Сътворението
– Замбле МериКхене (здравей Пазителю). Благодаря, че си тук и отново сме
заедно. Бохренси (благодаря). Различна ли е информацията, която даваш,
когато ЛиЛе е в будно състояние и когато е в регресия?
– Да. Рядко се получава различие в информацията, но когато е в регресия информацията
тече по-лесно и по-лесно говоря. Когато е в нормално състояние понякога трудно
преодолявам натрупаните от житейския ѝ опит, като човешко същество, убеждения, с
които работя в момента, за да ги преодолее.
– Това са филтрите, които тя е изградила и които е по-трудно да бъдат
преодолени?
– Да, малко по трудно е. Когато говори в будно състояние понякога пречупва
информацията през нейния филтър.
– А къде е сега тя? Ти къде я изтегляш?
– Сега съм на Острова на Светлината и съм при Иисус.
– Знаеш ли предварително въпЛиЛете, които ще задам?
– (смее се) Задавай ги, знам ги.
– Когато Бог е проявил мисълта започва всичко, но какво е имало преди
това? В какво състояние е бил ТОЙ?
– Не е имало момент, в който Бог да не е Мисъл. Нито Божествената Светлина, нито
Божествената Пустота имат нещо общо с човешките представи за тях.
– Ако Пустотата е част от Бог, значи има една част от Него, която не
отразява или не преживява Себе си?
– Може и така да се каже. Тази част, която „не преживява Себе Си“ е заложена за новите
творения.
– Енергия с различна честота на трептене ли са Мракът и Светлината?
– Точно така. Те имат различен вибрационен код.
– Как се заражда Светлината от Пустотата?
– Променя се кода на вибрацията, но и Светлината може да измени своя код и да се
превърне в Тъмнина. Това е начинът, по който се е проявил тъмния свят.
– Това означава ли, че Бог понякога се завръща обратно в състояние на
Пустота?
– Да. И сега моментът е такъв, че Създателят привлича световете към Себе Си, за да се
преработи натрупаната информация от всички преживявания на съществата, за да изгрее
отново Светлина.
– Как започва Сътворението?
– Създателят няма начало и край. Той е Този, който Е. Няма нищо друго освен Него и в
Него се съдържа абсолютно всичко. Той не може да се опише за представите на земния ум,
но Той Е. Единствен, безначален и безкраен. В него са всички галактики
и всички светове. В Него е всичко видимо и невидимо. И когато решава да разгърне Себе
си и да изживее всичко, което иска да изживее Той започва да твори световете. Първото
дихание е да направи Тъмнината, за да може да има проява на Светлината. Той прави първо
това – да раздели Тъмнината и Светлината, след което започва да твори планетите.
Дихание и се появява просторът от вселени, звезди, галактики, планети. Той генерира в
Себе си и първите създания, които са херувими, ангели. Създава първото войнство, което е
в Него, но това всичкото го прави чрез Духа си и чрез Сина си. Той не работи сам. Тримата
работят в Едно и когато генерират всичките тези помощници - "богове-създатели"
(сътворци), тогава започват да творят всички (материални) планети и да оформят живота
там. Най-накрая оставят за себе си Планетата на съществуващите души. На душите,

които се развиват във времето и пространството. Тях ги има много, но тук на Земята Той
решава да претвори Себе си. В последната цивилизация на Земята Той работи без помощ
от други. Проектира Себе си в хората и съответно връща това, което е в хората при
Него. Много малка част на Земята са такива, повечето са проекция и експеримент на други
цивилизации. Много малко са неговите истински проявления, но в другите също е
Създателят, просто в по-друга форма. Тук на Земята те вече започват да се разделят,
обособяват се. И ще се знае кой какво е. В едните Той участва директно. Там Той Е, докато
в другите участва чрез Сътворци.
– По какво се различават тези, в които е участвал директно?
– По вибрацията, по излъчването. Те не могат да бъдат друго освен това, което са.
– Има ли места на Земята, където е концентрирал повече такива хора?
– Тук – в България. Когато погледна небето и когато погледна Земята Аз виждам първо
България и когато видя България Аз виждам много от Себе си там.
– Най-напред тук ли Бог ги е създал?
– Да. Тук в България.
– ??? (Този отговор ме изуми, затова го оставих без продължение. Все още
не знаех нищо от това, което щеше да се разкрие впоследствие). Има ли
Създателят основен закон, по който развива световете?
– Закон... това са земни определения. Да, има закони движещи вселените и световете. Те
са непроменяеми и държат световете във вида, в който са, за да не се разпаднат. Тези закони
биха могли да се оприличат с математиката или например както се строи къща – първо са
основите, след което върху тях се гради всичко. Така са и законите на Създателя, по които
е изградил това Мироздание, но всички те произтичат от Любовта Му. Тези закони се знаят
от всички и дори и тези, които се намират в пречупената светлина могат на основата на
тези закони да изградят свят, но той няма да може да се развива и живее без основният
принцип на Любовта. Без Божествената Любов, който и да е свят не може да
съществува. Единственото в Създателя е Любовта. Всички светове, които съществуват
притежават Неговия отпечатък на Любовта. Без това не може!
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