„И запомнете: никой човек, който е съществувал, не е умирал“
Никола Тесла
Въпрос: Господин Тесла, вие имате славата на учен от най-високо ниво. Какъв човек сте всъщност?
Тесла: Това е добър въпрос, господин Смит. Ще се опитам да ви покажа.
Футуристите казват, че 20 и 21 век са се родили в главата на Никола Тесла. Съгласен ли сте?
Наистина имам много открития, но се чувствам победен. Не постигнах най-великото нещо, което исках.
Какво е то, господин Тесла?
Исках да осветя цялата планета. Съществува достатъчно електричество, че да направим второ слънце.
Светлината може да се появява като пръстен около екватора, също като този на Сатурн. През Земята преминават
всякакви енергии. Те могат да имат и материални проявления. Животът съществува в безкрайно количество
форми и задачата на учените е да ги откриват. В това отношение са важни три проблема, чиито решения знам,
че няма да открия, но няма и да се откажа.
Кои са тези три проблема?
Първият е храна. С каква звездна или земна енергия да нахраним гладните на Земята. Вторият проблем е
свързан с унищожаването на злото и страданията, които спохождат хората по света. И третият проблем е дали
има излишна светлина във Вселената.
Аз открих звезда, която по всички астрономически и математически закони може да изчезне и нищо няма да се
промени. Звездата е в нашата галактика. Светлината ѝ може да има такъв интензитет, че да се събере в сфера,
по-малка от ябълка, а звездата да е по-тежка от Слънчевата система.
Също се опитвам да разбера как да отключа енергията, която се съдържа около нас. Това, което виждаме като
празно пространство, е просто проявлението на заспала енергия. Никъде няма празно пространство. В черните
дупки, за които говорят астрономите, се съдържат най-големите източници на енергия и живот.
Били ли сте женен някога? Никъде не се споменава за ваша връзка с жена.
Не, не съм се женил. Има две гледни точки: много привързаност или никаква. По средата е това, което
възобновява човешката раса. Жените поддържат и подсилват жизнеността и духа на някои мъже. При други
самотата върши същата работа. Аз избрах втория път.
Почитателите ви се оплакват, че нападате относителността. Странно е твърдението ви, че
материята не притежава енергия. Къде е тя?
Първо е била енергията, после материята.
Това нещо подобно ли е на твърдението ви, че вие сте роден от баща си?
Точно! Нека поговорим за раждането на Вселената. Материята е създадена от изначалната и безкрайна енергия,
която наричаме Светлина. Материята е проявление на безкрайните форми на Светлината, защото енергията е
по-стара.
Вие стигате толкова далеч във враждебността си към теорията на относителността. Че даже
изнасяте лекции срещу създателя ѝ.
Запомнете, не пространството се изкривява, а човешкият ум, който не може да осъзнае безкрайността. Ако
създателят на теорията за относителността я осъзнава добре, то той би получил безсмъртие, даже физически,
стига да иска. Аз съм част от Светлината и тя е музика. Светлината насища всичките ми шест сетива – виждам я,
чувам я, докосвам я, помирисвам я, и я мисля. Мисленето за нея е моето шесто чувство. Частиците светлина са
написани ноти. Една светкавица може да е цяла соната. Хиляди светкавици са цял концерт.
Числата и уравненията са знаци, които описват музиката на Светлината. Ако Айнщайн беше чул тези звуци, той
нямаше да измисля теория на относителността. Тези звуци служат като съобщения за смисъла на живота, че
Вселената съществува в перфектна хармония и красотата ѝ е и причина и следствие на Сътворението. Нютон е
научил, че тайната се крие в геометричната подредба и движението на небесните тела. Той разбрал, че във
Вселената действа висш закон на хармонията. Изкривеното пространство е хаос, хаосът не е музика.
Чувате ли тази музика?
През цялото време. Душевното ми ухо е голямо колкото небето над нас.
Според теорията на относителността на Айнщайн две успоредни линии ще се пресекат в безкрайността. Веднъж
създаден, звукът съществува завинаги.Човек може да умре, но продължава да съществува в тишината, което е и
най-голямата му сила. Аз нямам нищо против Айнщайн. Той е мил човек и е направил много неща, някои от
които ще станат част от музиката. Ще му пиша и опитам да му обясня, че етерът съществува, и че неговите
частици са това, което поддържа Вселената в хармония.
Какви са заключенията ви от всички тези знания?
Има десет условия за адаптация. Първото е организмът да е наясно със задачата и задълженията си. Дървото
знае, че е дърво, храстът до него също знае, че е храст. Още от дете знаех, че ще направя повечето си открития.
Второто условие е решителност – всичко, което се започва, трябва да се довършва.
Какво е третото условие за настройване?
Ръководене на жизнените и духовни енергии. Оттам прочистване на многото нужди, които има човек. В този
смисъл на нещата аз никога не съм губил нищо, само съм печелил. Насладил съм се на всички дни и нощи. Може
да напишеш: Никола Тесла е бил щастлив човек. Четвъртото изискване е да се настрои физическият механизъм
за работа.
Какво имате предвид?
Първо поддръжката на механизма. Човешкото тяло е перфектна машина. Познавам процесите в нея и какво е
добро за нея. Храната, която почти всички ядат, е вредна и опасна. Понякога ми се струва, че всички готвачи по
света участват в една огромна конспирация.

Петото условие е паметта. При повечето хора мозъкът е пазителят на знания за света, придобити през жизнения
цикъл. Но мозъкът се занимава и с по-важни неща от самото запомняне – той избира правилния спомен в
правилния момент. Това е навсякъде около нас. Всичко, което някога сме виждали, чували, чели, научили, е
около нас във формата на светлина. Откритията, които съм направил, стояха в ума ми дълги години, преди да ги
реализирам.
Често споменавате за силата на визуализирането.
Може би трябва да благодаря за всичките си открития на тази сила. Виждам ги пред очите си, както виждам
какво се случва в живота ми – реални и видими. Като млад ме беше страх от това, защото не знаех какво е, но
после се научих да използвам тази сила като талант или дарба. Визуализирам даже и поправките върху
изобретенията ми. Визуализирайки, решавам сложни математически уравнения. Зрението и слухът ми са
перфектни и смея да кажа, че са по-добри от на повечето хора. Чувам гръмотевици на разстояние 150 мили и
виждам цветове в небето, които другите не могат. Така съм от дете, след това съзнателно доразвих тези умения.
В младостта си сте били сериозно болен на няколко пъти. Заболяванията част от условията ли са?
Да. Често заболяванията служат за прочистване на тялото и душата. Задължително е човек да страда от време
на време. Душата може да излекува повечето болести. Като ученик се разболях от холера, защото върлуваше из
Лика. Излекувах се, защото баща ми най-накрая ми позволи да изучавам технологии. За мен илюзията не е
болест, а е умението на мозъка да преминава отвъд триизмерното пространство. Илюзиите са ме съпътствали
цял живот. Бях в Париж, когато видях смъртта на майка ми. В небето, изпълнено със светлина и музика, се
носеха прекрасни същества. Едно от тях беше образ на майка, която ме гледаше с безкрайна любов. След като
видението изчезна, аз знаех, че майка ми е починала.
Какво е седмото условие?
Знанието как духовната и жизнената енергия се трансформират в това, което искаме. Осмото е придобиването
на контрол върху всички чувства. До това знание или се стига чрез много години труд, или е вродено. Създадох
от себе си това, което исках – духовна и изпълнена със смисъл машина.
Деветото условие, господин Тесла?
Прави всичко във всеки момент, така че да не забравяш кой си и защо си на Земята.
Какво е последното условие?
То е и най-важното. Напиши: „Господин Тесла си игра. Той си игра цял живот и се забавляваше.“
Това свързано ли е с вашите изобретения? Игра ли е?
Да, драги ми. Толкова обичах да си играя с електричеството. Винаги ми става неприятно, когато чуя историята
за Прометей, който откраднал огъня, за да го даде на хората. Зевс нямал ли е достатъчно светкавици, че е
наказал Прометей за една? А светкавиците са най-красивите играчки на света.
Обърквате ме, като твърдите, че вашите открития и изобретения са плод на една игра. Много хора
ще се намръщят.
Проблемът е, че хората са прекалено сериозни. Ако не бяха, щяха да са по-щастливи и да живеят по-дълго. Една
китайска поговорка гласи, че сериозността намаля живота. За да не се мръщят хората, нека се върнем на
нещата, които те смятат за важни.
Читателите биха искали да чуят философията ви за живота.
Животът е ритъм, който трябва да се осъзнае. Аз чувствам този ритъм, насочвам го и го глезя. Той е бил много
благодарен към мен и ме е дарил със знанията, които имам. Всичко живо се намира в сложни и прекрасни
взаимоотношения: човекът и звездите, амебите и Слънцето, сърцето и кръвообращението, и всичко това в
безброй мега вселени. Тези връзки са неразрушими, но могат да бъдат обладани, за да се създават нови връзки,
които не нарушават предишното състояние на света.
Вселената е жива във всичките си проявления. Прилича на мислещо животно. Дори камъните са съзнателни
същества като хората, растенията и животните. Звезда, която блести, иска да бъде видяна и ако не сме толкова
погълнати от себе си, ще разберем съобщението ѝ. Дишането, зрението и слухът на човек, трябва да са в
синхрон с дишането, зрението и слухът на Вселената.
Струва ми се, че долавям философия от будистки текстове?
Точно така. Има едно изначално познание, което човек винаги е притежавал. Вселената се състои само от една
субстанция, която има безброй проявления. Посланията са навсякъде около нас, просто ние сме глухи и слепи за
тях. Ако се свържем с тях психически, те започват да излизат наяве. Има много ябълки, но само един Нютон. Той
е имал нужда само една ябълка да падне пред него.
Ще ви питам нещо, което трябваше да ви попитам още в началото на разговора ни. Какво е за вас
електричеството?
Електричеството е всичко. Светлината е първоизточник на всичко. Тя е също и дистрибутор на всички
проявления на Вселената. Аз съм електричество в човешка форма. Вие също, само че не го разбирате.
Работници във вашата лаборатория казват, че се наблюдават светлинни проблясъци и пламъци,
когато сте ядосан или се чувствате застрашен. Вярно ли е?
Това е психически разряд и предупреждение. Светлината винаги е била на моя страна. Знаете ли как открих
въртящото се магнитно поле и асинхронния електродвигател? Една нощ в Будапеща наблюдавах залеза. Спомних
си за Фауст и започнах да го рецитирам. След това в диска на Слънцето видях и двете бъдещи изобретения.
Науката и поезията едно и също нещо ли са за вас?
Те са двете очи на един човек. Творящата енергия е идентична със светлинната.
Въображението е по-реално от самия живот според вас?
Въображението дава живот на живота. Аз се храня с мислите си. Научил съм се да контролирам емоциите,
мечтите и виденията си. Целия си живот съм прекарал в екстаз. Това е източникът на моето щастие. Това ме е

поддържало през всичките години на работа, която е достатъчна за пет живота. Най-добре е да се работи
нощем, защото тогава се виждат звездите и връзката с Вселената е по-силна.
Споменахте, че аз, както всичко друго, съм Светлина. Това ме ласкае, но признавам, че не го
разбирам напълно. Бихте ли обяснили?
Защо да не разбирате? Толкова е просто. Всичко е светлина. В някой лъч светлина се крие съдбата на една
нация, всяка нация си има собствен лъч. И запомнете: никой човек, който е съществувал, не е умирал. Той се
трансформира в светлина и продължава да съществува под тази форма. Тайната на това се крие във факта, че
светлината се връща в началното си състояние.
Това прераждане ли означава?
Предпочитам да го наричам връщане към предишна енергия. Христос и няколко други са знаели тази тайна. Аз
се опитвам да разбера как да запазвам тази енергия. Не го правя за себе си, а за доброто на човечеството.
Вярвам, че моите открития правят живота на хората по-лесен и го насочват към едно по-морално и духовно
състояние.

