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Prerokba bolgarskega mistika: "Nova Zemlja bo 

ugledala luč sveta" 

Le nekaj dni pred smrtjo, 27. decembra 1944, je bolgarski mistik Peter Deunov, znan 

tudi kot Beinsa Douno, prejel preroško vizijo o nemirnem času, v katerem živimo, 

prerokbo o 'koncu časa' in prihajajoči Zlati dobi človeštva. Beinsa Douno je bil filozof, 

glasbenik in duhovni učitelj, ki je razvil obliko ezoteričnega krščanstva. Njegova 

prerokba neverjetno natančno opisuje čas, v katerem živimo. 

6. 11. 2020 

Stopite iz svojega zapora! 

Vaše sedanje življenje je svojevrstno suženjstvo, težka temnica. Spreglejte in dojemite 

svojo situacijo in jo zapustite. In povem vam: stopite iz svojega zapora! Zares težko je gledati 

toliko zablod, toliko trpljenja, tolikšno nesposobnost razumevanja, kje se nahaja človekova 

resnična sreča. 

Vse, kar je okrog vas, se bo kmalu zrušilo in izginilo. Nič od te civilizacije ne bo ostalo in od 

njene izkrivljenosti; vsa Zemlja bo pretresena in niti sled ne bo ostala od te napačne kulture, 

ki ljudi drži v primežu neznanja. Potresi niso le mehanični geološki pojav; njihov namen je, 

da prebudijo intelekt in srce ljudi, da bi se lahko rešili svojih napak in svoje kratkoumnosti in 

da bi dojeli, da v vesolju niso sami. 

Nova Zemlja bo ugledala luč sveta 

Niti zamisliti si ne morete, kakšna čudovita prihodnost vas čaka. Nova Zemlja bo ugledala luč 

sveta. Čez nekaj desetletij bo delo manj naporno in vsak bo imel čas, da se posveti 

duhovnim, intelektualnim in umetniškim aktivnostim. Vprašanje odnosa med moškim in 

žensko se bo naposled razrešilo v harmoniji. Partnerski odnosi bodo temeljili na vzajemnem 

upoštevanju in spoštovanju. Ljudje bodo potovali skozi različne ravni vesolja in prodrli skozi 

medgalaktični prostor. Preučevali bodo svoj način delovanja in hitro si bodo pridobili 

sposobnost spoznati Božanski svet in se zliti z vrhovno silo vesolja. 

Nova Doba je doba šeste rase 

Usojeno vam je, da se zanjo pripravite, da jo toplo pričakate in da jo živite. Šesta rasa bo 

nastala iz ideje Bratstva. Konflikti osebnih interesov bodo izginili; vsak človek bo težil le k 

temu, da se prilagodi Zakonu Ljubezni. Šesta rasa bo Rasa Ljubezni. 



 


