От 2017г. Пазителят започна да дава напътствия за изграждане на
център, в който да се съберат тези, които ще бъдат призовани. В следващите
разговори уточни къде да се съсредоточи търсенето. Насочваше, докато не
открихме точното място, което беше предвидил; място, което да отговори на
всички изисквания. Уверяваше ни, че с подкрепата на СЪЗДАТЕЛЯ всичко по
закупуването му ще бъде гладко и бързо. Така и стана. В началото на 2018г.
мястото беше закупено. След това следваха указания какво трябва да се
предприеме и как да се изгради.
В следващите разговори Пазителят поясни, че това, което предприемаме,
вече съществува в духовния свят под формата на изграден мисловен модел, който
ще бъде проектиран на Земята. Този модел е създаден на една далечна звезда, от
която през хилядолетията Светлината проектира себе си на нашата планета.
На Земята познаваме тази звезда като Алсион – Великото Централно Слънце;
място, обитавано от съзнания от висшите измерения.
Постепенно се изясни, че идеята е да се възстанови съществувалият Изгрев
(съграден от Учителят Петър Дънов и по-късно разрушен), както и отдавна
забравените богомилски общинарии, под нова форма, съобразена с настоящето.
На няколко пъти Пазителят посочи, че ако ние не го направим ще дойдат други,
които ще го изпълнят, но нашата отговорност ще остане.
Разбрахме, че богомилите и Учителят са изпреварили своето време, но сега
идва моментът за установяването на този начин на възприемане на света, на
този начин на живот. Живот, съобразен със СЪЗДАТЕЛЯ, живот в името на
СЪЗДАТЕЛЯ, живот който ще трасира пътя на тези, които идват след нас.
Тук са част от указанията на Пазителя за начинанието в Бистрица.
Вярваме, че ще са от полза за тези, които се чувстват призвани.
– Ще се съберат ли хора в селището?
– Много ще се съберат! Много! Селището е част е от програмата на всеки светлинен
човек на Земята... Това е заложено да стане. Да се събирате в такива селища за
общение и споделяне, където всеки ще изслушва и помага на другия. Селището ще е
на източната част на Витоша, защото от изток идва всичко.
(21.09.2017г.)
– Какво трябва да има на селището?
– В това селище трябва да се обособи място за танца на Светлината (паневритмията),
малки къщички, където човек да може да се приюти и да влезе във връзка с
Творението, сфера – зала за събиране, пирамида, водни площи като фонтани и водни
огледала, алеи за разходка, ароматни билки и зеленина. Там освен срещи с хора, ще
се провеждат и медитации, молитви, но основно живот там. Повечето, които ще
дойдат ще бъдат хора с отворени сетива и те много ще допринесат и за историята, и
за географията, и за физическите закони. Това е новото поколение – осъзнатото. Не
говоря само за млади хора. Няма значение възрастта. Всеки, който се е осъзнал чака
момента, в който това селище ще се появи. Тогава Духът ще го доведе. Мястото е там,
където гледате, но площта му ще се разшири нагоре, към планината. СЪЗДАТЕЛЯТ
движи всичко. Доверете Му се.
– Какво е името на селището?
– ОрЕнДа – което на космически език означава: Живата вяра в живия Бог. Във
времената на атлантите Витоша носеше друго име. То беше „Планината на Огъня“. В
нея е космическият огън. Само там е за цялата планета, затова има магнитни
аномалии. Не се страхувайте – те са полезни за хора с висока енергетика.
(21.10.2017г.)

След закупуването на мястото на Бистрица…
– Какво следва след закупуването на мястото?
– На Бистрица процесът е по-продължителен...на придобиване...на събиране. Когато
дойде време за живот ще се излъчат само тези, които са в един Дух, т.е. на една
честота. Така ще бъдат и местата около вас. Те ще се заемат от хора с близка вибрация,
по групи. Така на едно място ще бъде група с една вибрация, а на това до него – група
с малко по-различна вибрация, но всички ще бъдете в синхрон.
– Правилен ли е подходът?
– Много правилен! По този начин ще се даде възможност Любовта отново да се
завърне сред хората и чувството, че човек живее заради другия.
– Трябва ли някой да бъде поканен?
– Този, който трябва – сам ще дойде.
(04.04.2018г.)
…От мястото на Бистрица, малко към планината, надолу под земята, е разположена
лаборатория. Намира се в друго измерение. Тя излъчва лъчи… лъчение, което
улеснява връзката между измеренията. На това място ще се установи контакт с други
светове. Катаклизмите, които предстоят, няма да достигнат Бистрица. Там ще се
направи център на просветлението, където хората ще разговарят, ще обменят мисли,
ще работят върху себе си за постигане на по-високи нива на съзнание. След 10 години
този център ще се превърне в завършена проекция на това, което е „горе“. Ще стане
каквото е „горе“, това и „долу“. Там ще пребивават хора, които вече ще са се откъснали
изцяло от влиянието на матрицата. Ще бъдат в този свят, но ще живеят живот, който
са избрали да живеят; живот в просветление. Няма да има нужда да ходят някъде,
защото други ще идват там, при тях. Мястото ще се разрасне. И всеки човек, който
идва, трябва да се приема, защото не знаете дали и в най-изпадналия не се крие
ангел. На всеки ще се дава знание. То ще се дава свободно, ала само тези, които имат
силен подтик в сърцето и верен усет, само те ще открият Учението.
(15.04.2018г.)

– Има ли в духовния свят място, чиято проекция е Бистрица или това
е просто един мисловен модел?
– Не е мисловен модел. Това е сгъстена представа, егрегор. Много от нещата, които
се създават на Алсион се претворяват на Земята, както беше на Изгрева. Някои хора
възстановяват своето духовно естество и „виждат“, усещат егрегорите. Това
„възстановяване“ се осъществява чрез молитва, медитация, но и чрез труд, който
полагате тук. Защото на Алсион също се полага труд, медитира се и се провеждат
молитви. Пак казвам, там е сгъстена представа, която се проектира на Земята. На
Бистрица се залага и идеята за духовния свят, за трансформацията след смъртта.
Когато душата напусне тялото тя преминава през изчистване пред екрана, на който
проектира изминалия си живот. Ето защо казах и ви показах къде на Бистрица е
мястото на изчистването. Човек не може да продължи трансформацията си в
духовния свят ако преди това не проектира живота си и не анализира действията,
които е извършил. През „чистилището“ душата преминава през енергийния душ,
облъчена от различни енергии, за да се възстанови.
– Трябва ли постройките на Бистрица да са в различни цветове?
– Хубаво е. Залата трябва да е в нежно лилаво или бяло, докато сградите около нея –
във всички цветове на дъгата… млечни цветове, нюанси в бялото. В духовния свят, в
бялото, се съдържат всички останали цветове.
– Трябва ли постройките да са подредени по някои звезди?
– Не, трябва да са под формата на око.

– Каква ще бъде ролята на пирамидата?
– Необходима е за регенериране на тялото. Събралите се, които са най-близки по
вибрация, ще изчистват пирамидата с молитва и ще я зареждат с Божествените
лечителски енергии. Докато в куполната зала ще се залага мирът и синхронизацията.
– Трябва ли да има кристали.
– Не и в купола. Трябва да поставите съответен камък (в зависимост от това какво ще
се извършва вътре) от лявата страна на входа на всяка от къщичките. Така ще се
пречиства и синхронизира енергията на цялото място.
– Как да ползваме цветовете на беседите?
– Учителят ви даде знанието за цветните лъчи. Ще го прилагате, но това ще бъде след
трите цикъла на беседите. Тогава хората ще са достатъчно възприемчиви за
цветовете.
(23.06.2018г.)
…Над центъра на Бистрица Създателят ще положи своята десница. Сега се изчаква…
Някои събития трябва да се случат. Много хора там ще получат просветление и
насока в живота си. Ще се помогне на много. Основната функция на този център ще
е просветление, защото то е лечението на душата. Ще дойдат хора, не само от вашата
страна. На Бистрица ще се осъществяват връзки и с разум от други светове, например
от Сириус. Някои от вас ще установят контакт с тях.
…Този център ще се разрасне и ще наподоби на град Пира в древна Посейдония. Това
ще стане, когато вас вече няма да ви има на тази земя…
…Отговорността ви е голяма. Много неща могат да ви отклонят, но вие няма да го
направите. Бъдете внимателни, защото животът на Земята е прекрасен в сложността
си. Тази сложност ще се пречисти и от нея ще произлезе Божествената простота.
Когато хората осъзнаят простичките три принципа на Мирозданието ще познаят
щастието. Сега всички прекалено драматизират ролите, които играят, за да ги
изживеят по-силно. Вие първи трябва да излезете извън играта, да наблюдавате и да
се себенаблюдавате. Да не се поддавате на чуждите емоции, да не влизате в техните
игри, защото дисонансът в енергиите вече е много голям.
…На Бистица ще се изпълни пророчеството: „В ново време ще се издигне едно
Царство, което няма да изчезне и ще се съгради върху камък, който ще изпълни
цялата земя.“
(София; 2018г.)

