
Интервю на Мартина Иванова с Инелия Бенц, 29 януари 2012 – част 1

- Добро утро!

- Добро утро,! Благодаря ти за възможността да водим този разговор. Много хора очакват да 
видят това интервю, да получат отговори директно от такова високо ниво. Благодаря, че правиш 
това. Ти си много обичана и почитана в България. Бих искала да изразя цялата любов, радост и 
благодарност на българите за това което си направила до сега и продължаваш да правиш. Преди 
да започна с въпросите, ще направя кратко представяне. Въпреки, че, вярвам, че абсолютно 
всички, гледащи това видео имат много ясна представа за това коя е Инелия Бенц. Днес е 29 
януари 2012, светъл слънчев (неделен) ден. Имам удоволствието да говоря с Инелия Бенц - една 
от най-необикновените хора хора, които някога съм срещала. Всъщност Инелия не би описала 
себе си като човек.  Тя говори за еволюционния път на всеки човек от гледната точка на 
наблюдател.  За разлика от всички останали души, минали през редица инкарнации на тази, или 
на друга планета, Инелия е абсолютен новак тук. Няма история, няма карма, никаква еволюция. 
Изпратена е на планетата Земя директно от Източника, защото сме взели решение за промяна, 
помолили сме за помощ. Изпратена е тук с много особена мисия - да повдигне вирационното 
ниво на планетата и на хората. Така ли е, Инелия? Има и още нещо, което би искала да добавиш?

- Не, това е точно така. Също така - аз не съм единствената, която е била изпратена. По никакъв 
начин не съм уникална. Има хиляди хора точно като мен. Също така има много милиони хора, 
които са инкарнирани тук от други места, от други планети и измерения - за да направят 
абсолютно същото нещо - да повдигнат вибрационното ниво на планетата. Така че повече хора 
да могат да направят превключване към следващото ниво от процеса на човешката еволюция.

- Толкова много хора? Това е добре. Ще се опитам да не повтарям най-често задаваните въпроси 
от останалите хора, които са те интервюирали. Но все пак ще има въпроси за твоята... е все още 
я намираме за уникална личност. твърде интересно е и не мога да пропусна. Казваш в твоите 
интервюта, че обикновено в човешкото същество има душа, или божествена искрица, но не 
винаги. Така помня, че каза в едно интервю. Какво може може да има там освен душа? Има ли 
хора без душа?

- Ами душата е изградена от искра от единността, която е минала през еволюционен процес  на 
тази или на други планети и измерения, за да се завърне накрая към Източника. Това е като един 
дълъг огромен кръг. В индивидуалната опитност в еволюцията на единичката има богатство с 
което тя се завръща.  Създава реалност, създава това, което разбираме като живот. Бих казала, че 
болшинството, всяко живо същество има този строеж. Обаче има хора, индивидуалности, 
същества като мен, които не са минали през еволюционен процес. Просто са дошли като 
новосъздадени души, временни - просто за да свършат работа и после да се върнат в единността, 
обратно при Източника и отвъд. Това е като пълно разтваряне на построението, което е наистина 
отвъд това, което разбираме като единение. Това което разбираме като единение е първата 
единица в безкрайността, реалността,защото това е първата идентичност, която бидейки 
осъзната, съдържа всичко и всички, цялото време и пространство в това, което разбираме като 
съществуване. Това съдържа единността. Няма страни, няма светлина и тъмнина, всичко е там, 



всичко е единност. И всички ние сме част от това. Когато аз се разтворя обаче очевидно ще 
направя тази траектория, но това ще бъда част от потециалността на цялото, а не осъзнато 
съществуване. Това не е съществуване, а това, което се случва преди и след съществуването. 
Това е напълно разтваряне на съществото. Спомена, че може да има същества бед души - 
споменавала съм в други интервюта по отношение на Сивите. Те са вид, които имат души, но 
също така са това, което се нарича изкуствен интелект. Интелигентна технология, изпратена тук, 
но не е жива. Нещо като парче метал, което отговаря и ще бъде интелигентно, ще получава 
инструкции, но не е живо. Предполагам това отговаря на въпроса. Не, не са живи същества.

- Разбирам, Мисля, че частично отговори на следващия ми въпрос, но ще го задам заради 
аудиторията. Казваш си, че си влязла в тялото си половин час преди да бъдеш родена. Помниш 
ли какво е преди да влезеш в тялото? Какво си? Какво е усещането? Имаш ли някакви 
запаметени опитности от времето преди да влезеш в тялото? Знам, че са ти задавали и преди 
този въпрос, но какво се случва след като се слееш с Източника? Все още ли си тази 
индивидуалност, или ставаш част от цялото и я губиш?

- Има едно ниво на божественото съзнание, къдено ние се сливаме обратно с Източника, където 
продължаваме да си имаме единичната идентичност, но в същото време ние сме божественото 
съзнание. Така че имаме и двете, което е много интересен пъзел. Ние сме и двете - 
индивидуалността, преминала през еволюционния процес и в същото време сме божественото 
съзнание, което съдържа всичко и всеки, навсякъде, всяко време и пространство.

- А душата безкрайна и вечна ли е? Умира ли някога една душа?

- Да, такава е. Винаги е била и винаги ще бъде. Ние много мислим за планетата в линеен план. 
Ние в момента сме в един вид линейно засядане, имахме нужда от това. Като детска градина 
сме, която яволюира и минава през определени опитности. Но съществуването определено не е 
линейно. То е повече.. как да го кажа.. ако си представите една ябълка. И ябълката е цялата 
траектория на една душа във времепространството. След това отхапваш едно малко парче от 
ябълката и си казваш - Ето това е опитността на планетата докато човек живее и еволюира там в 
продължение на хиляди години да кажем от различни животи. Но това не прави цялата ябълка. 
Това е само един малък аспект от нея. Ако сложиш тази линия обратно в ябълката, и тя става 
цяла отново. Така, че човек може да избира коя точка от ябълката да изпита като опитност във 
всяко време. Не знам дали това обяснява въпроса по добре?

- О, да, със сигурност. Имам още няколко въпроса, отнасящи се за душата. Следващият е 
донякъде личен даже. Моментът на раждането единственият ли е, когато една душа може да се 
слее с тялото? Има ли и друг момент през живота на човек, когато душа да може да влезе в 
тялото? Крион например казва, че има някои моменти в ранното детство, когато втора душа с 
определена мисия може да се присъедини към  съществото и двете души и тялото да живеят 
заедно. Това възможно ли е?

- От това което съм виждала до сега - има няколко конфигурации. Например - оригиналната 
душа да е живяла много животи извън това тяло и тогава влиза нова душа. Изцяло различно 
духовно същество влиза в тялото. С по-висок вибрационен спектър и с определена мисия тук на 
планетата. За да стане това обаче, тук има споразумение. Не е същото като обсебването. При 
обсебването, съществото бива завладяно. Винаги има споразумение, няма жертви. Но има такова 
вярване, че това може да се случи, има такъв страх, вярване, прелъстяване от някакъв вид, за да 
направи човек по-слаб, така че да може по някакъв начин другото ниско вибрационно същество 



да влезе насила в тялото по някакъв начин. Но отново - никой не може да бъде насилен. Винаги 
има споразумение на някакво ниво. О, още една много интересна (конфигурация): Човекът е 
уморен, или е живял дълго и е преживял вече това, което е искал на планетата. И е готов да се 
придвижи напред. И тогава аспект от неговата висша същност, неговата собствена еволюционна 
душа, но на по-високо вибрационно ниво се инкарнира в тялото за да продължи пътешествието, 
за да продължи да използва това тяло за да помогне на планетата, или за какаквото и да е. Това е 
наистина много интересно. Срещала съм неколцина такива хора. И те казват "Чувствам се като 
себе си, знам, че не съм някой друг. Но се справям много по-добре с живота и съм по-ефективен, 
знам какво правя.” Обикновен това се случва. Тази част от душата, еволюционното ниво, кято е 
уморена, заспала – излиза навън и висшата същност влиза. Хората всъщност искат това да се 
случи. Казват „ОК, блокирах  и не знам какво да правя по-нататък. Затова искам да изляза и 
висшия ми Аз да влезе. И тогава висшата същност може да каже „Да, добре, нека го направим”, 
или да каже „Не, не още – има още някои неща, които трябва да свършим”. Аспектът на висшата 
същност може да бъде на което и да е ниво. Това е нещо много интересно. Бих приканила всеки 
да го направи. Другото нещо за което спомена – дали могат две души да работят заедно в едно 
тяло. Виждала съм това да се случва. Понякога това може да бъде малко объркващо, защото 
човек чувства другата същност, двете същности в едно тяло. Работят доста добре, но може да 
бъде малко объркващо. Познавам една жена, при която имаше такова влизане на по-висша 
същност, а предишната си беше тръгнала. И после когато се прибрала вкъщи, малката й дъщеря 
била много изплашена и все казвала "Ти не си моята майка!". Защото децата виждат, а нейната 
дъщеря беше със силни способности на медиум. И така - много се изплашила и не искала да има 
нищо общо с майка си, защото това не било нейната майка. Разбира се, че детето е знаело, че 
това не е майка й. Така, че тази жена решила да върне, да поиска връщането на оригиналната 
душа в тялото, така че момиченцето да не се плаши. И така - другата душа се върнала и след 
това споделили тялото. Момиченцето се върнало и разпознало отново майка си. Това е 
единствения случай, за който знам, но виждам, че това е възможно, може да се случи. Интересно 
наистина. Знаеш - ние сме толкова гъвкави, толкова пълни с възможности, неограничени.

- Абсолютно неограничени. Благодаря ти, че отговори на този въпрос. А по отношение на 
инкарнациите - има ли определен брой инкарнации, през които всяка душа да трябва да 
премине?

- Не. Това е по изцяло самостоятелно управление. Предвидено е всеки човек индивидуално да 
избере. Има толкова религии, които ти казват "трябва да имаш хиляди животи, преди да 
достигнеш просветление". И това е един малък капан, не е истина. Можеш да достигнеш 
просветление по всяко време, когато пожелаеш - веднага щом си готов. Не е необходимо да 
минаваш през реинкарнация. И как да го направиш - повдигаш вибрационното ниво на 
собствения си живот точно сега.

- Да. Точно това правим сега.

- Да. Точно така, точно това правим.

- Още един интересен въпрос - дармичната линия тук на Земята предопределена ли е, или е само 
въпрос на личен избор?

- Дарма е нещо, което вземаш като решение - какво искаш да правиш по време на този жизнен 
път. Но можеш да промениш решението си по всяко време. Повечето индивиди имат дармичен 
път и когато го открият, се изпълват със страст и щастие. Това е един от начините да го 



идентифицираш. Ставаш изключително изпълнен с радост, животът ти придобива значение, 
имаш път, разбираш ли?

- Да, да, познавам усещането. Кoгато най-сетне намериш пътя си, мястото и мисията си, 
изпълнен с радост, няма нищо по-хубаво от това изживяване.

- Точно така.

- Добре. Да превключим към времевите линии за които често говориш. Казваш, че можеш да 
пътуваш измежду различните времеви линии, да комуникираш и получаваш съвети от другите 
Инелии. Как правиш това? Какъв е механизма? Може ли и другите хора да се научат да го 
правят?

- Да, определено. Много е лесно. Толкова е лесно - като мечта. Дори и да не вярвате, определено 
има ползи, защото една мечта (фантазия) може да ви покаже определени неща, които трябва да 
знаете, или определени вибрации. Да кажем, че искате да вземете такова решение в живота си - 
дали да станете музикант, счетоводител, политик, или художник. Обичаш всички тези неща и 
наистина не знаеш кое точно да последваш. Или искаш да се ожениш и да създадеш семейство. 
Това може да е един от изборите, но той ще спре останалите, или пък да направи другите по-
трудни. А ти искаш да разбереш. И това което можеш да направиш е да се отдадеш на 
фантазията, да се срещнеш... да създадеш пространство и да се срещнеш там с виолончелиста, 
музиканта, политика - в различно време де, не всички накуп. Трябва да ги срещнеш по различно 
време. Ще се срещнеш с майката или бащата на деца. Ще се срещнеш с артиста, или 
счетоводителя. Ще се срещнеш с всички различни избори, които са ти предоставени, един по 
един. Ще си беседваш с тях, ще имаш такива желание например "Искам да се срещна с най-
щастливия, преизпълнен с радост счетоводител в бъдещето, който мога да стана", или най-
щастливия, преизпълнен с радост родител, или най-щастливия, преизпълнен с радост музикант, 
артист - каквото и да е. И тогава просто отиваш там, срещеш този човек, вземаш вибрацията от 
него, можеш да получиш и информация. И така виждаш - имаш по-добра представа по кой път 
да поемеш в тази времева линия. И когато поемеш този път ставаш едно от онези същества, 
които си срещнал в онова пространство.

- Толкова ли е просто?

– Много е просто. Много. Няма нищо сложно в тази работа. Също така можеш - веднъж щом си 
избрал, също както аз направих.. Аз избрах Инелия, която работи на 100% върху възнесението 
на Планетата. Имаше и други Инелии, които бяха избрали това като странична задача. Бяха се 
фокусирали върху музиката, върху фондовата борса, или върху нещо друго, а в същото време 
използваха това като инструмент за възнесение. Използваха и двете. Аз също имам странични 
занимания - пиша, имам и енергийна работа, така че и аз се занимавам с двете неща. Но когато 
стигна до обединената Инелия в бъдещето тя ми дава съвети. Понякога дори можех да чувам 
гласа й, което беше много объркващо, когато бях подрастваща тийнейджърка и ми идваше да 
кажа "Спри това, върни ме обратно". Много е подобно на висшия Аз - можеш да поискаш 
висшия ти Аз да дойде и да ти даде съвет, или твое бъдещо АЗ, което е инкарнация на висшата 
ти същност да дойде и да ти помогне. Или пък ти можеш да отидеш и да седнеш при него, да 
получиш съвет, или просто да получиш енергията във вибрацията на това същество.

- Разбирам. Ще съм много щастлива да видя хората да споделят такъв опит. Наистина звучи 
толкова просто. Излиза, че и това е въпрос на избор. Всичко е въпрос на избор. Тази тема с 



преминаването между времевите линии е много интересен за много хора, затова ще задам още 
един въпрос в тази връзка. Една и съща душа ли живее в тези различни версии на човешкото 
същество в различните времеви линии? . Ако тялото умре в една от времевите линии, какво 
става с другите ни версии?

- Всичките различни времеви линии, които всъщност са безкрайни, всички са част от една висша 
същност, същото същество. Така например - едно и също същество е имало много животи в 
реинкарнация, но е все същото същество. Обаче всеки живот има различна индивидуалност, 
различен живот и траектория, но е все същия човек, същата душа - в различни тела. 
КОнцепцията е същата и с различните времеви линии. 

- А ако в тази конкретна времева линия съществото умре, какво става в другите времеви линии - 
изчезва ли оттам?

- Не, не. Има някои времеви линии в които умираме при раждането, в други умираме като деца, в 
други като възрастни. Но продължаваме напред - просто в онези времеви линии вече ни няма. 
Проявлението на тези, които са останали е различно.

- Разбирам. А съществото събира опит от всички различни животи в тези времеви линии?

- Точно така.

- Добре. Ами сега – за негативността. В едно от интервютата си казваш, че има определени 
места във Вселената, където е ОК да бъдеш негативен за разлика от Земята. Какви са тези 
места, защо съществуват?

- Това е част от избрания опит на индивидуалните души. Има места, които са абсолютно 
тъмни – там няма никаква светлина. Има места, които са напълно светли и в тях няма 
каквато и да било негативност, има и места, където се изживява дуалност. Планетата ни е 
едно от тези места, където има светлина и тъмнина. Една от причините, тези места да 
съществуват е, че в тъмните места са имали нужда, или са искали да изживеят тази 
опитност – да покоряват другите, да поробват и завладяват. И това е изпълнено. А от 
светлата страна са имали нужда да служат на другите, което също е изпълнено. Не можеш 
да имаш едното без другото. Не може да има спасител, без жертви и агресори. Така, че 
всички тези необходимости са изпълнени чрез конструкцията на планета на дуалността. 
Това което се случва сега, като се движим към много високо вибрационна част от 
Галактиката – Планетата Земя е решила, че не иска да бъде повече в дуалност и се 
придвижва към друга конфигурация, в която всеки индивид може да изгради и създаде 
собствената опитност- неограничен от времепространството, неограничен от планетата. 
Много прилича на.. това което бихме нарекли светлина, има много висока вибрация. 
Няма никакво осъждане тук. Няма нещо, което да е по-добро от другото. Има усещане за 
упълномощаване. Всеки човек е способен да го получи. Всеки е способен да създаде това, 
което иска да преживее. Така че – има определени конфигурации на опитности, които 
вече не са съвместими на тази планета. Не може едно същество да използва сили върху 
друго – това вече не е съвместимо. Така, че ако някой иска да преживее такава опитност, 
или иска някой да упражява сила върху тях – трябва да отиде на друга планета. Ще трябва 
да отиде някъде другаде. Всеки, който иска да изживее опитността да спасява другите, 
или да служи на другите – също ще трябва да отиде в друга конфигурация. Тези които 
искат да преживеят абсолютен мрак, също трябва да отидат другаде. Тези, които искат да 
изживеят абсолютна светлина – и те трябва да отидат другаде. Това е едно от онези 



решения, взети не от някой друг, ами от личността – от самите хора, от висшите им 
същност. Изборът им зависи и от действията и системата им от вярвания. Затова, 
повдигайки вибрационното ниво на планетата даваме възможност на повече хора да 
направят избор – информиран избор, а не несъзнателен.


