
Мадара и Царичина 
 

– Замбле мериКхене! 
– Замбле. 
– Планирани ли бяха посещенията в Царичина и Преслав? 
– Да. Там получавате разяснения, какво се случва и защо. 
– Какво се случва с нас или какво се случва със света? 
– Това, което се случва с всички светове. Земята е най-важна към момента и когато тя е 
добре, съответно това се отразява и на останалите светове. На вашата планета сега тече 
много мощна трансформация. Тя повишава с всеки изминал ден вибрацията си, което води 
до оттеглянето на тъмнината от нея. Войната в небесата приключи, ако може въобще да я 
наречем война. Светлината превзе всичко. Време е човешките създания да разберат, че 
вече са в светлина и трябва да претворят тази светлина в живота. За Земята настъпи светлия 
век. 
– От кога започна това? 
– От 1990г. много бавно се разчупва закостенялото съзнание на хората. От 2012г. всичко е 
много пo-ускорено. Сега вече всеки месец е с ускорена вибрация. 
– Това свързано ли е с т.нар. Хармонична конвергенция и подреждането на 
планетите в една линия, което се случи през 1987г? 
– Да, точно оттам започна. 

Мадара и Царичина 

– Кои са енергийните единици и структури, с които се срещнахме в Преслав 
и Мадара? 
– Това са атланти, така наречените Съзидатели и Създатели. Те са изградили своята 
кристална решетка в този край, в Мадара и все още са там, за да поддържат равновесието в 
целия Всемир. Там Христовата енергия често ги посещава, включително и сега. Предвид 
предстоящите изчиствания оттам ще се отворят и излязат знанията, които са съхранявани 
от еони. Седемстотин на брой атланти са изпратени от Създателя, още от самото създаване 
на планетата за да подготвят условията за съвременната цивилизация. Те са тук и сега на 
територията между Варна, Плиска и Преслав…до половината на Северна България. Те са 
единици от Създателя. Не принадлежат на никакъв орден. Ако трябва да ги оприличим със 
земни професии са инженери, химици, геолози, архитекти, астролози…Те ще излязат, а и 
вие там бяхте в контакт с тях, защото е време да разберете, че сте тук и сега на тази Земя, за 
да може тя да премине в новото измерение, във вида в който винаги е трябвало да бъде. Ти 
беше там, за да разбереш, че си един от тях в проекция сега като човек от Земята. Когато 
останеш сам с Мен, в медитация или регресия, ще ти говоря и ще те заведа там, за да ти 
обяснят лично кой си и какво трябва да правиш. Животът ти сега и всички предишни, които 
са били на тази планета са свързани с този център, произлизащ от Трона на Създателя. 
Трябваше да преминеш през всички въплъщения, да изживееш всички земни животи било 
то в тъмнина или в светлина, да преминеш през минералното, кристалното…да 
наблюдаваш всички раси, които са били на Земята, да пребродиш всички звездни системи, 
като Плеяди, Сириус, Орион да пребиваваш и там, за да усетиш какво е там и сега да дойдеш 
в това земно въплъщение, за да обединиш цялото това знание в няколко книги, за да може 
човечеството да прочете. 
– Как знанието ще излезе от атлантите, как ще го предоставят? 
– Чрез регресии и чрез срещи с тях. Когато отидете там…всъщност ще дойдат и други хора. 
Няма да сте само вие. Там ще получите информация много по задълбочено. Ще дойдат 
млади хора, които са с много отворени сетива и срещата, която ще се състои през пролетта 
ще бъде много силна. 
 
 



– Имат ли в момента тези атланти послание към нас? 
– Да! Овладейте цялата психична енергия, която е във вас и застанете над дребните 
житейски проблеми. Преминавайте през живота с щастие в сърцето. Нека сърцето ви запее 
и благодари за това, че вече всичко е изчистено от тъмнината. Вие вече сте в светлина. 
Живейте в нея! 
– Това ли е отключването на Великата централна светлина? 
– То започва, но вие сте ключовете. Вие трябва да я отключите. 
– Колко земни единици с високи вибрации има в момента на планетата? 
– Три милиона, а в България са 300 000. 
– Какво целеше посещението в Царичина? 
– Връзка с Първоизточника с енергията, която е там…приемете, че е под образа на човек, 
въпреки че не е точно така. Трябваше да се свържете с нея. Тази енергия направи контакт 
и има вече достъп до вас. От вас зависи, когато сте в медитация дали ще ѝ дадете 
възможност да се проявява, да общувате с нея. 
– Каква е целта да бъде в контакт с нас? 
– Защото там се пази информацията за произхода на Земята, формулата за създаването на 
човека. Тази формула е още рано да бъде дадена, но поетапно започва отключване на 
знанието. 
– Какво символизираше образа на орела, който се прояви на Царичина? 
– Това е Божественият свят, който е слязъл на нивото на земния, за да получи Земята своята 
небесна форма. Когато си представите орела можете през неговите очи да видите всичко, 
което се случва на планетата. Той не е духът на планетата, а връзката между небето и Земята 
и Пазител на информацията, която не се дава на всеки, а само на този който е в контакт с 
него. Орелът се проявява на много места по планетата, той не е позициониран на едно 
място. Има го най-вече на американския континент и индианците са били във връзка с 
него. Има го в Етиопия, Австралия, Пиринеите, Сибир.  
– Това ли е Орелът, за който говорят толтеките? Неговия дар е знанието? 
– Точно така, но не всеки има достъп. 
– Как се осъществява този достъп? 
– В медитация, да погледнеш през очите на орела, но не всеки може. Трябва да притежаваш 
необходимата духовна чистота, да си над земните неща, да не се дразниш и недоволстваш, 
а да приемаш всичко с любов, каквото и да ти струва това. Едва тогава може връзката с 
Орела да бъде осъществена. 
– Какво символизира Мадарския конник? 
– Силата и Сътворението, съчетава сътворението и обединението на всички обитаеми 
планети, от всички вселени. Конят е символ за могъщество, съчетаващ в себе си елементи 
от всички звездни планети. Тази обединена, символично показана сила, чрез коня 
премахва змията, в ролята на алегория на рептилската, тъмна раса. Обединението на 
всички в Светлината премахва Тъмнината (рептилската раса) в тази звездна вселена. Лъвът 
в краката на коня е силата, която се изправя срещу змията. Кучето зад коня е верността, 
следваща силата (лъва). Тези изображения не олицетворяват животни, а качества. 
Възседнал коня е човека т.е. Бога, защото тук Бог изобразява Себе Си в човешки образ. 
Барелефът е направен от най-ранните седемстотин атланти, които още са там. Има го на 
няколко места на планетата.  
– От къде идват тези първи 700 атланти? Преди каза, че атлантите 
идват от друга планета и вселена? 
– Директно от Острова на Светлината. Те са атланти били на тяхната планета, но 
преминали през Острова, за да слязат на Земята, още докато се е оформяла. Това е станало 
още в самото начало, преди Лемурия. Те са се позиционирали в недрата на планетата и са 
наблюдавали Лемурия, без да се месят в развитието ѝ. Били са тук, на Мадарското плато, 
защото то съществува от самото създаване на Земята, без да търпи каквито и да е 
изменения. Тази част е първата твърд образувана от течната субстанция на планетата, 
затова и тук идват първите енергии. 
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