Пазителят
– Какво виждаш около теб? Къде си?
– Намирам се на Острова на Светлината. В Светлина, чийто цветове ги няма на Земята. Тя
е и всичко и нищо. Тя е и огън и бяла и съдържа всички цветове. Тази Светлина обгръща
всичко. Христос е там и той е водачът ми, защото аз не съм човек, аз съм Пазителя на Меча
на Създателя. В духовния свят съм МеРиКхеНе. МеРиКхеНе е и тя и то и идва от Създателя.
Аз съм част от Него. ТОЙ е енергия. Свети в цветове, които не мога да определя. ТОЙ е като
огън, който гори, но не изгаря. Ръководен съм от Божественият дух, наречен Свети Дух и
от Създателя. ТОЙ директно ме води навсякъде. Никой друг няма право на достъп до моята
енергийна същност.
– В духовния свят кое е името на жената, в която си въплътен?
– ЛиЛе. ЛиЛе е от Острова на светлината. ЛиЛе означава танцуващата, защото с танца,
който извършва в сферата прави обединение на всички звездни същества. Затова е избрана
сега да слезе на Земята и Пазителят да влезе в нея. Тя е част от тези Сътворения и ги
познава. Преди това е била във всички Творения на Създателя.
– Като Пазител на Меча, твоята енергия мъжка или женска е?
– По равно.
– Значи може да се каже, че ти не си тя или той , а То.
– Да, То съм. Точно така, аз съм То и ми е трудно сега да приема, че тя (ЛиЛе) е тя и аз
трябва да бъда тя.
– Какво означава „Пазителят на меча на Абсолюта“?
– Духът на Бога изразен в разбирането на всичко което живее, разбиращо, подкрепящо
и даващо Любов и Светлина. Това е животворящият огън на Създателя, който се докосва
ефирно и невидимо до всички същества във Вселената. Докосва се до тях, влиза в тях и ги
обгрижва от разстояние или пряко. Огънят, който съпътства всички жители във всички
вселени. Това съм аз. Функцията ми е да оживявам всичко с енергия. Да давам
живот; да връщам към живот; да присъствам в живота на всички вселени едновременно.
Идвам от Създателя и се завръщам при Него.
– Във всички измерения ли си изпратил част от себе си?
– Да навсякъде съществувам, заради промените които предстоят. Под най-различни форми
съм. На Земята съм в същество, в другите форми съм енергия. На повечето съм
концентрирана енергия, на някои – дифузна енергия, а на други - светеща енергия, а на
сферите, които са най близо до Създателя – огнена енергия. В момента съм в седем
личности на Земята. Едната е в България, а другите са разпръснати по континентите, но ще
дойдат на това място трима, за да могат да обединят кристала и да му дадат живот, да го
активират. Идват още седем и след тях още 7. Така ще бъдат 21. Ето идват сега, само че
слизат същности, които имат духовен опит, изживян опит и са стигнали до прозрението и
до мъдростта. Тук са и мъдреците от всички галактики и всички вселени. Така наречените
Богове-Сътворци. Те са около Земята и сега говорят те.
– Къде ще отидеш след Земята?
– Моят дом е в лоното на Създателя, на Острова на Светлината. Там се раждат всички души.
– Защо идваме тук?
– За да осъзнаем кои сме, че идваме от Създателя. Той ни ражда и чрез нас живее. Така
опознава Себе си. Той е изследовател на Себе си.

ЛиЛе
– Пазителят на Меча се вселява в ЛиЛе или е ЛиЛе?
–Той е всичко. И вселен и Е. Той е във всички, не само в ЛиЛе.
– ЛиЛе би ли могла да те види във физическия свят?
– Да, като трептяща структура, като присъствие на човек до нея. Мога да заемам всякаква
форма, мога да вляза и в друг човек и да ѝ говоря оттам, както и го правя често. Мога да
вляза и в животно и с погледа му или с действие да се проявя. Мога и в растение… във
всичко, когато трябва да дам знак.
– Въплъщавала ли се е ЛиЛе и друг път на Земята?
– Не, сега е въплътена за първи път. И договорът, който е подписала е специфичен и тя
може във всеки един момент да го промени, но няма да го направи, защото ще изпълни
докрай волята на Създателя. През вековете много като нея идват за първи път, така е дошъл
и Иисус. Днес ЛиЛе е тук, за да претвори Божествената универсална Любов и да заземи
най-старото учение на Христос, чрез срещи и разговори на тема Христос, Създател, Дух
Божи. Няма конкретни хора, а с всеки, който изяви желание. Всеки, чиято вибрационна
честота е достигнала необходимото ниво може да вземе участие.
– В кои други освен в ЛиЛе и Андрей (ученикът на Иисус) си бил тук на
Земята?
– Боян Мага бях, но като допълнителна същност, не като основна. Само съпътстващ. Не
така, както сега. Тогава той знаеше, че аз съм извън него. Виждаше ме. Аз бях извън него
като нефизическа същност, присъстваща тук на Земята. Сега съм във физическа
същност, тогава бях извън физическа същност. Винаги съм присъствал през вековете около
земните същества. Не съм бил точно на Земята, но съм наблюдавал, следя какво се
случва. Свързан съм със Земята по начин, по който трябва да обгрижвам, да изпращам
Любов.
– Значи Андрей, Боян Мага и ЛиЛе са три отделни души?
– Да.
– Въплътена ли е душата на Боян към настоящия момент?
– Да, но още е малък и не се е осъзнал. Момче е от добро семейство, в България, в местност
около града Плиска. Ще се покаже. Ще го видите и него.
– В градът Плиска?
– Да, в тази местност. Ще се покаже, ще го видите. В България ще се направят много групи
и тази която формирам тук ще бъде в контакт с останалите. Тази група ще получава
директни послания, както и другите, и ще се прави сверяване на информацията. Групите
ще работят на принципа на интернет, но ще получават информация по телепатичен път.
Всеки ученик ще сформира своя група, като ще дойдат и повечето от жените –
сподвижнички на Иисус – като и те ще създадат групи, но накрая всички ще бъдат
обединени в едно и ще работят за предаване на истинното учение на Христос.
– Значи единствено сега, чрез ЛиЛе, за първи път имаш физическо
преживяване?
– Да, за първи път изпитах емоция и затова исках да изпитам всички емоции от палитрата
на човешките същества.
– Различно ли е да изпиташ емоция?
– О, да. Едно е да го виждам отстрани, друго е да го изпитам чрез ЛиЛе. Много е различно
и мога да кажа, че хората са благословени и трябва да се радват, защото Господ им е дал
дар да избират; дал им е свободната воля. Това е най-прекрасното, което може да
съществува.
– На твоето ниво няма ли избор?

– Аз съм от Бог и нямам избор. Не мога да бъда друго освен Любов. Аз съм универсалната
божествена Любов. Само тук на Земята мога да избирам какво да бъда.
– Как избираш на кого ЛиЛе да каже определени неща?
– Тя не казва, аз говоря и когато разговарям се обръщам към божествената искрица в
човека, като я настройвам по начин, по който да възприеме информацията точно, без
изкривяване в причинно-следствените връзки тоест вкарвам и елемент лечение като
засилвам божествения пламък, искрата. А отивам при този, в когото Създателя е избрал да
засили Себе си. В Пазителя е съчетана троичната енергия на Отец, Син (Христова енергия)
и Дух. Когато се докосне до човека, първо разпалва Божествената искра в него, след което
се изчаква период за нейната проява. Ако човекът до който се доближа приеме изцяло
Христовата енергия, влизам в него и той става „скачен съд“ с друг, който също я е приел.
Между тези хора започва обмен на енергии, но те не си влияят един на друг. Могат да
почувстват във всеки един момент кой какво изживява, но това се случва едва когато
енергията ми премине изцяло в човека, а това не става отведнъж. Започва уеднаквяване,
например едно и също може да се случи едновременно, на различни места, на различни
хора, които са приели енергията. Това е до момента, до който тя се прелее напълно във
всеки. Вие сте заедно, но и всеки поотделно говори и създава групи около себе си.
– Има ли определен подход към хората, който ЛиЛе трябва да прилага?
– Тя приема, че всички други виждат и знаят и имат правилно виждане и усещане, затова
не е убедена в това, което казва. Това е причина да страда. Това е урокът ѝ на Земята. Тя
трябва да се идентифицира единствено с Мен, защото (чрез Мен) всички са в нея и тя е в
тях.
– Значи, когато ѝ даваш подтик към някого, тя не бива да се
противопоставя?
– Да, но не се получава така и затова страда. Ако смята, че другите имат по-правилно
усещане, би следвало аз да се оттегля, но аз не се оттеглям, защото виждам условията на
Земята, при които хората живеят и това е нормално да се получи. Трябва да кажа, че всеки
получава информация, съответстваща на нивото му на развитие, всеки я пречупва през
своите възприятия и във всяка информация има истина.
– След този живот на ЛиЛе, ще се въплътиш ли отново по такъв начин на
Земята?
– Не, защото Създателя има друг план и Той е определил да отида на други планети, където
трябва да помагам. Земята преминава в истинското си измерение. Аз пак ще бъда тук и пак
ще идвам, пак ще обгрижвам, защото тук е „Отпечатъка на Бога“. Аз ходя навсякъде.
– А ще има ли друго въплъщение на ЛиЛе?
– Да, на друга галактика, в друга вселена, на която ѝ предстои такъв преход. Този път, обаче
ще я придружаваме трима Пазители – освен мен и Пазителят на Изцелението и Пазителят
на Сътворението, защото там е много по тежко от тук.
– Може ли да се каже, че сегашния ѝ живот е един вид репетиция за
следващия?
– (смее се) Точно така! Там обаче тя ще знае за опита придобит тук и ще го приложи.
– Живяла ли е ЛиЛе и на друга планета?
– В съзвездие Орион.
– Можеш ли да видиш живота там и да ми разкажеш?
– Орион се състои от много звезди и от физически планети. Те са (кратни?) на числото 13 и
там има различни форми на живот. Сложно е да се каже, че Орион е само войнстваща
империя. Да има империя, но има и много напреднали същества. Те са на различни звезди,
като много от тях са слънчеви и светлинни. Повечето се захранват от Слънцето и служат на
Създателя като въдворяват мир и ред във всички галактики. Много малка част от
Империята Орион е войнстваща. Те са произлезли от Създателя, но са пречупили себе си
през призмата на гордостта и са поели по другия път на противопоставянето и на

завладяването. Така е във всички империи, които съществуват в космоса. Бунтът на част от
Орион срещу Създателя се състои в това – неприемане на Неговите закони като най-верни.
– Значи Създателят допуска част от Него да пожелае да бъде над Него?
– Точно така.
– Как изглеждат орионците?
– Истинските орионци, на външен вид, са светли светещи същности. Високи са около три
метра, като повечето са с преобладаващ мъжки тип енергия. Те са с бели коси и светещи
бели очи. Излъчването им е бяло, а цвета на аурата им е кристално-синкав към бял. Така
излъчват, те светят. На тях им е дадена функцията на балансьори на вселената.
– Колко живота е имала ЛиЛе там?
– Нямам. (в началото често Пазителят се отъждествява с ЛиЛе) Само пребивавам, за
да кореспондирам с тях и да ги напътствам какво да правят.
– Имаш ли приятели там?
– (неразбираем език)
– Това техните имената ли са?
– Да.
– А как се произнася Орион на този език?
– (неразбираем език, подобно на: Кхи-Ми-Ле-Кхен-Па-Уа)
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