
ХРИСТОС  СЕ  Е  ВЪРНАЛ  НАИСТИНА

ДРУЖЕСТВО НА   ХРИСТОВИЯ ПЪТ

ХРИСТОС казва : 

Тук е вашето Ново Начало.
Сега,  когато  истината за моето  разпъване на кръста  ви бе ясно разкрита,  мога да

започна  да  въвеждам  възприемчивите  хора  на  планетата  ЗЕМЯ  в  по-високите  нива  на
духовни възприятия.

Ще има много гняв, болка и смущение в ума на правоверните християни, но когато
открият това,  което наистина искам да ви разкрия,  те  постепенно ще надмогнат тяхното
страдание и ще се присъединят към едно бъдещо, много мощно и широкоразпространено
усилие  за  излизане  от  „блатото  на  унинието“  от  изминалите  стотици  години.  Целта  е
достигане на ново ниво на живот,  чиито атрибути са възродената и обогатена мисъл и в
крайна сметка проявление на вашите мечти и на събитията, които искате да видите да се
случат действително.  

Преди да могат да се проявят най-съкровените ви мечти, първо трябва да прекарате
известно време в онагледяване, планиране и подхранване с творческа Енергия от Източника
и след което да благодарите, че всичко се създава точно както сте желали. Моля, разберете,
че  аз  действително  описвам  за  вас  методиката  на  принципа  на  творчеството,  която  бях
представил предварително на моя Писар за хората, които са я питали за това. 

Причината, поради която се върнах на света през 2000-та година, е да ви изведа до
по-високи нива на духовен живот и нови измерения. Аз обявих завръщането си на земята,
когато диктувах Писмата ми чрез ума на моят Писар. Ангажиран съм също с много други
разнообразни дейности сред духовно възприемчиви хора, за да узнаете, че съм активен на
земята. Но нито един от тези мили, духовно пробудени хора, не е в състояние да убеди света,
че аз наистина съм се върнал.

Друг голям недостатък е общоприетото схващане, че съм спасил човеците от мъчения
в отвъдното, след смъртта. Хората обсъждат завръщането ми и се питат един-друг: „Дали
наистина  се  е  върнал?  Как  се  е  върнал?  Защо  не  е  дошъл  сред  облаци  от  слава,  както
декларира Новият завет? Защо не би могъл да се роди отново като бебе?“

Но ако свободомислещите хора размислят по тези възможности за момент,  те  със
сигурност ще разберат, че ако дойдех с ангелите в облаци от слава, щях да съм от малка
помощ за жителите на земята. Щяхме да сме в много различни вибрационни честоти и как
щях да мога да ви уча от небето?

И  ако  се  бях  родил  отново  като  бебе,  ще  трябваше  да  минат  всички  тези
непродуктивни години от растежа и как тогава учителите щяха да се изправят пред мен?
Щях да съм още по-склонен да водя спорове с доводи, отколкото по време на последната ми
поява на Земята. Трябва да се опитате да разберете, че всичко в живота е активност, работа и
субстанция на СЪЗНАНИЕТО и би било абсолютно невъзможно за всяка жена на земята,
независимо от силата на нейната духовност, да може да понесе в човешката си плът моите
вибрационни честоти. Енергията ще накара утробата й да пращи! И ще й остане единствено
да потърси най-радикалния начин, за да намери бързо облекчение на своята агония.

Сега  ЗНАМ,  че  много  хора  ще  бъдат  възмутени  от  това  твърдение  и  бурно  ще
отхвърлят думите ми като измамни, защото би било напълно невъзможно за Христос да
слезе  до  нивото  на  такива  отвратителни  мисли  и  език.  Мои  възлюбени  души,  тук   вие
грешите дълбоко. В ума си вие можете да  прецените нещо за погрешно, съдейки според
вашите предубеждения и предразсъдъци. Аз нямам абсолютно никакво друго ръководство за
изказванията ми, освен моето Божествено намерение да кажа това,  което трябва да бъде
казано, за да бъдат възприети някои истини от невъзприемчивите умове.

Възлюбени мои приятели и следовници, моля, опитайте се да разберете, че аз може
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да съм Божествен, но не съм светец. Бих искал да бъда напълно разбран и приет като Учител
и Водач до толкова, до колкото ми позволите. 

Но моля ви, ако обичате, дръжте ума си отворен, докато говоря с вас. Не решавайте
сами какво е вероятно да идва, или да не идва, от моето съзнание. Моята честота на съзнание
е значително намалена, за да имам възможност да разбера нуждите ви, както и степента на
вашето непознаване на досега скритите реалности на съществуването. Целта е да мога да ви
съдействам и да изпълня съзнанието ви с разбиране и знание. Не си създавайте, моля ви,
мнения по отношение на това, което ви е предадено за моите  дейности на земята, защото за
мен няма никакви пречки от какъвто и да било вид. Бидейки Христос, винаги съм изпитвал
неизмерна любов към цялото човечество и към всички живи същества.  Единственото ми
намерение – ЕДИНСТВЕНОТО МИ НАМЕРЕНИЕ - е да ви изведа от „блатото на унинието“,
за да можете да влезете понастоящем в радостното очакване на бъдещо ЩАСТИЕ от най-
славната и любеща натура. 

За  постигането  на  това  ново  ниво  на  духовна  цялост,  искам  да  се  научите  да
престанете  да  гледате  назад  в  страх  от  някаква  беда  или опасност,  както  сте  правили в
миналото. Това трябва да спре, това е причината за повтарящите се проблеми. Искам от вас
сега да се отдалечите от повтарящите се бедствия в радостното и съответстващо очакване, че
тъй  като  сега  аз  съм  вашият  световен  небесен  пастир,  подпомаган  от  други  Небесни
Същества  на  Христовото  Съзнание,  то  можете  да  очаквате  само  красиво  и  хармонично
благополучие в живота си. 

Не е лесно да достигнете до това състояние на ума, но аз ще ви покажа как успешно да
го  постигнете,  ако  постоянствате  в  изучаването  на  ПИСМАТА  НА  ХРИСТОС  и  следвате
напътствията им, за да възлезете самите вие до Христовото съзнание. 

Знам, че това силно изявление ще събуди его-то на всички, които четат думите ми, и
които  ще  се  изправят  в  жест  на  самозащита.  Да,  разбирам  гнева  и  разочарованието,
възлюбени  мои  приятели.  Изпитвам  съчувствие  и  състрадание  към  истинската  ви
загриженост,  но,  скъпи и прекрасни мои души, трябва да размислите и да се опитате да
разберете, че ако искате да създадете изцяло ново съзнание на радост и безусловна любов,
на  щедрост  на  духа,  на  приемане  на  всички  неща  като  изключително  праведни  в
Божествената юрисдикция, ще трябва да се откажете от много от моделите на мисълта и
чувствата, за да се даде възможност на тази нова хармония да заеме своето място.

Повярвайте ми, моля ви, аз не съм дошъл, както са ви учили, за да ви покажа как да
се държите добре, за да се угоди на Бога. Аз дойдох да ви помогна сами да се освободите от
натрупаните  умствени  и  емоционални  модели  на  съзнанието.  Те  са  образували  мощни
бариери между вас и вашия Източник на Битието, когото аз наричам „Живот-Баща-Майка“
и в който сте обгърнати изцяло, до последния ви атом. Това е така, защото вашият Източник
е Всемирното Съзнание и то е най-основната субстанция на всеки от вашите атоми.

Всемирното Съзнание наистина е ЕНЕРГИЯТА, за която говорят вашите учени. Но те
не осъзнават, че това наистина е САМИЯТ ЖИВОТ. Затова възлюбени мои души, жадуващи
за знания, позволете ми сега да ви уверя, че вашият собствен живот произлиза от Източника
и когато си отидете от този свят, и хората кажат за вас, че животът ви е напуснал, то това ще
означава, че вашият дух, произхождащ от Източника, се е преселил в щастливите, много
щастливите царства на Духа.

Може би някои от читателите на това послание да започват да имат усещането, че са
въведени твърде бързо в изследването на духа като истинската реалност на съществуването и
това  да  ги  кара  да  изпитват  чувство  на  несигурност,  защото  една  мъглява  и  крехка
субстанция заема мястото на солидното удобство на „материята“.

Да,  за  известно  време  вие  ще  чувствате,  че  кръжите  между  две  измерения  на
съществуването, но като упорствате, ще започнете да откривате истинските действителни и
невероятни ползи от пребиваването по-скоро в духа, отколкото в материята.

Вие ще се самооткриете, доближаващи се все повече и повече до вашия Източник,
докато наистина осъзнаете Неговото присъствие и Неговата всеобхватна любов към вас.

Затова,  мои  възлюбени  души,  ако  ви  моля  да  изучавате  моите  Писма  и  да
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практикувате моето учение, моля ви също, ако обичате, да осъзнаете, че аз го искам от вас
само защото това ще ви покаже пътя, който следвах, когато бях на земята. Аз ясно описах
начина, по който пречистих съзнанието си след просветлението ми в пустинята, и така и вие
трябва да прочистите вашето съзнание, за да се доближите най-плътно до вашия Източник.

Няма  нищо  по-прекрасно,  по-красиво,  по-утешително,  по-успокояващо,  по-
изцерително, отколкото е близостта до вашия Източник. 

„Как е възможно това?“ – ще се чудите вие. Възможно е, защото ще се отървете от
всички мисли и реакции, които са ви държали като в капан в една импровизирана къща,
създадена от вашето съзнание. Това е естественото ви обиталище, чиито стени не пропускат
нещо да се случи и ви съхраняват в безопасност в личния живот и сумрака на ума ви.

Искате ли да запазите това обиталище? Прави ли ви то щастливи? Не, възлюбени мои
души, това ви прави неспокойни и ви кара да копнеете за онова, което не знаете. Вие не
искате да запазите това земно обиталище, създадено от егото, наистина не го искате.

Трябва  да  знаете,  че  аз,  благодарение  на  вдъхновените  усилия  на  моят  Писар  и
нейните възлюбени асистенти, създадох този сайт, за да го направя Седалището, към което
всички членове да чувстват, че ПРИНАДЛЕЖАТ – да бъдат наистина едно цяло с мен, с
Източника и със самото съществуване.

Истина  ви  казвам,  че  единственото  нещо,  което  би  ни  отделило,  вас  и  мен,  са
страховете ви, както и мислите и чувствата на недоверие. Колкото повече се приближавате
към  Източника,  към  мен  самия  и  към  съществуването,  толкова  повече  ще  чувствате
промените, настъпващи във вас и във вашия живот, и ще им се радвате. Истина, ИСТИНА ви
казвам, на вас, възлюбени души.

Христос

********
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