Триединството
– Коя е истинската, космическа Света Тройца?
– Абсолютът, Съзнанието и Духът – Разум, Съзнание и Дух. Тези три неща са едно и се
определят като Абсолют (Бог), Енергия (Христос) и Дух (Свети Дух). Абсолютът е в
статично състояние, в покой, Духът е в действието, в реализацията на всичко, докато
Христовата енергия е сплотяването, връзката между двете неща. Създателят чрез Духа си
създава всичко.
– Какво е Христовата енергия? Това ли е Бялата светлина?
– Не, същността на Христовата енергия е изконната, първична, начална енергия на
Създателя. Христовата енергия е по-висша от Бялата светлина. Бялата светлина е
светлината на лечителските и духовни възприятия, а Христовата енергия е съзнанието,
което е Духа Божии. Проявата на пречупената, изкривена светлина на Земята е Луцифер,
който е роден от Светлина, произлиза от Създателя, след което е понижил вибрациите на
изконната Христова енергия.
– Колко вида Светлина има?
– Дванадесет и всички са проекция на бялата: лилаво, розово, зелено, оранж… дванадесет
са. Те отговарят на определени качества. Бялото е духовното, лилавото е така наречената
енергия на адепта – висш дух въплътен на Земята. Най-долу в таблицата е червения цвят –
на сътворението, на произхода. Жълтият е на проявлението.
– Когато казваме, че Създателя създава или отхвърля ние говорим за тази
част от Него, която се нарича Свят дух ли?
– Не и тримата присъстват. Светият дух е действието, но Абсолюта е покоят, който генерира
това действие.
– Можем ли тогава да кажем, че Светият дух е производен на Абсолюта?
– (набляга) ЕДНО Е! И ТРИМАТА СА ЕДНО!
– Каква е йерархията надолу?
– Старейшините са първи. Пазителите са в Създателя, те са около него. Те не са част от
йерархията. След Старейшините са както в християнството – престоли, царства, херувими,
серафими, ангели.
– Колко нива има до Абсолюта?
– 25
– На кое ниво е Пазителят?
– 24. Това не е земно ниво. Това са енергии, нивата са енергии. Абсолютът не е като (вашата
представа за) Бог. Той е енергия.
– Това нива на трептения ли са?
– Нива на вибрация. На звукова вибрация, на светлинна вибрация. Има много нива на
Земята, повечето са под друга форма, но са кратни на 24. Всичко, което трябва да се приема
като нива трябва да бъде кратно на 24.
– Според вибрацията на колко зони се дели галактиката… Млечния път?
– Двадесет. Двадесетото е много светлинно.
– Има ли разлика между реалност, измерение и ниво?
– Да. Всяко измерение има реалност. Различните измерения имат различни реалности.
Вашите мисли създават реалността, която обитавате, а честотата на тези мисли обуславя
измерението. Всяко измерение има нива – напр. ниска еволюция, средна, висша. Докато в
паралелните светове могат да бъдат няколко измерения. Например три измерения са в
един паралелен свят и в тези измерения има и нива.
– В 24-те измерения колко нива има?

– Безброй.
– 24 ли е основното число?
– 24 е степента, висотата, стъпалото. Основното число на Земята, вибрацията на Земята,
числото с което тя вибрира е 7. Това число е божественото число. Бог вибрира със 7. Седем
е всичко.
– Планетата на кое стъпало е от тези 24?
– Преминава от трето в четвърто, следва пето, шесто. След две космически деления ще
заеме мястото във Всемира, което и се полага.
– На колко земни години се равнява едно космическо деление?
– На 3,5 земни години. Времето е ускорено тук на Земята. Сърцето на планетата тупти с поголяма честота. В него е вкарано огромно количество Светлина и то започва да вибрира все
по-ярко.
– Днес хората в кое измерение сме?
– Между 3 и 4 измерение, а Земята е между 4 и 5-то.
– Защо не сме в едно и също?
– Това е така, защото хората мечтаят за една по-съвършена Земя и по този начин я извикват
в съществуване (сътворяват я).
– Значи хората трябва…
– …да настигнат мечтите си…
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