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„Жътварите“ сред нас ли са вече? 
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I.
Душата ми

18.01.
Метатрон

Годината ми започна странно със сънища на лична тема-
тика. Явно съм изпаднала в период на някакви земни, скуч-
ни за мен, проблематики. Но един от сънищата ми тази нощ 
ме изненада. Макар също да е доста съкровен:

Намирам се или в нещо като сиропиталище, или съм 
осиновена, или съм под опеката на някого – това не можах 
да го определя в съня. Облечена съм бедно, в доста за-
хабена, направо оръфана черна дрешка. Колкото да имам 
нещо на гърба си. Виждам се като 10–12-годишно дете, 
с физиономия, на която няма как да не се забележи, че 
нещастието и тъгата задушават сърцето и душата ми. Оче-
бийно е, че не се чувствам добре на това място, на което 
живея. Но по някаква незнайна за мен в съня причина съм 
попаднала там.

Пристига възрастен, гологлав мъж, с бяла къса брада. Об-
лечен е в бяла дълга дреха с червена препаска през едното 
рамо. Облекло, препращащо като асоциация към дрехата на 
висш съновник от древна Елада или Рим.
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Александра Шехтова

Мъжът започва разговор с жената, на чиито грижи съм 
поверена.

– Идвам да я взема. Време е да се погрижа за нея.
– Как така? Не може – отказва му тя. – Тук се грижим 

добре за детето.
– Трябва да се нахрани! – констатира мъжът. (Определено 

не изглеждам добре.)
– Тук я храним – отсича домакинята.
И за да докаже това, в моята дървена паничка, намираща 

се на масата пред мен, жената кльопва една дървена лъжица 
разкашкан ориз. Изглежда като помия... И това е обикнове-
ната ми дажба храна.

Чувам я как казва на мъжа:
– Не я пускам. Не става. Тя ни храни.
(Явно получава някакви пари или помощи, грижейки се за 

мен – това не го разбрах добре в съня. Как точно ги хранех?)
...
Сънят ме пренася в центъра на празна, гола стая насаме с 

този мъж. Има единствено два стола, поставени в центъра, 
на които сме седнали един срещу друг. Същият този бело-
брад мъж започва да ми говори бавно, внимателно, с топъл 
глас:

– Та ти си светлина. Затова не те пуска. Тръгни с мен! Аз 
съм Метатрон...

* Шах с пешката...
Досега съм сънувала различни същества от какви ли не 

измерения, за които сама е трябвало да се ориентирам как-
ви са... Но за първи път същество от по-висша йерархия 
– архангел, се представя официално и разговаря така от-
крито с мен...

Как да го разбирам това? Какво трябва да означава 
сънят за мен?...
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30.01.
При Метатрон

Тази нощ в съня си имах странно желание: да проверя 
душата на един човек. Дали наистина е такава, каквато я 
усещам...

(Не зная как така се получи и защо го сънувах... Но това 
за първи път ми се случва в сън...)

Бях на място, където разговарях със същия този белобрад 
и гологлав старец, който ми се представи този месец в сън – 
Метатрон. Обясних му целта на визитата ми и какво точно 
искам да видя: душата на конкретен човек.

Старецът ми отвори книга, която щеше да ми даде отго-
вор на търсената от мен информация.

Започнах да гледам ситуацията, положението, статуса (не 
зная как да го определя) на душата на този човек... Всичко 
наблюдавах под формата на светлинни картини, но като в 
прозрачен, холограмен прозорец кутия. Не мога да опиша 
коректно в какъв точно вид „книга“ гледах...

Не виждах душата, както обикновено съм свикнала...
В кутията книга имаше четири купи – бокали или чаши, 

които тази душа беше получила под формата на награди от 
горе, от висшите сили. Това явно бяха досега спечелените 
бонуси в живота ѝ от правилно извършени действия.

Когато свърших с гледането, „мъжът“ (Метатрон) затвори 
„нещото“ и ми се усмихна:

– Доволна ли си? – попита ме той благо.
– Да, душата наистина е добра. Дано да продължава да 

бъде такава! – отговорих аз.
Събудих се...



12

05.02.
Духът на планетата

Сънувах много и доста разпокъсано тази нощ.
Намирам се уж на площада в родния си град. Слизам по 

ескалатор, който в реалността е стълбище. Озовавам се в 
голям магазин. Разглеждам разнообразни стоки, за да купя 
нещо за подарък. (На кого? По какъв повод?) Заставам пред 
сектора с играчки Гласът ми казва:

– Избери нещо. Имаш доста натрупани бонуси... Можеш 
да вземеш каквото поискаш.

– Да зная – отговарям аз. – Но се притеснявам. Има много 
хора, не искам да ме гледат как пазарувам без пари.

...
Виждам се вече в съня как излизам от магазина – с празни 

ръце. (Решила съм да не се възползвам от бонусите си.) Ня-
как пак се озовах на този ескалатор. И тук се губи връзката 
ми как точно попаднах в следващата сцена:

Вдясно от мен се появява огромно Дърво на живота.
(Не е моето, защото моето изглежда като истинско – с 

напукана кора, клони, листа... Понякога го „виждам“ във 
формата на елха... Дървото, което стоеше пред мен, обаче 
беше изградено от светлина. Или по-точно имаше светлин-
ни контури. Това го правеше необичайно, различно от досе-
га сънуваните дървета от този тип. И... беше възхитител-
но. Трудно ми е да го опиша. А и не е за описване – трябва 
да се види.)

В основата на дървото има същество – също от светлина... 
(Но не му обърнах внимание, или по-скоро не можех да раз-
лича образ. Като че ли спеше в корените на дървото.)



13

Събирач на души

Бях се съсредоточила върху самото дърво. В съня си зна-
ех, че то принадлежи на някаква планета. Като че ли наша-
та... Земята...

– Събуди се! – почвам да говоря на спящото същество. – 
Събуди се! Наближава опасност! Виж Сянката! Трябва да 
предупредиш!

В този момент виждам като през холограмен портал как 
някъде, в някакво легло, едно момиче се надига рязко и от-
варя изплашено очи. То навярно бе съумяло да се включи на 
моята честота и бе прихванало предупреждението ми. Или 
по-точно командата: „Събуди се!“

Стреснах се от тази неочакван контакт, който се получи, и 
на мига и аз отворих очи...

Прекъснах връзката.

* Това, което видях в този сън, по-скоро ми се стори като 
душата на нашата планета. Виждайки нейното огромно 
светлинно, светещо дърво, осъзнах, че тя наистина е живо 
същество. И определено планетата бе в огромна опасност. 
Затова бях там – да предупредя за нещо...

Но откъде аз ще зная това? Коя е и каква е душата ми, 
че да се занимава с такива въпроси? Кой ѝ е дал или откъде 
има правото да говори с такива същества от такъв ранг?

По-странното в този сън е момичето... Зачудих се как така 
се свързах с него? То ли се беше озовало при мен на мястото 
при дървото?... И някак си знаех, че момичето не трябваше да 
бъде свидетел на това. Намесвайки се, то обърка връзката и 
не разбрах дали съобщението ми беше уловено от спящото 
светлинно същество... И заради това не съумях също така да 
разбера за какво и кой се налага да бъде предупреден?

И каква е тази Сянка, която за кой ли път вече сънувам... 
Какво всъщност се крие като символика? Каква опасност 
представлява за нас или за планетата? И откъде зная за 
нея, че е такава заплаха?



14

٭ ٭ ٭
Заспивайки отново, сънувам следното:
Прекрачвам прага на двора на бащината къща в Самоков. 

В съня си се прибирам там след дълго отсъствие. Очаквам да 
заваря позанемарен, неподдържан двор, целият буренясал. 
Заварвам обаче друго.

Става ми криво, че лявата част на двора се оказва пъл-
на с боклуци. Обидно ми е, че хората са хвърляли боклуци, 
където им скимне, докато ме е нямало. С какво право са си 
позволили такова отношение?

Започвам да чистя насъбралите се боклуци. Като приклю-
чих, се преместих в дясната част на двора, където по зелена-
та трева се въргаляха хартийки. Започвах да ги събирам, за 
да изхвърля и тях. В един момент решавам да разтворя една 
и да видя има ли нещо написано на нея.

Разгъвам я. С ясно изписани букви пишеше: „Обичаме те!“.
Усмихвам се, защото ми става приятно от съдържанието 

на хартийката, въпреки че не знаех в съня си кой е написал 
това и за кого бе адресирано всъщност.

* Събуждайки се вече, осъзнах, че посланието е било 
предназначено за мен. Тъй като хартийката бе намерена 
именно в двора на бащината ми къща...

21.02.
Левитация

Странна нощ изкарах, със странни сънища.
Сънувам, че съм в кухнята на бащината ми къща. Лежа на 

леглото на татко (там той изкара като жив труп последни-
те години от живота си).
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Събирач на души

Събуждам се в съня си и обръщам поглед към лявата си 
ръка, която е разперена встрани. Започвам много бавно да се 
вдигам във въздуха като на забавен каданс. Става ми прият-
но, че по някакъв начин преодолявам гравитацията.

Бавно се изправям във въздуха. (Стаята вече изглежда съв-
сем по друг начин. И хем съм в бащината ми къща, хем място-
то е много различно.) Усещам, че нещо ме държи. Забелязвам, 
че две прозрачни, бели, почти невидими големи ръце са ме хва-
нали малко под мишниците – на нивото на ребрата, отстрани.

– Е, след като те държат, е лесно да стоиш във въздуха – 
казвам аз и се усмихвам. – Трябва да взема фотоапарата, за 
да запиша това, иначе няма да ми повярват, че мога да летя.

Изведнъж в дясната ми ръка се появява такъв апарат и 
включвам на режим „видео“. Почвам да записвам.

Продължавам бавно да се движа във въздуха. Пред легло-
то има ниша – нещо като широк бокс.

Боксът е пълен с различни музикални инструменти. Раз-
познавам ясно китара и пиано. Не обръщам внимание обаче 
на другите инструменти. Но като че ли повечето са някакви 
духови. Само ги отчетох като силуети, форма – просто че са 
налични...

– Искам още по-високо – заявявам на някого желанието си.
За целта, продължавайки да се движа плавно във въздуха, 

се озовавам в двора на уж бащината ми къща. Издигам се 
бавно на нивото на покрива и над дърветата в двора...

Готино ми е... И е много красиво да гледам отгоре... Изпит-
вам едно истинско чувство на свобода и на щастие от фак та, 
че мога да преодолявам гравитацията. Макар и с помощ та на 
тези две ръце...

...
Попадам в следваща сцена, където вече влизам в гора... 

Не летя, а съм стъпила здраво на земята и ходя по зелена, 
свежа трева. В гората се срещам с някого, с когото обсъждам 
здравословното си състояние.

Не помня добре разговора, само следните фрази:
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Александра Шехтова

– Това състояние идва от сънуването. Сънищата ти се от-
разяват на физическия ти статус – заявява ми гласът.

– Ами да, ето отговора защо и сърцето ме боли. Разбирам 
защо и главата ме боли и защо толкова болка чувствам в тя-
лото си – казвам аз. – От съня е.

...
След това се събудих... Погледнах веднага часовника. 

Беше малко след 05:00 часа.
Реших, че е по-добре да стана, защото усещах, че няма 

да заспя повече. Но нещо в главата ми се обади (мисъл или 
гласче – не зная какво) и ми каза:

„Спи, спи! Недей да ставаш още!“.
Затворих очи и се опитах да продължа да спя... Предполо-

жих, че навярно ще получа сън с важно послание...
Около час по-късно съм заспала, попадайки в следващия 

много дълъг сън, описан в раздел „Предсказателни“ (21.02.).

* Сцената с издигането ми бе странна заради състоя-
нието, в което бях изпаднала...

Досега много пъти съм летяла – с каква ли не бясна ско-
рост и в каква ли не форма съм се сънувала. А в левитация 
съм правила доста неща насън... Сега обаче за първи път 
се движех толкова бавно, плавно и наблюдавах как го правя. 
Проследявах целия процес на самото издигане във въздуха.

Даже снимах как се случва левитацията... Защо ли ми бе 
нужно това?

04.04.
Призоваването

Беше по-приятно този път – колкото и кратко да спах. И 
сънят пак беше свързан с темата за трансформации и състо-
яния, които напоследък уча в сън. (В настоящата книга не 
съм описвала този тип сънища.)
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Събирач на души

Но преди да се събудя, чух силен, мощен глас да запо-
вядва:

„Издигнете се! Вдигнете се!“ (това се имаше предвид)... 
Чух го на английски – Rise up!

Някакъв владетел ни призоваваше – не го виждах, само 
знаех, че е такъв.

Огромна армия – от бели рицари със светещи доспехи, 
започна да се надига буквално от зелената трева. Аз бях една 
от тях. Все едно идвахме от друго място и се трансформи-
рахме в рицари...

Цялото поле се изпълни с такива воини.
Да, бях една от призованите... Но призована за какво? 

Каква битка предстоеше?
Не довърших съня...

* Сън, продължение или потвърждение на онези от 2017 
г., където се говореше какво ще работя в този живот. Един 
от тях е описан в първата книга – „Портал към други све-
тове“ от 04.07., раздел първи.

01.05.
Единственото, което си спомням, като се събудих, беше 

следното:
Някой ми обясняваше от какво трябва да се ръководя в 

действията си.
– И не поставяй себе си и желанията си на първо място.
– А какво да ме води? – попитах аз.
– Любовта – отговори спокойно гласът.

* Дали пък напоследък не съм станала твърде егоистич-
на, фокусирана само върху себе си и проблемите си, че да ме 
спохожда такъв сън?...
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04.05.
Събуждах се и заспивах много пъти. Ето някои сцени от 

среднощните ми изключително интензивни и разнообразни 
сънища:

Сънувах множествена вулканична активност и число-
то 20. Вулканите по земята се бяха събудили. Наред с това 
имаше и земетресения по цял свят. В съня ми обаче имаше 
система, която отчиташе движенията в земните недра и по-
казваше кой вулкан кога ще изригне и къде ще има земетре-
сения. Бе направена схема... Не я запомних.

* Видяното число 20 може да препраща към конкретна 
година – 2020.

А може да се направи пак асоциация с Големия Аркан от 
Таро, който е под номер 20 – Страшния съд. И сънуваното 
да показва част от събитията, на които предстои да бъ-
дем свидетели?!

٭ ٭ ٭
Пак давах консултации насън.
Момиче ми споделя:
– Бездетна съм. Баща ми се тревожи за проблема с репро-

дуктивните ми органи.
– Не си. Ще имаш две деца. Успокой баща си – отгова-

рям аз.
...
Друг глас ме пита:
– Дядо Добри ще се прероди ли?
– Не. Той вече е в ангелските йерархии.


