
 

 

Какво разбрах за себе си и другите в дните на изолация?  

     Човечеството тръгна в една различна посока.От началото на новата,премахваща 

старите навици и схващания,година се сложи и край на старата 

парадигма,обладала целия свят.На планетарно ниво започнаха редица 

промени,даващи начален тласък на нашата планета да се придвижи към по-високо 

ниво на съществуване.Същевременно в нашата реалност се наблюдава рязък спад 

във всякакво отношение-икономическо,социално,политическо….                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В момента на фронта се води една тиха Трета Световна Война,в която не участват 

оръжия и военни действия,тя е тиха,защото завладява съзнанието на 

човека,неговия морал и ценностна система. 

    След обладаващия,стресиращия и зомбиращия „медиен бум” към обикновения- 

„програмиран” вирус COVID-19 или още коронавирус,хората по всички 

континенти,държави,градове,села бяха поставени „под карантина” или по-точно бе 

обявено „извънредно положение” съпътствано от редица мерки за спазване 

„против” заболяването от COVID-19. 

Какво обаче се случи с хората? Как те реагираха на масовата изолация?Какво ново 

научиха за себе си през този период?Как им се отрази „Извънредното положение” 

на тяхната работа,на тяхната финансова стабилност?Има ли причина да бъдем 

стресирани и подвластни на медиите? 

Тук идва ред да кажа своето собствено мнение.Не съм нито вирусолог,нито съм 

политик,нито съм „управляващ”,за да  моето мнение да се крепи на факти,които 

имат за цел да убедят другите в моята правота,но заставам зад своята собствена 

позиция.Дали това са „конспиративни теории” или закриване на очите на 

населението зад маската на страха,поради огромни политически и междудържавни 

проблеми,не е от значение.Аз съм на мнение,че понятие като COVID-19 не 

съществува.Съществува единствено поддържания от „черните сили”-медиите 

страх,който кара силата на нашия ум да пресъздаде видяната по телевизията 

обстановка,навътре в своето собствено съществуване.Сега и тук идва моментът на 

разделението на населението на две прослойки-вярващи и невярващи,оптимисти и 

песимисти,пазители на светлината и доброто и пазители на страха и илюзорните 

вярвания. 

Навярно това звучи като фантастичен филм,но той се разиграва точно в момента с 

артисти,ръководени като кукли на конци в обезлюдената сцена на страха. 

В момента всички се намираме в едно и също положение и това,как ние ще се 

възползваме от него зависи само и единствено от нас.Едни от нас избраха да следват 

указанията на медиите,да мият ръцете си редовно,въпреки че нямат за навик да го 

правят в ежедневието си.Да се редят по опашки в супермаркетите,да се запасяват с 

брашно и тоалетна хартия,да слушат и подкрепят мнението на „Видните 

политици”,да се поклоняват на безхаберието и невежеството,клонящо с 

изключително лицемерие и фалш от страна на „разни Генерали” и други 



„ръководители-кукловоди”.Да излизат навън зомбирани,стресирани,с маски и 

гумени ръкавици,не осъзнавайки вида,който те приемат,дегизирайки се по този 

начин и мислейки си,че така ще се предпазят от застрашаващата ги обстановка. 

Но пък друга част от нас решиха да останат спокойни,да не гледат зомбиращите ги 

телевизионни канали и социални мрежи и да се отдадат на работа върху себе си, 

върху собствената си същност и съзнание.Те сега осъзнаха,че трябва да обърнат 

внимание на детето вътре в тях,крещящо за внимание и подкрепа.Те четат 

книги,обогатяват знанията си,тренират ума си,практикуват йога и медитации и 

решават да живеят тук и сега,да не изпускат момента,страхувайки се и слушайки 

новини за увеличаващите се случаи на вируса в страната.Те избират да дават част 

от своята светлина,за да може света,усещайки тяхната вибрация да се обърне в по-

благоприятна посока за всички нас.Аз избрах да съм една от тези хора,да работя 

върху себе си,защото там някъде вътре в мен се намира коренчето,даващо живот на 

всичко в моята реалност и светоглед. 

По въпроса какво аз научих за себе си по време на масовата изолация,ще 

отговоря,че научих да се грижа и да обичам себе си.Да следвам,мотивиращи ме 

личности,да помагам за издигането на висшата енергия на светлината,и да издигам 

нивото си на съзнание,така че да съм способна да дам най-доброто от себе си,за да 

изградя със своите ръце,основите на новия свят. 

За жалост,оставайки позитивни и наблюдатели на ситуацията,някои от нас са 

склонни дори да загубят работата си,за разлика от други,чиито заплати 

продължават да текат и да ги изхранват,а те самите да стоят вкъщи на топло и да 

работят ONLINE.В нашето семейство не е кой знае колко лесно,благодарение на 

факта,че нашата прехрана не зависи от „сигурна заплата”,а от истински труд,по 

време на периода на изолация.И въпреки хилядите трудности,пред които ни 

поставя притежанието на частен бизнес,ние успяваме да излезем от дупката и да 

поддържаме нашите мисли, намерения и виждания за живота позитивни,доколкото 

е възможно. 

Можем да живеем скромно,да се храним скромно,но отвътре да се чувстваме живи 

и готови за съпътстващите ни промени.Да ще има огромен спад в икономиката,да 

малкият и средният бизнес ще бъдат основно застрашени,да вече нищо няма да е 

същото,но защо трябва да продължаваме да се придържаме към консервативните 

идеи и вярвания,като можем да се отпуснем и отдадем на ситуацията и след 

всичките катаклизми да излезем невредими,запазили усещането за вяра и 

сигурност в сърцата си.Следователно има ли причина да вярваме на медиите и да 

се страхуваме за нашето здраве, при положение че ние захранваме тялото и душата 

си с положителен заряд.Отговорът на този въпрос е-не,но също така е и 

разнопосочен,защото всеки един индивид на планетата Земя,има право на избор,и 

за този свой избор поема своята собствена отговорност. 

И гледайки как старият свят се руши из основи,аз се чувствам спокойна и седя на 

върха на планината на спокойствието,от която ми се открива гледката на вече 

изчезващите стари неща в нашият свят.Това е краят,наистина краят на всичко 

старо.Оттук нататък идва началото на всички начала.Добре дошли в новият свят! 

 



 

 


