ИИСУС
– Замбле МериКхене.
– Замбле.
– Благодаря, че отново сме заедно. Бохренси.
– Бохренси.
– Ти си бил през цялото време до Андрей. Разкажи ми накратко за Андрей?
Как се запознава на земно ниво с теб, с твоите енергии, с Иисус? Каква е
ролята му сред апостолите?
– Аз дойдох на Земята преди да дойде Андрей, защото знаех за плана за Иисус. Трябваше
да заземя точно този тип енергия и да обходя всички, с които предстоеше Иисус да се
срещне. Тогава се срещнах с Андрей и разбрах, че това е човекът, който няма да отстъпи и
на йота от учението. Още преди да се роди наблюдавах родителите му. Наблюдавах и
Петър, но Петър е човек, който се управлява, докато Андрей не допуска това. Андрей би
могъл да се изправи срещу всички, срещу цялата каста и да вдигне народа. Трябваше да
работя с Андрей на земно ниво и когато Иисус ме повика, бях готов и заведох Андрей.
Срещата се състоя на брега на езерото. Там Иисус говори с мен.
– Андрей знаеше ли кой е Иисус? Чрез теб?
– Да, той имаше дарбата да предвижда нещата. Пророческата дарба, какво ще се случи.
Знаеше кой е Йоан (Кръстител) и кой е Иисус. Андрей изучаваше окултни науки при есеите.
Всички ученици предварително са предопределени какви характеристики ще имат.
– Имало ли е други Пазители до учениците по времето на Иисус?
– Да, но не както до Андрей.

Кой е Иисус
– Кой е Иисус? Иисус Творецът на тази Вселена ли е?
– Той е Суверенът.
– Ако отделим личността Иисус от Христовата енергия, има ли тази
личност аналог в духовния свят?
– Михаил.
– Архангел Михаил?
– Михаил.
– Има ли връзка с архангела?
– Михаил е енергия. Има връзка. Михаил.
– Какво означава Михаил на космически език?
– Сила, твърдост и воля. Това е тип енергия. Иисус представлява част от тази енергия. Той
се е въплъщавал и на други планети, но не в тази форма. На Земята въплъщението Му е
последното. Тази енергия е част от архангелската.
– Значи на Гавраил е друг тип енергия?
– Да, когато се изтеглям от тялото (на ЛиЛе) при мен са архангелите Михаил, Гавраил и
Рафаил. Ние стоим на пресечната точка на времевите линии, на пулта на времето. Рафаил
на космически език е изцели, а Гавраил – прояви, просветли.
– Колко вселени управлява към настоящия момент Суверенът Иисус?
– Той управлява и нови, които са създадени и се създават. Нови 12 мултивселени. След
живота му на Земята и това, което е направил тук – изпълнил до край волята на Създателя
– са му поверени много вселени. Така той е придобил правото да е Суверен и на други
Богове-Сътворци.
– Колко превъплъщения е имал Михаил-Иисус?
– Общо седем. Земното му е последното. Вече се появява с енергията си.
– Разкажи ми за тези прераждания?

– Те не са прераждания, а въплъщения (на други планети). Първото му е при първата
победа на Светлината, в тази галактика. Там възстановява Божествените Закони. Има
въплъщение и при мелхизедеците, защото те са последователите на Христовата енергия.
На тях им е наредено да пишат Законите на небесния свят. Той отива, за да проследи тази
дейност. На всички планети, включително и на Земята се знае кой е Той. Когато се
въплъщава там, той се слива с Христовата енергия. Този Орден (на мелхизедеците) сега
идва на Земята.
– В книгата „Завещанието на Йоан“ се описва и едно Негово въплъщение,
като пилигрим?
– (смее се) Познато ми е, защото тогава и аз бях там. След смъртта, съществата преминават
още две нива в астрала, след което стават пилигрими до 7-мо ниво. Точно по този път на
пилигрима от ниво до ниво е срещата с прекрасните човешки създания, които не знаят и
същевременно знаят, какво да предприемат, които искат да се разпръснат из звездните
светове. Там се осъществява и срещата със същества които идват по този път и обратно, от
звездните светове. По този път се срещнахме с всички, които са тук на Земята и с всички,
които са останали там. Там Михаил (Иисус) направи скок през нивата, като демонстрира
пред всички тази възможност. След това въплъщение Той дойде (се въплъти като Иисус)
на Земята.

Подготовката
– Защо се въплъщава?
– Заради абсолютно всички хора. Дошъл е даде посланието на всички, които живеят тук.
Посланието е Любовта. И е дошъл във видим образ, като човек, въпреки че на Земята не
живеят само хора. Живеят няколко цивилизации на тази Земя. Те са го виждали и са знаели
за него. Той е ходил и в подземните градове на планетата, в които все още живеят хора,
ходил е и на Луната, ходил е навсякъде...
– Следва ли от това, че Създателят не е предвидил такава степен на
изкривяване на Земята, за да изпрати Михаил-Иисус?
– Оооо, предвидил е.
– Но защо се е намесил тогава в свободната воля?
– Той не се намесва.
– Това корекция ли е?
– Човечеството е било затънало в тъмнината, смятайки че Бог е жесток и кръвожаден,
изискващ само жертви, което не е така. Затова идва Христовата енергия тук под формата
на Иисус, за да обясни на човечеството, че Бог е Любов и не наказва.
– Как се подготвя на духовен план идването на Иисус?
– Създателят го решава, след което планът отива в Съвета на Старейшините. Съветът – това
са енергии на Създателя олицетворяващи Мъдростта, Истината, Красотата... Тези енергии
се съветват и само те са знаели за плана, иначе той е пазен в дълбока тайна.
– Това архангелите ли са?
– Това не са архангелите, а това са най-близките енергии на Създателя. След това идеята се
предава надолу по йерархиите.
– Как е подготвена ситуацията на Земята за Иисус?
– Много преди да дойде е започнала подготовката. Трябвало е да се подготвят гени,
поколение след поколение на физическо ниво, които в подходящия момент да се съчетаят
в образа на човека Иисус. Да дойде кондензирана Христова енергия във физическо тяло.
Това не става внезапно. Съзнанието на израилтяните е трябвало също да бъде подготвено
за тази среща, да бъде очакван Месията. Решено е било той да отиде в най-непокорния
народ. Народ, който говори за Бог, но отстои далеч от него.
– Един вид ако успее там, ще успее навсякъде?
– Точно така, но той и като енергия и като гени не е от тях. Всъщност израилтяни и българи
имат един и същ ген, от бялата раса, затова се казва едно.
– Това значи и с германци, французи...

– Всички са производни на БогАрийте.
– И евреите ли са производни?
– Да и те. Сега трябва да напишем новата библия. Най-напред са били БогАрийте, които са
продължили със знанието си за Бога, а евреите се отделят от тях и стават най-непокрният
народ, който е бил непрекъснато в противоборство с Бог. Докато са Го слушали са приемали
Неговите повели, но след това... Те са били вироглави, като козите и за това при тях отива
Иисус, за да ги върне, защото успее ли част от тях да върне, учението тръгва по цялата Земя.
– Иисус е галилеец. Какво е Галилея по времето на Иисус?
– Галилея е територия населена с БогАри, наследници на бялата двойка. Давидовото
коляно също е клон на БогАрите, както и евреите, но те се идентифицират с юдеи. В
Галилея и Юдея живеят два различни народа. Галилейците, за разлика от юдеите нямат
нито рептилски отпечатък, нито рептилско влияние. Те са хора на Духа. Свободни хора. За
юдеите галилейците са били хора втора ръка. Затова и казват за Иисус: „Нима може
Галилея да роди пророк?“.
– Но той е проповядвал в Юдея?
– Да, защото именно там трябва да се разпространява Словото?
– Но, защо не се е родил, като юдей?
– Защото ще приеме рептилски отпечатък.
– Той значи е чужденец в Юдея? Как тогава е допускан в синагогите да
проповядва?
– Те са знаели кой е Той.
– Има ли разлика между юдей и евреин?
– Има. Евреите са общност, докато юдеите са малко съсловие в тази общност. Найрептилското съсловие. Галилейците на карта са евреи, но всъщност не са.

Раждане
– Защо е избрано семейството на Мария?
– Защото Мария е от потеклото на цар Давид и в гените си е носителка на изчистения морал
на Създателя. Ето защо тя е притежавала всички необходими добродетели, но е и имала
много силен характер, много силна воля, която не би могло да бъде пречупена и изкривена.
Тя не се е деляла от Бога, била е непрекъснато в неговото лоно. За това е избрана. Тя е
подготвена от Ана да е в непрекъсната връзка със Създателя, да не я губи. Ана е била висша
жрица.
– Тук, за да подготвят пътя на Иисус, идват много негови сподвижници
като баба му Анна, майка му Мария, Йоан Кръстител, Мария-Магдалена,
Йосиф-баща му, Йосиф Ариматейски – те висши адепти ли са от духовния
свят?
– Не. Те са хора събудени по-късно. В самото начало не са знаели. Йоан Кръстител е този,
който е знаел, че предстои да дойде, така наречения Месия, който ще донесе духовното
учение и за това е говорил открито всички да се покаят и е настройвал към промяна, към
революция.
– А Йосиф – баща му, бил ли е посветен?
– Не, той само е подкрепял Мария.
– Имало ли е непорочно зачатие?
– Да, това е светлинното. Святият Дух слиза, влива се...не е генно инженерство...нямам
думите да го изразя. Единствено Иисус идва със светлинно зачатие, докато всички останали
сте със земно. Разликата е огромна. При светлинното зачатие не слиза душа, а Бог.
– Има ли при светлинното зачатие предварителен отпечатък върху
яйцеклетката и сперматозоида?
– Да! Това е.
– Кога се е родил Иисус?
– (пауза) На 21.08. по тогавашния календар.
– Как това се съотнася към съвременния календар?

– (дълга пауза) Изчисленията… може да се каже, че е април,… а разпятието – късна есен.
Той се е родил през лятото, но (от годините, когато е живял) има изместване на времето.
– Какви знамения е имало при раждането му?
– Дълго време преди раждането е имало съвпад на няколко планети, светещи на
небосклона, което е дало възможност на звездобройците да определят, че ще се роди
велик човек, т.нар. Месия, който дълго е очакван от цялата Земя. Тези жреци идват да го
видят, защото са видяли звездата, която е изгряла. Преди да забременее Мария, архангел
Гавраил ѝ (се явява и ѝ) съобщава какво ще се случи, защото зачатието не е човешко.
– Защо не го съобщава и на Йосиф?
– Защото жената е носителка на информацията и на наследствеността, докато мъжът е
носител само на имунитета и защитата на човека.
– Значи родовете трябва да се проследяват по майчина линия?
– Да, така се проследяват родовете.
– Кога Иисус става Христос т.е. кога напълно се влива Божествената
(Христова) енергията в него?
– Той идва с 1% земно проявление на тази енергия, след което усвоява постепенно от нея,
за да може да ѝ устои, да издържи, но въпреки това по-голямата част от тази енергия не е
била в него. Енергията не може изведнъж да се влее във тялото, защото ще се получи
изгаряне. Тя е усвоявана на етапи, под формата на просветления, прозрения. Изцяло
събира енергията си малко преди оттеглянето в планината Хермон, но Иисус знае кой е от
12 годишна възраст.
– Тази енергия има ли връзка с нишките на ДНК?
– Да, с всичките. Тя ги активира до достигането на дванадесетата.
– Въплъщавана ли е и преди и след Иисус изконната енергия на
Първоизточника (Христовата) в други, например в Буда, Кетцалкоатл,
Мохамед?
– Тя Е! Тя обхваща всичко. Те са нейни проводници. Всеки от тях е носител на тази енергия,
но в земен образ я е пречупил през себе си, защото е много трудно, когато си тук да
претвориш точно изконната енергия на Абсолюта. Много е трудно! Във всеки от тях, с
изключение на Иисус, където е най-чиста, се е появил и елемент на земна гордост,
възвеличаване.
– Така ли е и при Павел…
– …и той е променил програмата. На никой не му е дадено да направи църква в този вид.
Дадено им е да предадат истинското учение на Христос, което не е ориентирано към
личността, а към проповядването на Любовта.

Странстванията
– Обучаван ли е Иисус от есеите?
– Да, в Египет. Там е бил със семейството си. Есеите са общността приела атлантското
знание. Учил е при есеите в Египет, а по-късно като голям, когато вече е проповядвал е
ходил и при есеите в Юдея. Тогава те са получили силата на словото Му.
– Имаш предвид в Кармел и Кумран (общини на есеите в Юдея)?
– Това е по-късно. Когато навършва 18г. той предава всичко в ръцете на брат си, който
поема грижите за семейството. Тогава Иисус започва да обикаля Земята, за да се запознае
с всички учения на Земята.
– Значи е бил обучаван само в Египет, като малък, но кой го е водил там
тогава?
– Да. Водил го е баща му под давлението на майка му (Богородица). Тя самата е нямало как
да го заведе. (поради социалното положение на жените тогава)
– Каква е ролята на баба му Ана.
– Предала е генетичната информация. Тя му е преподавала, но не го е водила при есеите.
Анна е била при всички есеи и в Египет, и в Юдея, и те са я познавали.
– Имал ли е връзка баща му с есеите?

– Не, той само го е водел, не е присъствал. Той и Богородица са изпълнявали повелите на
Анна. Само тя е знаела.
– В книгата “Анна, бабата на Иисус“ Клер Хартсонг описва посвещенията,
които получава Иисус на различни места?
– Истината е, че самият той е висш посветен... и той е този, който посвещава всичките и е
минал навсякъде, за да се срещне с последователите си.
– Посветен ли е Йосиф Ариматейски? С него ли е ходил Иисус?
– Да, само на определени места. На повечето Иисус е ходил сам и то не астрално, а
физически.
– Кога тръгва Иисус да странства, къде е ходил и какво е правил там?
– Тръгва на 17-18 години най-напред из земите на днешна Турция (тогава Римската
империя), преминава през всички големи градове и достига до Тракия, Родопите в днешна
България, след което на Рила, по земите, където са сътворени двойките от последната раса.
Тук, поради енергията на територията на днешна България Той получава едно духовно
пречистване и повишаване на вибрациите. След това обхожда териториите на почти всички
днешни държави на Балканите, след което се отправя към Сибир и днешна Русия, а оттам
към Хималаите, към Тибет. Там се е срещнал с индийци и тибетци и е посетил Града на
боговете - невидим за физическия свят (Шамбала). Влязъл е и в недрата на планината,
където се съхраняват човешки геноми под формата на заспали същества, които във всеки
един момент могат да бъдат използвани за възраждане на живот на Земята. Тази Земя
обаче няма да бъде въстановена по този начин, а ще премине в другото измерение чрез
съзнанието. Това там е един вид музей на това, което е било на Земята.
– Имаш в предвид Лхаса и подземията под двореца Потала?
– Да.
– Там ли се среща с Майтрея?
– Да. Майтрея не е Иисус! Целта е чрез Иисус, Майтрея да разбере, че е само Пазител на
състоянията на тези същества, които са там и да въдворява и балансира мира на планетата,
като поддържа постоянна връзка с небесните сфери за помощ и подкрепа за
предотвартяване на война.
– Значи в своите срещи Иисус дава информация на тези, с които се среща. С
кой друг се среща? Срещал ли се е с Бабаджи?
– Срещал се е с неговата енергия, включително с енергийните структури на Мория, Сен
Жермен… същности, които са пребивавали на Земята, високи адепти, оставили тук
казуалното си тяло, за да идват в проявление и бдят за тази (последната) раса. Бабаджи е
понастоящем на Земята, като светлинна структура, която помага на всеки, който се обърне
към него бързо да трансформира Тъмнина в Светлина.
– Има ли връзка Иисус - Сананда?
– Не.
– Кой го придружава на тези срещи?
– Той е сам, с него са само Пазителите, но не Андрей например. След Тибет отива в Индия.
През време на обиколките си Иисус е и работил. Бил е в мините, занимавал се е и със
земеделие, преминал е всички занаяти, които са се упражнявали тогава на Земята, за да се
запознае с всичко. Навсякъде е прекарвал по 3-4 години, като цялата обиколка е била 15
години. След Индия преминава през Персия и накрая се завръща в България.
– Защо точно в България?
– (въздиша дълбоко и замълчава, следва дълга пауза, после тихо) Част от него е тук. За
другата информация – след време.
– Колко пъти посещава България, два пъти ли?
– Повече. Тук освен с потомците на Орфей се е срещал и с жреци от различните тракийски
племена. Те са знаели кой е Той и са Го чакали, за да получат знанията за по натам.
– Никъде не е описано посещението на Иисус в Тракия. Това умишлено ли е?
– Да. Скрито е.
– Би ли ми разказал повече за това? С кого се среща, при кого отива?

– Отива при потомците на рода на Орфей. Орфей е жрец, БогАрин тоест трак, притежател
на изконната, на Христовата енергия, затова Иисус се среща с последователите му в Тракия.
– Къде се е състояла срещата?
– В Родопите, близо до Гела. Там преди това е ходил Орфей и е пребивавал в състояние на
връзка с небесните и земните енергии.
– Получил ли е Иисус посвещение там?
– (набляга) Иисус е посветен, защо да получава посвещение? Той просто си е спомнил.
Както и в Тибет, и в Египет, това не са посвещения, там той е събуждал спомени. Чрез есеите
той се подпомага да събуди себе си.
– Какво произлиза от срещата в Тракия?
– След Иисус, учениците му Андрей и Филип отиват там, защото вече са били подготвени
и са знаели. Иисус е подготвял предварително местата, където след кръста отиват неговите
ученици. Така той е трасирал пътя на разпространението на учението.
– Къде освен в Рила и Родопите е бил?
– В днешни Охрид, Плиска, Преслав – по тези земи. Около София … (пауза)… за повече
информация по-късно.
– Бил ли е в Британия?
– Не. Бил е и в Галия и се е срещал с местното население, но това не са гали, испанци и т.н.
Всъщност навсякъде са били БогАрий и той именно с тях се е срещал.
– Бил ли е в Италия?
– Да, в Италия и България хората нямат разлика, те са едни и същи.
– Кога получава прозрението къде да отиде, по време на престоя му в
планината Хермон?
– Не, по рано, още когато е бил в дърводелската работилница на баща си Йосиф, той е
почувствал подтика и се събужда силата в него, а просветлението го получава в пустинята
(планината Хермон), когато вече се е върнал, като оформена духовна личност и знае за
мисията си. За това отива и в пустинята… в планината Хермон отива, за да може да изчисти
всички наслоявания и съмнения в себе си.
– Разкажи ми за посещението на Иисус в Сибир?
– Срещал се е с ведите, за да им даде насоки как да крепят света. Той е комуникирал и със
сферите и с хора, в които са въплътени сфери. Напътствията му се предават от поколение
на поколение, вече повече от 2000 г. Бил е и в европейска Русия – обикалял е. Бил е и по
териториите на по-късните Киевска Рус и Волжка България, там където е сега град Болгар.
– Разкажи ми за посещението му в Египет?
– Той е обучаван от есеите, като малък, когато е бил в Египет, а след това се връща при тях,
за да им даде Той знанието, което е трябвало да запишат. Те така са и сторили, но това още
не е открито. Там има записи на всичко, което е правил. Има начини и техники, които
хората могат да използват. Всичко е записано, но не е открито.
– Какво е правил в Голямата пирамида?
– Връзка с всички звездни светове. Оттам може да се установи връзка с представители на
всички цивилизации и те са пристигнали при него, там в пирамидата, за обмен на
информация и за да получат от Него наставления какво предстои.
– Сам ли е бил там?
– Сам. По късно, когато е проповядвал учениците са били с него и са виждали небесните
същества как са го посещавали, но преди това никой не е бил с него.
– В някои книги се твърди, че в пирамидата той е практикувал
посвещението на Смъртта и Възкресението?
– Не. То е в него. Той е самото Възкресение.

Кръщението
– Йоан Кръстител бил ли е при есеите?
– Да в Юдея. От тях е получил силата и твърдостта, за да се противопостави на неправдата.
– От тях ли заимства ритуала с водата за кръщението?

– Да. Това е техен ритуал.
– Измиването на краката…
– …е на Иисус, не е на есеите.
– Какво е значението на кръщението на Иисус в Йордан?
– Това е символика – водата да измие всичко от човека. Човек трябва отвътре да се измие
от всякаква негативна мисъл. Символиката е, че водата прави това.
– Защо по-късно, при богомилите, кръщението е с Дух, а не с вода?
– Защото Светия Дух е този, който кръщава и утешава.
– Те знаят, че водата е само символ и избират същината – Духа?
– Да.
– Пречистване (подготовка), Молитва (общение), Утешение (ръкополагане
по пътя), станало при Иисус и при богомилите, става и сега. Това ли са
фазите, през които човек преминава, за да извиси съзнанието си към Бога?
– Да, но единственото което иска Създателя от човешките същества е поклонението пред
Него да е с Дух и Истина. Хората да са истинни към себе си и към другите, Духът Божи да е
у тях и те да се грижат Той да расте. Това са схванали богомилите. През тези фази трябва
да се мине. Не може без тях, особено от молитвата. Вопълът от сърцето представлява
вибрация и именно тази вибрация се улавя. Тя достига до тронната зала на Бог. Там се
вижда и решава какво да се направи и как да се помогне на този човек.
– Имало ли е такива фази и по времето на атлантите?
– Не е било наложително, защото те са били във взаимовръзка. Тогава не е имало такова
отделяне от Създателя, както след това. Не е имало такова падение.
– Значи Иисус идва, за да демонстрира фазите, чрез които човек да се
завърне при Бога, да покаже пътя?
– Той го казва:Аз съм и Пътят и Истината и Животът. Показва Пътя, казва Истината и
възкресява Себе Си т.е. дава Живот.

Учениците
– Как са избрани характеристиките на учениците в духовния свят?
– По любовта в сърцето и по отстояването ѝ. Те са души ориентирани в служба към другите.
– Това важи ли и за Юда?
– Да, но той тук променя програмата си под въздействието на духовната гордост.
– Не става ли това и с Петър?
– В Петър има ревност и обидчивост, но не и жажда за слава, почести и власт.
– Кой от тях е учил при есеите?
– Мария-Магдалена - при есеите в Юдея. Андрей също, Йосиф Ариматейски има
посвещение от тях т.е. степен на духовно възприятие. Той и за това е приел да сътрудничи
изцяло на Иисус. Йоан – малкия, не Зеведеев и някои други сподвижници, не ученици.
– На колко години беше Андрей, когато се запозна с Иисус?
– Андрей беше на 22, а Иисус на 20. Това става преди Иисус да замине за Тибет, за Тракия,
Европа, Африка.
– Каква е ролята на Андрей сред учениците?
– Той е бил отговорника на групата. Грижил се е за всичко, включително и за духовните им
възприятия. Опитвал се е да им обясни, че това което Иисус говори в повечето случаи са
алегории, опитвал се е да им разясни истинското знание в учението на Иисус.
– Има ли ученик, освен Андрей, който да е близко до нивото на Иисус?
– Тома е бил неговата друга същност, по скоро това, което се говори да придобие и
логическо земно потвърждение. Иисус много го е ценял за това му качество. Йоан е близо
до Иисус, Яков е близо до Иисус, Петър много е обичал Иисус, но не го е разбирал. Той е
живял само за него, но не е разбирал учението. Филип и Матей са разбирали
учението, братята Зеведееви също. Мария-Магдалена най-добре е разбирала Иисус.
– Знаел ли е друг освен Иисус и Андрей за теб, за Пазителя?
– Мария-Магдалена.

– Тя „виждаше“ ли те?
– Да.
– Можеш ли да ми разкажеш за първата среща между Иисус и МарияМагдалена?
– Случила се е в Назарет. Когато са се срещнали са били много малки. Още тогава Той е
усетил, че ще трябва да ѝ помогне. Изпитвал е състрадание към нея. Тя още не е проявявала
това, което се е изявило по-късно. Мария-Магдалена е от знатно потекло, от царското
потекло на Давид. Баща ѝ е благородник, изгубил почит в Юдея, поради факта, че не е
приемал и спазвал юдейските закони. След тежко житейско разочарование, животът за
Мария-Магдалена губи всякакъв смисъл и тя решава да се отдаде на всички земни страсти.
Срещата между нея и Иисус се е състояла много преди Иисус да започне да проповядва.
След тази среща тя тръгва по пътя на пречистването. Когато той започва да проповядва и
по-късно е описано, че я е излекувал един вид, всъщност тя вече беше негова
последователка.
– Братовчеди ли са с Иисус?
– Много, много далечни. Нямат такава близка родственост. Те с Иисус са се обичали като
брат и сестра. Така Той е обичал и Ребека, докато Ребека вече го е обичала като жена.
Мария-Магдалена го е съпровождала навсякъде в неговите обиколки (при проповедите)
през годините и оттам е останала заблуда, че тя му е жена и че са имали някакви други
взаимоотношения. Това не е така. Не са имали никакви взаимоотношения освен духовни и
братски. Тя е ходела навсякъде с Иисус и е единствената, освен Андрей, която дословно е
приемала думите, разбирала е Възкресението и най-пламенно и вярно е предавала
Учението, както по времето на Иисус, така и след него. Тя е водила женската група, която
се е грижела за бедните и хромите. Била е много действена.
– В някои книги е описано, че Мария Магдалена е била с Иисус в Египет?
– Това е станало, след като се е завърнал(от странстванията), но преди началото на
проповедите. След като се е завърнал от голямата обиколка, те отиват там. Там Иисус я
посвещава и след това я държи в течение на повечето планове, които той има.
– Посвещението в пирамидите ли става?
– Не, в пустинята. Иисус е ходил навсякъде, включително и в Голямата пирамида, където
е имал среща със звездните цивилизации. Всички духовно осъзнати хора са знаели кой е
той и са го посрещали. Включително и траките, при които е бил.
– Имат ли неговите ученици жени и деца?
Да, всички без Андрей. Петър е имал жена и две деца, които е изоставил. Никъде не е
записано, че много от семействата на учениците също следват Иисус, като след разпъването
продължават делото. Те не обикалят, както учениците, а на място разпространяват
Учението и го прилагат в живота си.
– Къде е гробът на Магдалена?
– Магдалена отива във Франция и се омъжва за французин, но няма деца. Години по-късно
тя сама се завръща в родния си град Магдала, където умира и е погребана.
– Къде е гробът на Богородица?
– В Ефес.
– Има ли погребани ученици по нашите земи?
– Да, трима. Вартоломей е погребан близо до днешна Варна, Филип – близо до днешната
българо-македонска граница и Андрей във врачанско. Тези гробове са заличени. Изгубени
са за историята. Няма да излязат.

Възкресението
– Имало ли е опити за убийството на Иисус преди да бъде разпнат?
– Опити не, но е имало намерения, но са били предотвартявани свише, защото не е било
дошло времето.
– При разпъването става земетресение и затъмнение…

– Това са знаменията, че той е бил Бог. Те са предизвикани от звездните раси. Космически
кораб на Галактическата федерация на Светлината с всички звездни представители на
борда затъмнява Слънцето. Те насочват и лъч към ядрото на планетата и предизвикват
земетресение. Това е за хората.
– В трите дни до възкресението му, Иисус в състояние на самадхи ли е бил?
– Не. Той умира на кръстта. Душата излиза от него.
– Значи това, което се пише в някои книги за Лука – лекарят на есеите, че
се е опитал да събуди Иисус след кръста не е вярно?
– Не е вярно.
– Какво се случва в гробницата на Йосиф Ариматейски?
– Времето се сгъстява и тялото се запазва цяло, след което започва дезинтеграция на
частиците на тялото на Иисус. Докато е бил в това състояние на тридневен сън, неговата
енергия е обходила абсолютно всички творения в мрака, като ги е приканила отново да
приемат светлината. След тези три дни тялото му изчезва, няма го, възнася се.
– Каква е разликата между възкресил и възнесъл?
– Възнесъл е както си жив, изведнъж изчезваш, като Енох – дематериализираш се.
Възкресението е повторна интеграция на частиците физическа материя, при което им се
дава отново живот. От едно ДНК може да се възкреси отново човек. Както при Лазар. Ето
каква е технологията на смъртта: когато умре физическото тяло, до 40-тия ден тук на
Земята остава астралното тяло, като то преминава през различни фази и форми; след 40тият ден то изцяло изчезва; до третият ден астралното тяло може да бъде възприето,
видяно като контур, като проекция. Иисус преминава през всичките финни тела, в които
човек живее след смъртта, но е сгътил времето за това, ускорил го е, и затова към 40-тия
ден се появява във физическо тяло. Дотогава се е появявал само, като проекция на тялото
(холограма). Преди възнесението на 40-тия ден, той се появява пред учениците вече във
физическо тяло, приканвайки ги да го докоснат.
– Възкресил е физическото тяло?
– Той веднага го е възкресил, но е трябвало да премине през етапите, през които преминава
тялото след смъртта.
– А през тези етапи не се ли разпадат в определен ред финните тела –
астралното, после менталното...
– Да, но при него нищо не се разпада, всичко става едно, той не разпада нищо. Той запазва
в едно всички тела, включително и физическото.
– Значи той първо дематериализира, възнася физическото тяло, след
което отново го материализира и го показва на учениците, за да го
докоснат?
– Да.
– Целта на Възкресението е всички да се уверят, че човек остава жив и след
смъртта?
– Точно така. Това е, което става и това е, което не са знаели преди неговото идване.
– Той в енергийно или в материално тяло се явява пред учениците си?
– Преди да се възнесе се явява в материално, а в последствие в енергийно. Телата на
абсолютно всички, които преминат бъдещата трансформация ще бъдат без отделителна и
кръвоносна система. Такова ще е следващото светлинно тяло. Това е направил Иисус.
– Значи Иисус показва какво хората могат след време да постигнат....
– … ако извървят пътя му тоест приемат Любовта. Иисус е дошъл първо да покаже, че Бог
е Любов и че всички сте по право Божии синове и дъщери, че сте род Божествен и да
претвори Любовта на Земята. Той не е дошъл да изправя грешки, да страда заради някой и
да изкупва нещо.
– Може ли всеки човек да възкреси тялото си?
– Не ви е дадено още възкресението.
– Защо се пише за потомството на Иисус, за Меровингите?
– (… дълго мълчание, гласът се променя, става по-тих, по-мек и човечен) … Когато се
появи потомство се приравнява същността ми с тази на всеки човек. По този начин се цели

да се елиминира цялото дело. Животът на Суверен се обезличава и става живот на един
обикновен човек. Тиражира се също, че аз не съм възкръснал, а съм изваден от гробницата
и съм лекуван. Това не е така. Когато бях на Земята, много пъти съм казвал, че
Възкресението съм самият аз! От Създателя ми е дадена власт да възкресявам и хората. При
прехода към Новата Земя аз ще възкреся всички в други тела – тела като моето светлинно
тяло. Когато човек приключи своята земна мисия той продължава да живее като съзнание.
Така той отива в училището, което е в паралелно измерение. Там осмисля всичко, което е
изживял тук и заедно със своите духовни водачи залага нова програма и слиза отново на
Земята. Това не е Възкресение, а прераждане – натрупване на опитности. Един ден, който
знае само Отец, ще възкреся всички тези опитности събрани в ново тяло. Ето това е
Възкресението. Както го направих преди 2000 години, така ще го направя и за всички
души, които са преминали през тези опитности. Това искат да заличат…. (пауза)… Това е
от Иисус (гласът отново възвръща стария тембър)…

август, 2015г.

