Заветът на Новото време

Текстът гласи: „11.08.2015 г. Време е да се
раздвижиш. В скоро време ще има движение около
теб. Летаргията е на път да свърши. Достатъчно си
търпелив и никога не си насилвал нещата и така
трябва да бъде.“
Последното, което искам да споделя с вас, е
как се стигна до написването на тази книга. В
никакъв случай не мога да бъда напълно
изчерпателен, но ще се опитам да разкрия някои от
събитията.
Идеята за написване на книгата възникна
някъде през септември 2020 г. В това отношение
получих и съответното потвърждение.

Текстът гласи: „22.09.2020 г. Подготовката за
започване на книгата върви нормално. Ти сега се
чудиш какво ще пишеш. Първата книга ще бъде
само наша, ти няма да имаш никакво участие. От теб
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се иска да можеш добре да транслираш подаваната
към теб информация. Нямай притеснение, ние за
това сега продължаваме да синхронизираме
енергията.“
Към края на октомври вече имах написани
чернови, но те според мен по никакъв начин не
можеха да се подредят така, че да излезе нещо
смислено. Или поне аз не виждах как е възможно да
сглобя дори и една страница от всички нахвърляни
мисли по листите пред мен. В тази връзка получих и
съответния коментар, който ме успокои и ми даде
надежда да продължа, а именно:
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Текстът гласи: „31.10.2020 г. Вече ще може да
си работиш спокойно върху книгата, вкл. сънища.
Същите ще са много интензивни и интересни.
Сега всичко изглежда като един пъзел, на
който всички части са разхвърляни в една огромна
стая. И на пръв поглед е невъзможно да се подреди,
но това е само привидно. Всяка част от него започва
полека лека да намира място в него. Това е
интересното на живота, че не можеш да знаеш какво
следва. И това очакване е движещата сила на
всички процеси.“
На 4.11.2020 г., както пишех черновата на
книгата, изведнъж всичко спря. Ръката ми не
помръдваше и на милиметър по белия лист. В тази
връзка получих и поредното послание:
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Текстът гласи: “И днес няма да пишем много.
За нас е много важно ти да си покоен. Ние спираме в
момента писането на книгата. Много по-добре ще
бъде, когато си напълно готов да продължиш. Тогава
много по-лесно ще протича информацията.
Преструктурирането на енергията ти ти отне
много сили и сега трябва да ги възстановиш. Ти
самият няма как да знаеш какво се случи. Само
почувства, че има разлика между преди и сега.“
Друг аспект на написването на самата книга е
избора на начина на поднасяне на информацията в
нея. Вижте:

Текстът гласи: „Това се прави с цел, книгата да
добие развлекателен характер за тези, които я четат.
А тези, които между редовете четат, ще им стане
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ясно за какво се говори в нея. И за това решихме
да подходим по този начин.“
С поредния абзац получих информация за хода
на подготовката на самата книга, а именно:

Текстът гласи: „24.11.2020 г. Да, разбира се.
Почина си няколко дни от нас. Беше необходимо и
за двете страни. Работата продължава. Очаквай
неочакваното. Книгата ще набере скорост, но през
другата година. Сега е период на адаптация и
подготовка за нея. Използваме това време за
подготовката. На първо време трябва да подготвим
съдържанието на книгата.“
На 08.12.2020 г., бях сюрпризиран с още
информация, която тогава ми се видя направо
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налудничава и нереалистична, а се оказва пълната
истина, а именно:

Текстът гласи: „08.12.2020 г. Очаквай
неочакваното. Ще имаш достатъчно време за всичко
и сега ти “светна“ още една лампичка, че реално част
от книгата вече е написана, но тук в тази тетрадка №
11. Още едно много добро попадение. Тук ти си
освободен от психическия натиск, че трябва да
пишеш и се получава много по-лесно. На по-късен
етап ще прецениш какво от тук ще влезе в книгата.
Сюрприз.“
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В един момент ми беше подадена информация,
как да се казва книгата. Вижте:

Текстът гласи: „19.12.2020 г. Книгата трябва да
започва с думата „Заветът на ....“. Това е вашата
задача, да откриете на кого.“
Никога до сега не съм предполагал, че мога да
пиша книги. В това отношение ми беше
изключително трудно да намеря правилния път и
начина за писането и. В тази връзка имаше
потвърждение за моите съмнения и притеснения.
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Текстът гласи: „23.12.2020 г. Писането на
книгата ще бъде едно голямо предизвикателство
пред теб. Първата книга ще бъде най-трудната за
написване. Всички останали ще се вписват
значително по-лесно, защото опитът от първата ще е
безценен.“
И тук интересното е, че аз още не съм започнал
да пиша настоящата книга, а в същото време ми се
говори, че ще пиша и други. Това може единствено и
само времето да го докаже или опровергае. Аз нямам
на идея въобще за какви книги става дума. Явно в
последствие ще се изясни и този въпрос, както и
много други досега.
Всеки един ред от първата част е изстрадан и е
сглобяван от много информация, разпръсната из
записките, които съм водил. По този повод и по
повод на моето безпокойство, че нещата нещо
зациклят, се получи светлинка в тунела.
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Текстът гласи: „15.01.2021 г. Усета ти е
правилен за книгата. Напиши си първите три
периода и до тогава ще си си изяснил как да
продължиш. Дали с настояще или с бъдеще.“
Смятам да приключа настоящата глава с една
много интересна информация, която по един много
странен начин има голямо значение за написването
и.
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Текстът гласи: „09.11.2020 г. За днес не е
необходимо нищо друго да правим, освен още малко
да порисуваш. /Следват символи, за които към този
етап не мога да дам никакво обяснение и девет дати
от следващите девет години./ Това е интересно
послание към теб. Правилно се досети, че това е една
дата от следващите девет години. На тези дати ще се
случват събития важни за теб.“
Какво се случи на първата дата – 25.07.2021 г.?
На тази дата започнах да пиша настоящата
последна глава от книгата. Дотогава имах готов
друг вариант, който коренно се различава от това,
което четете в момента. Каква по-голяма изненада за
мен? Цяла година пиша някакви си 30-40 страници, а
сега в рамките на по-малко от 10 дни главата вече е
готова. Когато възникна дилемата какво трябва да
пиша, нямах никаква идея какво ще излезе, но бях
убеден, че в рамките на две седмици наистина ще
съм готов. Това бе срокът, който сам си определих за
написването на тази глава. И днес, 04.08.2021 г., я
приключих.
Това, което ви предоставям като информация
за контакта, такъв какъвто е, е много синтезирана и
орязана. Но не го правя с лоши чувства, а поради
факта, че няма как в детайли да предам всичките мои
преживявания и емоции, свързани с него. Има неща,
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които така или иначе ще си останат единствено и
само за мен.
Моята цел е да дам гласност за това, че такива
контакти с извънземни същества реално съществуват
и ние можем да научим много от тях. Да осъзнаем
по-добре грешките, които допускаме в нашия
житейски път - тук на планетата Земя и да станем
по-добри от себе си. По този начин ще помогнем и
на обществото, в което живеем, но и на самата
планета.
Уважаеми читатели, време е да стигнем до
Завета на Новото време. Анализирайки нашите
грешки от миналото и настоящето, всички заедно, с
разум, мъдрост и дела, да направим най-доброто за
нас, за бъдещето на идните поколения и за нашата
красива планета Земя! В този дълъг и
продължителен процес можем да разчитаме на
Създателите на безкрайния Всемир, които бдят над
нас, както и над жителите на планетата Хосп.
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