ДУШИТЕ
– Замбле МериКхене!
– Замбле!
– Бих искал да дефинираме следните понятия: Дух, Душа, Висш Аз, Его?
– Душата излиза от Създателя. Тя е генерирана в Божието Лоно. Душата се създава на 24 –
то ниво, като СвръхДуша, която отделя души-фрагменти от себе си в по-ниските нива.
Всички се раждат на 24-то, защото са Божии творения и после започват да слизат в
измеренията, понижавайки вибрациите, за да достигнат до нивото на Земята. В момента
Земята погледната отгоре е между четвърто и пето измерение, а душите които идват сега
са в четвърто измерение, преди бяха в трето. Душата-фрагмент влиза в тялото, когато
детето изплаче. Духът е Божественият (Светия) Дух, който обгръща Душата. Това не е
Искрата. Светия Дух обгражда всички души, докато Висшия Аз е част от него
(позициониран) във всички фрагменти, отделили се от всяка Свръхдуша. Свръхдушата е в
постоянна връзка с Висшия Аз. Личността е ролята формирана във всеки живот. Играта,
която душата-фрагмент играе. Егото има два аспекта – проявения материализъм, но и да
проявиш Божественото в Себе Си.
– Има ли съставни части, от които е изградена Душата?
– Да, състои се от три духовни елемента. Няма земно обяснение за тях. Душата е
триединство по подобие на Божието.

Раждането на Душите
– С първото дихание на Създателя ли се посяват душите?
– Не. С първото дихание се създава всичко, което се казва видимо. Душите все още живеят
в Създателя. Той е все още Той.
– Душите се намират в Лоното на Създателя. Това означава ли, че при
Големия взрив се разпръсква енергията за създаване на световете, а
Душите остават при Създателя? Кога те слизат в световете, след като
всичко се случва в един миг?
– Да, те остават при Създателя и след като генерира в себе си определените души Той
изпраща като с „кораб“ първия „транш“ , но той непрекъснато ражда души в себе си и това
е постоянно.
– В духовния свят няма време, тогава би трябвало да излизат в един миг?
– Да, сега - в един момент, но на определени етапи, като пулсации. Така се и завръщат –

поетапно и в същото време в един миг. Тук няма време, както при вас – на Земята.
– Значи те не се раждат в миг?
– Те се раждат на етапи, но знаят откъде произлизат, за къде са определени и какво им
предстои, защото носят паметта на Създателя. Впоследствие, когато тръгнат надолу по
йерархията и вселените те забравят за тази памет, но в определени моменти, при
преминаването им, тя се отключва за произхода им.

Слизането на Душите
– Как тръгва Душата от Създателя?
– Една душа не тръгва сама, а се генерират определен брой души, които едновременно
отиват в инкубатори, където се отглеждат от Богове-Сътворци, за да преодолеят стреса от
излизането си от Създателя.
– По колко и как се изпращат душите-фрагменти?
– Различно, но в повечето случаи на групи – гроздове от 7-мо измерение, който се разделят
при идването си на Земята, слизайки още по надолу в нивата. Може и един фрагмент да

дойде тук, но той живее при много специфични условия. Общото правило е да слизат по
няколко и да са в едно семейство или род тук, на Земята, за да се учат един от друг. След
това се завръщат обратно в грозда от 7-мо измерение и оттам в СвръхДушата, за да може
накрая тя да добие пълнотата и да се завърне при Създателя. СвръхДушата отделя
едновременно много гроздове, които после се разделят на фрагменти.
– Значи Свръхдушата от 24-то ниво, отделя грозд Родителска душа от 7мо ниво, която отделя фрагменти от 6 до 1-во ниво?
– Точно така. Има някои, които остават в грозда (Родителската душа), за да крепят
енергийно спускащите се, но когато се съберат всички, едва тогава тръгват нагоре. На
Земята, обаче има и единични същности, които слизат за един живот директно от Острова
на Светлината и след това се завръщат отново на него. Те не преминават през тези етапи, а
направо понижават вибрациите, правейки едно като изгаряне, за да влязат в това
измерение. Те преди да слязат виждат всички гроздове, с които ще се срещнат след
въплъщението си.
– Душите които се намират в момента на Земята от колко свръхдуши
произлизат?
– Много, нямам брой, но свръхдушата е една и от нея се раждат те. Тя е като медуза. От
една свръхдуша излизат още свръх-души и души и така надолу (като фрагменти).
– Тези души-фрагменти, паралелно ли съществуват в един и същ момент,
но на различни места?
– Да.
– Означава ли това, че в тези паралелни реалности Бог преживява един и
същ момент от всички гледни точки, чрез своите капчици? И това
преживяване са различните им животи?
– Това е много точно казано.
– Значи всички минали и бъдещи животи се случват в един миг?
– Това е истината, която трудно се възприема от Земята!
– Трудно се възприема, защото не можем да разберем кой всъщност ги
живее в този миг?
– Бог ги живее в един миг. Хората не разбират, че са богове.
– Добре, но ако аз имам минал и настоящ живот, то кой живее в миналия и
кой в настоящия?
– Душата ти живее във всички моменти, като се разделя на много фрагменти, подобно на
медуза с много пипала. Когато се завърнат фрагментите, те са отново едно цяло.
– Значи тази Свръхдуша, която се е разделила преминава от живот в
живот и осъзнава всичко в един миг? Нейното съзнание един вид, осветлява
живот след живот?
– Живот в живот! Всичките животи, които една (родителска) душа живее например тук на
Земята – са свързани. Когато душата-фрагмент е във връзка със Създателя, тя знае че живее
всички тези животи едновременно.

Книгата на Живота
– Миналият път ЛиЛе видя една книга на Острова на Светлината? Каква е
тя?
– Книгата на Живота. В нея са записани всички създания, които имат живот и всички които
са преминали еволюцията. Там са записани имената им.
– От тази книга ли черпиш, когато казваш имената и датите?
– Не. Тази книга е книгата с вибрационните кодове, които на Земята не мога да предам с
думи, защото тук хората си имат земни имена. В тази Книга са записани създанията, които
Абсолютът е създал, тази цивилизация, която е тук на Земята сега.
– Това Хрониките на Акаша ли са?
– Не, Хрониките са записите на всичките им животи, а това е Книгата на Живота. В нея е
записано кои са достигнали необходимото вибрационно ниво, за да преминат през портала

към Новото Творение. Ако една душа достигне съответната висока вибрационна честота тя
се записва в тази Книга. Когато това се случи тя преминава през този портал, през Островът
на Светлината и отива в безкрая на новото Творение, като става единна със Създателя.
– Тя непрекъснато ли се дописва?
– Да, всяко едно живо същество със своите действия избира и променя вибрацията си.
– Всяка душа едно име ли има или са повече, съответстващи на нивата и
измеренията?
– СвръхДушите нямат имена, но когато душа-фрагмент тръгне за Земята или за друга
планета ѝ се дава име, различно за всяка планета. Всяка душа-фрагмент преминава
предварителна подготовка съответстваща на мястото, където отива. Това става в
лаборатория-майка. Там се дава името. Твоето име например за Земята е Синтал, (за
Плеяди е Персус), но ако тръгнеш към Орион – там си с друго име. Вибрациите на
съзвездията и планетите са различни и името трябва да им съответства, защото с това име
душата-фрагмент се записва в полето на съответната планета.

Изкривяване на Душата
– Може ли една душа вследствие на своите действия да бъде отписана от
Книгата на Живота?
– Може, когато понижи своите вибрации. Тогава отпада от Книгата и остава на нивото на
тази еволюция, в този портал. Съдържанието на Книгата е динамично. Тя непрекъснато е
дописвана и коригирана. В нея всички души са записани от създаването си и от тях зависи
дали ще останат в нея или не. Създателят генерира всяка душа в самото начало да трепти
на висока вибрационна честота, но с развитието си душата сама избира какво да приеме и
накъде да се насочи, което влияе върху честотата ѝ. Накрая независимо какво е преживяла
и преминала душата се завръща отново на страниците на Книгата на Живота.
– Ти каза, че определени звездни раси са изкривили линиите и няма да се
завърнат при Създателя?
– Да, защото са приели гордостта, качества които ги поставят за дълго време в
изолация, в мрак.
– Може ли да се възстанови изкривяването?
– То е необходимо, за да има тъмнина, за да се усъвършенстват душите, да се усъвършенства
проявлението на Бога. Мракът е само пречупена бяла светлина.
– А дава ли се възможност на фрагмента, докато е в мрак да живее
животи?
– Да, с цел да се осъзнае.
– Може ли един фрагмент да бъде унищожен, докато преживява живот?
– (въздиша) Може, колкото и всички да го отричат. Душата може сама да заложи своето
унищожение, защото е Божествена. Тук не говорим за самоубийство на човек – то е
различно нещо от погубването на душата. Душата може да се погуби ако реши трайно да
премине в тъмнината, в така наречения мрак, където губи своята същност.
– Но нали преди каза, че всяка душа на края се завръща при Създателя?
– Да, така е, но когато тя престои дълго време в мрак, тази душа вече не може да генерира
Светлина. Завърнала се при Създателя тя се трансформира, асимилира, стопява се в
Неговата енергия, като сътвореният от нея негативен опит бива заличен.
– След това дава ли ѝ се нова възможност?
– Тази душа не съществува повече.

Телата
– В библията пише: „А всички дни на Адамовия живот бяха деветстотин и
трийсет години; и той умря.“ Колко е заложената продължителност на
човешкото тяло?

– Хиляда и двеста години, но матрицата (колективното съзнание) налага друго. Човекът
може да промени това, въпреки че никой няма да пожелае да живее толкова години.
Атлантите са живели, колкото Адам между 800 и 1000г. БогАрите - около 300-400 и за това
са им казвали, че са орли. След това хората приемат повече тъмнина в себе си и съкращават
продължителността на живота. Приемат да служат на тъмнината. Колко дълго ще живее,
всяка душа-фрагмент съгласува преди въплъщението си.
– Може ли по споразумение една душа да се изтегли от едно тяло и в същия
момент на нейно място да влезе друга и да продължи живот в същата
физика?
– Много пъти се е случвало и сега се случва. Когато една душа-фрагмент не е напълно
изпълнила програмата и отиде „горе“ тя разбира какво я очаква. Понякога чрез силна
молитва, силно изразено желание, може да ѝ се разреши да се завърне и да премине в друго
тяло, за да завърши предначертаното. Размяната става задължително с разрешение „от
горе“. Има го и другият случай, особено при по-неопитни души. Когато изживеят силен
удар, стрес и отидат „горе“ – те не желаят да се върнат и предпочитат да останат там,
въпреки че още не е дошло време за окончателно отпътуване. Тези решения също се
съгласуват.
– Как става разпадането на 7-те тела след смъртта?
– Това не става веднага, а постепенно. Някои тела като емоционалното, което го наричате
още етерно или астрално, както и чувственото, умственото и рационалното живеят до 50
дни тук. Мисловното – до една година. Последното, което си отива е духовното.

Чакрите
– За какво отговаря всяка една от 8 до 12 чакри?
– Чакрите над 7-ма са чакри на просветлението и на връзката с духовния свят, със
Създателя.
– Има ли хора, които са ги отворили?
– Разбира се. Твоите също са в процес на отваряне. Трите над теменната са почти отворени,
но другите две функционират все още слабо.
– Според Едгар Кейси седалището на Душата е в лиденовата жлеза,
разположена над половите жлези.
– Душата е в сърцето. Оттам разпръсква и оживява всичко наоколо. При неправилна
операция на сърцето ако тя се засегне човек умира.
– Но нали Душата е нематериална?
– Засяга се. Има място в самото сърце, където не трябва да се пипа. При трансплантация
душата преминава от сърце в сърце.
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