
Толтеките 

– Замбле МериКхене! 
– Замбле. 
– Възможно ли е да се получават информации от различни времеви линии, 
които се разминават? 
– Да, времевите линии не са статични. Те се движат в пространството и имат ъгли на 
пречупване и ако от един се вижда едно от друг се вижда друго. Всичко е различно и в 
същото време е едно. 
– Как да идентифицираме истинността на информацията получена от 
различни времеви линии?  
– По заряда, който носи в себе си и от звука който се получава като вибрация в сърцето на 
човека. Човекът влиза във времевата линия, която му импонира на вибрациите. Хората са 
в глобалната истина, защото истината е една, но са различни ъглите под които я виждат. 
Всъщност говорят едно, но по различен начин. 

Съзнанието 

– Каква е историята на толтеките? 
– Те са възпитаници на атлантите, от тях са получили формулите и знанията, боравенето с 
психичната енергия. Толтеките са пазители на знанието. Останали са в Америка. Там 
поддържат равновесието.  
– Толтеките твърдят, че Вселената се състои от вибрационни полета, 
групирани в снопове светещи нишки. Те изброяват 48 снопа на Земята (48 
вида организации на живот, 48 структури). 
– 48 е число, иначе нишките и сноповете са описани правилно от толтеките, защото 
знанието им е дадено. То не е тяхно, а е от Духа. 
– Тези нишки кореспондират ли с Теорията за т.нар. суперстрингове, 
според която цялата материя и енергия се дължат на малки нишки, които 
пулсират в мултивселената. 
– Да. 
– Толтеките казват, че Съзнанието се дарява чрез три гигантски потока 
от излъчвания, преминаващи през тези 48 светлинни снопа. 
– Чистото съзнание от Създателя няма как да се прелее изцяло в човека. Съзнание е общо 
понятие. Има различни видове съзнание: на отделния човек, на общността, на планетарната 
система. В момента се работи да бъде отключена духовната мощ на това съзнание на 
човечеството, за да извърши скока в Новата Земя. Трудно е за обяснение. 
– Толтеките виждат хората, като сияйни сфери, пашкули, в които е 
затворено съзнанието? 
– Виждат така, защото това е най-близко до земното възприятие. Всяка структура - дървета, 
животни – има съзнание. Съзнанието на животните се разделя на много съзнания, които са на 
различен етап на развитие. Човечеството е венеца на съзнанията на планетата. Всички обаче 
са взаимносвързани и образуват и общо съзнание. Божествената искра, която е в човека 
наистина представлява сияйна сфера. 
– Какво представляват нишките светлина в сияйната сфера на човека? 
– Те свързват човека с лъчистата светлина, но не всеки се пречиства (духовно и физически), 
за да могат нишките да работят ефективно. До преди 2000г. имаше енергиен щит около 
Земята, не позволяващ на тези нишки да се свързват с лъчистата светлина, след това вече го 
няма. 
– Какво се случва, когато тези нишки припламнат в кълбото? 



– Просветление. 
– Има ли връзка с аурата? 
– Аурата е отражението на финните тела във физическото тяло. Хората са измислили 
наименования на телата, но те са седем на брой и са едно в друго. Телата се обграждат от 
аурата. Излъчването на душата, на духа, на съзнанието – всичко това, комбинирано в едно 
излъчване, представлява аурата. 
– Ние знаем за физическо, етерно, емоционално, умствено (ментално), 
причинно-следствено(казуално)… 
– След това тяло връзката се губи за повечето хора. След това е ангелското, архангелското и 
духовното тела. 
– Толтеките казват, че нашето възприятие е резултат от подравняването 
на нишките вътре в сферата (затворени) с тези извън нея (свободни)? 
– Точно са го казали. Нишките са снопове съзнание или знания, които имаме и можем да ги 
подравним взависимост от това доколко е разширено съзнанието ни, доколко имаме знания 
за света около нас. Повечето хора нямат пробудено съзнание, поради което възприемат и 
виждат ограничено. 

Паралелните реалности 

– Те казват, че съществува точка , която подравнява сноповете. Хората я 
застопоряваме, но тя може да се движи. Има 600 точки в сияйното тяло, 
където позиционирана позволява да възприемаме различен свят. 
– Това е третото око. То е като фар, който осветява навътре и навън. Преминаването в друг 
свят, който е друг пласт, е резултат от промяната на мислите и убежденията. 
– Тези пластове ли наричаме паралелни реалности? 
– За вас, като човешки същества може и така да се каже, но има паралелни реалности, където 
съществуват други същества. Паралелни реалности е общо понятие, както за хората, така и 
за невидимите същества. Това са два типа, така да кажа, паралелни реалности. 
– Значи, както разбирам, има паралелни реалности, в които съществуват 
атланти, лемурийци и т.н, но има и реалности, в които паралелно 
съществуваме и ние, като хора. 
– Да и вие съществувате и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето на тези паралелни 
реалности. Ако възвърнеш старите си убеждения ще се върнеш в реалността, която 
им е съответствала. Няма минал живот, но има паралелен живот. Измерението е 
вибрация с определена честота. Промяната на реалностите е резултат на промяната 
на убежденията. Така се сменят реалностите. Ето защо човек с определени способности 
би могъл да се върне назад във времето и да направи корекция, така че да измени това, което 
преживява сега. Да измени съдбата си. 
– Съществува ли паралелен свят, който е абсолютно идиентичен с 
настоящия – свят-близнак? 
– Настоящият се записва и съществува в Записите. Ако сега вземеш решения в определена 
последователност отиваш в едно бъдеще, ако са в друга – в друго. Има много варианти на 
бъдещето. И така, ако днес си заложил определена последователност и тя те е отправила в 
бъдеще, което не ти харесва, съществува възможността да се върнеш в днешната отправна 
точка и да промениш последователността на решенията си, което ще те изпрати в друго 
бъдеще. Но тази способност все още не е дадена на хората. 
– Когато преминаваш през реалностите – къде остава тялото? 
– Във всяка реалност, заедно с промяната на съзнанието ти правиш проекция и на ново 
тяло заедно с целия пашкул на възприятието, заедно с всичко, което е около теб. Ти правиш 
това, защото всички неща, които тук си натворил можеш да им дадеш живот и те да 
продължат да живеят. Така се разширява Всемира. Така се разширява Твореца. Ти в своята 



мисъл проектираш тяло. Може да не е физическо, но тези твои мисли вече се кодират и 
записват там във времето и пространството. Те са живи. Те са там. Когато умрем и заминем 
– там те всички ни чакат. И там може да живеем всичките, но те се задават тук и сега на 
Земята. Ето защо тук е толкова голяма отговорността какви мисли излъчваш и най-вече 
какви действия предприемаш.  

Коридорът към свободата 

– Толтеките видяли, че абсолютно всяко нещо, което съществува в целия 
Космос е свързано с една неописуема сила, чрез съответна енергийна нишка 
(канал) от светлина. Тази сила те интерпретирали като Орел. Какво са 
видели – Създателя, Логоса, Светия дух? 
– Те интерпретират „Всевиждащото око“, Божествената енергия или Светия Дух – силата, 
която генерира енергия. Тази енергия се дава на едни да я възприемат като орел, на други 
като жар – птица, на трети като еднорог, за да я отъждествят хората с нещо близко. В 
християнството Светия Дух е под формата на бял гълъб. 
– Толтеките твърдят, че в момента на смъртта, или преминаването 
между измеренията, тялото се изпълва с познание. За да увековечи 
съзнанието Бог е дарил всички свои създания с „коридор към свободата” и 
човек може да запази съзнанието си, което обикновено се отделя при 
смъртта, както и да трансформира и да вземе физическото си тяло в 
духовния свят. 
– Съзнанието на човека се запазва и то изтегля Личността от тялото. Човек не може да 
вземе тялото си без разрешение от Сътворците и Старейшините. Трябва да е достигнал 
много висша мъдрост, която на Земята са достигнали единици и пак това е вземане на 
тялото, а не възкресяване. Възкресението е само едно – на Иисус. 
– Но има ли «коридор на свободата» – възможност човек да се 
трансформира в друго нещо, запазвайки всичко. 
– Има такъв коридор, могат (толтеките) да се трансформират в друго, но остават в 
затвореното пространство на планетата, в нейното ограничено линейно време. Там 
продължават да съществуват без физическо тяло и става много трудно да се завърнат 
отново в него. Те стават «блуждаещи души». 
– Значи толтекът дон Хуан е извел цялата своя група от шамани през 
„коридора на свободата“. Къде е той сега и в какъв вид е?  
– Между измеренията. Веднъж излезли, вече много трудно могат да се върнат тук, за да се 
въплътят отново. Когато землянин овладее мистериите на древните цивилизации, при 
преминаването в другите измерения той не се завръща, защото тези знания са 
предопределени за определен времеви отрязък и не предстои отново да се появят на 
Земята. Ето защо и толтеките, преминали веднъж през този етап на осъзнаване, не се 
завръщат повече тук. 

Неорганичните същества 

– Според толтеките има и твърди вместилища, конфигурация от нежива 
енергия. 
– Всичко живее и пулсира, има дух, няма неорганична материя. Толтеките са възприели 
своето знание от атлантите, но и атлантите биват светли и тъмни. Тези в пречупената 
светлина приемат начина на манипулиране на съзнанието. Чистата светлина знае, че 
манипулация е невъзможна при осъзнато същество. 
– Те говорят и за същества със съзнание, но без физически организъм – 
нефизически, неорганични, които паралелно живеят с нас? 



– Да, има ги. Те живеят на около 2м. над земната повърхност. Притежават тела с очертанията 
на физически, но са светещи. Не са призраци или пък елфи например. Когато човечеството 
нарушава Божиите закони – това се отразява и на тези същества, защото се нарушава 
структурата по веригата на много същества и те страдат. За това човечеството ще бъде 
пречистено от агресията. Когато се казва, че хората на Земята не са сами се има това в 
предвид, че пречат на други същества. 
– Тези същества осъществяват ли връзка с някои хора? 
– Да, на ментално ниво, но човечеството като цяло не е възприело Закона на любовта, за да 
може свободно да контактува с тях. 
– Когато те попитах за нефизическите същности имах предвид същества, 
наречени от толтеките „летачи“ или „сенки“, които се хранят с нашето 
съзнание? 
– Сенките се хранят от емоционалния дисбаланс като преди това го предизвикват. Те са 
производни на анунаките. Чрез тях анунаките контролират съзнанието на хората. 
– Те изкуствено ли са създадени? 
– Няма изкуствено създадени неща. Дори и в една сграда, която се строи има живот. Всичко 
се обживява и има Душа. „Сенките“ са към момента успешен генетичен експеримент на 
анунаките, осъществен в тяхна лаборатория, на тяхната планета, с цел контрол на 
съзнанията на същества обитаващи други планети. „Сенките“ не са само тук. 
– Как почерпената енергия от „сенките“ достига до анунаките? 
– Те са в непрекъсната връзка. „Сенките“ са само посредници, които теглят енергията и я 
препращат към анунаките. Те пребивават в така наречения нисш астрал. Те могат да бъдат 
за секунди до човек, изпаднал в емоционален дисбаланс, в ярост или зависимост от алкохол, 
опиати и т.н. 

Дон Хуан 

– Как е изглеждал приживе дон Хуан (учителят на Кастанеда)?  
– Не много висок, слаб мъж, с бяла коса и мустаци. Облечен в червена риза и черен 
панталон. Сега е между измеренията. Може да пътешества из тях, но не може да се върне 
тук, защото е преминал границата, която не е трябвало да преминава. Преминал е 
границата на човека. Придобил е знания, които към момента не са полезни за 
човечеството. Това той е осъзнал, когато е бил на Земята и го е направил, затова е 
(заседнал) между измеренията. Доста голяма група са там, но Кастанеда не е сред тях, 
защото не е преминал чертата, която не е трябвало да преминава. Те не са капсуловани, а 
само преминали в по високо осъзнаване, на много по-високо ниво. Може да се осъществи 
контакт с тях. 
– Какъв би бил съвета на дон Хуан днес към нас? 
– „Не използвайте енергиите, които откривате тук на Земята за войни. Използвайте ги само 
за добро.“ 
 


