Свещената йерархия
– Можеш ли да ми кажеш наименованията на всичките Пазители?
– Пазителят на Меча, което е и Словото – Силата на Абсолюта, Пазителят на Знанието,
Пазителят на Изцелението, Пазителят на Сътворението, Пазителят на Времето, Пазителят
на Съзнанието – като колективно и Пазителя на Проявлението. Те проявяват 12 качества,
които може да се каже с ваш език, че са 12-те Архангела или 12-те светлинни лъча, в
различните цветови гами. Самите Пазители не са от Йерархията, а са директна част от
Създателя. Пазителят е в Създателя, но е и във всичко.
– Можем ли тогава да кажем, че Пазителите са ръцете, инструментите
на Създателя за пряко въздействие върху нещата?
– (Действието е) Чрез Светия Дух. Пазителите са наблюдатели предаващи директно към
Създателя, но Те не са действието.
– Каква е разликата между Старейшините и Архангелите?
– Старейшините са кармичните ръководители на всички светове. Пред тях се изправя всяко
човешко или звездно същество. Те имат и помощници. Както е устроен земния свят, така е
и горе.
– Старейшините ли управляват вселените?
– Не, Суверените.
– Значи има Старейшини, Суверени на вселените, Управители на
галактики и планети. Каква е тогава функцията на Архангелите в тази
йерархия?
– Те следят развитието на расите, като наблюдатели, а Пазителите не сме част от
йерархията, защото сме в Бог и около Неговия трон. Архангелите се грижат за расите,
човечествата, те носят Божествената информация. Архангелите не се въплъщават, но могат
като енергийна структура да приемат човешки образ например, докато Пазителите могат
да влязат в човек и така да живеят живот. Архангелите не живеят живот. Старейшините
също не влизат. Те са стационарни. Пред тях застава всяка божествена структура, за да даде
отчет за извършеното. Суверените могат да влязат в човек, но могат и да не влязат, защото
не всеки желае този изпит. При такъв изпит един Суверен може бързо да изгуби своята
мантия.
– Как Суверенът става такъв?
– Не става, той се ражда такъв. Създателят директно го създава, за да поеме вселената и
Суверенът изпълнява в тази си роля изцяло волята на Създателя. Само Иисус е пожелал
така да слезе, в забрава. Всички останали Суверени слизат, без да забравят кои са. Когато
избереш да слезеш в забрава е най-сложния тест. Суверен въплътил се по този начин, може
да не се върне такъв.
– Каква е целта тогава на опита и на повишението на вибрациите на едно
съзнание? Да заеме определено ниво в йерархията или да се слее с Бога?
– Да се слее с Бог, защото нивата и съзнанията за тях са зададени предварително от
Създателя.
– Значи йерархията съществува, а душите се сливат и после отделят и пак
се сливат…
– Не. Една душа достигнала и сляла се с Божествената (Христова) енергия става Сътворец
на Бог – става като Него. Тя става Бог и много рядко се връща изцяло в самия Създател, за
да се претопи изцяло, за да излезе отново като Душа. Ето защо Създателят желае много
души да се слеят с Христовата енергия, да станат Богове-Сътворци, за да може мракът в
безпределния Всемир да бъде обгрижен в Светлина. За това и Създателят непрекъснато
генерира души, защото не всяка се завръща при Него. Много пречупват светлината и

започват друг път на еволюция, който е много по-продължителен и обходен, докато се
завърнат при Създателя. Един ден след еони всяка Божествена структура се завръща при
Създателя. Нищо не се губи. Създателят не губи нито една Душа!
– Къде пребивава Суверенът на всяка Вселена? На Острова на Светлината
ли?
– И да, и – не. Трудно е за обяснение. Всяка вселена има зона, център, измерение във вид
на планета, но не може да се каже планета, където обитава Суверена. Оттам Неговата
енергия прониква във всяко съзнание във място. Както е Създателят, така е и Суверена.
Движи се, като енергия, но е позициониран на едно място.
- Как изглежда един Бог-Сътворец?
- Изцяло енергия.
- Той отделя ли от себе си енергия, за да се въплъщава в тела?
- Не, това прави само Създателя. Сътворецът обгрижва всички създания, защото той също
е създание.
– Колко на брой са Боговете-Сътворци?
– Седем е числото на Творението, седем е числото на живота, седем е числото на
проявлението. В началото са били 700, които създават световете и ги населяват с
божествена цивилизация – Души, които трябва да стават също Богове. Дванадесет е
числото на цикъла, три е на самото завихряне. Във всяко колело във Вселената има
завихряне, което е на три. Сложно е за обяснение.
– Расте ли броят и на Суверените, както на Сътворците?
– Суверенът се ражда такъв, но трябва да заслужи своята мантия. За да стане едно съзнание
Суверен се изисква голяма еволюция. То тръгва от планета с най-ниска плътност, където
еони преминава в Светлина. Във всеки един живот това съзнание трябва да се е стремяло
към Светлината – така еволюира и преминава през всички планети и измерения – от найниското към най-високото. Когато накрая този изпит е издържан това съзнание става
пазител и защитник на светлите светове от Тъмнината. На този етап, при опазването на
Светлината, то губи своето казуално тяло и се трансформира в светеща Божествена
единица.
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