
Енергии 

– Преди каза: „Земята преминава от 3-то в 4-то, следва 5-то, 6-то. След две 
космически деления ще заеме мястото във Всемира, което и се полага. Едно 
деление е 3,5 земни години – 2021-2г.“  
– За много  малък период Земята ще извърви дълъг път и ще влезе в космическото 
семейство. Както при Душите, така и при Земята има заложен репер и тя трябва да премине 
през него. 
– Колко форми на съществуване има - чисто съзнание, плазма, материя?  
– Нима мога да обясня на земен език? Тук са познати тези, но има много други форми на 
живот. 
– Субстанцията „акаша“ е представяна, като нещо неделимо и всепроник-
ващо. Какво в действителност е?  
– Съчетание на Енергия и информация. Енерго-информационно поле около всички и 
всички са в него. Акашът съществува в подсъзнанието на всеки индивид. Затова всеки има 
потенциал да „вижда“. Това е въпрос единствено на усъвършенстване. Колкото повече 
добродетели развиваш в себе си, колкото повече живееш по законите на Създателя, толкова 
се отключва това. Когато се случи не е необходимо да се срещаш и да говориш с някого, 
защото директно го „виждаш“. 
–Къде в поредицата Мисъл-Светлина-Материя е информацията?  
– Между Мисълта и Светлината се получава и поддържа информацията. 
– Кое е първично - мисълта или информацията? 
– Чистата мисъл.  
– Защо информацията никъде и никога не изчезва?  
– И мисълта не изчезва. Така е заложено. 
– Какво тогава поглъщат черните дупки? 
– Планета, преминала през черна дупка минава в друго състояние и в друго измерение. 
Може да се разпадне на информационни клъстери, в зависимост от плътността на дупката, 
но може да излезе и цяла. Черната дупка е портал между измеренията, но понякога 
планетата се разпада още в самата дупка и излиза оттам под формата на прашинки 
информация. Черните дупки са санитари, които унищожават това, което не е нужно. 
– Къде изчезват черните дупки? 
– Не изчезват, а си правят невидим щит, като планетата-възел. Когато мине покрай дупката 
тяло със замърсена информация тя се появява и го поглъща. Вашият спектър е с нищожен 
обхват, за да обхване Всемира. Той е ограничен, за да можете да се развивате. 
– Колко процента от Вселената заема материята?  
– Шестдесет. Когато след еони се запълни на 100% следва нов план на Създателя. 
– Защо едни частици притежават маса, а други не? Какъв е произхода на 
масата? Защо едно нещо е по-тежко от друго? 
– За да има баланс при планетите. 
– Отчитайки многоизмерността на материалната вселена, нейната маса 
винаги ли е равна на нула?  
– Да. 
– Играе ли формата на спиралата някаква роля в микро и макрокосмоса? 
Защо общото движение на материята във Вселената, в това число и на 
галактиките се извършва по спирала? 
– Информацията трябва да се разширява и свива. Когато се завихря нагоре тогава се 
разширява съзнание – взема информация и я предава. Когато от огромно количество 
информация трябва да се синтезира малко – фунията е обратна. Пирамидите имат такава 
функция. На територията на България съществуват няколко неоткрити пирамиди.  
– Има ли в България място, обитавано от други цивилизации, където може 
физически да се влезе? 
– Под едно от тепетата в Пловдив, в скалите има вход, с ключ, с длан… и скалата се 
отмества. Там може физически да се влезе. Ключа е чисто сърце. 


