Ванга
– Коя е Ванга и каква е връзката ѝ с България? Защо е изпратена тук?
– Много стар дух, свързан с България. Може да се каже, че е истинска българка. Била е
много изявена по времето на богомилите. Въплътена е в България с договор от звездните
Старейшини – животът, който живее да бъде в услуга на хората тоест Божествената
Светлина да се излива чрез нея и да достига до хората. На нея ѝ се откриват почти всички
истини за Сътворението, за това което се случва и за това, което предстои. Повечето не ги е
описала. Ванга служи за белег, че точно тази държава е Богоизбрана, но за съжаление
никой не желае да вникне в това. Тя казва едни думи, които са и дадени от Създателя, че
България е Душата, а Русия е тялото. Това е един народ, а не два! Ще изминат много години,
когато Духът на България ще погълне Русия отново. Този Дух най-напред ще бъде приет в
Русия, откъдето ще се разпространи по целия свят.
– Защо е била сляпа?
– Защото е живяла по времето на цар Самуил, имала е възможност да ги спаси (ослепените
българи), но не го е направила. Тя тогава е била българска жрица. Но това, че е сляпа е
свързано най-вече с договора ѝ, който изпълнява в тяло. По добре в тъмнина, но в услуга
на човечеството, отколкото в Светлина, но да си погуби душата. Ванга е свързана само с
тези земи. Така наречената Македония, Сърбия, Гърция – това са български земи. Това са
изкуствено създадени народи.
– Искаш да кажеш предполагам земи на БогАрий, но не важи ли същото за
всички хора, нали ти каза, че всички са БогАрий, защо само за тези народи?
– Искам да кажа, че тези територии, които посочвам са населени предимно с хората
произлезли от земите на територията на днешна България. Те са траки. От тази гледна
точка границите са други, не са тези.
– Ванга предсказва, че през 2017-18 г. в България ще дойде човек от чужбина,
който ще поведе страната напред?
– Този човек е българин, но към момента живее в Русия.
– Това ли е високият човек от чужбина?
– Това е алегоричен израз. Човекът, който ще поведе България има така наречена
„извънземна същност“. Той е човек от Светлината, както Беинса Дуно (Петър Дънов)
например. Той е духовен човек.
– Значи той няма да е политическа фигура?
– Не, той ще е духовният обединител на нацията.
– Наред с Ванга, има още две жени с изявени духовни качества – Слава
Севрюкова и преподобна Стойна?
– Предподобна Стойна не е човек, тя е въплътен ангел. Тя така е и живяла. Ангел, пожелал
да почувства живот на Земята, дошъл да даде Любовта и да остави чудесата да се случват и
след него. На Слава са открити знанията за произхода на атома, неутриното, на всички
елементи, които съществуват на Земята. Дадено ѝ е да вижда това, което учените не са
могли в сферата на физиката и химията. Тя е свързана със земите на БогАрийте в Русия и
България.
– Благодаря ти МериКхене за настоящият разговор.
– Бохренси.
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