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ПУКНАТИНИТЕ 
ВЪВ ВАШАТА ПЛАНЕТА

Идвам по това време не за да насърчавам и 
издигам духовните ви копнежи с красиви сло-
ва, а за да стигна до ежедневието ви чрез ва-
шия собствен разговорен език. Искам да хвър-
ля СВЕТЛИНА върху нещо, което всеки ден 
си причинявате във физически план, в живота 
и взаимоотношенията си, както и на самата 
планета. В момента съм особено обезпокоен 
за вашите човешки мисли, които пораждат 
думи, а те от своя страна – действия.

Хора от всички раси и култури, чуйте ме!
По-голямата част от вас осъзнават и приз-

нават, че научните технологии и широко раз-
пространената индустриализация постепенно 
убиват планетата ви. Но кога ще се пробуди-
те за още по-жизненоважното и завладяващо 
разбиране, че мислите, думите и делата, про-
диктувани от егото, са също толкова разруши-
телни за вашата Земя, тъй като са енергийни 
форми на съзнание – това, от което е сътворен 
светът? Проумявате ли, че той не е нищо пове-
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че от една гигантска енергийна форма на съз-
нание, съставена от милиарди индивидуал ни 
такива, произлезли от – и базирани на – Праз-
нотата на Всемирното Съзнание, която бихте 
могли да наречете „Бог“, и еволюирали от 
привидната пустота към настоящото си със-
тояние, като резултат от развитието на собст-
вените му желания и копнежи?

Така че се опитайте да разберете, че когато 
всекидневно отправяте към света мисли, думи 
и действия, породени от егото, изпращате 
енергийни форми, изцяло противоречащи на 
Законите на ВСЕМИРНОТО. По този начин 
помагате на милиарди други хора със сходно 
съзнание да сътворяват разрушителна сила, 
в пряк конфликт с вашия ИЗВОР на БИТИЕ 
(ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ), който е в ос-
новата и поддържа цялото съществуване.

Затова образуването на ПУКНАТИНИ В 
СТРУКТУРАТА НА ВАШАТА ПЛАНЕТА е 
неизбежно. Народите са подложени на торна-
да, земетресения, наводнения и снежни вие-
лици. ВСИЧКИ те са физическо проявление 
на нарушаването на ВСЕМИРНИЯ ЗАКОН, 
който е ВСЕМИРНАТА ЛЮБОВ, управлява-
ща вашия свят.

Означава ли това, че „Божията“ любов ви 
е напуснала? Не! Няма такова нещо като „на-
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казание от Бога“, така, както няма индивидуа-
лизиран Бог, мислещ като човешко същество. 
Това е мит, който трябва да бъде заличен от 
умовете ви.

Вашата планета и самите вие сте взели ин-
дивидуална форма от ВСЕМИРНОТО СЪЗ-
НАНИЕ, а то САМО ПО СЕБЕ СИ е Зако-
нът, който постоянно повтарях, докато бях на 
Земята – ЗАКОНЪТ на ВЯРАТА в доброто и 
злото, ЗАКОНЪТ на УБЕЖДЕНИЕТО. Това, 
в което наистина вярвате – добро или зло (или 
сте безразлични), в крайна сметка ще се проя-
ви реално в живота ви. Така че се считайте за 
предупредени и използвайте знанието от този 
извор, за да се освободите от най-разрушител-
ното съзнание на този свят – его-съзнанието.

Ходенето на църква няма да ви помогне; не-
делната литургия няма да ви донесе избавле-
ние. Единствената ви надежда да се освободи-
те от егото и от разрушителното за планетата 
съзнание е да вървите по ХРИСТОВИЯ ПЪТ 
– ПЪТЯ, който лично аз следвах, и НАЧИНЪТ, 
по който живях след пълното си просветление 
в пустинята, дало ми възможност да се върна в 
Назарет и да се впусна в нов живот на изцеле-
ние, проповядване и контрол над природните 
елементи. И тъй като моето учение бе в пълно 
противоречие с еврейското – на възмездие и 
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на отмъстителния Йехова, – накрая бях разп-
нат. Всяко друго обяснение за смъртта ми на 
кръста е фалшиво и изцяло невярно.

Преди шестте си седмици в пустинята на 
Палестина бях мързелив нехранимайко. След 
просветлението си станах единственият пази-
тел на тайните на съзиданието и творчеството. 
Този период е подробно обяснен в Писмо 1, 
а пълното ми трансцедентално възприятие за 
самата истина на съществуването е изложе-
но в Писмата ми. Те са дар за всички, които 
имат волята и куража да ВЪРВЯТ по моя път 
– ХРИСТОВИЯ ПЪТ, който ще ги отведе до 
просветление, освобождаване от егото и нав-
лизане в Царството Небесно.

Истинското Просветление е прилив на 
Божествено Съзнание във вашето собствено. 
Вие никога няма да го загубите и то ще проме-
ни завинаги отношението ви към Създателя и 
живота като цяло. Може да дойде по различ-
ни начини – като зашеметяващо преживяване, 
светкавично преобразуващо възприятията ви 
за ИЗТОЧНИКА на БИТИЕ и предишните ви 
интелектуални разбирания за вашата реал-
ност, или като кратки моменти на необикно-
вени прозрения чрез упоритото изучаване 
на моите ПИСМА. Това са малки озаряващи 
лъчи СВЕТЛИНА, които проникват в съзна-
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нието ви и изместват фокуса на вътрешното 
ви зрение; почистват обектива, през който 
гледате света и преценявате валидността на 
всички мнения и вярвания. Така постепенно 
ще захвърлите илюзиите, които по-рано са ви 
заслепявали, и ще преоткриете себе си, овла-
дявайки до съвършенство ума и действията 
си. Това ще доведе до пълнота и цялостност 
във всеки аспект от вашето съществуване.

Да вървите по ХРИСТОВИЯ ПЪТ така, 
както е посочено в ПИСМАТА ми, е непрес-
танна работа, която директно ще ви освободи 
от тревогите и лишенията. Докато ГИ четете, 
ще откриете моето Присъствие и моята Любов.
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СЪТВОРЕТЕ ПРЕКРАСЕН ЖИВОТ
Сътворете си прелестен живот, чудесна 

сексуалност.

ХРИСТОС КАЗВА: „Дойдох отново да 
говоря, използвайки вашия език, за живота и 
подхода ви в ежедневието. Сутрин ставате и 
нямате абсолютно никаква представа какво 
ви очаква. Потапяте се в рутина, редите из-
речения и думи, без да се замисляте какво е 
възможното им въздействие върху средата ви 
или върху онези, с които разговаряте. Не знае-
те какво може да си причините в бъдеще. Вяр-
вате, че контролирате живота си, но всъщност 
всички вие се държите безразсъдно и напълно 
пренебрегвате това, което създавате за себе си 
всяка минута.”

Също толкова важно е, че носите емоцио-
нален товар, който дори и най-интересните съ-
бития или вълнуващи преживявания не могат 
да изтрият от сърцето и съзнанието ви. Къде-
то и да отидете, той понижава вибрациите ви, 
прониква в нервната ви система, а после и в 
клетките, което намалява жизнената им сила, 
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начина им на функциониране, включително и 
способността им за самовъзстановяване.

Когато се сблъска със съпротива, човешко-
то ви его се изправя настръхнало в позиция за 
самоотбрана. Неговата работа като „Пазител 
на вашата Индивидуалност“ е да ви гарантира 
оцеляване. Това е причината да се хвърля да 
ви защити и вие оставате с усещането, че вся-
ко противодействие спрямо вас е нетърпимо 
и не следва да бъде допускано. В резултат на 
което установявате, че духът и емоциите ви се 
разпалват възмутени и негодуващи, искате да 
отвърнете на удара и да сломите съпротивата, 
независимо дали е оправдана или не.

Има нещо, което трябва да разберете за 
Егото – то е напълно лишено от проницател-
ност, обективност или елементарно чувство 
за справедливост. Когато сте контролирани 
от неговите импулси, излъчвате толкова неу-
равновесени и така лишени от здрав разум 
вибрации, че те влияят неблагоприятно и на 
хората около вас и създават силно нехармо-
нични схеми на съзнание, които започват да 
се отразяват върху предстоящите ви преживя-
вания, дейности и ситуации.

Жизненоважно за бъдещото ви благоден-
ствие и живота ви като цяло е да проумеете 
факта, че вие не сте жертва на обстоятелства-
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та и преживяванията си, а техен СЪЗДАТЕЛ. 
Например, ако през деня предизвикате кавга 
или спор с колегите или шефа си, когато се 
приберете вечер у дома при най-близките си, 
може би все още ще бъдете под контрола на 
своето негодуващо его. Тогава вече няма да 
говорите със спокойствието, дадено ви от ва-
шата истина или духовните ви ценности – те 
ще са загубили своя блясък и ще бъдат изопа-
чени от изплъзналите се емоции, които сте си 
създали по-рано през деня.

По сходен начин може сутрин да излезе-
те от дома си – мястото, където би трябвало 
духът ви да се обновява, а сърцето ви да се 
извисява в топлота и сърдечност, – но да пре-
минете през входната врата загрижени и по-
тиснати от току-що разменените гневни реак-
ции с партньора си. Вероятно сте имали кавга 
заради някакво недоволство или упрек и сте 
се опитали да го изгладите със секс, но само 
за да откриете, че макар да изглежда, че ви 
е сближил емоционално, той не ви е донесъл 
истинско удовлетворение и не е излекувал 
негодуванието.

Трябва да разберете, че когато прави-
те секс без предпазни средства, обменяте не 
само телесните си течности, но и съзнанията 
си. А съзнанието на много от вас е постоян-
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но толкова реактивно, дори враждебно, към 
човечеството и живота като цяло, че не само 
влошава здравословното ви състояние, но и 
влияе негативно на физическото и емоцио-
налното благосъстояние на половинката ви. 
Когато правите секс, за да изгладите недора-
зуменията след болезнен скандал, поемате и 
пропитото от лоши чувства съзнание на парт-
ньора си. Без изобщо да подозирате, допуска-
те тези чувства да работят във вас, наравно с 
вашите собствени.

Обяснявам ви точно как земният ви свят 
(който наричате „твърд”, но всъщност е енер-
гия на СЪЗНАНИЕТО) е комбинация от раз-
лични форми на съзнание – на лош нрав или 
на любов и радост, а те влияят на здравето и 
живота ви в добра или негативна посока. В 
зависимост от това, което създавате, оставяте 
такъв енергиен отпечатък върху нещата около 
себе си – колата, компютъра и всичко остана-
ло, което използвате през деня.

Вероятно ще попитате: „Как е възможно 
това?“ Възможно е, защото цялата Вселена, 
с всичките си галактики, е само СЪЗНАНИЕ 
– ЛЮБОВ и ИНТЕЛИГЕНТНОСТ в най-вис-
шата си форма, работещи чрез взаимодейст-
вията на ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА, който 
всъщност е „субстанцията“ на човешките ум-
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ствени способности и емоционални импулси, 
такива, каквито се възприемат в полето на 
земния живот.

Четете Писма 5 и 6, докато не ви стане аб-
солютно ясно, че нищо не е солидно. Всичко, 
което виждате, усещате и докосвате, всъщ-
ност са ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕТО, на-
правени видими чрез взаимодействията на 
електромагнетизма. Когато разберете това 
напълно и видите истинската роля, която иг-
раете в създаването на добро или лошо здра-
ве, на щастие или нещастие ЗА СЕБЕ СИ И 
ДРУГИТЕ, тогава може би ще се убедите, че 
единственият разумен път напред е да

СЛЕДВАТЕ ХРИСТОВИЯ ПЪТ… ПЪТЯ 
на БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ.

Как бихте могли да започнете да променя-
те обичайните си мисловни нагласи и да овла-
деете непокорните си емоции? Възможно е да 
го постигнете, като упражнявате силата на во-
лята си, но разчитайки на нея, вие се опирате 
на същото его-съзнание, което ви кара да губи-
те емоционалното си равновесие. Това е като 
да използвате захарен сироп, за да изтрие те 
следите от захарен сироп. Другата възмож-
ност е да се научите да контролирате егото си, 
търсейки начин да разпознаете и осъществите 
контакт с ИЗВОРА на своето БИТИЕ, който 
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нарекох „Отец“ (четете Писма 7 и 8).
Вие не сте сами. Чрез редовни молитви и 

медитации накрая ще се свържете с ОНОВА, 
което ще се окаже най-големият ви източник 
на добрини и утеха във вашия свят.

Без съмнение мнозина ще попитат дали 
Христос одобрява или заклеймява презерва-
тивите. Моят красноречив отговор е: „Нито 
една нова съзидателна идея не е произлязла 
от човешките мозъчни клетки. Хората, които 
изобретяват нещо ново, получават вдъхнове-
ние от Всемира, a всичко идващо оттам, може 
да се употребява в полза на творението.” Съз-
даването на презерватива е един от най-любе-
щите и прекрасни дарове и благословии, поя-
вили се на Земята, както вътре, така и извън 
пределите на брака. Той донесе облекчение на 
много жени, обременени от страстите на на-
стойчиви мъже. Той е средство да се спести 
страданието на нежеланите деца да съществу-
ват без да бъдат обичани. Безброй много та-
кива щяха да бъдат родени в бедност и да за-
гинат преждевременно. С появата на СПИН, 
презервативът реално се превърна и в начин 
да защитите партньора си.

Но въпреки това трябва да разберете, че 
има моменти от съществуването, когато е 
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необходимо да се осланяте на МОРАЛА. В 
Писмо 9 се посочва много ясно какъв е ИС-
ТИНСКИЯТ сексуален морал, истинската 
сексуална ДУХОВНОСТ и какво е благосло-
вен секс – нещо, за което Църквата няма ни 
най-малка представа.
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СЪЩЕСТВУВА ЛИ БОГ 
НАИСТИНА?

Върнах се, за да ви обясня на достъпен 
език как да преодолеете различните пробле-
ми, с които трябва да се справяте, докато сте 
на Земята. Правя го (чрез ума на своя Писар), 
защото тези, които действително са прегърна-
ли ИСТИНАТА, съдържаща се в моите Писма, 
и които се опитват да водят всекидневния си 
живот в съответствие с проникновеното раз-
биране на тайните на сътворението, накрая на-
мират огромно облекчение от предишните си 
тревоги. Те с радост откриват, че човечеството 
не е родено да бъде жертва на обстоятелства-
та. Знаят, че разполагат с истински надеждно 
СРЕДСТВО, с което да преодоляват трудно-
стите или да понасят неуспехите с вътрешна 
сила и дори с щастие.

Какво е това СРЕДСТВО? То е ИЗТОЧ-
НИКЪТ на цялото БИТИЕ – не Бог Йехова, 
описан в Библията, а ВСЕМИРНАТА СВЕТ-
ЛИНА на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, преживява-
на от действителните мистици. С течение на 
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времето хората, копнеещи да се потопят дъл-
боко в духовната ИСТИНА (не в религията), 
ще установят, че имат естествена способност 
за мистицизъм. Когато това се случи, повече 
няма да питат: „Съществува ли Бог наисти-
на?“. Ще знаят извън всякакво съмнение, че 
има величествена, всемирна ПЪРВОПРИЧИ-
НА – ВСЕМИРЕН ИЗТОЧНИК на БИТИЕ, 
от Който всяко нещо е приело индивидуална 
форма. В тази възхитителна ЕНЕРГИЯ НА 
СЪЗНАНИЕТО всичко живо и неживо е под-
крепяно и поддържано по време на цялото си 
съществуване… и завинаги. 

Осъзнавате ли колко удивително извисява-
що и възхитително вълнуващо е да открие те, 
че всъщност не сте обременена душа, жертва 
на обстоятелствата, родена да остане завина-
ги в същия коловоз, в който е вкарана още от 
раждането си, или в бездната, където е пад-
нала впоследствие? Разбирате ли колко е сти-
мулиращо да проумеете напълно и ясно, че 
ВСЕМИРНАТА СЪЗНАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ е 
била във вас през цялото време, тайно и тихо 
поддържаща растежа, храненето, изцелението 
и защитата ви от микроби; гарантираща под-
мяната на умиращите ви клетки; даваща до-
пълнителна сила на мускулите и сухожилията 
ви при по-високи натоварвания… И всички 
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тези възхитителни дейности в телата ви са се 
извършвали без никакъв принос от ваша стра-
на. Виждате ли, че ден и нощ сте били подкре-
пяни от нещо..., което не познавате? Учените 
могат да обяснят подобни функции, но не са 
в състояние дори и да предположат кой велик 
ИМПУЛС на БИТИЕТО ги задейства.

Аз мога да ви кажа, тъй като на Земята 
получих пълно просветление и се извисих 
през различни нива от СВЕТЛИНА, докато 
не достигнах до самите порти на ВЕЧНОТО 
РАВНОВЕСИЕ, в което нашата обща ПЪР-
ВОПРИЧИНА – ИЗТОЧНИКЪТ на цялото 
БИТИЕ – пребивава в ПРАЗНОТАТА на Покоя 
и Тишината. Познавам истинското естество на 
ПЪРВОПРИЧИНАТА, защото аз самият съм 
НЕЙНА почти съвършена индивидуализация.

ВИЕ и аз – Възнесеният Христос, познат 
по-рано на Земята като „Исус“ – ЗАЕДНО 
произлизаме от един и същ ИЗТОЧНИК, който 
нарекох „ОТЕЦ“, защото след просветлението 
си осъзнах, че ТОЙ е ИСТИНСКИЯТ БАЩА/
МАЙКА НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ. Човешки-
те родители са само посредници на съзидание-
то, чрез които ИЗВОРЪТ на БИТИЕ работи.

Повярвайте ми, защото знам отвъд всякак-
во съмнение и ви казвам искрено: дори човеш-
ките ви родители да ви разочароват, докато 



20

вървите ПО МОЯ ПЪТ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, 
– в крайна сметка ще установите, че ОТЦА 
ВИ е неизчерпаем ИЗТОЧНИК на подкрепа, 
изцеление, напътствия, неочаквани възмож-
ности, вдъхновение и радост. Където и да се 
намирате по Земята, каквито и затруднения да 
имате, пред каквито и унижения да сте изпра-
вени, каквото и безпаричие да ви преследва, 
дълбоко във вас, около вас и над вас имате 
ДУХОВНА ОПОРА, на която да разчитате с 
цялото си сърце и ум. АКО НЕ СЕ СЪМНЯ-
ВАТЕ, отговорът непременно ще дойде.

Много хора ще отхвърлят това послание 
и ще се присмеят. Истината е, че те живе-
ят в състояние на неверие. Но вие, които сте 
избрали минута по минута да следвате МОЯ 
ПЪТ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, ще се съгласите 
с думите ми, защото ще сте усвоили правил-
ния начин да медитирате – успокоявайки ума 
си и приемайки малко от Покоя и Тишината 
на Празнотата и Всемирното Равновесие (са-
мия Източник на цялото съзидание и съвър-
шенство) и по този начин черпите от НЕГО. 
Не позволявайте на никого да заклеймява или 
критикува посланието ми, докато той също не 
успее да успокои глъчката в главата си и не 
навлезе в Тишината. След такова преживяване 
нито един човешки ум не може да устои на по-
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вика на Божественото да търси ОНОВА, което 
му е дало живот и го е отгледало до зрялост.

Четете Писмо 1, за да разберете какво нау-
чих по време на просветлението си в пусти-
нята на Палестина. Когато сте възприели на-
пълно цялата ИСТИНА за съществуването 
и започнете да прилагате това знание в еже-
дневните си действия, както направих и аз, 
вие също ще откриете, че около вас започват 
да се случват чудеса толкова по-често, колкото 
по-задълбочено и по-пълно усвоявате и прак-
тикувате вечните Истини. 

За да осъзнаете изцяло своя ИЗТОЧНИК и 
истинската си връзка с НЕГО, четете Писма 5 
и 6 отново и отново, докато никога повече не 
си и помисляте да възприемате света си като 
твърда материя, а да признаете незабавно, че 
той е съставен единствено от ВЕЧНОТО СЪЗ-
НАНИЕ и величествените ИМПУЛСИ, из-
граждащи ЕСТЕСТВОТО на цялото БИТИЕ.
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ПРОГОНЕТЕ ЗЛИТЕ ДУХОВЕ
ХРИСТОС казва на достъпен език: „ЗАЩО 

ТРЯБВА ВИНАГИ ДА ГЛЕДАТЕ ПОД ЛЕГ-
ЛОТО СИ вечер, преди да заспите? Какво оз-
начава обикновено това във вашия свят?”. Оз-
начава, че когато сте били деца, понякога сте 
се страхували от зли духове, криещи се под 
леглото ви, и е трябвало да погледнете, за да 
се уверите дали наистина са там.

Когато ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ, 
трябва винаги да изследвате мислите си пре-
ди да заспите, за да разкриете страховете си. 
След като разберете дали имате такива и какви 
са те, трябва да си припомните, че както дет-
ското ви въображение е поставяло зли духове 
под леглото ви, така и сега, като възрастни, си 
представяте бедствия, които ИЗОБЩО НЕ Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се случат. Моля, обър-
нете внимание, казвам: „Изобщо не е задъл-
жително да се случат“, а не „Никога не може 
да се случат“. 

Изразявам се така, защото, каквито и да 
са „проблемите” ви, те остават такива един-
ствено в ума ви, докато не им посветите дос-
татъчно енергия и те се проявят като „видими 
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реалности“ в живота ви. Според състоянието 
на делата ви в момента, може би те са само 
сериозни ВЕРОЯТНОСТИ. Например, ако ви 
предстои уволнение от работа; ако не ви дос-
тигат пари до такава степен, че да не знаете 
как ще оцелеете следващата седмица; ако де-
тето ви изостава в училище или е изправено 
пред опасността да бъде изгонено – какъвто 
и да е проблемът, той не се превръща в ис-
тински, докато не се прояви. Междувременно 
остава само „ВЕРОЯТНОСТ“ за бъдещето, но 
вече ви кара да се свивате от страх и да ходите 
с натежало сърце. Но дори и страховете ви да 
се проявят като видими реалности в някакъв 
момент, дори и на самия ръб на катастрофата, 
знайте, че нещата може да се ПРОМЕНЯТ! 

ХОРАТА, които постоянно се ТРЕВОЖАТ, 
обикновено считат, че нищо ДОБРО не е си-
гурно или надеждно, а е валидно точно обрат-
ното. Ах, вие, скъпи мои, само ако можех да 
издигна съзнанието ви високо над света, да ви 
изведа отвъд видимата материя, в невидимото 
измерение на духовна съзидателност, където 
наистина всяко нещо започва своето прояв-
ление, тогава сами бихте могли да видите, че 
ИЗВОРЪТ на вашето БИТИЕ – единственият 
ви ИЗТОЧНИК на ДУХОВНА БЕЗУСЛОВНА 
ЛЮБОВ – е осигурил всичко необходимо, за 
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да задоволи потребностите ви. Но тъй като не 
сте наясно с реалността зад съществуването, 
създавате свои собствени липси и ограниче-
ния, болести и беди, като критикувате, оплак-
вате се, спестявате похвали за постиженията 
на другите, избягвате да им показвате чув-
ствата си и сте неохотни в щедростта си към 
тези, които живеят в нищета. За да разберете 
защо е така, четете Писмо 1, докато не осъз-
наете напълно ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО 
на своя ИЗТОЧНИК на БИТИЕ, който нарекох 
„Отец“, когато бях на Земята. 

Когато следвате ХРИСТОВИЯ ПЪТ – МОЯ 
ПЪТ, – знаете отлично и без никакво съмне-
ние, че вашата безусловна вяра и убеденост в 
Божествената Закрила ще ви изведат от непри-
ятностите и ще ви спасят от възможна загуба 
или болка. За да откриете защо хората, които 
наистина следват ХРИСТОВИЯ ПЪТ, прите-
жават такава вяра и убеждение, четете и преп-
рочитайте Писма 5 и 6, докато не осъзнае те 
напълно, че всичко, което можете да зърнете, 
усетите и докоснете, всъщност са само ИМ-
ПУЛСИ, направени видими благодарение на 
добрата работа на електромагнетизма. 

Когато ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ, 
знаете също (точно както и аз, докато бях на 
Земята), че има само някои неща, през кои-
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то трябва да преминете, защото са естестве-
ни последици от това, което сте извършили в 
миналото. Те са резултати от ваши предишни 
действия, които сега се завръщат под формата 
на необходими уроци, за да ви донесат духов-
но израстване..., от което произтичат духов-
ните благословения. НО..., когато наистина 
ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ, приемате 
урока без съпротива или негодувание, защото 
също като МЕН ЗНАЕТЕ, че ще ви бъде да-
дена сила и вътрешна хармония да преминете 
през него с възможно най-малко неудобства.

Четете Писмо 3, в което говоря за живо-
та си на Земята и за седмиците преди разпъ-
ването ми. Ще разберете, че „контролът над 
ума“ във всяка ситуация е единственият начин 
да постигнете качествено съществуване и да 
преодолявате препятствията в него.
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ОБГРАДЕТЕ СЕ С ЛЮБОВ
ОБГРАДЕТЕ СЕ С ЛЮБОВ, ПРЕВЪРНЕ-

ТЕ СЕ В ЛЮБОВ.
Както вече обясних, тази поредица от Пос-

лания ще бъде практична, конкретна и на дос-
тъпен език, за да достигне по-лесно до вас.

Знам, че веднага след като чуете Посла-
ние, свързано с „любовта“, може да реагирате 
с повдигане на рамене и да си помислите: „Да, 
така казват всички. Много е лесно да се твър-
ди, че Христос отправя послание за Любов – 
разкрийте ни нещо ново, нещо истинско!“.

Първото, което искам да изясня, е след-
ното: Има два вида любов – и двата напълно 
различни, защото възникват в две различни 
измерения на битието. Единият е Духовната 
– непостижима за вашето съзнание, докато то 
не премине през определени етапи на първо-
начално пречистване от егото. Вторият е чо-
вешката любов и няма нищо общо с Духовна-
та. Когато душата започне да се освобождава 
от Егото, тя оставя в съзнанието неотложна 
потребност да се отърве от бариерите, кои-
то я отделят от другите, и да се почувства в 
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духовна хармония с тях. Това е нейно висше 
състояние и сега вече ще срещне личен Учи-
тел, за да я преведе през различните етапи на 
умъртвяване на егото.

Ако помислите върху естеството на чо-
вешката любов, ще установите, че се основава 
изцяло на „желание за нещо, което носи удо-
волствие“ – лъскави дрехи, различни храни, 
по-представителен автомобил, нов партньор 
или къща. Ето защо тя изчезва с времето. Ако 
срещнете някого, който продължава да бъде 
дълбоко загрижен за благосъстоянието на 
партньора си след много, много години, пре-
карани заедно, трябва да сте сигурни, че ня-
кои негови аспекти са се издигнали в духовно-
то измерение и той черпи способността си да 
обича безусловно от по-висши нива. А когато 
се сблъскате с нагласата: „Вече не те обичам, 
искам друг!“, ще познаете, че е Човешка Лю-
бов, управлявана от гласа на Човешкото его. 
Подобно съзнание е напълно неспособно да 
каже нещо различно, защото такова е нивото 
на неговото лично духовно възприятие за ва-
шия свят и затова не бива да бъде съдено по 
никакъв начин.

Но ако поне един аспект от съзнанието ви 
вече е в духовното измерение, ще можете да 
отговорите спокойно и търпеливо на партньо-
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ра си: „Да, разбирам как се чувстваш. Постъ-
пи както смяташ за правилно при тези обстоя-
телства. Върви си с мир. Да ти помогна ли да 
опаковаш багажа си и да извикам такси?“.

Ако кажете нещо такова на ЧОВЕШКО 
съзнание, управлявано от егото, то ще из-
крещи: „Винаги съм знаел/а, че си к…, с… 
Не искам повече да виждам противното ти 
лице…“ или думи, предаващи сходно посла-
ние на гневно отхвърляне. ИЛИ ще извика: 
„След всичко, което направих за теб, така 
ли ми се отплащаш?“. ИЛИ ще заплаче и ще 
промълви: „Знаеш, че не мислиш това, което 
казваш.“ (въпреки че съвсем ясно сте предали 
намеренията си) и ще ви умолява да остане, 
докато го/я водите към изхода. (Споменах, че 
ще използвам разговорен език, за да достигна 
до вас! Моят Писар не подозираше какво въз-
намерявам да кажа, преди да започна Посла-
нието. Тя е шокирана.)

Мисля, че вече започвате да разбирате 
„езика на егото“, защото разпознавате „АЗ 
ИСКАМ“ или „АЗ НЕ ИСКАМ, ЗАТОВА ОТ-
ХВЪРЛЯМ“. И ДВЕТЕ ЧУВСТВА СА НА-
ПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНИ И ОПРАВДАНИ 
(според Всемирните Закони), при условие че 
не причинявате страдание на някого, ако се 
отдръпнете или избягате от него.
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Ако четете Писма 7 и 8, ще осъзнаете 
точно какво имам предвид под егоистична и 
ДУХОВНА ЛЮБОВ. Ще научите как да прео-
долеете Бариерите на егото и да осъществите 
контакт с вибрациите на БЕЗУСЛОВНАТА, 
за да можете да чувствате и изразявате истин-
ска, духовна, безрезервна Любов. Това е от 
съществено значение, ако имате намерение да 
Вървите по Христовия Път.
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НЕ СТЕ САМИ!
ХРИСТОС казва: „Дойдох да говоря на 

възможно най-достъпен език, за да достигна 
до тези, които все още не са открили или за 
момента не намират причина да четат моите 
ПИСМА.” В действителност ТЕ поясняват 
проповядваното от мен в Палестина и произ-
хода на съзиданието; ТЕ ще дадат на възпри-
емчивите хора начините да преодолеят всяка 
трудност, с която се сблъскват в ежедневието 
си. Може да ви звучи пресилено, но е истина. 
Тези Писма ви представят информацията, из-
вестна на великите Учители, показали, че са 
владеели „атомните състояния на съществува-
нето”, управлявайки елементите и създавайки 
храна и предмети от нищото. Аз също контро-
лирах елементите, изцелявах и сътворявах не-
обходимото. Успявах да го правя само защо-
то притежавах това дълбоко и скрито знание, 
което сега споделям с вас в Писмата си.

Не сравнявайте моите послания с посла-
нията на други. 

Всеки има уникална мисия и цел в живота 
си, а моята ИЗКЛЮЧИТЕЛНА цел е да ви дам 
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подходящите средства, чрез които да се издиг-
нете над настоящия хаос в своето съществува-
не – и нищо повече. Ето защо Посланията ми 
може да се повтарят, но те са предназначени 
единствено да ви вдъхновят и да ви помогнат 
да вземете решение да следвате ХРИСТОВИЯ 
ПЪТ – МОЯ ПЪТ, – колкото и трудно да ви 
изглежда това. Ще бъдете постоянни, защо-
то по него ще откриете награди, които ще ви 
докажат, че със сигурност изборът ви е бил 
правилен. Но няма да можете дори да стъпи-
те на Моя Път, докато не разберете напълно, 
че Вселената е СЪЗНАНИЕ-ОСЪЗНАВАНЕ, 
направено видимо чрез взаимодействието на 
електрическите частици и магнетизма. Това 
е обяснено подробно в Писма 5 и 6, но само 
четенето им няма да ви направи Учители. 
Истинският Учител е наясно, че ПРОИЗХО-
ДЪТ на цялото творение е ВСЕМИРНОТО 
СЪЗНАНИЕ и че ТО е Божественият Източ-
ник на Любовта и Интелигентността. За да 
бъдете истински Учител, трябва да разберете 
начина, по който е възникнала Вселената, да 
познавате отблизо действителната природа на 
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и да премахнете 
импулсите на егото дотолкова, че умът и емо-
циите ви да са напълно свободни от тях.

Когато достигнете това състояние на вът-
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решна чистота на мислите, чувствата и дейст-
вията си, без никога да изисквате от другите, 
но с охота и нетърпение да дадете и послед-
ното, което притежавате, знаейки отлично, че 
можете да имате всичко необходимо, тогава 
ще станете съвършено отворен канал на БО-
ЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – творческия 
Импулс в измерението на видимото съзидание. 
Придобивайки такава непорочност и чистота, 
ще живеете с вътрешна радост, спокойствие и 
безусловна любов; ще разбирате живите съз-
дания и трудностите, с които те се сблъскват, 
и ще чувствате незабавна и спонтанна обич и 
състрадание към всички. Ще се издигнете над 
света и милионите лични интереси, поквари, 
усещания за отчаяние, страх, отмъстител-
ност, омраза, клевети, клюки, отхвърляне на 
другите. Тези земни проявления около вас ще 
продължават, но вие няма да ги изпитвате. Ще 
чувствате само безгранично състрадание и 
любов към хората. Единственото, за което ще 
копнеете с цялото си сърце, е да ги НАУЧИТЕ 
на ИСТИНАТА ЗА БИТИЕТО. Ще направите 
всяка жертва с радост, за да им помогнете да 
Я разберат и да Я прилагат в мислите, словата 
и делата си. Ще го сторите, защото ще бъде 
болезнено за вас да знаете, че докато упори-
то следват същия начин на живот – с мнения, 
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чувства и реакции, подчинени на емоциите, 
– те само създават повече сходни нещастия, 
които всъщност биха искали да избегнат.

Когато хората най-накрая намерят пътя си 
през тресавището на хаотичното си мислене 
и емоционални реакции, ще открият, че това 
е единственият верен път към щастието. Ще 
бъдат изключително облекчени и благодарни, 
че са успели да преодолеят своя модел на по-
ведение, който преди това ги е въвличал в пре-
живявания, причиняващи болка и страдание.

Не се учудвайте и не се съмнявайте, че аз, 
действително аз, ХРИСТОС, ви говоря. Об-
ръщам се към вас (чрез посредничеството на 
напълно пречистените ум и сърце на своя Пи-
сар) и ви предавам необходимото познание, 
за да превъзмогнете тъгата и отчаянието от 
миналото. Дойдох да ви дам кураж и стимул 
за ново начало, като ежедневно медитирате и 
привличате в своето съзнание Божественото, 
дало ви съществуване.

Преди всичко искам да разберете, че не сте 
сами в борбата си за удобен и щастлив живот. 
Не сте сами в битката си за промяна на начи-
на си на мислене и усещане. Колкото повече 
разчитате на Божественото съзнание (дори да 
установявате само мигновен контакт), толкова 
повече привличате в своето един нов живот и 
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моменти на Интелигентност и Любов, които 
ще ви вдъхновят в още по-висока степен. За-
това упорствайте и НЕ ГУБЕТЕ КУРАЖ. Ос-
ланяйки се на мен, ще осъществите контакт 
с Христовото ми Съзнание и в крайна сметка 
ще чуете моите съвети или отговори, ако сте 
ми задали въпроси.

Помнете, че ви е нужно време, за да пре-
чистите мислите, емоциите и негативните си 
реакции към другите. Докато не се освободи-
те от своите най-дълбоки и най-тъмни чувства 
на гняв, язвителна критика, отхвърляне, неу-
довлетвореност и негодувание, няма да сте 
способни да чуете моя Глас. Не забравяйте, че 
за да доловите първия ми шепот в тишината 
на медитацията си или в моментите си на вът-
решен покой, трябва да направите промени в 
съзнанието си и трябва да сте напълно наясно, 
че ЛЮБОВТА е единственият път към свобо-
дата, а това изисква търпение и време.

Вие не сте сами. Ние, достигналите най-
вис шите нива на духовно развитие и до Бо-
жественото Съзнание, изпитваме към вас 
единствено Обич. Нашето най-силно желание 
е да се освободите от мъките и да напредвате в 
Светлината, Мъдростта и безусловната Любов.
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МОЯТА ИСТИНСКА МИСИЯ 
ХРИСТОС казва: „Знам колко е труден 

животът ви. Когато слизам от висотите на 
духовна Радост, за да осъществя контакт със 
земните нива, аз самият усещам промените на 
съзнанието си и чувствам натиск върху душа-
та си от тези тежки, обременяващи вибрации, 
както и от вашите мисли.”

Когато дойдох на Земята преди две хиляди 
години, моята Мисия бе да просветля умовете 
на хората, които бяха приели върху себе си и 
вътре в себе си една религия, отчасти езичес-
ка, отчасти мистична. Пропити от нея, те бяха 
арогантни и напълно убедени, че са народът, 
избран от Бога (Йехова), в когото пламенно 
вярваха, но който не съществуваше. Пророци-
те им говореха за своята мистична представа за 
някакво трансцедентално духовно Съзнание. 
Използваха въздействащ език, за да опишат 
този БОГ, и създаваха мисловни картини на 
величие и великолепие. Успяваха да постигнат 
и желания ефект на контрол над хората чрез 
страха им от наказания от Небесата, достига-
щи до тях като лични загуби, болести, лише-
ния, напасти и климатични катаклизми.
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Целта на живота ми като Исус в Палести-
на бе да науча евреите, че представата им за 
техния СЪЗДАТЕЛ е изцяло погрешна. Но фа-
натичната им привързаност към безценните 
им религиозни вярвания беше непоклатима, 
вследствие на което, вместо да постигна цели-
те си на Земята, бях разпнат заради тях.

За мен е невъзможно да се върна под каква-
то и да е форма – нито като дете, което не би 
могло да удържи мощните ми вибрации, нито 
като Небесно Създание, защото повечето хора 
не биха били способни да ме видят. Точно как-
то има неща, виждани и чувани от животните, 
но невидими за човешкото око, така и аз оста-
вам невидим за всички, които са на земните 
дължини на вълните. Следователно трябваше 
да подготвя ума на развита душа, приела чо-
вешка форма, която да предаде Посланията ми 
на света. Тези, които са достатъчно духовно 
развити да чуят, ще чуят. Онези, които все още 
не са готови, няма да успеят или няма да мо-
гат да ги приемат – за момента. Но всички вие 
вървите по възходящ път, който накрая ще ви 
изведе до най-извисените Небесни Царства.

И така, каква е истинската ми Мисия сега 
(чрез посредничеството на човешки ум)? 
Опит вам се да ви помогна да разберете напъл-
но начина, по който Вселената е била приве-
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дена във видимо проявление и съществува-
не. Това е най-важното послание, изпращано 
някога на Земята, тъй като преминава отвъд 
повърхностното познание и стига до най-дъл-
боката основа на цялото съзидание. Разглеж-
да ролята на хората в него – в изграждането 
на личността, здравето, взаимоотношенията, 
средата, преживяванията и събитията от жи-
вота им; обяснява причините за успеха или 
липсата му в ежедневието им; очертава сигур-
ния начин, по който да превърнат непрестан-
ните си провали в успехи.

С това Послание искам да привлека вни-
манието ви към вибрациите на съзнанието. 
С промяната на мислите ви, те също се про-
менят, тъй като са отговорни за видимото 
проявление на всяко нещо. Когато дървото е 
току-що отсечено, то все още е здраво и виб-
рациите му са с определена честота, но ако е 
лежало на земята в продължение на дълги го-
дини, тогава постепенно спадат и дървото ви-
димо загнива. Трябва да разберете, че външ-
ният му вид се променя единствено защото 
жизнеността и вибрациите му постепенно се 
понижават. Следователно трябва да ви е лес-
но да осъзнаете, че реалността на всяко нещо 
под слънцето всъщност се крие в основопола-
гащата енергия, която го поддържа, а не в него 
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самото, заради това, че може да бъде докосна-
то, видяно или чуто.

Същото важи и за вас. Първоначално виб-
рациите на здравото ви тяло са нормални. По-
късно, с износването и негативните ви мис-
ли, те започват да спадат до такава степен, 
че тъканта се променя – появяват се болести, 
чувствате се уморени и изтощени и вече не е 
толкова лесно да се придвижвате. След почив-
ка и сън те се възстановяват и отново усещате, 
че сте способни да продължите с ежедневните 
си занимания.

Всичко в съществуването е СЪЗНАНИЕ, 
видимо като различна материя – растения, жи-
вотни, хора, неодушевени предмети, елемен-
ти, камъни, метали, почви. Това, което сре-
щате, всъщност е съставено от електрически 
частици, вибриращи на определена честота и 
произвеждащи определени външни проявле-
ния. Променете драстично вибрациите на ня-
кое от тях, „инжектирайте” го с ново съзнание, 
и ще получите нещо друго, коренно различно.

По такъв начин, използвайки мощта на ви-
зуалното си въображение и вярата си, успявах 
да свържа електрически частици, за да създам 
храна. Когато си представите нещо, което ви е 
необходимо, и вярвате с цялото си сърце и ум, 
че този електромагнитен отпечатък ще при-
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влече към себе си компонентите, които ще го 
превърнат в реалност, в крайна сметка жела-
ното ще се прояви.

Това откровение е отдавна познато, но едно 
още по-голямо разкритие е било пренебрег-
вано: внимавайте какво създавате за себе си, 
особено когато нямате представа какво прави-
те. Пазете се от осъждане и критични мисли, 
които може да навредят на друго човешко съ-
щество и да се върнат, за да навредят и на вас. 
Пазете се от онези безразсъдни емоционални 
моменти, когато пожелавате на някого опре-
делени обстоятелства или събития. Разруши-
телните мисли предизвикват разрушителни 
последствия.

Смятате ли, че винаги ви върви наопаки? 
Ако отговорът е „да”, изследвайте отноше-
нието и емоциите си към другите. Помнете, че 
електричеството изпраща посланието, а маг-
нетизмът го връща обратно – понякога с лих-
ва. Не забравяйте, че когато гледате на нещата 
с тежко неодобрение или раздразнение, въз-
действате на естествените им вибрации, кои-
то ги правят такива, каквито са. Внимавайте 
да не би несъзнателно да разрушите стените 
на собствения си дом! Бъдете бдителни, дори 
когато се тревожите за времето – не се оплак-
вайте от дъжда и не казвайте, че бихте искали 
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да спре, защото това може да стане за по-дъ-
лъг период, отколкото ви се иска. Не роптай-
те срещу слънцето, пожелавайки си да вали – 
може да ви застигнат порои.

Когато ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ 
– МОЯ ПЪТ, – ще отнасяте всичките си проб-
леми към БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ 
(„ОТЦА“) и ще МОЛИТЕ за тяхното разре-
шаване или за удовлетворяване на нуждите 
по напълно подходящ начин. Тогава „ОТЦА 
ВИ“, който е неделимо свързан с вас, който е 
във вас и около вас, ще отговаря с правилния 
прилив на СЪЗНАНИЕ, за да облекчи затруд-
ненията ви.



41

КОГА ЩЕ СЕ СЪБУДИТЕ? 
Последния път, когато говорих с вас чрез 

ума на своя Писар, ви запитах възможно най-
ясно: КОГА ЩЕ СЕ СЪБУДИТЕ, КОГА ЩЕ 
ИЗРАСНЕТЕ И ЩЕ ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ 
ДА НАМЕРИТЕ КУРАЖ ДА ЗАХВЪРЛИТЕ 
СТАРИТЕ ВЪЗЛЮБЕНИ МИТОВЕ ЗА КЪР-
ВЯЩИЯ НА КРЪСТА ХРИСТОС, КОЙТО 
ПЛАЩА ГРЕХОВЕТЕ ВИ? Кога ще приеме-
те МОЯТА Истина, че аз, Исус, бях считан за 
заплаха за обществения мир и ЗАПЛАХА ЗА 
ЕВРЕЙСКИТЕ ВОДАЧИ, защото учех хората, 
че Бог е Любов? Говорех им за БОГ, Който не 
се нуждае от жертвоприношения! Казвах им, 
че ПРОШКАТА е от съществено значение, за 
да имат щастлив и благословен живот. В съ-
щото време евреите проповядваха „око за око“ 
и твърдяха, че техният БОГ ги праща да во-
дят Свещени войни срещу „езичниците“. Аз, 
истинският Христос, пък учех хората, че не 
трябва да се тревожат за чистотата на чашите, 
от които пият, а по-скоро да внимават какво 
излиза от умовете и устите им.

Онези, които притежават проницателност 
и разбиране, ще осъзнаят, че съм се върнал 
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да доразвия темата и да обясня ЗАЩО пре-
подавах принципите на живота, от които сега 
всички спешно се нуждаят, за да спасят себе 
си и планетата си от тотална катастрофа. Че-
тете Писмо 1, докато това ви стане абсолютно 
ясно. Четете Писма 5 и 6, докато проумеете 
напълно:

– че вие МИСЛИТЕ и ЧУВСТВАТЕ със съ-
щата енергия, от която е бил сътворен светът;

– че мислите ви са електромагнитни отпе-
чатъци, които впоследствие се проявяват като 
събития и вещи, за които сте копнели или от 
които много сте се страхували. ИЛИ се пре-
връщат в нещо, добро или зло, което сте при-
чинили на другите.

Не отхвърляйте тези Писма под претекст, 
че нямат връзка с вашия живот. Те обясняват 
точно и ясно защо ЛЮБОВТА е самата мате-
рия, от която са изградени телата ви. Когато 
таите в сърцата си гняв, негодувание и неприя-
зън, активно създавате негативни сили, които 
постепенно подкопават здравето и разрушават 
организма и живота ви.

Тъй като тези ПИСМА разкриват истин-
ската ПРИРОДА на „ОНОВА“, което е дало 
съзнателно съществуване на всичко видимо, и 
вашата връзка с НЕГО, с ТЯХНА помощ ще 
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успеете да промените себе си. Ще можете да се 
превърнете в такъв човек, до когото ще се рад-
вате да бъдете. Никога повече няма да се нуж-
даете от напомняне да се обичате и почитате.

Когато четете, препрочитате и ЖИВЕЕТЕ 
ежедневно с моите ПИСМА, ще се уважавате 
и цените спонтанно, естествено, РАДОСТНО. 
Ще ликувате заради СВОЯТА истинска същ-
ност и неизчерпаем творчески потенциал.

ТОВА НЕ Е НЮ ЕЙДЖ учение.

Моето ХРИСТОВО УЧЕНИЕ е и ще ос-
тане същото през вечността: „Отца“ – БО-
ЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – е този, който 
върши съзидателната си работа в мен и – ко-
гато превъзмогнете егото си – ще го направи и 
във вас. Тогава вие също ще се ПРЕВЪРНЕТЕ 
във Всемирна Любов.
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ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ НОСИ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ

ХРИСТОС КАЗВА: „ЛЮБОВ, ЛЮБОВ, 
ЛЮБОВ – единственият начин за изцеление, 
благоденствие, благополучие, истински успех 
и щастие.”

Знам, че считате разговорите за ЛЮБОВ за 
лицемерни или сантиментални; за съвет, кой-
то ще ви подтикне да „угодите“ на „Бога“, да 
„Му” се „харесате“, или ще ви направи „доб-
ри“, за разлика от „нечестивите“. Но това е 
начинът, по който са мислели вашите деди. 
Никога, в нито един момент от живота си в 
Палестина или по-късно, не съм отправял 
послание, че искам да ви помогна да станете 
„по-добри“ хора. Това е погрешно еврейско 
тълкуване на земните ми проповеди.

Сега подобни интерпретации трябва да се 
отхвърлят възможно най-бързо. Те замъгля-
ват вътрешните ви възприятия и духовното ви 
зрение; пречат на искрено търсещите духовно 
развитие да приемат ИСТИНАТА за БИТИЕ-
ТО – познанието, което ми даде възможност 
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да напусна пустинята в Палестина преобразен 
– като Учител и Лечител, контролиращ атом-
ните елементи. Дойде моментът онези, които 
са готови да усвоят същото знание, да започ-
нат да градят живот като моя, на който вече 
са способни. Затова умишлено създадох сред-
ство да достигна до света – изцяло отдаденото 
сътрудничество на моя Писар. 

Опитвам се да ви издигна над убеждения-
та, втълпявани ви от християнските църкви, 
които заслепяват духовното ви зрение:

ВЯРАТА, че сте създадени от „Бог“, който 
възприема Земята както директорът – своето 
училище, присъждайки черни кръстчета за 
лошо поведение или „златни звезди“ за доб-
ра работа;

Вярата в БОГ, когото невежите са възхва-
лявали хиляди години; БОГ, който изисква 
ПОДАРЪЦИ и СЛАВОСЛОВИЯ, за да „ГО“ 
разколебаят да изпраща наказания – напасти, 
болести, потопи, епидемии, смърт;

Вярата в БОГ, който се наслаждава на жерт-
воприношения на невинни птици и животни;

Вярата в БОГ, който би могъл да се помири 
със света, създаден от самия него, само чрез 
жестоката смърт на своя така наречен един-
ствен СИН.

Аз, истинският Христос, мога само да 
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кажа на християните по света: какъв образцов 
и великодушен БОГ сте си създали! БОГ за 
страхопочитание, но не и за благоговение!

Аз, истинският Христос, мога само да ги 
попитам: кое във вашата природа или характер 
ви подтиква в тази по-просветена епоха – на 
развиваща се братска любов – да се вкопчва-
те и ожесточено да защитавате старата Хрис-
тиянска Догма, където, логично погледнато, 
няма дори една доказуема истина, която би се 
понравила на разсъдливия ви ум? Създали сте 
си БОГ, на когото вие самите никога не бихте 
подражавали и за чието диктаторско поведе-
ние вашите държави са създали разпоредби и 
приели ЗАКОНИ за ЗАЩИТА на ЧОВЕШКИ-
ТЕ ПРАВА. С тях забранявате боя с пръчки в 
училищата, но в същото време продължавате 
да се придържате и да закриляте религия, в 
която всичко се върти около „тоягата“… 

„Вярвайте в Исус Христос или ще отидете 
в ада.“

Тъй като аз, ХРИСТОС, съм самата Все-
мирна ЛЮБОВ, моля, спрете да четете за мо-
мент и се опитайте да осъзнаете, че никога, 
абсолютно никога не бих направил такова 
изяв ление. Опитайте се да разберете, че наме-
сата ми чрез вашия Интернет бе неизбежна.

Сега ще ви оставя, за да ви дам време 
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да усвоите посланието ми. Препоръчвам ви 
Писма 2 и 3, в които описахме, доколкото ни 
бе възможно, истинската личност на Исус, 
който живя и бе разпнат в Палестина преди 
две хиляди години.
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ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕТО
ХРИСТОС казва: „Поддържайте Съзна-

нието си цяло, не го фрагментирайте.“

От първостепенно значение за вашето 
здраве, взаимоотношения, щастие и успех е 
да разберете напълно истинското естество на 
Съзнанието (четете Писма 5, 6 и нататък) и 
своето собствено уникално Съзнание. Тряб-
ва да ви стане абсолютно ясно, че това, кое-
то МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТЕ и ПРАВИТЕ, е 
„енергия на съзнанието“, формираща цялата 
материя на преживяванията ви. Тя е движеща-
та сила зад всичко, което се случва с вас, и зад 
всичко, което вършите. Тя е основата, върху 
която изграждате живота си, и източник на си-
лата, която ви дава устрем в ежедневието.

„Енергията на съзнанието“ е всичко, което 
СТЕ отвъд душата си в настоящия момент. Тя 
е пълният спектър на това, което можете да бъ-
дете и да направите тук и сега. Нейното състоя-
ние ограничава или насърчава благополучието 
ви. Следователно съдържанието на съзнанието 
ви, както и степента на духовното ви развитие, 
прозренията, възприятията, вярванията, стан-
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дартите за поведение, качествата на характера, 
знанията и моралът са вашите съкровища, с 
които градите живота си. Можете да го напра-
вите само въз основа на това, което сте в на-
стоящия момент, а всичко, което построите, ще 
бъде съставено единствено от елементите или 
„тухлите” на вашето съзнание – и нищо друго.

Ето защо, както стотици хиляди хора по 
целия свят вече разбраха, ако искате да проме-
ните своя живот, трябва първо да промените 
съзнанието си (Писмо 7 описва ясно как да го 
направите).

Когато шофирате, трябва да се уверите 
(ако сте разумни), че всяка част на автомо-
била ви е в изправност. И най-незначителни-
ят елемент, допринасящ за безпроблемното 
му функциониране, следва да бъде проверен 
– акумулаторът да е зареден, проводниците – 
свързани, свещите – почистени и регулирани, 
да имате достатъчно гориво в резервоара, мас-
ло – в картера и т. н. Затова, за да си създадете 
щастлив и успешен живот, трябва да полагате 
всекидневни усилия и грижи за различните 
елементи и аспекти от своето съзнание. Така 
ще помните и ще се опитвате да не бъдете 
критични и да не осъждате, защото това е раз-
рушително за другите и в крайна сметка ще 
се обърне срещу вас. Ще се стараете да кон-
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тролирате емоциите си, търсейки причините, 
поради които обектът на гнева ви се държи 
по този начин, и така ще се успокоите. Ще се 
стремите да намирате симпатични качества у 
всеки, когото срещате или виждате през деня. 
В противен случай несъзнателно ще излъчва-
те оскърбителна енергия, която ще бъде доло-
вена от другите и ще ги възмути.

Възможно е всички тези аспекти на съзна-
нието вече да са ви познати. Но сега искам да 
ви обърна внимание на опасностите от негово-
то фрагментиране. Точно това правите, когато 
казвате дори „благородна“ лъжа. Що се отна-
ся до грубата, тя е ужасяващо обидна както за 
вашето, така и за съзнанието на слушателя ви. 
Може да си мислите, че от нея няма никакви 
последствия, но когато лъжете, изпращате по-
ток от фалшива енергия, върху който очаквате 
останалите да изградят отговорите си. Подоб-
на засечка в съзнанието ви (понеже знаете, 
че лъжете) създава дупки в неговата материя 
и предизвиква насрещно недоволство, което 
пречи на здравето и щастието ви. Дупките 
представляват празнини в жизнената ви сила, 
която изразходвате за различни дейности и 
цели. Всичко това ще доведе до липса на енер-
гия и увереност при общуване, които хората с 
ненарушена и здрава тъкан на съзнанието из-
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лъчват, докато говорят с другите или просто 
оставят гласово съобщение. 

Създавате такова цялостно съзнание, ко-
гато се отнасяте към останалите така, както 
бихте желали те да се отнасят с вас. Затова 
спазвайте обещанията си или се уверете, че 
нарушаването им няма да причини ненужно 
неудовлетворение, нещастие или затруднение. 
Казвайте истината така, че да не засегнете 
слушателя си. Любовта винаги намира начин.

Не си „измисляйте“ истории, които ви пра-
вят герой (героиня) или жертва. Не преувели-
чавайте фактите по никакъв начин, тъй като 
ще изпратите събеседника си с лъжа в ума му. 
Това може да му навреди повече, отколкото си 
представяте. Никога, наистина никога, не ста-
вайте причина друг човек да се препъва или 
пада по всекидневния си път. Нека всичко, 
което мислите, казвате и правите да бъде хар-
монично цяло, ръководено от ума и сърцето 
ви, с любов и загриженост за благополучието 
му. Така създавате основата за пълноценен и 
щастлив живот за самите себе си. Оформяте 
такова съзнание, което лесно се настройва 
към Божественото.

И тогава се случват чудеса.
Ако не постигате успехи, изследвайте съз-

нанието си – държите ли на думата си?
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ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ
ХРИСТОС казва: „Не е достатъчно да сте 

загрижени за живота си на Земята. Трябва да 
бъдете еднакво загрижени и за своето бъде-
що съществуване и благосъстояние, след като 
преминете в следващите нива.” Там ще се озо-
вете в измерение на „Битието“, което повече 
от всякога е външно проявление на собстве-
ното ви съзнание, но в още по-голяма степен, 
отколкото земното. 

В настоящото си ниво на съществуване 
създавате своя уникална среда от материя-
та на цялостното си съзнание, но можете да 
участвате и в средата на ближния, когото сре-
щате или с когото живеете. Това означава, че 
когато сте на Земята, имате възможност да 
се преместите в по-приятна обстановка и да 
срещнете по-приветливи хора от онези, които 
обикновено привличате. Но такава несъвмес-
тимост води до противоречия и неудобства. 
Някои се чувстват неловко или се задушават 
от по-високите вибрации, на които се натък-
ват, и бързат да се върнат към по-нисшата си 
среда, където се усещат в „свои води”. Други 
са привлечени и родени в слоеве на съзнание, 
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които са несвойствени за тях, и спонтанно за-
почват да работят (дори още от детството си), 
за да се отдалечат и да се придвижат към по-
благоприятни за себе си нива, където ще имат 
възможност да преуспеят. 

Нивото на СЪЗНАНИЕ, на което умирате, 
е нивото, на което ще се върнете на Земята. 
Понякога човек с високи духовни възприятия 
може да бъде тласнат към прераждане в семей-
ство с по-ниски. Това е така, защото подобна 
среда ще укрепи осъзнаването му и ще пови-
ши духовната му издръжливост, докато още в 
младежките си години се бори да се върне към 
подобаващите си вибрации в земния духовен 
слой, а по-късно – и в следващия.

Точно както упражнявате недоразвитото 
си съзнание по време на преминаването си в 
друг свят, така отивате в по-висшите измере-
ния, отразяващи собственото ви състояние, 
когато, след многократно прераждане и уси-
лия, сте достигнали до определени духовни 
прозрения. Ще установявате, че вие и всички 
други хора, които срещате, сте от едно и също 
ниво на съзнание. Според закона за привлича-
нето ще бъдете въведени да живеете в усло-
вия, които са най-подходящи за вас и за които 
сте в състояние да допринесете по най-добрия 
начин чрез своята съзидателност.
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Ако към момента на преминаването си не-
чие съзнание е било злонамерено и ориенти-
рано към егото, човекът ще се прероди бър-
зо, тъй като усещането му за дискомфорт ще 
бъде непоносимо. Такива хора с удоволствие 
се връщат с друга идентичност на Земята, за-
щото условията на това ниво на съществува-
не изглежда са за предпочитане пред онези в 
астралния свят. Необходими са много прераж-
дания, преди душата да добие ясна представа 
за факта, че би избегнала незабавното връща-
не във вашето измерение единствено когато 
човешкият ум си постави за цел да се опита да 
извиси възприятията и съзнанието си до по-
поносима зона на комфорт.

Колкото повече хората са отделяли време 
да осмислят живота си, да трупат наблюдения 
за контрола на егото върху ума и чувствата си, 
да разберат какви щети са нанесли на другите 
и нещастието, което са им причинили; колкото 
по-извисено е съзнанието им преди преминава-
нето, толкова по-значителен духовен напредък 
ще постигнат. Усещането за изгарящо разкая-
ние е болката, която изкоренява господството 
на егото над умовете и сърцата им, докато мал-
ко по малко напускат този свят, осъзнавайки 
напълно, че ПЪТЯТ НА БЕЗУСЛОВНАТА 
ЛЮБОВ е единственият път, който трябва да 
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следват. Те изцяло разбират, приемат и знаят, 
че всички техни страдания – болести, лише-
ния, неуспехи, нещастия – се дължат на лип-
сата на ЛЮБОВ в подхода им към живота, към 
жизнената им среда и към другите. 

КРИТИКАРСТВОТО е най-голямото пре-
пятствие към вътрешното ви щастие, защото 
е силно разрушително. Когато съдите, това се 
отразява обратно в реалността ви, тъй като, 
както се казва, „каквото повикало, такова се 
обадило“. Критикуването на другите пречи на 
тяхното благоденствие, а когато наранявате 
някого, дори и в най-малка степен, действието 
ще се върне обратно при вас заедно с лихвите.

Така че, когато решите да следвате Христо-
вия Път, трябва да разберете, че това е път на 
безмилостен самоанализ и търсене на смелост 
да гледате на своите действия в светлината на 
ЛЮБОВТА, с желание да видите истината за 
собствените си мисли и емоции. Докато вър-
вите напред, става все по-лесно да започнете 
да възприемате правдата на другите – какво ги 
стимулира, какво ги мотивира, какво ги кара 
да допускат грешки във взаимоотношенията, 
работната среда и семейството си. Колкото 
повече им съчувствате и ги разбирате, колко-
то повече осъзнавате трудностите, които ги 
подтикват към необмислени действия, толко-
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ва по-извисени стават духовността, чувството 
ви на състрадание и любов към онези, които 
(както вече знаете) действително полагат ог-
ромни усилия в средата и обстоятелствата, 
които сами са създали за себе си. От такава 
позиция ще ви става все по-лесно да се изви-
ните, след което ще настъпи моментът, в кой-
то, виждайки ясно истината на другите, неза-
бавно ще прощавате и ще заличавате от ума си 
всяко напрежение и критични мисли.

Когато дойде времето, такъв просветлен 
човек, живеещ в мир и хармония с целия свят, 
ще премине нататък в състояние на пълно бла-
гословение и радост. Ще достигне Светлина-
та, без да поглежда назад към Земята. Ще ус-
танови, че най-после е навлязъл в измерение 
на Битието, в което се чувства удовлетворен 
и напълно спокоен. Не след дълго ще започ-
не да забелязва, че има още по-висши нива на 
съществуване и ще се заеме да подготвя, раз-
раства и разширява съзнанието си, за да усвои 
още по-извисените вибрации на Божествено-
то, превръщайки се във все по-съзидателен и 
лъчист проводник на БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.

Такива хора наистина въплъщават ХРИС-
ТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
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ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ
ХРИСТОС: „Когато бях на Земята в Па-

лестина, казвах: „ДОШЪЛ СЪМ ДА ВИ ДО-
НЕСА ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“. Дали 
някоя от християнските църкви някога е раз-
бирала истински това изявление?”

В човешките ви умове „По-плодотворен 
Живот“ може би означава повече енергия, 
жизненост, здраве, вероятно дори богатства. 
Но от моята гледна точка на ПРЕВЪРНАЛ СЕ 
във въплъщение на САМИЯ ЖИВОТ, имах 
предвид нещо далеч отвъд вашите земни въз-
приятия тогава. Знам, че сега е подходящият 
момент да се опитам да издигна съзнанието 
ви до по-висши нива на духовност, където ще 
започнете да съзирате ИСТИНАТА, която се 
опитвах да разкрия на евреите в Палестина.

ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ! С тези 
думи исках да поясня, че човешките ви въз-
приятия са ограничени. Всъщност, освен ако 
вече не сте стъпили на истински духовен път, 
търсейки Реалността на ОНОВА, което е дало 
форма и съзнание на цялото творение, вие сте 
в капана на своя господстващ „Повелител“ – 
Егото. То, ЕГОТО, сериозно ограничава раз-
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маха на земните ви представи и визия, тъй 
като ви принуждава да се фокусирате предим-
но върху собственото си щастие и оцеляване. 
Ще пожелаете да узнаете още за съществува-
нето и неговия произход само когато душата 
за първи път изпрати съобщение до човешко-
то си съзнание, че в живота има нещо повече 
от „собственото аз“. Тогава то започва посте-
пенно да се освобождава от дългото си подчи-
нение на егото и да си задава много въпроси 
за това, което се простира отвъд настоящото 
му познание.

В началото на търсенето си на по-задълбо-
чени знания за неизвестното вероятно ще бъ-
дете привлечени от някаква религия, тъй като 
от ваша гледна точка изглежда, че сред своите 
учения и мъдрост църквите би трябвало да па-
зят тайните на Извора на Живота. Това хрис-
тиянско раболепие към религиозното човешко 
господство, което твърди, че познава тайните 
на Вселената, е добра „забавачница” за отва-
ряне на съзнанието на ръководените от егото 
умове: „Прекланяй се пред Бога; не убивай; не 
кради; не прелюбодействай и не пожелавай же-
ната на ближния си; не клевети и не изричай 
лъжи; не завиждай на ближния си за неговите 
притежания“ и т.н. Всички тези правила са част 
от контрола на Царството на Егото и не се при-
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лагат в духовните измерения на душата, тъй 
като тя не знае нищо за такива земни импулси. 

Още първата заповед „Аз съм Господ, Бог 
твой“ (Изход 20:2 – б. пр.) е езическа концеп-
ция, защото именно ЕЗИЧНИЦИТЕ обожест-
вяват идоли, а ДУХОВНО ПРОСВЕТЛЕНИ-
ТЕ излизат отвъд тази елементарна човешка 
практика и започват да усещат Безкрайната 
Божественост, която надхвърля всички форми 
на съзнание на Земята.

Когато ставате членове на Църква (особе-
но ако е християнска или еврейска), първата 
инструкция, която получавате, е във всеки 
един момент да помните, че сте произлезли 
от велик ИЗТОЧНИК, дал ви индивидуалност 
и съзнание, поради което трябва да сдържа-
те Импулсите на Егото си. Така ви тласкат в 
две посоки – да се вкопчвате в притежанията, 
които смятате, че ще ви направят по-спокойни 
и по-щастливи, и да отхвърляте и да се защи-
тавате (дори физически, ако е необходимо) от 
това, което ви създава неудобства или считате 
за опасно за живота и благосъстоянието си.

С навлизането ви в религията внимание-
то ви незабавно бива насочено към Бога и 
започват да ви учат, че за да Му „угодите“ и 
гарантирате собственото си щастие, трябва да 
избягвате всички гореспоменати импулси на 
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егото. Но такова наставление също е продик-
тувано от егото, защото непризнатата зад него 
цел отново е да ви осигури благоденствие и 
сигурност.

Ако принадлежите към християнска църк-
ва, тогава обикновено ви се казва следното: 
„Ако не угаждате на Бога, вършите грях“. 
Както вероятно виждате, такова изявление 
налага тежки ограничения над способността 
ви да се радвате на живота. Ето ви поставени 
в мисловна клетка, обременяваща ума ви със 
злокобни предупреждения, че ако не угодите 
на Бога, ще съгрешите и неизбежно ще ви зас-
тигне наказание. Никой не споменава как да го 
разпознаете, НО ЗАПЛАХАТА ОСТАВА ДА 
ТЕГНЕ НАД ГЛАВИТЕ ВИ И НАД ВСИЧКИ 
В ПАСТВОТО.

Голяма част от хората са дълбоко угнете-
ни от това учение. То е тежко ограничаване на 
ЖИЗНЕНИЯ ИМПУЛС, който в най-пълния 
смисъл представлява безгранична РАДОСТ, 
ентусиазъм, смях, любов, спонтанност, усе-
щане за благоденствие и вроден оптимизъм, 
че битието никога няма да ви разочарова и 
ще имате достатъчно храна, напитки, дрехи и 
всичко необходимо, за да бъдете щастливи.

СЪЩЕСТВУВАНЕТО е активен поток 
съзнание, произлизащ от ВСЕМИРНОТО, 
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КОЕТО обединява и вдъхва живот на спящи-
те СЕМЕНА на растения, животни и човешки 
същества, давайки им тласък да растат според 
вътрешния план, който науката нарича ДНК. 
Това е истинският всемирен, вечен ЖИЗНЕН 
ИМПУЛС, който ви принадлежи по право още 
с раждането ви. Може да го видите при децата, 
преди техните невръстни умове, неотклонно 
напътствани от възрастните, да започнат да се 
чудят дали СЪЩЕСТВУВАНЕТО действител-
но е толкова сигурно, без болки и нещастия, 
както са си мислели досега. Бебетата инстинк-
тивно лягат по гръб, размахват ръце и крака и 
се радват: „ХУБАВО Е ДА СИ ЖИВ!“. При 
условие, разбира се, че са имали късмета да се 
родят в любещи семейства, които задоволяват 
всичките им потребности.

Но има един много по-дълбок АСПЕКТ 
ОТ ЖИВОТА, който всъщност ВСЕМИР-
НОТО СЪЗНАНИЕ активира, когато създава 
галактиките и самата Земя. Докато бях в Си-
найската пустиня в Палестина, ми бе дадено 
да го възприема и РАЗБЕРА ясно. Видях, че 
ИЗТОЧНИКЪТ на СЪЩЕСТВУВАНЕ, ИЗВО-
РЪТ на нашето БИТИЕ, винаги се проявява 
чрез всичко живо – от най-малката до най-го-
лямата, от теменужката до слона – по много 
необикновен и интелигентен начин. ТОЙ е 
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толкова последователен, че може да ГО нари-
чате ЕСТЕСТВОТО на ТОВА, което придава 
видима форма на цялото творение. НЕГОВА-
ТА ПРИРОДА също е и ИЗТОЧНИКЪТ на 
всички земни чудеса, на цялата радост, щас-
тие, лично удовлетворение и съзидателност.

Където и да се намират, живите същества 
– хора и животни – са подкрепяни буквално 
минута по минута от ЕСТЕСТВОТО, присъ-
що на нашия ИЗВОР на битие. Няма как да се 
избяга от това. НО никой не бе научен на тази 
велика ИСТИНА, докато не дойдох на Земята 
преди две хиляди години, а и по-късно, когато 
се върнах (чрез ума на своя Писар), за да раз-
крия огромната ѝ значимост. 

Не е нужно да преследвате здравето, щас-
тието или успеха, реализирането на мечтите 
си, защото ВСИЧКИ ТЕ са вече във вас, даде-
ни ви по право от вашия ИЗВОР на битие, от 
ИЗТОЧНИКА на ЖИВОТА ви. Тези неща, за 
които искрено копнеете и които съвсем спра-
ведливо жадувате, са ВАШИ, въпреки че не 
изглежда така, защото са скрити под всичките 
ви умствени структури, вярвания и мнения, 
създавани и предавани от предците ви и от 
предците преди тях.

Крайно време е вие (тъй като много от 
вас са способни да предприемат необходи-
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мите действия) да започнете фундаментално 
препрограмиране на ума си. Изкоренете ми-
товете, отхвърлете злите духове, страховете, 
отчаянието, негодуванието, безпокойството и 
се събудете! ИЗПРАВЕТЕ СЕ и ОСЪЗНАЙТЕ, 
че всички те са само в главата ви, породени от 
мисловната ви обусловеност, И СЕ ОТЪРВЕ-
ТЕ ОТ ТЯХ. Несъмнено смятате, че е по-лес-
но да се каже, отколкото да се направи, но ТА-
КАВА е ВЕЛИКАТА ИСТИНА на БИТИЕТО.

ВИЕ НЕ СТЕ САМИ.
Има учители, които проповядват пози-

тивно мислене. Аз никога не съм го правил. 
Казвах ви ясно, че ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО 
Е ВЪВ ВАС. Имах предвид, че този ЖИВОТ 
е извор на ВСИЧКО, което някога бихте мог-
ли да поискате, при условие че му позволи-
те да работи във вас, като изкорените изцяло 
съмненията си И ВЯРВАТЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ ВИ 
ДОНЕСЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ, РАДОСТ И 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ до такава степен, че да 
успеете да отървете умовете и емоциите си от 
старите мисли и чувства, породени от егото.

ТОВА имах предвид, когато казах: „Дошъл 
съм да ви донеса по-плодотворен живот.“

Дойдох – и идвам отново, – за да ви про-
будя за факта, че ЖИВОТЪТ вътре във вас 
подтиква преди всичко вашето израстване, но 
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развива и плановете, надеждите и очаквания-
та ви. Той ви дава цялото необходимо съдей-
ствие, за да може намеренията, желанията и 
мечтите ви да се реализират по правилен и съ-
вършен начин, който ще даде живот и на дру-
ги хора. ТОЙ се намесва в трудностите ви и 
ви носи изцеление, когато сърцето ви е тъжно 
или тялото – болно. ТОЙ облекчава нещастия-
та така, както лекува счупените кости. ТОЙ 
задоволява потребностите ви по съвършен на-
чин, още щом възникнат. ЖИВОТЪТ, за раз-
лика от човека, поддържа система на ред във 
всичко, което прави. 

Тези неща са „ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИ-
ВОТ“ – повече, отколкото някога сте си мечтали.

Проверете думите ми. Представете си ясно 
най-съкровеното си желание, отнесете го до 
Божественото Съзнание в безмълвна медита-
ция, ПОМОЛЕТЕ се и благодарете искрено, 
че го получавате. Молбата ви вече се изпъл-
ва с ЖИВОТ и ще се прояви по същия начин, 
както израства семето, когато го посадите и 
полеете. Изчакайте, благодарете непрестанно, 
че получавате, никога не се съмнявайте и ще 
ви бъде даден много ясен отговор.

Прочитайки настоящото послание, може 
би ще се зачудите защо въпреки молитвите и 
вярата си и въпреки че „всичко красиво и бла-
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готворно, включително и изцелението, са вече 
ваши“, все още страдате от хронично заболя-
ване или живеете в бедност. Това може да ви 
накара сериозно да се съмнявате в силата на 
истинската вяра. Искам само да кажа, че тя се 
среща относително рядко. 

Какво е ИСТИНСКА ВЯРА? 
Това е момент на поразително трансцеден-

тално убеждение, в който ЗНАЕТЕ, далече 
отвъд цялото негативно и боязливо неверие, 
че ЖИВОТЪТ е по-мощен, по-преобразяващ 
и по-съвършен в контрола си над елементи-
те на атома, отколкото може да бъде изобщо 
което и да е заболяване. Тогава, както стоти-
ци хронично и тежко болни хора са засвиде-
телствали през вековете, дълго жадуваното и 
невъобразимо чудо се случва – изведнъж усе-
щате приток на топлина и сила, може би виж-
дате Светлина, и преживявате единство на ума 
и тялото там, където преди е била болестта. 
Постижимо е. Може да дойде и след по-дълъг 
период от време, поради което да остане не-
забелязано, но като резултат от непрестанната 
вяра, то все пак идва, също както и бързото 
спонтанно изцеление. Чудесата на „задоволя-
ване на потребностите“ настъпват много по-
често, отколкото осъзнавате. 
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Стремете се да ВЯРВАТЕ, молете се за 
ВЯРА и когато най-малко очаквате, ще ви 
бъде дадена. Старайте се да бъдете съвърше-
но последователни в усилията си да откриете 
и осъществите контакт с Божественото и той 
със сигурност ще ви бъде подсигурен. Това е 
Закон на Съществуването: ИСКАТЕ ЛИ, ще 
получите; ТЪРСИТЕ ЛИ, ще намерите; ПО-
ЧУКАТЕ ЛИ, ще ви се отвори.

Намерете утеха. Вярвайте!
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АКО ВЯРВАТЕ...
ХРИСТОС КАЗВА: „Слизам сред вас в 

определени моменти, за да ви говоря на дос-
тъпен език (чрез посредничеството на своя 
Писар) и да се опитам да ви пробудя за осъз-
наването, че всичките ви беди, нещастия и 
ограничения идват от самите вас.” Това е така, 
тъй като мис лите ви произтичат от присъщите 
черти на характера ви и всичко, което прежи-
вявате, е тяхно проявление.

Мнозина твърдят, че притежават „Сила“, 
но аз се опитвам да ви дам „Най-мощната“ Ис-
тина във Вселената. Тя буквално ИЗГРАЖДА 
или РАЗРУШАВА вашето съществуване, здра-
ве и притежания, взаимоотношения и щастие.

Редица популярни телевизионни преда-
вания се стремят да помогнат на хората да 
променят своите възприятия, нагласи, мисли, 
думи и действия, за да водят по-градивен и по-
радостен живот. От човешкия ум се изисква 
да изнамери достатъчно енергия и воля, за да 
премахне собствените си погрешни поведен-
чески модели. И тъй като МИСЛИТЕ възник-
ват от вродени, но и от планетарни вибрации, 
това е много трудно постижимо и малцина са 
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хората, които успяват.
Има и друг път, който гарантира на всич-

ки, които го следват неотклонно и с вяра, че 
ще съумеят да внесат повече успех и радост в 
живота и емоционалното си състояние. Това е 
ХРИСТОВИЯТ ПЪТ, който очертах в Писма-
та си, чрез специално подготвения ум на своя 
Писар. Откакто бяха публикувани, много хора 
се опитват да живеят според Истината, съдър-
жаща се в тях. Споделят за големи промени в 
себе си, битието и средата си.

Следването на ХРИСТОВИЯ ПЪТ дава 
неизмеримо повече, отколкото едно обикно-
вено подобряване на отношенията с другите. 
То води до продължителна, макар и скрита, 
положителна промяна на вашето съзнание – 
след известно време ще установите, че съвсем 
инстинктивно реагирате по-леко, по-радостно 
и по-градивно на външните дразнители. Ще 
откриете, че онова, за което искрено сте коп-
нели, най-накрая се проявява в живота ви. Ще 
понасяте изпитанията си по-лесно и ще бъде-
те по-уверени в крайния успех. Ще констати-
рате спонтанно, че отхвърляте с отвращение 
критичните мисловни модели, които сте из-
ползвали преди. Ще се чудите как изобщо сте 
могли да се отдавате на подобни разрушител-
ни разсъждения спрямо другите. Вашата лич-
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на промяна вече няма да бъде ежедневна бит-
ка – ще установите, че някаква Супер Сила, 
Жизнена Сила или Божествено Съзнание про-
никва спокойно и безмълвно в умовете ви и ви 
помага да намерите ново ЩАСТИЕ.

Моите Писма към света са изключително 
важни, спешни и незаменими за онези, кои-
то могат да ги разберат. Те навлизат дълбоко 
във вече известните научни факти, но и оти-
ват далеч отвъд тях, разкривайки истинската 
ПРИЧИНА за възникването им. Те са жизнено 
важни и защото разбиват стари митове, които 
ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ХО-
РАТА, ТЪРСЕЩИ ДУХОВНАТА ИСТИНА. 
Изследват така наречените мистерии на сът-
ворението и живота. И това, което е от първо-
степенно значение – описват ясно произхода 
и истинското естество на Егото и правилния 
начин да бъде преодоляно, когато пречи на 
най-висшите интереси на „Аз”-а. ПИСМАТА 
очертават и произхода на съзиданието, и „суб-
станцията“, от която всички творения са прие-
ли форма и битие.

Ако вярвате, че „Исус“ наистина е живял 
някога в Палестина, то силно се надявам да 
бъдете достатъчно непредубедени да прие-
мете, че аз действително се върнах (чрез под-
готвения ум на своя Писар), за да се обърна 
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директно към вас в най-важния момент от ис-
торията на вашия свят. Ако изобщо не вярвате, 
за съжаление, не мога да изпратя вибрации-
те на духовното си съзнание, за да навлязат в 
клетките на мозъка ви, да променя мислите ви 
или да отворя възприятията ви. Ако направя 
това против волята ви или без вашата покана, 
ще го увредя трайно. 

Ето защо, докато чрез житейския си опит 
не започнете да отстранявате умствените си 
прегради, няма да успеете да приемете вели-
ките ИСТИНИ, съдържащи се в моите Писма. 
Въпреки това вие също ще бъдете толкова об-
гърнати от сиянието на Духовната ми Мисъл, 
както и всички останали, които с удоволствие 
слушат, чуват и следват думите ми. Винаги 
съм на ваше разположение, но в същото време 
неверието ви пречи да получите цялото духов-
но проникновение, което се излъчва от мен.

Вие, които вярвате, бъдете сигурни, че моя-
та Истина, която описах възможно най-ясно 
чрез своя Писар, е реална и неоспорима, защо-
то е Истината, дадена ми в палестинската пус-
тиня. След като Я получих, МОЖЕХ ДА СЕ 
ВЪРНА И ДА ЗАПОЧНА ДА ПРОПОВЯД-
ВАМ И ЛЕКУВАМ.

Умолявам ви, СЪБУДЕТЕ СЕ! Елате при 
мен за утеха, духовно прозрение и емоцио-
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нална сила. Аз съм истински жив в Небесни-
те Царства.

Медитирайте, отворете сърцата си за Бо-
жественото Съзнание и получавайте Негово-
то изцеление, Неговите напътствия и духовна 
мъдрост. Имайте предвид обаче, че това може 
да стане само ако наистина вярвате, че сте 
способни да осъществите истински контакт с 
мен и Безкрая. А щом ВЯРВАТЕ, трябва само 
да поискате – БЕЗ НИКОГА ДА СЕ СЪМНЯ-
ВАТЕ – и ще ви бъде дадено.

Моят най-съкровен копнеж е да се вслушате 
в тези думи, да прочетете Писмата ми, да ги ос-
мислите задълбочено и да приложите на практи-
ка всичко, на което ви учат! Мечтая да изпитате 
истинско щастие, истинска духовна сигурност, 
истинско удовлетворяване на потребностите си, 
без никакви несгоди и затруднения.
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СПЕШНО ПОСЛАНИЕ ОТ 
ХРИСТОС

ХРИСТОС казва: „Идвам при вас чрез ума 
на своя Писар, защото има нещо СПЕШНО, 
което трябва да ви кажа!”

Обичайте враговете си; прощавайте на 
тези, които злоупотребяват с вас; молете се 
за хората, които злословят по ваш адрес… И 
ако не успеете със собствени сили, потърсете 
всички възможни средства да го направите със 
силата на духа – Божественото Съзнание. МО-
ЛЕТЕ СЕ, МЕДИТИРАЙТЕ и искайте помощ. 
Ако постоянствате, тя ще ви бъде дадена.

Ако егото ви връща неуморно все надолу 
към злобата и гнева и подсилва доводите ви 
защо трябва да обвинявате някого, който ви 
е засегнал дълбоко или ви е наранил физи-
чески, медитирайте отново и отново, търсете 
проникновение и освобождение от дилемата 
си, молете се всички смущаващи и натрапчи-
ви мисли на ярост и отмъстителност да бъдат 
снети от вас…

НЕ за да угодите на Бога,
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както ви учат църквите,
а за да се предпазите от ответния удар на гнев-
ните си разсъждения, тъй като те ще отскочат 
и ще се върнат обратно в живота ви, като ви 
донесат нови бурни вълнения и допълнителни 
кавги и спорове, които ще се наложи да прео-
долявате. ЗАЩОТО, каквато и да е мощта на 
вашето възмущение, тя ще изпрати електри-
чески поток на съзнание директно към този, 
който ви е наранил. В определен момент пото-
кът ще промени курса си и ще се върне обрат-
но при вас като бумеранг. 

Трябва да знаете, че електрическото поле 
създава сходно магнитно – двете винаги 
действат заедно. Така че ВСИЧКО, КОЕТО 
ИЗЛИЗА, В КРАЙНА СМЕТКА ВИНАГИ СЕ 
ВРЪЩА. Това е научен закон за съществува-
нето, макар самата наука все още да не приз-
нава, че електрическото поле захранва мозъка; 
че то е импулсът на съзнание за „Започване 
на Действие“ в него; че е елемент на съзна-
нието. А двуполюсният Магнетизъм захранва 
емоциите при хора и животни, „привлича“ и 
„отблъсква“; той е импулсът на човешката лю-
бов и импулсът на омразата; той се усеща от 
всички живи същества като емоция (чувство). 
Описах тази Истина изцяло в Писма 5 и 6.

Нещо повече – научната медицина вече 
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знае (разбрах го много добре преди две хиля-
ди години в Палестина), че всички породени 
от мозъка ви мисли се спускат в хипофизната 
жлеза през хипоталамуса и така съдържащи-
те се в тях негативност и емоционални травми 
(ниските вибрации) се предават на органите, 
кръвта и цялото тяло, причинявайки изчерпва-
не на енергията и евентуално – болест. Това е 
феноменът, признат от медицинската общност, 
който води до психосоматични заболявания.

Когато живях в Палестина, казвах на хора-
та да не се притесняват какво влиза в устите 
им (от неизмитите чаши), а по-добре да обър-
нат внимание какво излиза от тях1. Пояснявам 
написаното в евангелията на Новия Завет със 
същите думи, които използвах, за да се обърна 
към евреите, но те нямаха ни най-малка пред-
става какво се опитвах да им предам.

За съжаление, и днес различните „христи-
янски“ църкви са също толкова невежи, колко-
то бяха и навремето. Как биха могли да разбе-
рат това, без да са преживели просветлението, 
което аз получих в Пустинята и което озари 
ума ми и отпечата в съзнанието ми духовното 
познание за произхода на съзиданието и зако-
1) Евангелие на Матей, 15:11: “не това, що влиза в 
устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, 
то осквернява човека.”
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ните на съществуването?
Но ВИЕ, които живеете в съвременния свят, 

сте имали безброй Учители, идвали на Земя-
та, за да ви обяснят научните факти, а също и 
мистици, които са ви въвели в метафизичните 
духовни истини. Те са ви подготвили за моите 
Писма, които съдържат най-висшата Истина 
от всички – действителната Природа на Източ-
ника на вашия Произход, който наричате Бог, 
и Всемирните Закони на Съществуването.

Сега искам да помислите за ужасните и въз-
мутителни дела, извършвани от някои хора във 
вашия свят, въпреки всички тези Учители по 
различни аспекти на Истината, които сте има-
ли. Продължаващите кръвопролития в Ирак 
(Посланието е получено около 2004 г. – б. пр.) 
са пример, който би трябвало да ви накара да се 
замислите дълбоко върху вероятния ефект на 
бумеранга след подобни разрушителни дейст-
вия. Искам да разсъждавате за ситуацията от 
духовна гледна точка, която не ОСЪЖДА, и 
да видите „истината“, присъща на мислите и 
действията при тези обстоятелства. 

В конкретния случай става дума за човек, 
Саддам Хюсеин, който беше решен да поеме 
властта в Ирак и да донесе мир и благоден-
ствие на своя народ. Тъй като не беше развит в 
истинската духовност, той използваше най-су-
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ровите и най-жестоките методи да контролира 
нацията и да накара хората, които му създават 
проблеми, да замлъкнат. От своя страна, въс-
тавайки срещу него, те също използваха наси-
лие, а той им отвръщаше по сходен начин.

Саддам беше тираничен диктатор с малка 
група привърженици на същото умствено и 
морално равнище – техните духовни вибра-
ции (въпреки всичките им молитви и религи-
озни церемонии) бяха възможно най-тъмните, 
гъстите и ниските във вашия съвременен свят. 
Хюсеин и необузданите му хора взаимно се 
заслужаваха.

Иракският народ го толерираше, някои 
дори му се възхищаваха и го аплодираха, за-
щото той поддържаше мира в една нестабилна 
нация и ѝ даваше възможност да води ежеднев-
ния си живот възможно най-спокойно, докол-
кото вродената ѝ агресивност го позволяваше.

После Саддам Хюсеин загуби подкрепата 
на САЩ, РАЗГНЕВИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ 
ИМ – също толкова подвластни на егото – и те 
решиха да го накажат, като му наложат санк-
ции. По-късно хуманитарният импулс подтик-
на създаването на системата „Петрол срещу 
храни“, която помагаше на гладните в Ирак и 
даде на Америка достъп до петрола, от който се 
нуждаеше. Но тази мярка беше тежък удар вър-
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ху гордостта на Хюсеин и не облекчи нацио-
налния недостиг на луксозни и всекидневни 
стоки, от които се ползваха съседните държави. 

Искам вие, хората по света, да помислите 
със съпричастие за огромните количества него-
дувание, омраза и мъка, породени от действия-
та на един народ, разполагащ с Изобилни Бо-
гатства, въоръжение, обучени войници, моряци 
и пилоти. Искам да разберете, че такава НА-
ЦИОНАЛНА ЕМОЦИЯ се превръща в разру-
шителна „жизнена сила“ с колосална величина.

Сигурно е, че НЯКОЙ, който наистина е 
тръгнал по ХРИСТОВИЯ ПЪТ – МОЯ ПЪТ, – 
никога не би следвал подобен садистичен курс 
на действие. Изправен пред необходимостта да 
се справи с иракския диктатор, един ръководи-
тел, познаващ духовните и научните Закони на 
Съществуването, би събрал просветлени хора, 
за да медитират и да се помолят за напътствия. 
Моят съвет със сигурност щеше да бъде да се 
организира среща със Саддам и да се изтък-
не трагедията, до която би се стигнало накрая, 
заради безизходицата между двете страни. 
Вместо да се държи „властнически” с Хюсе-
ин и да го заплашва с война, един просветлен 
ръководител би помолил него и съветниците 
му да изготвят документ, едно споразумение, 
въз основа на което двете държави биха могли 
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да живеят в разбирателство и което би могло 
да насърчи разработването на програма за рас-
тежа и националното им развитие. След това 
би се запознал с иракските предложения за ус-
тановяване на мир и хармония, би ги обсъдил 
спокойно и с искрено желание да се постигне 
благоденствие за всички, би призовал своите 
просветлени съмишленици да медитират и да 
му предадат новите си идеи, ПОЛУЧЕНИ ПО 
ВРЕМЕ НА МЕДИТАЦИЯТА.

Така хората, управлявани от Саддам Хюсе-
ин, щяха да бъдат постепенно освободени от 
хватката на един тиранин; самият той щеше да 
види ползите на мирния подход пред агресив-
ния, а арабските държави щяха да бъдат впе чат-
лени от успеха на начинанието. Това също би 
подтикнало мюсюлманите да преосмислят на-
чина, по който понастоящем тълкуват Корана.

Но кой е всепризнатият и общоприет СВЕ-
ТОВЕН ПОДХОД? Какво е постигнал до днес 
„Човешкият Дух“ – Човешкото Его? Помисле-
те дали би могло да има някаква трайна полза 
от следното поведение: Мирна нация, мирни 
хора, вече лишени от нормални търговски от-
ношения с другите народи, са бомбардирани 
всяка нощ. Техните сгради, предлагащи раз-
лични услуги и построени с големи усилия и 
много средства, са разрушени. Нощ след нощ 
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невинни хора, подложени на терора на бомби-
те, се питат: „Къде ще паднат? Кой ще бъде 
ударен? Ще ни намерят ли в отломките? Ще 
загубим ли член от семейството? Всички ли 
ще бъдем убити?” Какво са направили те, за 
да заслужат такова ужасяващо изпитание, ос-
вен че са се опитвали да живеят щастливо, до-
колкото биха могли под властта на един тира-
нин, мразен от Съединените щати?

Преди това един друг деспотичен фанатик 
изпрати самолети да разрушат кулите-близна-
ци на Търговския център в Ню Йорк. Мощен 
вик на ярост, гняв и отмъщение се изтръгна 
от американския народ. В атентата те загуби-
ха много близки и обичани хора. Всяка година 
някои християнски църкви отслужват литур-
гии в памет на загиналите и така в потопа от 
скръбни мисли за тях се влива и огромно ко-
личество сълзи.

Спрете се за момент на „християнските 
литургии“ – споменава ли се нещо в тях за 
ПРОШКА към онези, които са послужили 
като инструмент на разрушението? Американ-
ците проливат ли сълзи за невинните жертви 
на градушката от бомби, изсипвани нощ след 
нощ без друга основателна причина, освен 
ярост ната омраза към Хюсеин? Отслужват 
ли се литургии за загиналите иракчани? Дали 
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изобщо им е хрумвало, че са убити невинни 
хора, които не са имали никаква закрила от 
ужасяващите американски оръжия и които 
никога не са им навредили?

Помислете само каква тежест на натру-
пано емоционално нещастие е отприщена от 
цялото това безмилостно и арогантно разру-
шение на друга държава, което даде свобода 
на бунтовническите групи, контролирани от 
Хюсеин, и въведе най-отвратителния начин 
на изтребление – самоубийствените бомбени 
атентати. Всеки път, когато избухне бомба, е 
отнет живота на невинни хора. Американците, 
които подкрепиха войната в Ирак, трябва да 
осъзнаят, че тяхното съдействие направи тези 
самоубийствени атентати възможни.

Разбирате ли какви огромни емоционални 
вибрации на неописуем ужас, омраза, отмъ-
щение и възмездие са отприщени и сега са на-
сочени към САЩ? Как предполагат американ-
ците, че цялата тази „Енергия на Омразата“ 
ще се прояви срещу тях? Ще се прояви като 
смърт и разруха – закон на съществуването, в 
който дори „християнските“ църкви претен-
дират, че вярват.

Където няма ПРОШКА, има възмездие 
под формата на Причина и Следствие. Пълна-
та, искрена и ЛЮБЕЩА ПРОШКА разсейва 



81

жестоките енергии на омразата. Без прошка, 
те ще набират сили от непрестанното недо-
волство на опонента.

Прочетете посланието „Пукнатините във 
вашата планета“ и отново си задайте въпроса: 
Как ще се прояви този ужасяващ заряд от ом-
раза? Кои американци ще бъдат – РАНО ИЛИ 
КЪСНО – негови мишени?

Затова ви казвам ясно: където и да се на-
мирате – в своя дом и общност, в своя град, 
регион и държава, – ПРОЩАВАЙТЕ на всич-
ки, които са ви наранили по някакъв начин, 
повече или по-малко. Нека тази дума отеква 
по цялата ви Земя чрез всички възможни сред-
ства, които имате. И ако не можете да прос-
тите лесно, защото егото ви не позволява, от-
несете болката и гнева си към Божественото 
Съзнание (което нарекох „Отец“, когато бях в 
Палестина) и помолете за прилив на Духовна 
Насочваща Сила, която внимателно да облек-
чи и премахне бремето от умовете ви.

Вашите религии ще ви кажат ли това? Не, 
те не го направиха, докато живях в Палестина, 
няма да го направят и сега. В действителност 
хората, които заемат най-високите постове в 
най-силните нации и които причиняват най-
ужасяващите щети по света, се приемат от 
религиозните водачи на различните „христи-
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янски“ църкви с помпозност и церемонии, ус-
мивки и ръкостискания. Слепци стискат ръце-
те и дават благословията си на други слепци.

За да чуете ИСТИНАТА, ТРЯБВА ДА 
ДОЙДЕТЕ ДИРЕКТНО ПРИ МЕН. Аз дейст-
вително съм жив и всемирен в същината си. 
ЕЛАТЕ и аз ще чуя вашия зов, и ще му отго-
воря с любов.

Имайте куража да тръгнете по ХРИСТО-
ВИЯ ПЪТ и да следвате Ученията, които до-
несох на света с Писмата си. Те ще ви пока-
жат как да останете в хармония и съгласие със 
ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО. Ще ви 
помогнат да влезете в хармония и със самата 
Вселена. Тогава всичко ще следва посоката 
към постигането на вашето най-възвишено 
добро, най-велико щастие и закрила.
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ИСТИНСКОТО ЦАРСТВО 
НЕБЕСНО НА ЗЕМЯТА

Това са думи на Христос от Януари 2006 г.
Бих искал да можете да видите и усетите 

света такъв, какъвто той наистина би могъл 
да бъде за вас. Този жив свят – цялото творе-
ние – трепти от радост. Той е създаден с ЛЮ-
БОВ, проектиран е с ЛЮБОВ, за да отговори 
на личните потребности на всяко същество, 
еволюирало през милионите години същест-
вуване. Само да можехте да почувствате тази 
велика радост и искряща ЛЮБОВ, докато се 
разхождате в градината си или сред природа-
та. Само да можехте да навлезете в съзнание-
то на едно величествено дърво, стоящо високо 
и изправено, разгръщащо клони за птиците, 
за да кацнат върху тях и да свият гнездата си. 
Само да можехте да навлезете в съзнанието на 
птицата, когато намери най-удобното място 
за гнездене; да изпитате удоволствието ѝ и да 
усетите любовта ѝ към дървото, което ѝ оси-
гурява дом и сянка.

Взаимна обич протича между всички живи 
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същества – растения, насекоми, птици, живот-
ни, риби – и тяхната среда. Само хищници-
те се поставят извън това любещо съзнание. 
Наблюдавайте очите им – без изключение – и 
сравнете тяхната жестока напрегнатост с уми-
ротворението в очите на кротките тревопасни; 
вижте свирепото излъчване на едните и спо-
койствието на другите. Както казвах, когато 
живеех на Земята: „Очите са прозорци към 
душата“, но вие не разбирате, че те излъчват 
към света вашите качества и вътрешното ви 
съзнание, като благославят това, което виждат, 
или го карат да вехне заради лошия ви нрав.

Когато сте изцяло и единствено на ниво-
то на човешките вибрации – подвластни на 
своите мисли и обичаен изказ, на постоянни-
те си преценки на хора и явления, – вие сте 
неспособни да вземете участие в РАДОСТТА 
от СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която спонтанно 
изпълва съзнанията на всички миролюбиви 
живи твари и която те усещат (освен ако суша-
та не ги е лишила от прехрана). Вие обаче не 
можете да я почувствате, защото умовете ви 
са се развили въз основа на логиката и разума 
и действате според своята воля, въображение, 
желания и его. Цялата тази мисловна дейност 
блокира духовния аспект на ума ви (в най-
горната част на главата); пречи на шестото ви 
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чувство да влезе в контакт с красивия свят, 
в който живеете и който никак не разбирате, 
дори смътно. Можете да виждате телата и 
действията на насекоми, птици и животни, но 
не можете да навлезете в съзнанието на тяхна-
та предимно невинна и непокварена жизнена 
сила. Може би смятате, че то вероятно е като 
вашето, но грешите – всички живи същества, 
с изключение на хората, следват своята интуи-
ция и общуват по начин, който е невъзможен 
за вас. Да, те общуват много ясно и на дълги 
разстояния и заедно се радват повече, откол-
кото можете да си представите.

Само Отшелникът, който седи със своята 
паничка за подаяния и медитира, може да се 
издигне в безкрая и да усети радостта и ве-
личието на Божественото Съзнание, в което 
ВСИЧКИ НИЕ – вие и аз – съществуваме и 
черпим вечен живот и битие. Може да го по-
чувства в тишината и покоя на ума си и може 
да бъде извисен в такъв екстаз, че повече да не 
се нуждае от светски живот – и той всъщност 
го избягва.

Хората ще си кажат: „Колко хубаво, че е 
отдал живота си на Бога!“, но това е погреш-
но възприятие. Отшелникът се отказва от ти-
пичното си ежедневие, за да открие ИСТИН-
СКИЯ СЛАВЕН ЖИВОТ, от който цялото 
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творение е приело форма и съществуване – не 
би могло да има по-велико усещане на искря-
що сияние и духовен екстаз. Ала все пак пред-
ставлява и бягство от действителността, което 
предлага големи награди, но в същото време 
противоречи на целите на вашето съществу-
ване на този свят. 

Наистина е прекрасно и изключително 
вдъхновяващо да отдъхнете за малко в сия-
нието на абсолютна Любов и Покой и да овла-
деете мъдростта на удивителното измерение 
на вечността, където умът ви може да навле-
зе в трансцеденталните аспекти на всемирно-
то познание. ВАШИЯТ ЧОВЕШКИ ЖИ-
ВОТ ПРИДОБИВА НОВО ОЧАРОВАНИЕ, 
СВЕТЛИНА, РАДОСТ И ПО-ДЪЛБОК 
СМИСЪЛ, но това не е истинската ви цел на 
Земята. Тя е да ИЗРАЗЯВАТЕ БОЖЕСТВЕ-
НОСТТА на съществото си в мислите, думите, 
делата и желанията си. Можете да го направите 
чрез медитация, чрез пречистване на ума си от 
негативни мисли и също така като протегнете 
ръка към другите и им предложите приятелска 
усмивка. По такъв начин признавате тяхното 
битие – че те също са ЖИВИ и следователно 
– значими; че съществувате съвместно, без зна-
чение от социалното си положение.

Каква огромна радост е да сте способни 
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да обичате човек, облечен в дрипи, изпаднал 
в нищета и принуден да оцелява от просия, 
също толкова, колкото и този, който е спече-
лил несметни богатства, престиж и начин на 
живот, на който всеки би завидял. Умението 
да обичате безрезервно всекиго и всичко в 
действителност е БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮ-
БОВ – чиста и безусловна. Това е качество на 
ума и сърцето, в които чувството за превъз-
ходство или малоценност вече не съществува.

Може би се питате: „Защо би трябвало да 
носи толкова много радост?” Радостта е невъо-
бразима, защото сте преодолели изискванията 
и критичността на сетивата на собственото си 
„Аз”, което съди и омаловажава другите.

Какво огромно освобождение на духа ще 
усетите накрая, когато някой ви огорчи или 
ограби, а вие успеете да се издигнете над ду-
мите и действията му и да видите Божестве-
ната му същност. Ще се намирате в състояние 
на искрено и спокойно приемане на всичко, 
което хората може да се опитат да ви сторят, 
и никога няма да спрете да се усмихвате, за-
щото вашият свят ще е изграден от слънчева и 
духовна светлина, създадена от Божественото. 
Тогава осъзнавате, че щом искат да ви нара-
нят, те все още не са успели да открият този 
свещен свят, замислен и сътворен от Чиста 
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Любов. Знаейки го с такава сигурност и ясно-
та, как може да НЕ изпитвате единствено най-
дълбоко състрадание и загриженост към тях, 
след като се борят, понякога доста смело, за да 
се измъкнат от примката на егото си. 

Докато се учите да обичате еднакво всички 
състояния на човешките същества, ще започ-
нете интуитивно да усещате и тяхната дейст-
вителна земна индивидуалност. Ще можете 
да преценявате сами за себе си кое в живота е 
ценно и кое – просто „повърхностен блясък” 
на егото за удобство и престиж. Вече няма да 
се отклонявате от пътя си или пък да се вълну-
вате от показността.

Ако изучавате Писма 5 и 6, ще разберете 
защо казвам, че светът е изграден от ЛЮ-
БОВ, с ЛЮБОВ и се подхранва от ЛЮБОВ. 
Когато ви стане напълно ясно защо е така, е 
възможно да отидете още по-далеч в осъзна-
ването си, че и най-малката мисъл, несъвмес-
тима с ЛЮБОВТА, ви изолира от основната 
Реалност на Съществуването. Това ви поставя 
в една съвсем различна реалност от сенки, от-
където вече не можете да видите света такъв, 
какъвто е създаден от Божественото Съзнание 
след Големия Взрив; ще бъдете в състояние да 
приемате от него само ОБРАЗИ, но без да мо-
жете да изпитате тяхната радост. 
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Замислете се за момент за вашия свят, ка-
къвто е той днес; вижте средното равнище на 
манталитета на хората, ръководени от егото, и 
после си дайте сметка за радостта и красота-
та на ОНОВА, КОЕТО ДЕЙСТВИТЕЛНО 
Е непосредствено извън обичайния ви взор – 
извън полезрението ви – заради човешкото ви 
мислене и ЧОВЕШКОТО ВИ ПОВЕДЕНИЕ.

Всички мои Писма имат единствената цел 
да ви помогнат да се издигнете над настоящи-
те си страдания, които вероятно търпите, и да 
осъществите истински контакт с Божестве-
ното Съзнание, което незабавно ще се заеме 
с възстановяването на вашето здраве и сила, 
ще насочи вътрешната ви ориентация към по-
висши цели на съществуване. 

Имате възможност да излезете от своя ад, 
но единствено ВИЕ можете да го направите 
за самите себе си. ВИЕ трябва да свършите 
първоначалната работа, но можете да покани-
те Божественото Съзнание да навлезе в ума и 
сърцето ви и да ви даде допълнителна сила, 
която да гарантира успеха ви. Колкото повече 
хора с подобно ниво на духовност и духовни 
възприятия се обединяват в търсенето на Цар-
ството Небесно на Земята, толкова по-често 
ще се оформят малки пространства от живо-
творна светлина, озаряващи мрачния ви свят и 
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привличащи все повече и повече нови членове, 
които да се присъединят към вашето щастие.

Как да пречистите съзнанието си? Пом-
нете, че ако разчитате ЕДИНСТВЕНО на 
своето собствено човешко съзнание, вие при-
зовавате егото си да прогони мислите, които 
самото то е породило, а това е невъзможно. 
Егото не може да преодолее егото. Трябва да 
се пробудите за разбирането, че над човешко-
то е Супер Съзнанието на Божественото (Пис-
ма 5, 6, 7 и 8). 

Никога няма да успеете да навлезете в съз-
нанието на растенията или насекомите, защо-
то вашият свят е свят на логика. Но можете 
да създадете Земния си Рай, като се научите 
да се свързвате с Божественото и го каните да 
изпълни ума и сърцето ви, давайки нова на-
сока на мисловния ви живот, а след това и на 
бъдещото ви съществуване и действия.

Копнея да се освободите напълно от егото 
си и да навлезете в превъзходната радост на 
Божественото, докато сте все още на Земята.
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ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
Аз, ХРИСТОС, известен като „Исус” в 

Палестина преди две хиляди години, се връ-
щам в този изключително критичен момент 
от земната история, за да говоря с вас. Дока-
то понижавах вибрациите на съзнанието си, 
за да осъществя контакт с вашето, видях свят 
на светлини и сенки, на духовно извисяване и 
отчаяние… И най-ужасното – видях упадъка 
на човешкия дух.

ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПЛАНЕТА-
ТА Е В МРАК.

Обикновеният човек, който чете моите 
думи, може да ги сметне за преувеличено тъл-
куване на съвременния ви свят, но за да разбе-
ре абсолютната чудовищност на случващото 
се по Земята, той най-напред трябва да прежи-
вее момент на Просветление.

Принуден съм да ви говоря преди всичко за 
вашите деца по цялата планета. Осъзнавате ли 
до каква степен МРАКЪТ СЕ Е РАЗПРОСТ-
РЯЛ В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ И СЪСТОЯ-
НИЯ НА ДЕТСТВОТО?

ДЕЦАТА – ТЕХНИТЕ ЕСТЕСТВЕНО 
НЕТЪРПЕЛИВИ, ЛЮБОПИТНИ УМОВЕ 
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– ВИНАГИ ТЪРСЯТ НЕЩО ВЪЛНУВА-
ЩО И НОВО, КОЕТО ДА ПРИВЛЕЧЕ ИН-
ТЕРЕСА ИМ. НАВЛИЗАЙКИ В РАННОТО 
СИ ЮНОШЕСТВО, по природа БИВАТ 
ОБСЕБЕНИ ОТ СЕКСУАЛЕН ИНТЕРЕС, 
КОЙТО Е СТИМУЛИРАН И ПОДХРАН-
ВАН ОТ ВАШИТЕ КНИГИ, РАДИО И ТЕ-
ЛЕВИЗИЯ В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

Ще кажете: „Да, знаем това.“ Аз ще ви от-
говоря: „Но все още позволявате да се случ-
ва!“ Ако бяхте Деца на Светлината, щяхте да 
бъдете изпълнени с такова състрадание, че да 
надигнете глас и да заявите пред хората, кои-
то забогатяват за сметка на ВАШИТЕ умове 
и умовете на ДЕЦАТА ви: „Стига! Няма да 
позволим повече да ни го причинявате. 
Отказваме да гледаме и слушаме това, на 
което се наслаждават вулгарните ви мозъ-
ци – насилие, извращения, груб секс, не-
престанни битки и спорове! Копнеем да се 
върнем към МИРА и РАДОСТТА, от които 
са произлезли душите ни.“

ДНЕС, ЗАРАДИ СВОЯТА НЕВИН-
НОСТ И БЕЗ ДА ПОДОЗИРАТ, ДЕЦАТА 
СА ПРИМАМВАНИ В МРЕЖИ НА СЕК-
СУАЛНИ ИЗВРАЩЕНИЯ ОТ ХОРА С ЕГО-
ИСТИЧНИ, ПОРОЧНИ И АЛЧНИ НАМЕ-
РЕНИЯ. Ако бяхте Деца на Светлината, вечер 
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нямаше да можете да заспите, знаейки, че тези 
непорочни малки същества са използвани, за 
да задоволяват сексуалните фантазии и жела-
ния на възрастните.

В КРАЙНА СМЕТКА ДЕЦАТА ВИ СА 
ВЪВЛЕЧЕНИ В ИЗСТЪПЛЕНИЯ, КОИТО 
НЕ СА ТЪРСИЛИ, И СА СЪКРУШЕНИ 
ОТ ОТЧАЯНИЕ, ЗАЩОТО НЕ МОГАТ ДА 
НАМЕРЯТ ПЪТЯ, КОЙТО ЩЕ ГИ ОТВЕ-
ДЕ ОБРАТНО КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНАТА 
ИМ НЕВИННОСТ. ДЕТСТВОТО ИМ Е 
ОТНЕТО И СА ЛИШЕНИ ОТ СВОИТЕ 
ТОЛКОВА ВАЖНИ ГОДИНИ НА НОР-
МАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. 
Ако бяхте деца на Светлината, щяхте да усе-
щате болката им като своя. Съвестта ви не би 
намерила покой, докато не се вдигнете заедно, 
с цялата си воля, сърце и душа, и не сложите 
край на това ужасно посегателство върху сла-
бостта и невинността на своите рожби! 

„Невинно? Нашето съвременно поколе-
ние?” – ще попитате вие. Ако бяхте Деца на 
Светлината, щяхте да знаете, че те наистина са 
невинни, докато не срещнат мрака, създаден 
на Земята от човешкия ум. Казвате, че светът 
не е в МРАК и че преувеличавам? Дотолкова 
сте привикнали с НЕГО, че дори не го раз-
познавате. Светът ви е пълен с опустошени 
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от войните народи. Той е натежал, натежал, 
натежал от противни умствени и емоционал-
ни честоти на вибрации на егоизъм и пълно 
незачитане на живота. Улиците ви гъмжат от 
опасности, агресивни шофьори и крадци, при-
мамени от чужди притежания; от дебнещи ма-
ниаци, нетърпеливи да завладеят и контроли-
рат другите, използвайки сексуалната си сила. 
Броят на хищниците може да е малък, в срав-
нение с обикновените граждани, но ако бяхте 
Деца на Светлината, никога нямаше да допус-
нете тези хора да просперират. А те процъфтя-
ват сред вас, защото умовете ви са пълни с по-
добни сценарии, които гледате за развлечение. 
Станали сте корави и безчувствени към такива 
ужаси и така сте им позволили да се разпрос-
траняват сред вас като смъртоносен вирус.

ДОКАТО СЛИЗАМ НАДОЛУ и със със-
традание навлизам В ТЕЗИ МИАЗМИ от 
унищожителни мисли и разрушителни чув-
ства, усещам болката на невинните, които ста-
ват жертви на хора, намиращи удоволствие и 
чувство за мощ, докато тероризират слабите.

Това наистина са „последните дни”, как-
то във вашия свят наричате времето, в което 
животът навсякъде по Земята е станал толко-
ва противен и откъснат от основните Закони 
на Съществуването; когато САМО МАЛКА 
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ЧАСТ от милиардите хора на планетата спират 
за момент, за да се запитат: „Какво се прости-
ра отвъд мрака? Има ли Светлина? Къде е Тя? 
Защо не ни се разкрива?”. 

В отговор на неотложните и пламенни въ-
проси на НЕКОЛЦИНА травматизирани от 
мощните хищнически емоции, как бих могъл 
сега да НЕ се върна, за да достигна тези от 
вас, които искрено копнеят за сигурен начин 
да излязат от мрака, просмукващ се във все-
ки аспект от живота на по-голямата част от 
човечеството?

Осъзнавате ли, че това действително съм 
АЗ, ХРИСТОС, който идва отново, за да ви 
учи и да ви покаже пътя от мрака към СВЕТ-
ЛИНАТА? Как бих могъл да НЕ отговоря на 
вашата болка? Не знаете ли, че АЗ СЪМ ЛЮ-
БОВ, а природата на чистата ЛЮБОВ е да за-
доволява нуждите на обичаните хора?
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СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
Читатели на пълното издание на „Пис-

мата на Христос” споделят своите усеща-
ния и чувства от книгата. 

На всички вас, които държите в ръцете 
си тези Послания, подаряваме една малка 
част от искрените думи на вдъхновение, 
интелигентност и любов, породени от сре-
щата им с Истината:

„Бог да ви благослови за тези Писма!
Тук вече дори не става дума за „вярване“ а 

за „знаене“! Аз не вярвам в и нищо, докато не 
попадне на място като липсващ пъзел в съз-
нанието ми. Никога не съм била религиозна, 
винаги нещо логично липсваше в религиите, 
които изучавах половин век. Този път, за мен 
лично, „Писмата на Христос“ са абсолютно-
то доказателство за ИСТИНАТА, която съм 
носила в себе си през моя дълъг живот, тър-
сеща я също така половин век, но никога до 
сега не е била така представена и доказана от 
точно Този, който не можах да приема, както 
бе „предложен“ от църквата, с всичките по-
следствия от религиозните убеждения и ВЯРА 
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на „последователите“ Му за цели 2000 годи-
ни! Писмата на Христос са духовната револю-
ция, от която имах нужда, преди да се срещна 
лично с Него! Искрено БЛАГОДАРЯ освен на 
ХРИСТОС, така и на всеки и всички остана-
ли, които „доведоха“ до мен този дар от Бога! 
Сляпата вяра без ум е опасна! Христос иска 
да ЗНАЕМ, преди да вярваме! Затова дойдо-
ха тези писма. Българите са благословени да 
ги имат на родния си език, при това. Чета ги 
на английски, но друг ефект има за българина 
да ги чете на български! Благодаря за чудес-
ния превод на един така труден и отговорен 
материал! Бог да благослови хората, предали 
това съкровище на човечеството! Дано този 
път бъде разбрано правилно, стане същността 
на човека и замени сляпата, дискриминираща 
„вяра“ с възвишено, интелигентно съзнание, 
съзерцавайки и приемайки БОЖЕСТВЕНОТО 
СЪЗНАНИЕ и ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ с отворе-
ни очи, умове и сърца, така както ХРИСТОС 
ни учи в писмата си да го направим! АМИН!

Благодаря и на вас! Трогната съм до сълзи 
от респонса ви. Не очаквах, но съм щастлива, 
че съм правилно разбрана! Вдъхновението, ек-
залтацията ми по правилно, идва от дълбоката 
истина в думите, която най после чувствувам 
изцяло разкрита за мен. Живея на запад от 53 
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години и на множество езици прочетох до днес 
може би хиляди книги, слушах велики гурута 
по телевизията и в действителност, глътнах в 
real time the New Age „истините“; От Блават-
ски, Кейс, Безант, Кришнамурти, Ошо до Ер-
харт Толе, Дънов, дори Давид Айк – всичко и 
всички по средата (за половин век) е минало 
през очите, вниманието и съзнанието ми. Лиа-
на Антонова бе моя колежка и тутор дълги го-
дини. Оставям чистото изучаване на религии-
те и развитието на науката по „темата“ в друга 
страница от обучението ми! Не казвам всичко 
това, за да се правя на важна! Напротив! Ис-
кам да подчертая само, че след такъв – 5 десе-
тилетия – непрекъснат труд , страстен копнеж 
и драйв да науча „истината“, нищо не можа да 
ме разтърси така тотално както Писмата! Една 
книга за Христос „Words like fire“ от днес Ошо 
– тогава Bhagwan Shree Rajneesh (като жив), 
имаше подобен ефект, но аз не приемам нищо 
сто процента от живи хора, поради филтърът 
на личността им, затова така си и останах жад-
на! Защо не станах просветлена на собствен 
мотор, не мога да отговоря. Явно имам друг 
път на развитие и друга карма! Сума сума-
рум: целта ми е само да подчертая значението 
на Писмата и вашата изключителна мисия за 
разпространяване на Абсолютната ИСТИНА! 
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Щом имаха такъв колосален ефект при един 
трениран адепт, представете си пред новиси-
те! С цялата си душа ви желая да изпълните 
мисията си отредена ви в този живот блестя-
що! Вие сте вече благословени! Изпращам ви 
искрена обич и благодарност за дарът, който 
давате на мен и българите! Страхотна нужда 
има от него! Пак казвам, дано само го приемат 
и изтълкуват правилно!

Добро утро! Първото, което благослови де-
нят ми с умиление и радост до сълзи е вашият 
отговор! Наистина съм благодарна, защото се 
боях да не би моят отговор да се приеме мал-
ко като самохвалство за духовния background, 
който съм построила през годините в чужбина 
по времето на комунизма в БГ и до днес. Щаст-
лива съм отново, че съм разбрана! Всъщност, 
души разбрали и разпространили ПИСМАТА 
не са дребни с повърхностно възприятие, а 
дълбоко прозрение на същността на нещата. 
Да, но се притесних. Сега мога да бъда спокой-
на във връзката ми с вас, за което съм щастлива 
и благодарна! Душата ми е с вас - екзалтирана, 
както споменах! 

На близките ми в България препоръчвам 
да купят, книгата (и една за мен), като новата 
Библия и подчертават, препрочитат и се опи-
тат да отворят замръзналите си от неволята 
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днес сърца за единственото възможно лекар-
ство - Христо вите съзнание и послания, така, 
пак казвам, висококачествено преведени от 
вас. Българите обикновено имат много добри 
преводачи, но Писмата са най отговорният и 
изискващ феноменалсност превод смятам, в 
преводаческата история! Тук всяка дума носи 
отговорност. Затова съм също в АВЕ, че сте 
намерили разковничето и в превода! Аз съм 
много чувствителна към преводите, понеже 
обикновено познавам оригиналът, но рядко 
срещам лош превод на български. Българинът, 
когато иска, е неповторим! Благодаря, че ме 
поканихте в групата! Влизам с радост! 

Предполагам, всички сте млади хора. Как-
ва утеха е мисълта, че ИСТИНАТА е вече при 
вас и я разпространявате ТОЧНО ТАМ, където 
най много има нужда днес! А казват, че нямало 
ангели! Вие сте благословени и благославяте 
нас с мисията си и Христовите слова! Амин!

П.С. Това го казва същество, което за свои-
те 79 години, НИКОГА не е употребявало име-
то Христос с подобно убеждение и ВЯРА (аб-
сурдна дума за мен) както след вашият труд и 
ВЯРА в словата Му! Една скептична душа да 
достигнете, сте успели! УСПЯХТЕ!!!“

Н. Б., 09.09.2016
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„Прочетох я. Забележително четиво! Мис-
ля че Бог ми се откри по подобен начин, за-
това съм впечатлена от всичко описано в нея. 
Много ми харесва описанието на царството 
божие – то е състояние на ума и сърцето. Не 
мисля че съм срещала по добро . А разделе-
нието на толкова много религии, които пре-
тендират за достоверност, не може всичките 
да са истинни, защото Бог е един и няма как 
да се раздели така че всички да са прави.“

М. В., 06.06.2016

„Четох публикациите в сайта (раздел спо-
делено) и се сетих как попаднах на Писмата... 
Ровя си дълго време в мрежата за различни 
учения, но все нещо им липсваше – бяха ня-
как „постнички“ или прекалено фантастични... 
Често в главата ми изникваше мисълта да про-
чета нещо за Исус, но умишлено я отбягвах, 
защото ми се струваше някаква фантасмаго-
рия – Бог да има син! Но се уморих да чета за 
различните учения и един ден просто написах 
в търсачката съвсем съзнателно „послания от 
Исус“... и познайте какво ми се отвори – ПИС-
МАТА НА ХРИСТОС. След 30 минути четене 
бях зашеметен... разбрах, че съм открил отго-
ворите на всички въпроси... Бях чел някъде, 
че когато ученикът е готов, идва учителят! А 
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сега, след месеци четене на Писмата, нещо ми 
светна... Дали онази натрапчива мисъл да про-
чета нещо за Исус не е било внушение от Хрис-
тос??? Чак настръхвам, докато пиша това!

Всеки разбира Писмата по свой начин... Аз 
мисля, че Христос набляга върху ОСНОВНИ-
ТЕ ФУНДАМЕНТАЛНИ ИСТИНИ за битие-
то. Той казва „Има толкова много да учите, че 
не знам от къде да започна...“ Показва ни плев-
нята, но ние сами трябва да намерим вратата!!!

Понякога като чета Писмата, ме залива 
едно много топло чувство и започвам да раз-
бирам поне малко на кое казват БЕЗУСЛОВ-
НА ЛЮБОВ... Жалко, че трае кратко, някол-
ко часа... Но неусетно Егото ме дърпа надолу 
(мисля, че вече усещам кога падат вибрациите 
ми – става ми зле и Егото започва да мърмори 
за всичко). Не знам дали имам напредък или 
не, но се опитвам да се контролирам!“

Ж. Ж., 07.09.2016

„Питам се, защото виждам светналите 
лица на хората около себе си – когато се съби-
раме да медитираме заедно...и промяната е 
очевидна...И вдъхновяваща. И да, все повече 
Го усещаме в себе си, как ни изцелява, как ни 
насочва, как ни утешава, как ни насърчава... 
Може би започваме да се чувстваме по-живи, 
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сензориката ни се е усилила; тихата, бавна, въ-
трешна промяна заискрява навън полека, за да 
ни мотивира още по-силно да продължаваме 
напред. Много благодаря, че сме заедно. Вяр-
вам, че личното ни израстване се дължи до го-
ляма степен на факта, че работим съвместно!“

Т. А., 14.08.2016 

„Аз ще съм кратък. Тези текстове са най-
вдъхновяващото нещо, което някога съм 
чел!!! С всяко ново препрочитане осъзнавам 
нещо ново... Трябва не просто да четете, а да 
се потопите в текстовете!!!“

Ж. Ж., 04.08.2015

„Всичко в думите, изпъстрили страниците 
на тази удивителна книга, е пропито от със-
традание към човешките същества, изгубили 
пътя, отвеждащ до истината, даряваща вечен 
живот. Малко по твърдо звучи написаното, но 
така и трябва. Всички до една или друга сте-
пен изпадаме в затруднени моменти, чувства-
ме се объркани, изгубени, понякога дори ни 
се струва, че целият свят ни е обърнал гръб. В 
твърдостта на посланията на Христос лишени 
от съчувствени и милозливи думи е скрит един 
вълшебен ключ. Ключът към най-древното 
знание, което уж било укривано от хората.
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Моето лично мнение е, че дори и да са из-
опачени някои факти от историята, че дори и 
да са имали за цел да манипулират човешкото 
съзнание, че в каквато и форма да е бил пред-
ставян Бог-ИСТИНАТА винаги е била пред 
нас. ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ ТАКА КАКТО 
СЕБЕ СИ!!!!!!!!! ЧУВАТЕ ЛИ ХОРА?

Да се обичаме един другиго, както обичаме 
себе си. Но дали можем, дали някой някога ни 
е учил какво изобщо означава това? Аз като 
човек практикуващ холистични методи за из-
целение на различни заболявания непрестанно 
се срещам с хора, които не са научени да се 
обичат. Всички страдания, с които е бил беля-
зан живота ни досега, произтичат от неспособ-
ността ни да се обичаме. Живеем в огледален 
свят, в който всичко рикошира върху нас са-
мите. Толкова е просто, че ни става страшно. 
ВСИЧКО във Вселената е подчинено на все-
ленските закони, основаващи се на полярност-
та, привличането и отблъскването. ВСИЧКО 
съществува в безусловен закон и ред. Сингу-
лярността е нашата истинска природа. Хрис-
тос ни дарява с един напълно обновен завет и 
който има уши да слуша. Това негово осъвре-
менено послание е като вързопче с вълшебни 
семенца. Който иска, нека си обработи земята, 
нека да посее и внимателно да обгрижва пося-
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тото! И най-главното е НЕКА ИМА ТЪРПЕ-
НИЕ! НИТО ЕДНО ПЛОДНО ДРЪВЧЕ НЕ 
ДАВА РЕКОЛТА НА ПЪРВАТА ГОДИНА!

Щастлива съм да споделя с Вас,че аз лич-
но вече имам реколта, макар и оскъдна, но е 
факт. И не смятам да се отказвам да вървя в 
Христовите пътища. ХРИСТОВОТО СЪЗНА-
НИЕ Е ПЪТЯТ И ИСТИНАТА, И ЖИВОТА! 
Бъдете благословени и се обичайте!“

Е. З., 26.07.2016

„Поръчах си книгата за Коледа. Мислех, че 
ще я прочета много бързо, като роман. Четох 
я шест месеца. Исках да попия всяка дума. Ос-
мислях всяко изречение. Исках да я наизустя. 
Не искам да подчертавам мъдростта на тази 
книга, тя е несъмнена! Тук се съдържа смисъ-
ла на живота ни, на цялото човечество, което 
без да се замисля, безразсъдно руши устоите 
на цялата планета, дори не само с грандиозни-
те проекти на обезумели и алчни печалбари, 
но и на съвсем дребни в човешки план неща, 
като човешките взаимоотношения, например, 
които са толкова важни за устойчивата струк-
тура на планетата, колкото и за оцеляването на 
личностните ни взаимоотношения. Тази книга 
е съвременната Библия, настолна книга от коя-
то се нуждаят толкова много модерните хора.
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Ако някой има достатъчно силен аргумент 
да опровергае написаното, нека го направи. 
Тези силни думи могат и трябва да ни прово-
кират не само да се замислим, но и да осъзна-
ем как с начина си на живот сами режем клона 
на който стоим.“

М. Л., 19.07.2016

„Дълго време се лутах в искрените си търсе-
ния за духовен напредък и наистина извървях 
доста дълъг път (според представите си), за да 
дойде точният момент, в който да срещна своя 
УЧИТЕЛ – и то какъв учител само! :) Сега раз-
бирам, че всяко чакане си струва, ВСИЧКО, от 
което се нуждаем, идва в най-подходящия за 
нас момент – единствено и само тогава, когато 
сме наистина готови. Точно затова трябва да 
предадем своята Човешка воля на Неговата, да 
Му се доверим напълно – нашият ограничен 
човешки ум не може да знае кое е най-добро за 
нас. Бъдете благословени, приятели, ЩАСТ-
ЛИВА съм, че ви имам!“

Р. Й., 29.06.2016

„Много години четох и изучавах книгите 
на различни духовни учители. От всеки усво-
их това, което ми е най-близко като енергети-
ка. И тогава ме намериха „Писмата на Хрис-
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тос“, групата и всъщност Учителят ми, Който 
очаквах да се появи вече в живота ми, ме пое. 
Когато Писмата ме намериха и се включих 
в групата в средата на февруари 2014 г., тя 
наброяваше сто двадесет и… члена. Усещам 
още вълнението, което изпитах, когато се за-
познах с Писмата и страстта, с която се нах-
върлих да ги чета. Сега страстта е заменена 
с органичното желание психиката и физика-
та ми дълбоко да поемат всяка дума в Тях, да 
осъществя непоклатима симбиоза между мен-
тално, емоционално и физическо тяло, между 
мисли, думи и дела.

Радостно е това Глобално Знание да е дос-
тояние не само на повече хора, а именно на 
тези, които органически имат нужда от него. 
Благодаря от цялото си сърце на Христос, че 
ни събра и обедини! Благодаря, че с Негова 
Помощ се събрахме в едно живо пулсиращо 
цяло – ФБ групата „Писмата на Христос“!“ 
(facebook.com/groups/pismata.na.hristos)

Ю. К., 29.06.2016

Думите са споделени в групата  
на „Писмата на Христос“ във Фейсбук – 

facebook.com/groups/pismata.na.hristos.  
Може да бъдат намерени и на адрес: 

pismatanahristos.com/spodeleno.
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Цялата книга на български език може да бъде намере-
на на адрес: www.pismatanahristos.com
Оригиналният текст на английски език можете да на-
мерите на адрес: www.christsway.co.za 
Страниците на български в световния сайт са на адрес: 
www.hristoviyatpat.co.za 
Българската група във Фейсбук - ПИСМАТА НА 
ХРИСТОС (Christ‘s Letters):
www.facebook.com/groups/pismata.na.hristos
Страница във Фейсбук - ПИСМАТА НА ХРИСТОС: 
www.facebook.com/Pismata.na.Hristos.Official
Потърсете ни и в VBOX7, YouTube и Google+
Пишете ни на: info@pismatanahristos.com


