко повече приличащи на нас. Трети са принудени да носят перуки.
Болшинството имат пет пръсти на ръцете, но има и с шест. Впрочем, не мисля, че тук има 

шестопръсти хора.
Не са много. Хората, неродени на Земята, трудно се движат сред нас. Затова техният брой не е

голям.
Много по-вероятно е, че им се налага да живеят в подводни или подземни бази или извън 

планетата, работейки в конакт с нашите правителства. Но неголяма група инопланетяни е тук.
Уверен съм, че ако тя се покаже открито, хората не биха реагирали по расистки или 

ксенофобски начин и биха могли да ги приемат, защото всички ние сме деца на единния Творец.
Това е всичко, което мога да кажа, без да си създавам проблем.

Дж. Н: О, благодаря Дейвид! И благодаря Джон! Нека чуем обаждането от запад… Митч от 
Финикс. Здравейте Митч, говорете.

Слушател: Здравейте мъжаги! Аз ви слушам предано всяка вечер. И съм ви слушал винаги,
даже когато вие сте били в ефир, както шоуто на Арт Бел. Момчета, аз просто съм влюбен в това 
шоу.

Дж. Н: Благодаря Митч! Ценим поддръжката ти!
Слушател: Информацията, която… хората получават от твоята програма е своеобразна. И би 

ми се искало да споделя с вас нещо.
Имам научна степен по теология. Определил съм, че думата БИБЛИЯ е много своеобразна 

дума, ако вие помислите за това. Тя стои някак настрани. Нито една друга дума, даже близка, не се 
пише така, както тази. И ми е интересно… Може би вие сте чували по-рано; знаете ли, какво стои 
зад думата БИБЛИЯ?

Дж. Н: Не, аз не зная. А ти, Дейвид?
ДУ: Не. Аз зная, че означава „книга”. Мисля, че БИБЛИЯ – това е дума с латински корен и

означава „книга”. 
Слушател: Ако вие помислите над това, зад думата Б-И-Б-Л-И-Я стоят „Базовите Инструкции 

Преди Напускане на Земята”11.
ДУ: О, да! Вече съм чувал за това. Това е добър евфемизъм. Да. (смее се)
Слушател: Знаете ли, ако помислите за всички различни истории и примери, които се дават в

Библията, това е достатъчно близо. Достатъчно близо.
Момчета, чуйте. Аз искам да ви благодаря за това, че ме изслушахте и да ви пожелая всякакви 

успехи в света. Вярвам в това, което казваш ти Дейвид. Действително вярвам. Аз съм от много малък 
град. Израстнал съм в малък град и вярвам: това, което ти току-що каза е истина на 100%. 

Не желая да влизам в подробности. Това е съвсем друга история. Но аз определено вярвам в
извънземните. Искам да ви пожелая добра година!

Дж. Н: Добре Митч. Благодаря!
ДУ: Голямо благодаря Митч! Това е прекрасен момент. Ценя го.

11 Английски изписано B-I-B-L-E – Basic Instructions Before Leaving Earth. 
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Дж. Н: Джеймс от Туин Таун, Минесота. Вие сте с Дейвид в шоуто «От Бряг до Бряг». 
Здравейте Джеймс!

Слушател: Здравейте! Радвам се да говоря с вас, Джордж и Дейвид.
Просто няколко малки въпроса: Вие се изказахте за носовете на африканците и европейците,

което е неправилно от гледна точка на дарвинизма. Но аз не искам да влизам в детайли, защото 
много ме заинтересува положението, изказано от предходния слушател.

Какво имахте впредвид, говорейки… за съществата от четвъртото и петото измерения?
И, връщайки се към това, че… андронният колайдер на ЦЕРН ще дублира сблъсъците, които 

стават всяка милисекунда в горните слоеве на атмосферата.
Но, връщайки се към съществата от петото измерение, какво имахте впредвид? Благодаря.
ДУ: ОК. Добър въпрос. Искам, за да имате инфо: имам един случай, когато летях на самолет за 

семинар. До мен стоеше човек, който имаше степен доктор на науките по квантова хромодинамика.
Той е получил степен в Масачузетския Технологичен Институт.

В тези области той знаеше толкова, колкото и всеки квантов физик. И не можеше да дойде на 
себе си, защото всеки път, когато привеждаше научни дани, за да ме обърка, аз винаги имах отговор,
който той не можеше да игнорира.

Този професор, д-р Ричард Фейнман, провеждал експеримент, в който въртял цилиндър във 
вакуум, а след това е окачвал малка метална ос на струна вътре в цилиндъра. Тъй като става дума за 
вакуум, в оста няма никакво движение, доколкото няма въздух за движение на енергията между 
цилиндъра и струната.

Дж. Н: Хм, хм.
ДУ: В действителност оста се въртяла. И отново… Ето едно от многото положения,

свидетелстващи за това, че цялата основа на квантовата меаника е фундаментално некоректна. Ние 
сме изпуснали идеята за течнообразния субстрат, от който се изпуска материята, времето и
пространството.

Вие виждате това в теорията на Айнщайн за „платното” на пространство-времето. Но даже тя е
относително некоректна.

И така, аз се опитвам да обясня, че физическата материя, както я познаваме – това е в
действителност онова, за което вие можете да мислите като за геометрическа честота, утаяваща се от 
течнообразния ефир. Това прилича на онова, когато вие въртите струна в захарен разтвор, а върху 
нея се образуват кристали. В случая на физическата материя кристалите се формират в резултат на 
вибрациите.

Ето какво не разбират болшинството квантови физици: когато вие гледате Теорията за 
Суперструните, тя цялата се базира на модулярни функции, въведени от Шриниваса Рамануйян – 
индийски математик от началото на 20 век.

Никой не може да разбере, откъде той ги е взел. Те са взели неговото изследване небрежно…
Междувпрочем, Рамануйян е казвал, че го е получил в резултат на ченълинг от Богинята Намакал,
която е идвала в сънищата му!

Те взели модулярните функции на Рамануйян (които всички се фокусират на важността на 
числото 8) и са им прибавили две допълнителни измерения за симетрия. Ето как вие получавате 
своите десетмерни или единадесетмерни системи.

Самите реални модулярни функции се базират на числото 8. Сеансите на Кейси, материалът от 
«Закона на Единното» и моите сеанси говорят за това, че вселената фундаментално се базира на 
вибрациите; и това е октавата – числото 8. 

Затова имате осем измерения и осем честоти, върху които се базира цялата математика на 
суперструните.
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 Извънземните са казвали, че всяко от измеренията представлява само по себе си честота, в
която материята, каквато я познаваме, може да се издига на по-високо равнище, на по-висока 
честота. Тя е повече невидима за нас, но става видима там.

Това са основните планове на съществуване. Те не се спускат до равнището на размерите на 
постоянната на Планк. Това са действително планове, съсъществуващи с нашият план (и вие можете 
да живете в тях, ако пребивавате в тази честота). 

И така, това е много кратък отговор на въпроса за квантовата механика, но действително 
нямаме време за по-детайлен отговор.

Дж.Н: Прекрасно! Нека приемем позвъняване от Вирджиния. Корнелиус, здравейте, казвайте!
Слушател: Да. Това е Корнелиус. Аз звъня от Александрия, Луизиана.
Дж. Н: Разбира се.
Слушател: Гледах Историческия Канал. Вчера те разказваха за Нострадамус и Едгар Кейси.
Изглежда, цялата следваща неделя ще бъде посветена на Армагеддон. (смее се)
Просто ми е интересно, възнамерявате ли да участвате в това мероприятие? Искам да ви 

пожелая щастлива нова година и всичко най-хубаво. И днес е моят рожден ден.
Дж. Н: Поздравяваме ви с рождения ден, Корнелиус!
ДУ: Честит рожден ден, Корнелиус!
Забавно е, но… Не зная, дали би искал Ричард да кажа това на всеослушание, той говори за 

нещата, които нарича „интернет-гето”. Ние се опитваме да се измъкнем от интернет-гетото.
В основата си това значи, че в наше разпореждане са достатъчно средства на масовата 

информация, за да могат хората действително да обсъждат казаното, а не просто да казват: „Да, това 
е същото ужасяващо шоу, което вие слушате вечер по радиото“. Знаете, ние се опитваме да 
обнародваме всички тези неща.

До момента традиционните средства за масова информация не са ми предоставяли такава 
възможност. Ето защо аз аплодирам Джордж, Том Денгейзър, Лиза Лайън и целият забележителен 
персонал на студията за това, че са ни дали много хора, имащи какво да споделят. Това е
забележително!

Не, аз още не съм пробил в телевизията, но всички признаци показват, че това скоро ще стане и
ще мога да се появя и там. Може би през тази година. Може би в следващата, веднага след филма ни.

Не зациклям върху това. Знаете ли, няма значение как хората ще получат информацията.
Същината е това, те да я получат. При това, при наличието на интернет традиционните средства за 
масова информация стават пето колело в каруцата. Поради което не се вълнувам за това.

Дж. Н: Безусловно. Следващата спирка – да се върнем към обажданията. Сега се отправяме към 
Омаха. Новако, здравейте!

Слушател: Здравейте! Как я карате?
Дж. Н: Великолепно. Благодаря!
Слушател: Приятно е да го чуя. Първо, искам да кажа, че вие момчета променихте моят живот 

в най-добра посока. Затова…
ДУ: Оценявам го!
Слушател: Хм… Въпросът, който исках да задам… Във вашето изследване се говори за 

епидемия на тревожност, за две диаметрални противоположности и даже за общи панически атаки.
Свързано ли е това с някое от вашите изследвания?

ДУ: Безспорно! Следва да се разбере, че ние и трябва да сме уплашени. Това е един от стадиите 
на пробуждане, през който преминаваме. Това и става.
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Ние сме живели в създадена от общите ни усилия реалност, която абсолютно се различава от 
това, как работят нещата. Тази реалност се усилва от хората, които желаят да ни манипулират,
поробват и контролират.

И така, става следното: ние преминаваме през процес, при който сега повече, отколкото по-
рано… Имам впредвид почти всеки, слушащ това шоу; Джордж, ти въвлечен ли си… аз съм 
въвлечен… Нас ни въвличат във финансовата криза в резултат на това, което става в икономиката в
последните шест месеца! Аз виждам това върху себе си.

Тоест, това става с всички. Може би икономиката – това е велик източник на тревога, чрез 
която хората прохождат. Ако във вас има определена сума пари за покриване на сметките и за нищо 
повече, това действително плаши. Искам да укажа на това, че до 2012 вие ще видите много 
премествания в направление към много по-голямо процъфтяване. Причината, защо сега при нас има 
така много икономически проблеми, е в това, че има нещо друго, като жадността на дълбоко 
корумпираните корпорации и илюминатите, когато парите просто се изпомпват.

Националната икономика ще расте. Няма да има никакъв икономически колапс. Това е отглас 
на жадността, пронизващ системата. Затова даже до 2012 година ние ще се окажем под влияние,
което фундаментално ще промени съзнанието. То ще доведе до колосално събуждане, което вече 
става.

Затова тревогата, за която говорите, ще се превърне в процес, в който вие ще се промените 
вътрешно и ще откриете: всичко, което не ни убива, ви прави по-силни.

Вие сте още живи. Вашите потребности се удовлетворяват. Вселената винаги намира способ да 
ви даде всичко, което ви е нужно. И колкото повече се осланяте на това, което служи на вашето най-
висше благо, толкова повече вашият живот естественно ще го отразява. Ето най-великата същина на 
духовната истина…

Дж. Н: Безусловно.
ДУ: ...вие самите сътворявате реалността си.
Дж. Н: Ванкувър, Британска Колумбия. Здравейте Мери! Вие сте в ефир. Как сте?
Слушател: Здравейте, добре, благодаря!
Дж. Н: Междувпрочем, възнамерявам да бъда във Ванкувър през февруари. Ще посетите ли 

мероприятието, което…
Слушател: Знам. Много би ми се искало. Ще видим как ще се стече всичко.
Дж. Н: ОК.
Слушател: Хм, би ми се искало да попитам за анунаките, да разбера за тях. Изглежда чувах, че 

говорехте, че те носят червено-черни дрехи? Така ли?
ДУ: Да.
Слушател: Не напомнят ли техните дрехи облеклото на оловния войник?
ДУ: В някаква степен. Аз не съм виждал изображението и не съм работил с Хенри Дийкън 

достатъчно за това, че да мога да нахвърлям нещо. Мога само да кажа, че на основата на неговите 
описания това е някакъв вид бойни доспехи, които вие можете да видите във видеоигра, с
изключение на това, че те са много леки и тънки.

Това ги прави приличащи на нещо, което вие виждате на хард рок концертите или в някои 
плашещи филми. Затова, да. Оловният войник… може да се каже и така. Да.

Дж. Н: Иска ми се да събера в моето шоу теб Дейвид, Захи Хавас и Захария Сътчин.
ДУ: Да, това е интересно, защото на изложението Conscious Life Expo аз се изказвам веднага 

след Захария Сътчин в същата зала. Затова би било забавно.
Дж. Н: (смее се) Великолепно! Знаеш ли, той не може да остава твърде дълго в програмата, но 

може би ще ни се удаде да направим запис на програмата с него предварително.



36

ДУ: Може да се се опитам да поговоря с него. Имаш ли пробна или нещо друго?
Дж. Н: Разбира се, ще дойда. Възнамеряват интензивно да ме задействат в събота или неделя.
ДУ: Да, възползвай се от случая и го покани. Би било фантастично!
Дж. Н: Разбира се! Дейвид, още веднъж благодаря!
ДУ: На мен това ми достави удоволствие!
Дж. Н: Успех във всичко, което правиш. Когато бъде готова музиката, ще се обадиш, нали?
ДУ: Безусловно, Джордж. Ще чакаме.
Дж. Н: Добре приятелю!
[Джордж Ноури дава знак за завършване на програмата.] 
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