
Д -р Алексей Шадрин е учен, 
доктор по психология, извес-

тен изследовател на преражданията 
и посветен във висшето жреческо 
изкуство на Тибетските и Египетски 
Пазители на Знанието. Създател е 
на Руската школа по Регресивна те-
рапия (т.нар. терапия на миналите 
животи, бел. на ред.) и президент на 
Международната Асоциация по Рег-
ресивна Терапия за професионали-
сти (World Professional Association of 
Regression Therapy). Първият учен, 
който е описал детайлно процеса 
на управляем преход от смърт към 
живот (от безтелесно състояние до 
раждане във физическо тяло).

От 2008 г. д-р Шадрин изпълнява 
„Мисия” в помощ на вибрационния 
преход 2012 и води семинари в Бъл-
гария и Европа. В далечното минало 
произходът му е български и затова 
е избрал да живее в България.

Снежанка Александрова, коор-
динатор на Духовната школа на д-р 
Шадрин за Чехия, се е запознала с 
него, търсейки пътища за лечение 
на болния си от рак на белия дроб 
баща. „Моята приятелка и психо-
ложка – Пенка Барозова – предложи 
да ме свърже с него – разказва Сне-
жанка Александрова. – Приех, за-
щото в такъв момент човек опитва 
всичко. Само след един преглед д-р 
Шадрин ми каза всичко онова, кое-
то лекарите установяваха в продъл-
жение на месеци. И докато лекарите 
го бяха отписали, той предложи да 
капсулира рака, за да не се разпрос-
транява в останалите органи. На-
прави му вибрацинен масаж и баща 
ми все още е жив.” Същият масаж, 
който помага на организма сам да се 
възстанови, Д-р Шадрин прави и на 
нея, защото и тя самата има пробле-
ми с щитовидната жлеза. „Виждам, 

че баща ми е по-добре и аз също съм 
по-добре. Имам повече енергия и не 
изпадам в депресии.”

Вибрационният преход означава, 
че Земята и планетите ще започнат 
да вибрират по различен начин, 
вследствие на което ще има пове-
че енергия. С приближаването на 
2012 г. точката на прехода се усеща 
все повече. Има много природни 
катаклизми, локални конфликти и 
екологични кризи. Бързо расте и со-
циалната агресия. Това са нормални 
явления, предшестващи Вибрацион-
ния преход. Ако хората не съумеят 
да приемат и използват градивно 
новата енергия, тя ще се насочи в 
неправилна посока и те ще бъдат по-
нещастни и по-агресивни едни към 
други.

За преодоляване на прехода е 
необходима кардинална промяна в 
самите хора, т.е. трансформацията 
им в хора-индиго, с което ще се осъ-
ществи еволюционнният преход от 
петата към шестата раса. Хората-ин-
диго се отличават с ниска социална 
агресия, повишено чувство за спра-
ведливост и необикновени качества, 
които им позволяват да достигнат 
ново състояние на духовно съз-
нание, в което се освобождават от 
психо-емоционалните сътресения 
и стреса. От 1989 г. се раждат хора-
индиго. Родените по-рано могат да 
се превърнат в тях. Те ще съумеят да 
бъдат по-щастливи и успешни в но-
вото време.

Именно в тази трансформация и 
подготовка на хората вижда д-р Ша-
дрин своята „Мисия”. Той пътува и 
прави презентации, чрез които за-
познава желаещите с предстоящата 
промяна. Желаещите да се подготвят 
за нея участват в двудневен семинар, 
по време на който се подготвя про-

мяната в самите тях. 
Той е член на Духов-
ната школа на пази-
телите, която както 
и други Духовни 
школи е затворено 
общество, което в 
определени момен-
ти се отваря, за да 
поднесе на хората 
информация, съ-
държаща послание и 
помощ. От февруари 
2008 г. Школата на 
пазителите помага 
на хората в прехо-
да към новата ви-

брация на Земята през 2012 г., след 
която на човечеството му предстои 
„Златен век” и възникване на нова 
култура.

Д-р Алексей Шадрин има свои ко-
ординатори из цяла Европа и целта 
му е да подготви за прехода колкото 
може повече хора. Само през август 
и септември му предстоят семинари 
в Антверпен, Белград, Канбера, Кан-
зас сити и Топека. Той е много добре 
приет и в България и това със сигур-
ност не е случайно – може би някои 
от нас помнят думите на баба Ванга 
и други ясновидци и Учители, които 
казват, че българите са богоизбра-
ни, че един ден светът ще разбере за 
България и какви хора сме. И че ще 
изиграем много важна роля за бъде-
щето на цялата планета.

Презентацията на д-р Алексей 
Шадрин в Прага ще се състои на 17 
юли в Българския клуб. През след-
ващите два дни – 18 и 19 юли всич-
ки желаещи ще могат да участват в 
двудневния семинар. �

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ МНОГО СЕ ГОВОРИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРЕЗ 2012 Г. ВИБРАЦИОНЕН ПРЕХОД НА ЗЕМЯТА. НЯ-
КОИ ДОРИ ПРЕДРИЧАТ КРАЯ НА СВЕТА. ВСЪЩНОСТ СТАВА ВЪПРОС ЗА ПЕРИОДИЧЕН ЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЦЕС 
НА ПЛАНЕТАТА, ПРИ КОЙТО СЕ ПОВИШАВА ВИБРАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА И ТЯ ПРЕМИНАВА В КАЧЕСТВЕНО НОВО 
ЕВОЛЮЦИОННО СЪСТОЯНИЕ. ПРОБЛЕМЪТ Е САМО В ЕДНО: ЧЕ ХОРАТА НЯМА ДА УСПЕЯТ ДА ПРОМЕНЯТ ДУХОВ-
НОТО СИ СЪЗНАНИЕ В УНИСОН С НЕЯ. ВЪЗМОЖНО Е ДА НАСТЪПИ ХАОС И БЕЗКОНТРОЛНА ВЗАИМНА АГРЕСИЯ. 
ЕДИН ОТ ОНЕЗИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ РЕШЕНИЕ, Е Д-Р АЛЕКСЕЙ ШАДРИН.

Семинар на духовната школа  
на д-р Шадрин в Прага
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