
Душа и Личност 

– Замбле, МериКхене! 
– Замбле. 
– Какво представлява Душата – инфоструктура от духовния свят, 
нефизична същност? Има ли маса и от какво се състои? 
– Чиста енергия, но когато приключи земната си мисия известно време е с визията и 
характеристиките на земното тяло (като отпечатък). 
– Каква е разликата между Личността и Душата? 
– Личността е ролята. Една душа може да се проектира в до 12 тела, в които гради 12 
Личности. След смъртта тя изтегля Личностите и се разширява. 
– Остават ли частици от Душата в аурата на друга, различна Душа?  
– Може да остане отпечатък от една личност в друга, различна личност. 
– Каква е връзката Душа - Личност - тяло? Личността – посредник ли е? 
–  Да. Личността чувства и предава на Душата. Личността прави и изборите. Душата 
изначално е избрала – Светлина. Но Душата може и да влияе на Личността, особено когато 
Личността е по свързана с Душата, отколкото с тялото. Когато избере тялото, Личността 
избутва в ъгъла Душата и имаме проява на тялото – на животинското в човека. При такава 
проява човек често казва: „Боли ме Душата“. Душата залага пътя, но Личността има избор 
накъде да наклони везните – към тялото или към Душата. По този път Душата залага и 
задължителни репери, които коренно могат да повлияят на Личността да промени своя 
избор. След смъртта Душата изтегля Личността, която остава като отпечатък и при 
следващо въплъщение стои в подсъзнанието на новата Личност. Ето защо тя често 
несъзнателно се идентифицира с предходната. 
– Когато говорим с мъртвите с кой говорим – с душата или с Личността? 
– С Личността.  
– Каква е връзката между Божествената частица и Душата? 
– Божествената частица е ядрото на Душата, докато Божествената искра поддържа живота 
на тялото. Няма Душа без Божествена частица. Друг е въпроса, доколко е изявена. 
Божествената частица е чиста енергия, тя няма маса, но притежава определени 
характеристики, които идват от родителската Душа или Свръхдушата. Те са едни и същи 
във всички фрагменти, но в зависимост от условията градят различни Личности. 
Божествената частица ръководи и Свръхдушата. Характеристиките могат да бъдат 
обяснени. Могат да се дадат обяснения затова какво е Божествената частица, като се 
започне от това какво представлява енергията. Но не е дошло времето. 
– Как човек да погледне навътре в себе си? Има ли начин, метод, средство за 
това? 
– В детството може по-ясно да усеща, но с годините това закърнява. Единствено остава 
дълбокото усещане в сърцето. За да усещаш със сърцето трябва да имаш чист ум, чисти 
помисли или да нямаш мисли – да спреш вътрешния диалог. За да е чиста мисълта, един 
човек трябва да е отхвърлил всички догми, канони и ограничения привнесени отвън. 
Трябва сам да освободиш съзнанието си от наложените мисловни модели на Земята. Едва 
тогава можеш да усетиш сърцето. Това е най-бързия път към него.  
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