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Въпрос, свързан с Архангел Михаил, 

и някои модерни вярвания 
   

 
Здравейте!  

 
Имам един важен въпрос, който е основен за мен и не ми дава 

мира.  
Произведенията на Ейшейана Дийн (Ashayanа Deane)* и 

науката Кийлонтика (Keylontic Science)** изглеждат много истински, 
а и съответстващи дори на това, което е било казано от Исус и 
неговите отговори на вашия сайт. Срещам, обаче, големи 
противоречия около Архангел Михаил – последователите на 
Кийлонтиката го възприемат като паднал ангел (Fallen Angel)*** и 
твърдят, че ползата да го слушаме и следваме е само привидна, че 
всъщност той ни подвежда и ни дава изкривена информация.  

Бих се радвал да чуя мнението ви, тъй като в момента съм доста 
объркан и се колебая дали да го използвам за защита.  

Виждането ми за това е, че съществуват и реален, и фалшив 
Архангел Михаил, т.е. някое лице или група от лица се представят за 
"Архангел Михаил". Все още се колебая, обаче, в цялата тази  
ситуация с него, както и относно ученията на Кийлонтиката.  

Имам амулет, тейкионов (tachyon)**** гердан, който носех за 
защита, но сега се колебая дали да го слагам, тъй като, що се отнася 
до дизайна на този медальон, той се счита да е "Подареният Ни 
Негов Щит", щита на Милорд Михаил. (New Age вярвания, бел. пр.) 

Безопасно ли е да се носи? Или това би могло да наруши моето 
ДНК? 

Предварително благодаря!  
  

``` 
 

Уважаеми читателю, 
  

Благодаря ви много за вашия и-мейл. Бях много щастлива да 
разбера, че четете с удоволствие Писмата на Христос. Вие задавате 
вашия въпрос на "Исус", но отговорът бързо изкочи в ума ми, тъй 
като това е питане, на което Христос е отговарял преди няколко 
години.  

Трябва да ви кажа, че когато Христос за първи път влезе във 
връзка с мен, най-първото нещо, което направи, беше да освободи 
съзнанието ми от всички вярвания и мнения за религията, която се 
бяха натрупали в мен от Римо-католическото ми образование и 
Англиканското учение. Като резултат от изпепеляващите 
преживявания, свързани с религията, аз станах пълен агностик. 
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Винаги съм чувствала, че това е било дирижирано от Христос, 
за да се очисти изцяло умът ми и да се отвори напълно за получаване 
на новата Христова истина.  
  През изминалите години постоянно бях насочвана да 
съзерцавам простотата на формите на живот, всички 
демонстриращи сходство помежду си по толкова много начини. 
 Всички форми на живот изпитват едни и същи нужди. Зад 
всички форми на живот е универсалното, вечно Любещо 
Интелигентно Съзнание, което се е превърнало в 
индивидуализирано чрез Собственото си творение.  
  Христос, в земната личност на Исус, казва много ясно, че всяка 
наша нужда е задоволявана от тази Интелигентност / Любов, която 
нарича "Отец". Той показа, че трябва само да поискаме, може би 
няколко пъти понякога, но ние ще бъдем чути и нашите молитви ще 
получат отговор.  
  Толкова е лесно да се повярва в Христовото учение, тъй като то 
се вписва в цялата система от научни знания, които сме натрупали. 
Трябва да знаете, че когато има суша и тълпите издигнат гласове в 
молитва, следват наводнения. Трябва да сте чували за така 
наречените чудеса, когато хората искрено се молят за изцеление или 
да бъдат спасени от смъртна опасност.  
  Ако сте УСВОИЛИ Писмо 1 и описанието на Христос на всичко, 
което e научил за "Бог" в пустинята, вие ще знаете, че една от 
характеристиките на "Бащата" е защита от всякакъв вид - тя е 
вградена в тялото. Възможно е да се види това просто чрез изучаване 
на медицински учебник. Всеки живителна активност в организма - в 
кръвния поток, в самата система на кръвообращението, очите, във 
всичко са вградени защитни процеси, за да се запази тялото да 
функционира без проблеми, предоставяйки на хората храна - и 
възможност за мислене – по правилен начин.  
  Всичко това показва, че каквото и да стои зад, или да е 
същината, или в базата на нашето сътворение и конструкция, то е 
дълбоко загрижено за нашата безопасност! Толкова много хора, 
също както и аз, биха могли да ви разкажат за чудотворно спасение 
както в най-тежки, така и в най-незначителни случаи.  
  Вярвам за всичко в Божественото съзнание и в нищо друго. С 
това обикновнено вярванe и чрез самата вяра, Христос продиктува 
Писмата си в самотна вила на една много стара, 80 годишна жена, 
която не притежаваше никакви познания за това как да ги 
разпространи – и стъпка по стъпка, те бяха представени на хората по 
широкия свят и без това да струва нищо за тези, които избират да ги 
изтеглят и да ги отпечатат. И скоро те би трябвало да бъдат пуснати в 
световен мащаб на пет езика. (до днес са преведени на 8 ез. – бел. пр.) Тази 
възрастна дама не е направила нищо друго, освен да премине през 
портала, който се е отворил за проекта на разпространението на 
знанието.  
  Аз вярвам в Христос, защото той е идвал към мен няколко пъти 
и е правил неща извън нормалното, за да докаже присъствието си, и 
аз не съм била единственият свидетел на тези прекрасни неща. 
Вярвам, защото Той ме е учил толкова много, а аз знаех малко, и 
всичко, което той ми е показал е с ясен смисъл и е в съответствие с 
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това, което ние, хората от нормалния свят, знаем. Това, на което Той 
ме е научил е уникално – ... 
  Никога и в нито един момент Христос не ми е посочвал, че би 
било правилно да се обръщам към други Същества за помощ. Дори 
когато говори за Мохамед като за равен на себе си в духовните 
достижения, той не съветва мюсюлманите да апелират техния 
пророк – и казва, че ще помага на хората, които четат Писмата, 
защото се създава връзка в Съзнанието между човека, четящ искрено 
Писмата и самия Христос – но той казва, че това би било правилно 
да бъде прекратено в един момент, тъй като ние, всеки от нас, трябва 
да направи своята лична, уникална линия за комуникация с Отца, 
Божественото съзнание. Ние не можем да постигнем 
Просветлението и да се освободим от останките на нашето човешко 
покривало, ако упорстваме в използването на някого – или нещо – 
като патерица. (виж края на Писмо 7– бел. пр.) 
  Откъде знаете, че съществува такъв индивид като Архангел 
Михаил? И що се отнася до него, да е станал паднал ангел...... нима 
не ви е известно, че светът е населен с хора с истерично 
въображение? Такива лица привличат към себе си хора с подобни 
наклонности – желанието за сензации е в основата на раждането на 
всички тези истории.  
  Има само две неща, на които можете да се доверите напълно, да 
разчитате абсолютно и да зависите от тях – и това са видимия свят и 
невероятната Интелигентна Любов зад и в рамките на всяко 
творение. И вие можете да докажете за себе си, че Той знае вашите 
нужди, и прави така, че да ги изпълни, осигурявайки ви 
необходимото, за да не унищожавате цялата Му работа в 
невидимото, като излъчвате негативни мисли и съмнения. Вашето 
отрицателно съзнание осуетява Божествените отговори на 
молитвите. Но последователната, непоколебима вяра, ще ви докаже, 
че Божественото ни чува и ни обича, и проявява най-голяма грижа 
за нас, въпреки че то не е индивидуализирания Бог, седящ на трона 
си във висините. За всеки един от нас универсалната Божественост е 
лична и тя е наясно с това, което ни трябва и бързо отговаря на 
нуждите – когато не се съмняваме.  

Не насочвайте никоя мисъл към нещо, което не идва директно 
от Божественото Съзнание.  
  Надявам се, че с това ще ви помогна да се отървете завинаги от 
този страх, роден във въображението ви.  
  С цялата ми любов и радост в Христос,  

Писарят 
 
 
* Ashayanа Deane – автор, свързан с движението New Age ; 
**  Кийлонтика – нова наука за съзиданието, изследваща (между другото) еволюцията 
и взаимовръзката на биологичното (физическо) и съзнанието (духовно). 
*** паднал ангел – ангел, когото Бог е изгонил от рая, защото Му се е противопоставил 
(религ.) 
**** тейкион (tachyon) – хипотетична частица, за която се твърди, че се движи по бързо 
от светлината, но съществуването й не е доказаното до момента.  


