
Предсказания 

– Замбле МериКхене 
– Замбле. 
– Каза, че тази среща е свързана с предстоящите събития. Какво предстои? 
– Събитията вече са започнали. Предстои ускорението и засилването (на ефекта от тях), но 
те действат в света. Разрухата действа в този свят. 
– Кога се очаква началото на финансовата криза? 
– Всеки един момент може да се разрази глобална финансова криза, която да събуди в 
народите агресията. Когато изчезнат жизнено важни продукти от пазара, ще се разрази 
най-ниската вибрация провокирана от глада. Това ще отключи агресия. 
– Такъв ли планът на Създателя? 
– (категорично) Това не е Негов план! Това е план на тъмните сили, които в момента 
владеят планетата. По този начин те искат да разрушат физически Земята, във видът в 
който е, но планът им няма да успее. Създателят не се намесва в свободната воля на своите 
създания. Те притежават Неговата Божественост и Той не нарушава Своята цялост. 
– Преди време каза, че след катаклизми предстои мир? 
– Светлината ще огрее цялата Земя. Тя е започнала в единици хора. Те се събират на едно 
място и непрекъснато се увеличават. По този начин припламва Искрата между тях. Ще се 
дава това знание, което е и тук (във финия свят) и така Светлината ще превземе Тъмнината. 
През 2016 и 2017 катаклизмите ще се засилят. Краят е заложен, когато земната кора 
претърпи измененията и отстрани негативността. 
– Това ли е моментът, в който ще се разделят двете Земи? 
– Разделяне е силно казано. По-скоро едната ще премине в другата с новия вид събудена 
енергия. Сложно е да се опише процеса. Едната ще премине в другата, като старата ще се 
запази във вида, в който са и предишните нейни версии. Новата Земя ще изглежда 
различно, заради промененото съзнание на хората. Тя е резултат от мечтите на събудените 
творци на Светлината. Те вече са я изградили. Тя представлява огромна суша. Наоколо има 
вода. Много е малко водата на Новата Земя. От тази Земя на Новата ще преминат всички, 
които са приели в себе си Любовта и са я проявили в света. 
– Къде днес се взимат решенията, които определят съдбините на 
човечеството? 
– В Швейцария и Шотландия. Всички тайни общества представляват едно. Над всички 
стои един, който не е човек. На него се покланят рептилиите. Това е Луцифер. Той може да 
се материализира във всичко. Той ръководи тези общества. Той внушава. 
– Кой ще е следващият президент на САЩ? 
– Мъж е. С неговото встъпване ще започнат катаклизми от всякакъв вид. (по това време 
тече предизборната кампания в САЩ и убедително води Хилари Клинтън) 
– Ще загинат ли много българи при предстоящите природни катаклизми? 
– Много – не. България, като цяло ще се запази и ще дойдат тук много хора от други страни. 
– Ще се разпадне ли Евросъюза и какво ще се случи с България? 
– По-скоро ще се размият границите. Обединена Европа ще остане пак обединена и 
България ще е в нея. С катаклизмите България ще си възвърне обратно силата на империя 
на духа. Тук ще бъде оазис на мира и спокойствието. Тук ще е райската градина. Това ще 
учуди всички, как изведнъж всичко коренно ще се преобрази при вас. Този живот сега с 
наркотици, проституция, сегашните политици… всичко ще изчезне. Идва въздаяние… 
възмездие, което ще премине под формата на вътрешен огън. Тези, които в момента са се 
забравили ще избягат от тук, ще се разпръснат. Нито един от тях няма да остане! 
Самозабравилите се ще преминат пределната линия и изведнъж от горе ще дойде всичко. 



Това ще бъде трансформация, а не революция. Това няма да е човешко дело. Това, което 
следва е Божия план за България. 
– Кой ще управлява тогава страната? 
– Двама мъже и една жена. Не са от тези, които познавате. Единят мъж е в България, 
останалите не са. Жената сега е на изток. За кратко време ще се формира силно движение, 
подпомогнато от Създателя, което ще поведе всички, включително и тези с финансовите 
средства, които ще го последват. Тази жена ще е начело. Всичко е вече готово и това ще се 
случи скоро.  
– Тези двама мъже и тази жена е следващата стъпка в плана на Създателя 
след богомилите и Учителя Дънов? 
– Да, точно така. Отново тук… в България. Те са от София. Те са свързани със Създателя. 
Души положили и издържали изпита на Острова на Светлината. 
– Ще се откъсне ли територия от България? 
– Не. Това ще бъде по-скоро, като опит за духовно откъсване. Една област ще бъде обявена 
за ареал, в който ще преобладава исляма. Останалата част ще изповядва най-древното 
Учение, това което е изповядвал Иисус. Това ще са истинските християни, не както сега. 
– В това ли е реализацията на духовната мисия на българите? 
– Те трябва да спомогнат да излезе истината за Иисус, за живота му, за неговата мисия, за 
Любовта. Тя вече излиза, подкрепена от Създателя. Тази истина ще даде мощен импулс, 
ще запали хиляди сърца в света. Както богомилите са дали тласъка за разпространението 
на истинското християнство, така и тези нови носители сега ще запалят Светлината в света. 
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