Космическият език
– Езикът, на който говориш, освен на Орион, ползва ли се и на други
съзвездия?
– Това е езикът на Създателя – космическият език, на който говорят всички космически
същества.
– Как се нарича нашата Земя на този език?
– ПхенКхеЛеМа.
– А слънцето?
– СонКхеЛе.
– Този език от букви ли е или е сричков?
– Той е символен, като един символ е една буква. „Кхе“ например се състои от няколко
символа, като във всички тях присъства Абсолюта.
– Какво означава „кхе“на този език?
– Създавам.
– Как на космически език е „енергия“ и „вибрация“?
– Думата е една и съща и тя е „ом“ – звук издаван от хората при медитации.
– Този език свързан ли е със Земята?
– Не това е езикът на Създателя. Когато за първи (представители) от Орион път стъпват на
Земята е било времето на минералното и кристалното царство. Първата разумна
цивилизация, която е била създадена е говорила на този език. Той е езика на Създателя.
– Как се нарича на космически език първата земна цивилизация?
– Лeмпа Интерa.
– Какво означава на този език ХуВа?
– Бог в развитие.
– Така ли се е наричало първото правителство на Орион?
– Първото им правителство се е наричало Светлина кондензирана в енергия. Орион е
паднало съзвездие, защото е трябвало да претвори светлината в енергия, но е
изкривило светлината и е преминало в друг вид енергия. Изкривило е линиите на
Създателя.
– Как на езика на Орион е любов?
– МонКхе
– Изгубен ли е сега за нас космическият език?
– Да, сега тепърва се открива…. (пауза)… Има го записан, много дълбоко
в
Хималаите. Издялан е в камък
– Кога този език изчезва от Земята?
– По времето на атлантите.
– Това свързано ли е с мита за вавилонската кула?
– Този мит е по-скорошен. Езикът изчезва, когато атлантите решават, че трябва да
надминат Бог; когато се поддават на духовната гордост под въздействието на тъмните
звездни раси. Тогава езикът се оттегля от Земята и те започват да говорят на земни езици.
– Съществува ли днес език на Земята, който е най близък до този?
– Той е комбинация от арамейски и древния български. Много от думите в настоящия език
на българите са точно така. Българският език е език на символите. Той не е това, за което
се говори. Той по скоро е символичен език. Това предстои да се разкрие. Руните са в
основата на българския език. Санскрит се доближава до него. Буквално преведено на
български, „ведите“ са си „веди“. Названието българи не е точно. На космически език те са
БогАри. Те са знаели за произхода си от самото начало.

– Значи космическия език е най-близко до руните?
– Да.
– Доколко днешните българи са БогАри?
– Те са произлезли оттук, разселили са се към Азия например и след това са се върнали, но
днешните българи, на територията на България не са в голямата си част носители на
богарския ген. Повечето имат примес с други, пречупени гени да кажем. Този изконен ген
е в много малко. Той е в около 300 000 пръснати по цялата Земя. Това са изконните БогАри.
Всички населяващи Европа носят в гените си богарското, производни са на този ген.
БогАри е първата бяла двойка с Печат на Бог, от която произлиза бялата раса.
– От тях ли произлизат арийците и кои са те?
– Те са богари. Арий означава „чист, без примеси“ (оттам и ариец). БогАрите са чисти. Това
наименование идва много по-късно. Това е наименование, което (някои) са си го
приписали, един вид че са нещо повече от другите. Точната дума е БогАрий (набляга на
удължението) и оттам идва арий. Те са взели „арий“, като са забравили Бог. Няма как да
съществуват.
– Значи „БогАрий“ означава „чистотата на Бог“?
– То е всичко Бог-проявление, Бог-чистота…
– И оттам идва арий и арийската раса?
– Няма арийска раса! (набляга) Това е измислена раса.
– Би ли ни казал някои думи на космически език, които са се запазили в
българския език? Такива ли са: тояга, бъбрек, кон, хан?
– Не, те не са. Хан е по скоро кхан. Татко е отче. Запазен е в някои имена на тази територия,
например: Зора, Роксана, Вълкан.
– Къде бих могъл да открия речник между космическия език и българския?
– Към момента двама мъже, в София работят върху такъв речник за възстановяване на
автентичния български език. Те се занимават с радиовълни, хора на паранормалното са, но
по професия са геолози.
– А как е смърт? Свързано ли е със сричката „кх“?
– Не, произнася се „смапт“.
– А какво означава кхан – титлата на българските водачи?
– „Слизам и се въздигам към небесата“.
– Как на този език е небе?
– АнПе
– Господар?
– ЕмПоРеДи
– Бог?
– АаВи е обръщението към Бог.
– Но преди ти каза, че ХуВа е Бог в развитие. Кое от „Ху“ и „Ва“ е Бог
тогава?
– ХуВа е Бог в развитие, а АаВи е обръщението към Бога. Двете неща са различни.
– А какво означава Атлантида?
– АтлАнТиЕш – небе и земя, които са общо създадени.
– Как на космически език е смирение, мъдрост; просветление; светлина;
тъмнина; истина; живот; мечта?
– МонПеЛе, ЕнТа, ЕмКиРе, ЗоРа, Мрак, Истина, ТамБу е лъжа, Дух е живот. Космическият
език преминава през много нюанси. Например думата Светлина може да бъде казана по
много различни начини. Това е така, защото космическият език е и сбор от всички езици,
на които говорят всички звездни раси.
– Как на този език е „да“ и „не“ ?
– Да и Не.
– „Майка“ и „татко“?

– МъАм и ПъАм.
– А как е „здравей“ и „благодаря“?
– „Замбле“ (с ударение върху а) и „бохренси“, (тихо с ударение върху е) като второто
излиза отвътре, от дълбините на човека.
– Благодаря ти за всичко, което каза. Дай на ЛиЛе най-хубавото, което
имаш – Любовта, която изпитваш. Нека тя да се почувства щастлива,
лека и свободна.
– (неразбираем език) Радвам се.
– Надявам се отново да имаме срещи.
– Срещи винаги имаме. Ти винаги имаш код-достъп до информацията. Земните
определения са много ограничаващи. Като казвам информация, това означава
всичко. Човечеството трябва да знае, че има Създател; трябва да осъзнае, че Създателя е
във всичко и във всички; трябва да разбере, че му е предопределено едно прекрасно
съществуване. Човечеството трябва да знае истината за себе си, от къде идва и накъде
отива. Единствено хората с отворените възприятия могат да го направят. Хората, които сега
се събират в едно.

юни, 2015г.

