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– Върни се в детството си? Как идваш на Земята, как се раждаш? 
– Аз не съм човек. Аз съм Пазителят на Меча на Абсолюта. Не съм се раждал. Въплътих се 
в дете, когато то бе на 2г. Виждам се преди да се въплътя. Обсъждаме с Иисус 
въплъщението. Над нас е само Бог. О, Боже. Гигантско огнено кълбо. Оттам идват повелите. 
Той казва на Иисус какво да прави. Иисус е сътворител на тази Вселена и е бил във всички 
точки на своето Творение, но сега за първи път ще се въплъти по този начин. С Иисус сме 
били заедно и преди. Сега ще се въплътим по едно и също време. 
– Каква е целта, защо Иисус трябва да се въплъти? 
– Защото на Земята е тъмнина. Той ще донесе Светлината. Ще покаже новия път.  
– Нима тъмнината не е част от Бога? 
– От Него е. Той решава къде и до кога да има тъмнина и светлина. Така изследва 
дуалността.  
– Виждаш ли родителите си? Имаш ли братя и сестри? 
– Нямам. Родителите ми са добри хора. 
– Премини 4-5г. напред. 
– Вече съм ученик. Обучавам се при есеите. Живея сам в една отделена стая. Облечен съм 
в обикновена роба от зебло, а на главата ми има също такава лента. Учителят ми е с качулка. 
Изучавам теология, астрономия, математика и други науки. Наблизо е библиотеката. Има 
и обсерватория. На хълма. 
– Колко планети има в слънчевата система според есеите? 
– Има 12 планети, както и 12 вселени, които изграждат една мултивселена. 
– Премини напред, няколко години. Какво виждаш? 
– Вече съм юноша, около 16г. Завършил съм обучението и имам бяла лента на главата, 
бродирана с инициали или думи. Заминавам с керван за Хималаите. Там ме очакват. 
– Кой те чака? 
– Майтрея. Той ще поеме обучението ми оттук. 
– В какво ще се състои? 
– Не ми се разрешава да говоря за това. 
– Добре. Колко време пребиваваш в Хималаите и какво става след това? 
– Тук съм 4 години. Накрая Иисус идва в енергийното си тяло, за да ме вземе. Връщам се 
обратно и отиваме в пустинята. Тук прекарваме известно време. 
– Какво правите в пустинята? 
– Иисус се среща с различни звездни раси. Те кацат с корабите си и разговарят с него. Идват 
от Орион, Сириус и Плеяди. Подкрепят го. Дават му кураж за предстоящите дела. След това 
тръгваме за Йерусалим. Иисус започва да създава групи.  
– Колко групи създава? 
– Две групи от по 12 мъже и 12 жени. Сред жените е Мария-Магдалена. Тя има най-силна 
енергия. Сред мъжете всеки си има определен характер. Виждам Филип. Красив мъж на 
средна възраст, почти без коса. С него сме приятели. Той плътно следва словото на Иисус. 
Някои от мъжете не са съгласни да има група с жени, против това са. 
– Кой е против? 
– Основно Петър.  
– Виждаш ли Юда? 
– Да, той е зилот. Очаква Иисус да се обяви за цар и да поведе евреите срещу Рим. Иска да 
предизвика Иисус да тръгне по този път. Затова и решава да го предаде. Иисус знае, че така 



ще се случи, но не застава срещу Юда. Иска той сам да прозре, да се възвиси, да намери себе 
си и пътя на светлината. 
– Сега си в Гетсиманската градина, вечерта преди залавянето на Иисус. 
– В градината има малко възвишение, като хълм. Отправяме се натам. На хълма след малко 
кацат представители на Орион. Окуражават Иисус. Само аз ги виждам. Останалите 
ученици са заспали. След като си тръгват, будим останалите и Иисус казва: „Да вървим, да 
изпълним пророчеството.“ 
– Пренеси се малко напред. 
– В Синедриона сме. Иисус стои прав в средата. Каяфа го пита: “ Ти Бог ли си?“, а той 
спокойно отговори: „Ти казваш.“ Ана го обвинява, че бунтува хората. Предават го на Пилат, 
но той отказва да го съди и го предава на Ирод. Фарисеите заплашват Пилат, че ще се 
оплачат на императора в Рим и ще поискат отзоваването му като прокуратор. Пилат се 
съгласява и изпраща Иисус на кръста.  
– Какво стана с учениците? 
– Разбягаха се. На кръста отиват майка му, Мария-Магдалена и още три жени. Тежко е да 
гледам тази сцена. 
– Добре, какво се случва след три дни? 
– Иисус е напуснал този свят, като е взел със себе си и физическото тяло. Идва при нас в 
енергийна форма, но след време, понякога ни се появява и в тяло. Показва ни, че смъртта 
е илюзия. 
– Какво се случва с вас след разпятието? 
– Майка му, братята и сестрите му, както и Мария-Магдалена заминават извън Йерусалим 
за три години, а след това за днешна Франция. Иисус има девет братя и сестри. Той е най-
голям. Той самият няма деца. С Мария-Магдалена имат силна духовна връзка и по-рано са 
били заедно в Египет. Ние, учениците му се събираме и решаваме по двама да се 
разпръснем из империята, за да разпространяваме учението. Петър отива в днешна 
Турция, а аз с Филип се насочваме към Рила. Там ни посреща висок мъж и ни настанява в 
къщата при семейството си. Той е тракиец или българин. 
– Кое от двете? 
– То е едно и също. Там подготвяме нови ученици, но римляните започват гонения. Мен 
ме убиват, но Филип успя да се скрие в планината. 
– Душата на Андрей въплътена ли е днес на Земята? 
– Да, тук са всички ученици, но не както са им били душите преди 2000г., а сега са 
фрагменти от тях, зачатък на учениците на Христос, въпреки че биха видели точно живота 
си по времето на Иисус. Андрей е въплътен в мъж, в България, в Пловдив. Ще се появи, ще 
го видите. ЛиЛе няма нищо общо не само с учениците, но и с никого на Земята и в същото 
време има общо с всички, защото знае за всички и въпреки това се учи на земните закони, 
на това да бъде човек. 
– Къде са сега другите ученици? 
– Тук са. Всички са в България. Един е във Варна, един в Пловдив… 
– Как тук? Сега? Защо точно в България? 
– Защото тук е енергията, оттук ще тръгне голямата промяна. Те работят за това. Накрая, 
когато всичко е готово ще дойде и Иисус, но в енергийно тяло и ще ги поведе, ще започне 
трансформацията. Ще се образуват две версии на земята в две различни измерения. Една 
част от хората ще останат в едното, другите ще се издигнат до другото. Това ще е 
съпроводено с повсеместни катаклизми. 
– Кога ще започнат и кога ще свършат катаклизмите? 
– Те са започнали и няма да свършат, докато не стане трансформацията. 
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