
Структурата на Всемира 
 

– Какво представлява Острова на Светлината?  
– Като огромна планета е, но не е планета. Тук има много светли същества, тук са Боговете 
- Сътворци, тук са заселени първите енергии на Създателя – Старейшините. 
– Има ли други планети около Острова? 
– Да, има въртящи се сфери, като слънцата и луните. 
– Значи Създателят не се намира на Острова на Светлината? 
– Не, едно стъпало по-нагоре е. Самият Остров е ниво от Свръхвселената. 
– Кой има право да пребивава на Острова? 
– Всички. И ние ще отидем там. Всички души се генерират оттам… Записани са в Книгата. 
– Има ли място във Всемира, където е концентрирана Тъмнината? Къде е 
нейният дом? 
– В периферията на Всемира. Далеч е от ядрото, от Острова на Светлината. Тъмнината е 
избрала това място и Създателя е позволил, защото това е част от Неговия план. Нищо не 
става без Неговото позволение. Той концентрира там Тъмнина, за да усъвършенства 
световете. Тъмнината заема много малко място в сравнение с Острова на Светлината, но 
има влияние навсякъде. Луцифер или утринната звезда е нейния предводител. Той е 
създаден в Светлина, но я пречупва, взема част от енергията и я концентрира на това място 
с позволението на Твореца. 
– Къде е обиталището на Луцифер на нашата планета? Под земята ли? 
– Той подобно на Създателя е навсякъде. Не е затворен тук. След предстоящите промени 
за известно време, ще бъде ограничен на мястото на Тъмнината, като самото място няма да 
излъчва Тъмнина. През това време световете трябва да преминат изцяло в Светлина; да се 
завърнат при Твореца, за да излязат отново, за да започне нов етап на развитие на 
дуалността. 
– Ако тръгнем от Земята към Острова на Светлината – планета, 
галактика, вселена, колело от 12 вселени. Голямо колело от 12 колела и така 
до Свръхвселена.... 
– Да, искаш да питаш къде се позиционира Острова? Между всички. Той не е стационарен, 
а се движи. 
– Колко такива колела или мултивселени има? 
– Много. Създателят непрекъснато разширява Творението си. Целта на обучението на 
душите на Земята е да се завърнат развили се при Създателя, за да станат и те Негови 
Сътворци и да продължат разширението Му. Вселените в така нареченото колело (където 
се намира и нашата) са дванадесет. Три от тях са в дуалност. Когато Създателят решава да 
развива и усъвършенства Себе си допуска дуалността, защото без нея няма как да се развие 
Светлината. 
– Мултивселените едновременно или по ред се създават? 
– По ред. Вашата е първата и най-стара. Тук е записана информацията за всичко 
сътворявано и за всичко което се сътворява. 
– Как се нарича нашата вселена на космически език? 
– ПалИмпа, СонПереИта е мултивселената. Странно е за произнасяне. 
– Една мултивселена граничен брой вселени ли съдържа? 
– Да, (кратни) на 7 и на 12. Много са. 
– И всяка се управлява от Суверен? 
– Да. 
– Иисус един от тях ли е? 
– Иисус да, но Христос – не. 
 



Свръхвселена 
 

– Каза, че има 24 измерения (степени, стъпала) и 29 кода? 
– Това се отнася от Земята до Свръхвселената. Това са стъпалата. Свръхвселената е на 24-
то. 
– Защо измеренията са 24, а кодовете 29?  
– Измеренията от първо до трето ниво са с по два кода. Първо ниво – Земята, второ – 
преминаването след смъртта и нивото след това са най-тежките нива. (Тук явно не включва 
минералното и растителното царство, където също би трябвало да са с по 2 кода, за 
да излезе от 24 – 29) Това е така, защото след смъртта, повечето носят в другото измерение 
земните си пороци и страсти, докато други са пречистени. За това са на два кода – единият 
е Светлина, другият – пречупена светлина. След 7-мо ниво нататък е само пречистена 
Светлина и има само един код. За това 7-мо е най-висше и Иисус е в това ниво. Оттам 
нататък е само Светлина. 
– Има ли Свръхвселена, образно казано в центъра на тези вселени? 
– Да, има. Там е Създателят. Тя е опасана от два концентрични кръга – вертикален и 
хоризонтален. Те са защитен вал пред тъмнината – енергия, която държи настрана 
Тъмнината, която по своята същност е пречупена Светлина. Тези защити са необходими, 
докато тече трансформацията, докато Тъмнината се преобразува в Светлина. Този процес 
може да трае еони, но е неизбежен. Правилно зададе въпроса. В момента съм точно там, 
където е Тронът на Създателя. Оттам се води разговорът. Това е Свръхновата, а Острова на 
Светлината е на същото място, но малко по-надолу, едно стъпало по-надолу. 
– Кога е създадена Свръхвселената? 
– Централната Свръхвселена Е и ще Е. 
– Колко нива има Свръхвселената?  
– Три. Тронът на Създателя, Островът на Светлината и Всичките добродетели – 
Пазители, Старейшини, Архангели стоят там. И трите нива се намират в постоянен обмен. 
Боговете-Сътворци например не са стационарни, както и самият Създател. И Той не е 
стационарен на едно място, Той присъства навсякъде. 
– Какъв цвят имат тези три нива? 
– Бял огън – където е Бог, Островът на Светлината свети в нежно виолетово, зелено-жълто, 
а третото ниво свети в синьо-червено. Това са меки цветове, като сияния. 
– Имат ли имена тези нива? 
– Земни – не.  
– Какво тогава означава Урантия и Небадон? 
– Имена дадени от хора на разбираем, човешки език. В другия свят няма имена. Там те са 
вибрационни единици, има вибрация, код и цвят. Енергията се познава по вибрацията. 
Нищо не е в този образ, в който го виждате тук. В този образ, в който са на Земята, са до 7-
мо ниво. Нагоре са лъчисти енергии без земен аналог. Не мога да го обясня на земен език. 
За човешкият мозък всичко трябва да отговаря на някакъв образ. Енергията няма образ. 
Тя е навсякъде. След 7-мо ниво и вие сте такива. 
– След като вибрацията има цвят, какъв е цветът на Земята? 
– Небесните цветове не са като земните. Там има и други нюанси, например червеното не 
е само червено, то не е само светло и тъмно, а има безброй разновидности. Ако трябва да 
оприличим цветовете на планетата ви, то тя е синьо-зелена, тюркоазена.  
– Как изглеждаме хората погледнати от твоята позиция? Например как ни 
виждаш сега? Като енергия ли? 
– (смее се) Като прекрасни същества. Вие всички сте прекрасни. Вие сте трептяща енергия, 
която има вибрационен код, звук и цвят. ЛиЛе трепти в люляковобяло, а ти в 
небесносинкавобяло. 
– Благодаря Пазителю за днешния разговор. Бохренси. 
– Бохренси. 
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