
Големият взрив 
 

– Какво представлява Големият взрив? 
– Ярка светлина, която избухва и разпръсква енергия. 
– Има ли обратен момент на свиване?  
– Да, сега е обратния момент на свиване. Всичко, което е разпръснато се свива и се завръща 
в Лоното на Създателя, за да бъде издишано и разпръснато отново. Сега е грандиозният 
момент на завръщане на всички към Създателя. 
– Колко време продължава един Дъх на Създателя? 
– Милиарди еони. Със създаването на новата раса започна процес на вдишване. Всички 
земни същности натрупали своя опит, започват да творят светове заедно със Създателя. 
Това е процеса на вдишване. 
– Значи когато издишва създава ТОЙ, а когато вдишва – сътворците? 
– Да! 
– Големия взрив един ли е или има едновременно много взривове? 
– Много взривове. 
– В тези взривове ли съществуват Свръхдушите? 
– Те съществуват в Създателя. 
– Какво произлиза от Големия взрив?  
– Енергия, която се разпръсква навсякъде.  
– Съзнанието на Създателя? 
– Съзнание, разум…  
– Всяка вселена от отделен Голям взрив ли се образува или всички 
едновременно с общия дъх на Бог? 
– Вашето Мироздание се е образувало от един взрив на Бога, от едно дихание, но Той 
непрекъснато твори нови и нови вселени. Те не са от различни взривове, а по-скоро от един 
първичен взрив, който е с последващо ехо и това ехо създава останалите вселени. 
– Ако Създателят желае постоянно да усвоява Пустотата, то тя от Него 
ли е? 
– Да. Той създава Пустота, след което я приобщава в Светлина. 
– Това ли Неговата основна функция? 
– (смее се) Основната Му функция е да Е Той. 
– Какво постига тогава с това, което прави? 
– Расте и се разширява. 
– Има ли определена цел, размер, състояние, до което Той трябва да 
достигне? 
– Не. Трябва Любовта и Светлината да са навсякъде. Няма граници. Бог е безграничен. 
Непрекъснато ще се раждат светове и вселени, както и Суверени за тях. Това е процес без 
начало и край. 
– Но как нещо съществува вечно, как не съществува време, след като има 
растеж? Това означава че нещо е било по-малко, след което е станало по-
голямо т.е. има преди и сега? 
– (смее се) Няма такова нещо, като по-малко и по-голямо. То Е! Има Го! Имаме 
разширяване, а не уголемяване. 
– Значи Бог е бил по-свит в един момент, а в друг по-разширен? 
– Има момент на вдишване до определено ниво, след което следва издишване т.е. 
разпростира всичко отново във Всемира. 
– Един и същ размер ли постига при вдишването и издишването? 



– Един и същ, но има пречистване (набляга) на елементите, които са вдишани. Изцяло 
пречистване и изцяло ново. 
– Ако Създателят непрекъснато се променя, расте и се развива, следва ли 
от това, че Той знае, докъде ще стигне изкривяването, знае какъв ще е 
края?  
– (подчертано) ДА! Създателят непрекъснато се променя и в същото време е непроменен. 
Той знае и началото и края на всичко. Той Го е предвидил, но в процеса на началото и края 
има много елементи, така наречени игри, много промени, които Той изживява чрез 
създанията, защото всяко създание по различен начин възприема и преобразува в себе 
си всичко, което вижда в средата, в която живее. Всичко това преминава през Създателя и 
Той по този начин расте. Така Бог разбира какво променя, какво трябва да промени и какво 
ново да заложи. 
– Това означава ли, че Създателят е различен при всеки следващ свой дъх?   
– Не може да се каже, че е различен, по скоро е обогатен с натрупан, взет опит от всичките 
същества и преобразуван в нещо по възвишено. Създателят е това, което Е. Той се променя 
и същевременно не се променя. 
– Значи може да кажем, че структурата се запазва, докато сърцевината 
се мени.  
– Може и така да се каже.  
– Затова ли казваме, че всичко се случва в един миг, защото структурата 
е непроменяема? 
– Да, много точно казано! Всичко става в един миг, но погледнато от Земята и в земни 
определения това са различни мигове.  
– Означава ли това, че Творението не се разгръща структурно, а само по 
отношение на възприятието и опита? 
– Да, само личния опит разширява Бог, не и опита който се копира от други същества и 
планети. 
– Може ли да се каже, че „Всичко, което е“ (Бог) е Отражението на 
Свръхсъзнанието в едно огледало, проекцията му на една плака на 
гигантска холограма? 
– Бог се отразява във всяко човешко същество, за да извлече опит чрез него. 
– Бог се осъзнава чрез душите, който разпраща от Себе Си? 
– Бог е осъзнат. Той разпраща душите, за да получат лично усещане за отделянето от Него. 
Търсенето на обратният път към Него е опита, който Той желае. Чрез този опит Той 
генерира в Себе Си новите светове, нов начин, по който трябва да протекат нещата. 
– Значи Бог диша, както човека или по-точно е претворил Себе си в една 
микрочастица и когато тази частица расте, расте, расте тя става 
макрочастица т.е. Бог-Сътворец. Значи Бог функционира по начин близък 
до този, по който функционира човека. Диша и издишва, а кръвоносната му 
система са всички съзвездия и планети, а клетките всички съзнания, които 
Той създава и обитава? И когато човек умре – минава на следващо ниво и 
така и Бог усъвършенства Себе Си. 
– Това Е! 
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