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Въведение

Въведение
Скъпи читатели, тази книга съдържа осемнадесет Послания, две от които са получени доста покъсно от останалите – Послание от 2007 и Послание от 2014 година. Предварително ще ви въведем
в две много важни теми, които присъстват в тях –
„По-висша визия“ и „Проактивност“.
По-висша визия
Най-напред ще уточним, че терминът „визия“
не се използва с неговото основно значение – като
визуална образност, а в преносен смисъл – като
виждане, схващане по даден въпрос; идея, представа за нещо, което предстои.
Едва ли има много хора, които се замислят
каква е визията им за света, а още по-малко – които
предполагат, че тя би могла да има някакво въздействие върху каквото и да било. А всъщност
именно тези представи градят свободната ни воля
за това какъв да бъде нашият свят и какви да бъдем
самите ние, защото електромагнетизмът (импулсите „движение“ и „привличане-отблъскване“)
практически е в основата на всичко сътворено и нашите мисли и чувства са енергийни форми на живот, които рано или късно се проявяват на физическо ниво.
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От тази книга ще научите каква е визията ни в
настоящия момент, защо е такава, каква трябва да
бъде и как да я постигнем, за да подкрепим духовната си еволюция, а не да я блокираме и да рискуваме да унищожим света си.
„Трябва да бъде широко разпространено и прието, че за да постигнете задоволителен мир на Земята, трябва да има ПО-ВИСША ВИЗИЯ, която да
се стремите да прилагате в ежедневието си. Само
ако я постигнете, физическият свят ще бъде спасен от масово унищожение, когато непросветлените мъчително ще пожънат плодовете на сегашната си хаотична сеитба.“ Послание от 2007 г.
Тези от вас, които са чели основното издание
на „Писмата на Христос1“, вече знаят как и защо
нашите представи за настоящето и очаквания за бъдещето са силно изкривени от негативни емоционални схеми и модели на поведение, създадени и
утвърждавани от болезнените ни преживявания в
миналото. В най-общи линии си представяме и
очакваме нещо, което вече познаваме от собствен
опит (или от опита на другите) и което е оставило
в нас силна емоционална следа. И тъй като животът
на Земята е пребогат на изпитания и уроци, каквато
всъщност е и неговата цел, тази емоционална следа
в крайна сметка е свързана с нашите страхове. Така
„Писмата на Христос“, Издателство „Христовият Път“,
2018 г.
1
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всяка ВЕРОЯТНОСТ, всяко „МОЖЕ БИ“ автоматично се превръща в реална опасност, от която
трябва да се защитим, или в предстоящи негативни
събития, неблагоприятни обстоятелства, неприятни преживявания или хора.
„Възможно е „проблемите“ да са сериозни
ВЕРОЯТНОСТИ – според състоянието на делата
ви в момента. Например може да ви предстои
уволнение от работа или да разполагате с толкова малко пари, че да не знаете как ще се справите следващата седмица; детето ви може да
изостава в училище или да има опасност да бъде
изгонено. Независимо какъв е „проблемът“, той
не е истински, докато не се прояви в живота ви
като реалност. Междувременно остава само
„МОЖЕ БИ“ в бъдеще, но вече ви кара да се свивате от страх и да обикаляте насам-натам с натежало сърце.“ Послание 4
И, за съжаление, не е само това. Много от страховете ни са внушени отвън и не почиват на абсолютно никаква основа. Зад тях стои единствено някаква човешка цел. Такъв е страхът от Бога например и всички негови производни – от наказание, от
ада, от вечните мъки и т.н. Страхове, поддържани
и утвърждавани десетки векове, станали неизменна
част от ежедневието и същността ни.
„Затова умишлено създадох средство да достигна до света – отдаденото сътрудничество на
7
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моя Писар, – за да се опитам да ви измъкна от вярванията, които ви втълпяват Християнските
Църкви и които заслепяват духовната ви визия.
ВЯРВАНИЯТА, че сте били създадени от някакъв
„Бог“, който възприема Земята като директор –
своето училище: дава черни точки за лошо поведение и медали за добра работа; БОГ, пред когото
се прекланят невежите от хиляди години; БОГ,
който се нуждае от ДАРОВЕ и СЛАВОСЛОВИЯ,
за да ГО разколебаят да изпраща наказания – вредители, болести, наводнения, епидемии, смърт;
БОГ, който се наслаждава на жертвоприношения
на невинни птици и животни; БОГ, който би могъл да се помири със света, който сам е създал,
единствено чрез кървавата смърт на своя така
наречен единствен СИН.“ Послание 9
И, за съжаление, не е само това. Егото ни се активира не само за да ни защити от все още несъществуваща опасност, от някаква вероятност, но и
за да създаде и утвърди собствената ни изключителност и важност, собственото ни щастие, потъпквайки понякога изключителността, важността и
щастието на другите.
„ЕГОТО сериозно ограничава обхвата на вашите човешки възприятия и визия, тъй като принуждава съзнанието ви да се фокусира предимно
върху собственото ви щастие и оцеляване.“ Послание 12
8
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Така че, ако обръщаме повече внимание на
мислите и емоциите си през деня, несъмнено ще
установим, че нашите представи и очаквания, нашата визия за ситуации, обстоятелства, преживявания, хора и света като цяло най-често е негативна.
Обикновено смятаме, че „нищо ДОБРО не е сигурно или надеждно, а точно обратното“. Но такава визия е може да бъде само разрушителна, тъй
като е силно ограничена от
– страховете ни, които ни карат да си представяме възможно най-лошото развитие на нещата,
точно както „детското ни въображение е поставяло зли духове под леглото ни“;
– егото ни, което ни поставя в центъра на света,
което „изисква да „изглежда добро”, вместо да
„БЪДЕ ДОБРО” и не понася мисълта, че може да е
несъвършено;
– от нашето незнание, защото ние не познаваме
себе си, не познаваме Всемирните закони в своя
свят, не познаваме Създателя си и неговите намерения за собствените му творения.
Затова, ако искаме да променим своя свят,
трябва да променим визията си за него. А за да променим визията си за него, най-напред трябва да
променим себе си, защото не можем да изградим
представа за съвършен живот, „докато самите ние
не станем абсолютно съвършени в ума, сърцето и
делата си“.
9
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„Хармонията и здравето, които търсите, ще
ви се изплъзват, докато не разберете напълно, че
ЕГОТО не може да създаде СЪВЪРШЕНСТВО;
докато не се пробудите за прекрасното всеотдайно естество на Божественото Съзнание, което е истинският Източник на вашето Същество, истинският Извор на вашето здраве, постижения и вдъхновения. […] За жалост, милиони
хора все още не са забелязали Светлината и прекарват живота си в търсене на нови духовни преживявания, нови учители и нови знания, а всъщност би трябвало да търсят контакт с Божественото Съзнание вътре в себе си и духовната визия, която той поражда.“ Послание от 2007 г.
„Само ако можех да издигна съзнанието ви високо над света, да ви отведа „зад кулисите“ на видимата материя, към невидимото измерение на духовна съзидателност, където всяко нещо наистина
започва да се появява, тогава сами щяхте да се уверите, че ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО,
вашият единствен ИЗВОР на ДУХОВНА БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ, е осигурил всичко необходимо, за
да задоволи всяка ваша нужда.“ Послание 4
Проактивност
Тъй като този термин e чужда дума, за която
липсва съответстваща в българския език и не е особено популярна в управленските среди, а още по10
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малко – в духовните, най-напред трябва да уточним какво точно означава.
Проактивността става популярна благодарение
на световния бестселър на Стивън Кови „Седемте
навика на високоефективните хора” (1989). Книгата
представя една действена стратегия за личностна
промяна и холистичен, принципно-центриран подход за разрешаване на лични и професионални
проблеми; посочва един последователен път към
постигане на честен, справедлив и достоен живот.
Първият и основен принцип на високоефективните хора, който Кови подчертава, е: „Бъдете
проактивни“, а това в най-общи линии означава да
поемаме инициативата и отговорността за собствения си живот. Действията ни, цялото ни поведение
е продукт на взетите от нас решения всяка минута,
всяка секунда, но ние, човешките същества, сме посклонни да обвиним някой друг за неуспехите си
или за качеството си на живот като цяло – хората
около себе си, неподходящите ситуации, неблагоприятните обстоятелства, каквото и да е, стига да е
извън нас. Така нашата реактивност оказва влияние на условията в обкръжаващата ни среда и кръгът отново се завърта.
Когато сме проактивни, т.е. когато действаме,
ние създаваме обстоятелствата, а не просто реагираме на вече съществуващи такива. Но имайки предвид, че отговорността за всяко взето решение и
всеки направен избор е наша собствена, трябва да ги
11
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създаваме на базата на вътрешните си ценности,
а не на моментните си емоции. Това е начинът да
се освободим от зависимостта си от реакциите на
другите, от обстоятелствата и ситуациите, създадени
от другите. Това е и начинът да създадем такова качество на живот, за каквото всеки от нас копнее.
И така, проaктивен е този, който предизвиква
промени, моделира ситуацията, а не просто да реагира на вече настъпила такава. Това означава да
предприемаме действия, за да постигнем желани
резултати или цели, а не просто да ги очакваме; да
преминем от зависимост към независимост спрямо
тях. След като сме напълно наясно, че поведението
ни е функция от нашите решения и ние самите сме
отговорни за собствения си живот, то трябва да поемем инициативата в него, а не да виним обстоятелствата или да упрекваме другите.
Проактивното поведение е резултат от съзнателен избор, базиран върху ценности, а не от
състояние, основано върху чувства. Така можем да бъдем решение на проблема, а не част от
него, и да посеем семената, които после ще се
радваме да пожънем.
И колко просто се оказва всичко по-горе, описано с толкова много думи, особено ако вече сте
чели основното издание на „Писмата на Христос“.
От една страна трябва да действаме, а от друга – да
правим това на базата на вътрешни ценности. Че
12
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каква по-добра и по-всеобхватна ценност от любещата грижа? Така че проактивността всъщност
означава да прилагаме двата Всемирни Импулса едновременно – така, както работят във
Всемирното и Божественото Съзнание и както е
предвидено да работят вътре в нас и чрез нас:
– Всемирната Интелигентност – импулсът на
движение, мъжката енергия в нас, Съзнанието
„Баща”, чийто инструмент е електричеството2 и
– Всемирната Любов – импулсът на любещата грижа, женската енергия в нас, Съзнанието
„Майка“, чийто инструмент е магнетизма.
Остава въпросът: защо трябва да го правим,
защо се налага да го превърнем в стабилна основа
на своето поведение във всеки момент – толкова
естествена и автоматична, колкото е и дишането?
Защото именно електромагнетизмът формира умствено-електрическите и емоционално-магнитните
ни полета, т.е. мислите са „плод” на електрическите импулси в мозъка, а чувствата – на магнитните в нервната система.
„Когато вашите мисли и чувства се обединят
в мисловен модел на желание, намерение или цел,
вие сте създали форма на живот. Тя е един отпечатък, електрическа схема на вашето намерение
и съответстващото магнитно поле на емоцията
Естеството и работата на Всемирните Импулси са описани в
„Писмата на Христос“, издателство „Христовият Път“, 2018 г.
2
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свързва енергийни частици, за да го доведе до видимо проявление.“ Послание от 2014 г.
„Помнете, че електричеството изпраща съобщението, а магнетизмът го връща обратно –
понякога с лихва. Не забравяйте, че когато гледате на нещата с тежко неодобрение или раздразнение, смущавате техните естествени вибрации, които ги правят това, което са. Внимавайте
да не срутите несъзнателно собствените си домове върху главите си!“ Послание 7
„В самото начало на вашия стремеж да водите този нереактивен – и проактивен – начин на
живот, който изисква от вас да отхвърляте съзнателно реакциите на егото и да влизате в състояние на проактивност, ще установите, че е много
болезнено и дразнещо да се налага да превъзмогвате старото чувство, че са се отнесли зле с вас,
и да го оставите да си отиде. Но ако сте упорити,
един ден ще откриете, че вече сте способни да се
придвижвате незабавно в състояние на проактивна радост, прошка, разбиране и загриженост
за онзи, който е разклатил равновесието ви.
Когато достигнете до това ниво на любещи
реакции към външните тъмни влияния, вие сте
създали „рамките“ на Божественото Съзнание
на Земята.“ Послание от 2014 г.
От редакторите
14
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Призив за По-висша Визия
Послание от 20 октомври 2007 г.
Отново се спускам в пълнота на СЪЗНАНИЕТО, за да отпечатам още едно послание към човечеството в ума на своя Писар.
Преди да мога да направя тази нова стъпка
напред, първо трябваше да ви донеса своите
ПИСМА под формата на наръчник, защото бих искал да осъзнаете, че вашият свят наистина е видимо
проявена ВСЕМИРНА ЛЮБОВ. А как ще го възприеме всеки отделен човек, зависи от собственото
му отношение към света и живота като цяло. Вашето мнение за това е изцяло лично и не е абсолютната Истина, защото все още не сте разбрали напълно процесите на сътворението – способни сте
да добиете само бегла представа за тях.
Сега, когато разполагате с моите ПИСМА като
основа за бъдещо духовно извисяване, дойдох да
внеса по-голяма яснота в тяхното разбиране.
ИСКАМ ДА ВИ РАЗКАЖА НАКРАТКО ЗА
ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО НА ЧИСТАТА ЛЮБОВ в най-висшите сфери на Съзнанието и как я
възприемате вие в по-ниските честоти на своя свят.
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Искам да разберете, че макар да говоря с вас с
цялото си трансцедентално Същество на ЛЮБОВТА, все пак се налага да го правя в рамките на
вашето земно мислене, за да мога да ви просветля.
Там, където се намирам – Съзнанието на АЗ
СЪМ, – има само ЧИСТА ЛЮБОВ. Докато се спускам надолу, моето състрадание все повече и повече
расте и ме принуждава да понижавам вибрациите
си, за да вляза в съзнанието на човешките тегоби
във вашия модерен свят.
Как мога да ви помогна да разберете това?
Представете си как бихте се почувствали, ако се озовете на място с масови кръвопролития – вашата любеща загриженост нямаше ли да бъде дълбоко състрадателна? Нямаше ли да отхвърлите пламенно такива сцени на насилие? Така се случва и с мен, макар да знам, че всичко това е част от еволюционния
процес на преодоляване на его-индивидуалността.
Само чрез уроците на страданието пътуващата душа
опознава сама себе си, за да може да запази индивидуалността, след като е изхвърлила егото.
Аз съм ЛЮБОВ – чиста и безусловна – и в думите ми няма осъждане. Затова, ако те ви се струват сурови, а вие не очаквате от мен да бъда груб,
щом твърдя, че съм олицетворение на ЛЮБОВТА,
моля ви да разберете, че не съм се спуснал при вас
на любеща визита – да говоря с утешителни думи,
за да повдигнете духа си, или да ви казвам колко
16
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сте благословени всъщност, но още не го осъзнавате. Дойдох, за да ви направя любеща услуга. Дойдох изрично, за да ви посоча земните факти, които,
макар и илюзорни, ви причиняват болка; да ви покажа това, което всички вие създавате за себе си.
Точно както любещият и успешен учител не харесва думите, които трябва да използва, за да помогне на агресивните си ученици да видят и признаят, че по този начин вредят в класната си стая,
така и аз трябва да говоря за вашето състояние в момента по определен начин, който вие разбирате, за
да сте способни да работите по неговото преодоляване. Но чрез думите си аз не съдя нито действието,
нито неговия извършител. Аз съм ЛЮБОВ, въплъщение на ЧИСТАТА ЛЮБОВ, но говоря така, както
ситуацията изисква, на тези, които все още не са успели да преодолеят недостатъците на егото си. И
тъй като аз съм изцяло ЛЮБОВ, обичам всички
хора, но ЛЮБОВТА слага много маски в любещия
си опит да достигне и да помогне на тези, които търсят облекчение от сегашните си страдания.
Обръщам се към вас с логически аргументи, защото сте създали своя свят така, че да пасва на
това, което смятате за логично и следователно –
правдоподобно. Ако бях подходил по друг начин и
ви бях представил „смисъла” чрез Любовта, щяхте
да бъдете напълно объркани, защото той нямаше да
съответства на вашата логика и щяхте да откажете
да повярвате, че съм ви говорил аз.
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ЛЮБОВТА превъзхожда и премахва нуждата
от Десетте Божии Заповеди, но само неколцина във
вашия свят наистина могат да го разберат.
ИСКАМ ДА ВИ ГОВОРЯ ЗА ИСТИНСКОТО
ЕСТЕСТВО НА СЪЗНАНИЕТО, за разликите
между ВСЕМИРНО, Божествено и човешко съзнание. Налага се да ги разберете, за да можете да водите духовен и проактивен начин на живот в своя
свят… Дойдох, за да ви помогна да го направите.
Трансцедентално СЪЗНАНИЕ и човешко съзнание!
„Съзнание” е широко, дори лекомислено разпространен термин, но не е напълно понятен за
много от вас, скъпи търсачи на Истината.
Вие сте извлекли своето същество от Всемирното Съзнание, от което Божественото се отделя в
момента на Големия взрив (четете Писмо 5). То е
съвършено Съзнание на Любеща Интелигентност
и Интелигентна Любов. ТО представлява ИМПУЛСИ, които са най-основната енергия и ДВИЖЕЩАТА СИЛА на цялото съществуване. То е
вътре във вас, заобикаля ви, надхвърля ви и може
да ви издигне във все по-високи сфери на духовен
екстаз и мимолетни възприятия. То е Съзнанието,
което мнозина наричат „Бог”.
Но трябва да разберете напълно, че То е с толкова високи честоти на вибрации…, с такава духовна
18
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прецизност в смисъла…, че не може да бъде привлечено във вашето човешко съзнание, за да ви се открие, докато не започнете да преодолявате егото си и
да издигате духовните си възприятия за Истината.
Вашето его е бариера за Супер Съзнанието.
Само най-упоритите и систематични ежедневни опити да се пречистите от мислите и поведението на егото ще направят възможно ПРОНИКВАНЕТО на Божественото Съзнание във вашето
човешко. Просветлени от новите прозрения и възприятия, които ТО ще ви донесе, вашите мисли,
думи и дела ще започнат да се променят.
Когато ВИЖДАТЕ нещата различно, вече ще
ДЕЙСТВАТЕ различно.
Вашето човешко съзнание е несъвършено. То е
изтъкано от егоистични и егоцентрични пориви. Не
позволявайте на егото си да оспорва това добре
обосновано твърдение. Но вие по никакъв начин не
трябва да бъдете обвинявани за неговото съществуване, защото то е божествено създадено, за да
може Божественото Съзнание да бъде разпределено в отделни индивидуалности. Вие се нуждаете
от егото. То ви защитава и привлича към вас това,
което ви е необходимо, за да оцелеете. НО и може
да ви въвлече в психологически нездраво поведение. Знаете, че егото е импулсът зад всички престъпления по света.
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Искам да разберете, че егото тласка хората към
толкова силен нарцисизъм и корист, че всички
опити да бъде пробудена някаква съпричастност
или съчувствие в такъв ум, за съжаление, са напразни. Независимо каква тема може да бъде повдигната, егоистът неизбежно я обръща и свързва
със себе си – как го засяга и как касае най-вече
него, в позитивен или негативен план. Обсебващото себелюбие е като дебела, плътна тъкан от
енергии на съзнанието, която запечатва умовете на
хората от всички слоеве на обществото и във всяка
част на света.
Степента на нарцисизъм е променлива. Дойдох
изрично, за да ви помогна да го осъзнаете, защото
егоистичните личности не могат да живеят в хармония с другите заради неспособността си да ги
чуят. Това причинява вашите страдания на Земята
също толкова, колкото и престъпленията.
Ще ви разкажа една притча. Виждате малко
дете да играе в изкопана в земята мръсна дупка, да
прави сладкиши от глина, да се покрива цялото с
кал и да се наслаждава на всяка минута. Майка му
идва и го увещава да се прибере, да се изкъпе и да
се приготви за празненство, но то плаче и силно се
бунтува. В крайна сметка майката постига своето и
малко по-късно детето, чисто и спретнато, с блестящи коси и хубави дрехи, влиза в празничната
зала и изумено ококорва очи. Чудни светлини! Великолепни цветя! Маси, препълнени с лакомства,
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торти и сладкиши! И всички тези подаръци, играчки и забавления, които имат другите деца! Сърцето му се изпълва с лъчиста радост. Смехът започва да се надига и да завладява цялото му същество. Тук е толкова по-хубаво от неговата кална
дупка! Цялото миене и търкане си е заслужавало.
Детето е толкова доволно, че е било послушно!
ЕВОЛЮЦИЯТА
Искам да говоря за еволюцията и как нейното
изучаване ще увеличи разбирането ви за дейността
на Божественото Съзнание в цялото творение. Засегнах тази тема в Писмо 1, но вие трябва да я проучите самостоятелно и тогава ще бъдете изумени
от откритията си за Божествената активност. Ще
установите, че независимо каква е еволюционната
адаптация, която протича в тялото, тя е напълно
подходяща за неговите нови изисквания. Вселената не е произволно създадена или създадена без
най-дълбока любеща загриженост за живите същества, които я обитават. Изучаването на еволюцията при всеки отделен случай ще разкрие един
действащ в творението ИМПУЛС, който показва
познание за цялото същество, познание за нуждите
дори на най-малката единица в него и познание как
да ги задоволи по един съвършен начин.
Ето защо, само ако можехте да разберете, че
Божественото Съзнание – ЖИВОТЪТ – ви подкрепя и поддържа, че ЗНАЕ ВАШИТЕ НУЖДИ и е
21

Писмата на Христос - Послания

готово да им отговори и да ги изпълни по най-добрия начин, за да ви освободи от стреса – физически,
емоционално, умствено и духовно, – щяхте да можете да отхвърлите страховете и тревогите си и да
МУ се доверите безусловно.
Само ако можехте да осъзнаете това напълно,
цялостно, абсолютно, съвършено и уверено и да
спрете да мислите, че вашите малки ограничени
умове са способни да планират бъдещето ви!
ВАШАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ
Искам да говоря за вярата ви във вашата самостоятелност, която ви пречи наистина да предадете
себе си на Божественото Съзнание и в крайна
сметка – да се издигнете до Христовото Съзнание.
Как можете да планирате нещо, когато всъщност не знаете какво ще ви донесе утрешният ден? А
вие не знаете! Можете само да се надявате! Дали наистина сте осъзнавали някога каква е силата на ума
ви? Можете само да се НАДЯВАТЕ, че знаете какво
ще стане утре. Вие сте в капана на своето „днес“ –
мислите си, че имате стабилен достъп до цялата си
среда, но в действителност, заради пълното си неведение за това къде реално се намирате по отношение
на света, не знаете нищо – само се надявате!
Тогава защо сте се вкопчили в убежденията си,
защо се доверявате на незначителните си знания и
настоявате, че вашите ограничени умове САМИ
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могат да направят най-добрите планове за бъдещето, при положение че БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ е вътре във вас, а ТО само по себе си е
ПЪЛНОТО ПОЗНАНИЕ за вашето „утре“, за следващите 10 години и дори за вечността.
ТО знае вашата истинска цел на Земята, нали?
ТО знае какво ще ви направи наистина щастливи, какво ще ви направи наистина здрави, какво
ще ви помогне наистина да изкачите духовната
стълба на възторжено духовно съзнание. Защо тогава не можете да изоставите собствената си воля
и да потърсите върховните Любещи Насоки на
ТОВА, което е създало вашия свят, за да му се наслаждавате? Кога ще освободите умовете си от
всички стари библейски истории за отмъщението
на Йехова и ще откриете за себе си, че Волята на
„Отца” е само РАДОСТ, Щастие, Здраве, Задоволяване на всяка потребност?
ВАШАТА СОБСТВЕНА ВОЛЯ
Искам да говоря за вашата собствена воля и самозаблудите, които тя поражда. Земното Съзнание
е тъкан, която тъчете с мислите и чувствата си. Ако
имахте извисени възприятия, щяхте да я виждате
като гъста мъгла, която се носи във въздуха около
вас. Когато не е запалена от мощния порив на някакво желание, намерение или цел, тя стои около
вас като много други отпадъци. Но когато вашите
мисли и чувства се обединят в мисловен модел на
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желание, намерение или цел, вие сте създали
форма на живот. Тя е един отпечатък, електрическа
схема на вашето намерение и съответстващото
магнитно поле на емоцията свързва енергийни частици, за да го доведе до видимо проявление.
Моля ви, разберете, че невидимите творения
около вас са ваши. Вие се стремите да изградите
тези форми на съзнание – отпечатъците на вашите
желания, намерения и цели, които да преживеете в
бъдеще – на базата на твърде ограниченото си себепознание. Да, вие не познавате себе си, защото
не знаете в какво наистина вярвате, как всъщност
реагирате при определени обстоятелства, как реално се отразява това на обкръжението ви и доколко сте честни във всяка отделна ситуация. И без
да подозирате, това ще продължава, докато не
осъзнаете какво точно правите. Тогава вероятно ще
се присъедините към група, където да се научите
да го правите осъзнато.
Повярвайте ми, това са фалшиви творения. Не го
правете! Вашата визия е ограничена. Всъщност нямате никаква представа как можете да изкривите пътя
на другите с убеждението си, че знаете кое е найдобро за вас или за тях. Това е истинска грешка – реален капан за незнаещия, заложен от его-подбудите.
Стотици хиляди, вероятно милиони смятат, че
е достатъчно да кажат с вяра „Това е така!“ и то ще
стане реалност. Всъщност нямат ни най-малка
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представа какво ги очаква вследствие на различните космични влияния, които играят огромна роля
в техните преживявания през деня. Не знаят какво
ги очаква в резултат на тяхното мислене и поведение в миналото.
Не можете да създадете съвършен живот за
себе си, докато самите вие не станете абсолютно
съвършени в ума, сърцето и делата си и не се постараете да се реванширате за болките, които сте нанесли в миналото. Вместо това харчите милиони,
за да се научите как да създавате мощни форми на
съзнание, които да заличат всички енергийни отпечатъци около вас и да ги направят невалидни и нищожни. Всички вие вървите в грешната посока.
Хармонията и здравето, които търсите, ще ви се изплъзват, докато не разберете напълно, че ЕГОТО
не може да създаде СЪВЪРШЕНСТВО; докато не
се пробудите за прекрасното всеотдайно естество
на Божественото Съзнание, което е истинският Източник на вашето Същество, истинският Извор на
вашето здраве, постижения и вдъхновения.
Вие сте като палавници на детска площадка –
играете си заедно, измисляте си разни истории и се
чудите защо измислиците ви не работят. Децата се
вълнуват и стимулират един друг с въображаеми и
весели истории, но когато се приберат вкъщи, те
трябва да се изправят пред реалността на живота на
своите родители.
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ВАШЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ
Искам да говоря за вашето изцеление и изцелението, което изпращате на другите. За да изпратите
на някого устойчива форма на ЖИВОТ, а не просто
мимолетна физическа енергия, която може да го
издигне само за кратко, първо трябва да Я извлечете от Божественото Съзнание по време на дълбока медитация и да Я насочите към обекта на своите добри намерения. Няма нищо във вашите
лични енергии, което може да отвори вратите на
нечий ум към Истината. Единствено самата Истина
може да отвори вратите, да донесе прозрение и изцеление. Незначителното „аз“ на ума не е нищо
друго, освен човешко и ограничено електромагнитно съзнание – човешки мнения, предразсъдъци,
негативни реакции, логически аргументи и рационализации, породени от предишни преживявания.
Докато малкото „аз“ на егото е неспособно да види
Божественото и да се отвори, за да Го получи в толкова голяма степен, колкото време е готово да отдели за това, то ще остане непроницаемо за всяка
Истина, която може да му бъде представена. Всъщност яростно ще я отхвърли.
Милиони хора обичат да се молят, да питат и
да се надяват, че ще бъдат чути. Но толкова много
хора отказват да отделят време за медитация.
Защо? Защото всъщност не вярват, че ще се свър-
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жат с Божественото Съзнание. Ако вярваха, медитацията със сигурност щеше да бъде тяхното найпълноценно време на покой и радост за деня.
Когато сте напрегнати и нещастието ви притиска, а страданието ви кара да плачете, колко благословено и прекрасно би било за вас да си кажете:
„Ще отнеса това към „Отца“, в когото е цялата любеща утеха, подкрепа и задоволяване на всяка моя
нужда в момента.“ Така правех на Земята, когато
бях объркан. А когато бях щастлив, по този начин
отделях време, за да дам почивка на ума си и да поканя своя възлюбен „Баща“ да влезе в пълна власт,
за да се заеме с всичко и да ми донесе дълбок покой, сила и вдъхновение да продължа мисията си.
ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР
Ако още не сте разбрали напълно моите
Писма, наистина не мога да обясня защо съм тук с
вас днес. Докато не ги разберете, не можете да станете любещия съзидателен човек, който е нужен, за
да донесе Ерата на Мира – толкова страстно жадувана и все пак толкова страстно възпирана от хората на Земята.
Знам добре, че това твърдение ще срещне
бурна съпротива от мнозина, които ще кажат: „Бог
е достъпен за всички”. И ще бъдат прави. Но повтарям отново какво казвах на Земята и какво имах
предвид с него – това е Истината, дори и да предизвиква бунт в сърцата ви: „Пътят, по която трябва
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да вървите, за да стигнете до жадуваната ЕРА НА
ЛЮБОВ И МИР, наистина е тесен и в абсолютно
права посока”. Може да се отклоните от него, но
когато вашите странствания накрая ви покажат, че
сте направили сериозна, дори горчива грешка, ще
разберете, че единственият разумен начин да продължите напред, е да се върнете отново на пътя. И
тъй като тези лутания вероятно ще са ви накарали
да създадете много, много отпечатъци на силно
страдание и скръб, те ще чакат своето проявление
по различни начини, дори когато се борите да овладеете отново съзнанието си, за да се върнете на
пътя. Но тези отпечатъци също така ще ви подтикнат да потърсите Реалността с още по-голяма
страст, отколкото преди.
Затова няма нищо лошо да се отклоните, няма
нищо осъдително във вашите решения как да действате – те са само своевременни уроци, които ви
връщат обратно на пътя ви. Това е последвано от
най-блаженото облекчение, защото отново ставате
получател на всичко, което изглежда е небесна благословия и нова радост от живота.
Повярвайте ми, мои възлюбени души на Земята, такива, каквито сте сега, не сте готови да
създадете ЕРА НА ЛЮБОВ И МИР. Говорите
много за нея, копнеете за нея, вярвате, че духовната еволюция ви е издигнала до такива възгледи
и нагласи, които могат да ви отведат до нея. Това
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убеждение до голяма степен е илюзия, самозаблуда. Прощавате своите нагласи, мисли, думи и
действия, защото живеете в този свят, оковани и
заслепени от егото си. Борите се смело за по-любещи мисли, чувства и реакции към всяко преживяване, но докато вие оставате единствената движеща сила в съзнанието си, в крайна сметка егото
ви ще спечели.
Как ще реагирате, ако някой влезе в дома ви и
го разруши? Ще му простите ли незабавно, защото
изпитвате дълбоко състрадание към неговата огромна житейска несигурност и защото знаете, че
когато можете да черпите в изобилие от „Отца“,
загуба няма? Ще бъдете способни на това, когато
сте станали едно цяло с Божественото Съзнание.
А как ще реагирате, ако някой публично ви
наклевети и се опита да унищожи добрата ви репутация? Ще можете ли да се усмихнете спокойно и
с любов и искрено да го благословите? Ще можете,
когато влезете в ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР, защото във вас вече няма да има никакво его, което
да се съпротивлява на каквито и да било злословия.
Ще виждате ясно клеветника и ще разбирате импулса, който го подтиква да вреди на другите.
Нещо повече – вашата добра репутация вече няма
да има значение за вас. Ще бъдете щастливи и в
хармония с Източника на своето Същество и това
ще отвори перспективи за такова възторжено съ29
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ществуване, което ще ви разкрие, че всички второстепенни неща са без значение – просто негативни илюзии.
Можете ли да понесете някой да изтъква вашите малки недостатъци и можете ли да ги приемете, без да се налага да се обвивате в защитна мантия от обяснения и оправдания? Колкото повече
превъзмогвате егото си, толкова по-малко ще ви
притесняват вашите недостатъци. Ще приемате корекциите с благодарност и любов и ще избирате да
се стараете повече в бъдеще. Това е истинско духовно развитие.
Само възгледите и нагласите на човек, който е
работил добросъвестно през целия процес на пречистване на съзнанието и непрекъснато е призовавал
Божественото за помощ, за да стане въплъщение на
състрадателна любов, ще могат да го направят сътворец – да, сътворец – на такова съществуване, каквото наистина бихте харесали да имате на Земята.
Осъзнавате ли колко много хора по света си въобразяват, че са намерили и прилагат безусловна
любов, но все пак остават нащрек с всички онези,
които не отговарят на техните стандарти на поведение; радват се и се вълнуват да ги съдят или наказват? Как е възможно такъв ум да създаде ера на
любов и мир?
Паякът плете мрежата си; със своите желания,
намерения и цели в умовете си вие плетете средата,
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здравето и благоденствието си. Трябва да разберете, че това не е осъждане, а просто изказване за
реалността в електромагнитните енергии. Това е
вашата истина. Докато не я признаете напълно и не
решите да търсите осъзнато сливане с Божественото във всеки момент, Ерата на Любов и Мир ще
ви се изплъзва.
Когато съзнанието ви въплъщава съвършеното
великолепие на любовта и съчувствието; когато е в
мир и покой, без ни най-малка следа от критика
или отхвърляне на различността, вие наистина ще
станете член на Божието Царство.
Докато това време настъпи, бих искал да знаете, че аз съм на разположение, достъпен във всеки
момент; че съм наясно и с най-голямо съчувствие
разбирам какво се налага да понасяте сега. Аз съм
на разположение като ваша любов, ваша утеха и
ваша увереност. Аз съм вашият Живот, аз съм вашият Път и аз съм вашата Истина. Обичам ви с
дълбоко състрадание и силен копнеж спешно да
облекча бремето ви в момента. И ще го направя,
ако го искате, но и ако дойдете при мен и ми позволите да отговоря с топлината на своето присъствие, насоки и прозрения, за да ви помогна да се издигнете над сегашните си слабости и мъки.
Затова, за да помогна на всички, които искат да
чуят и приемат думите ми и които търсят моята
утеха, повтарям това, което казах в Писмата си:
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Трябва да бъде широко разпространено и прието, че за да постигнете задоволителен мир на Земята, трябва да има ПО-ВИСША ВИЗИЯ, която да
се стремите да прилагате в ежедневието си. Само
ако я постигнете, физическият свят ще бъде спасен
от масово унищожение, когато непросветлените
мъчително ще пожънат плодовете на сегашната си
хаотична сеитба. И това не е критика или укор,
мили души, а изказване, което произтича от Законите на вашето Съществуване.
Без по-висша визия за себе си или за света духовна еволюция не може да има или да постигнете
такова състояние на съществуване, когато самото
Божествено Съзнание ще бъде ясно видимо във
вас, в живота и обстоятелствата около вас. Тогава
всички вие ще сте станали открити за Него и като
такива ще получите качество на живот, за което
преди това не сте и мечтали.
ВИЗИЯТА
Вашата визия за един съвършен свят и съвършен живот трябва да бъде: ЛЮБОВ, която обгръща
цялото творение; даване и получаване без ограничения; блестящо здраве, красота и светлина, която
се излъчва от всички растения и живи същества;
най-различна възторжена съзидателност; лекота на
движение и пътуване, което е само въпрос на жела-
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ние; проспериращи домове и щастливи домакинства. И навсякъде – проява на Божественото Съзнание във всеки атом.
Не мога да намеря по-добър термин за такава
визия от „Божие Царство” или „Небесно Царство”,
за да опиша бъдещото Качество на Съществуване
на вашата планета, когато Божественото Съзнание
видимо изпълва всички творения и те ясно проявяват Неговото естество във всяка секунда от своя земен живот.
За жалост, милиони хора все още не са забелязали Светлината и прекарват живота си в търсене на
нови духовни преживявания, нови учители и нови
знания, а всъщност би трябвало да търсят контакт с
Божественото Съзнание вътре в себе си и духовната
визия, която той поражда. Това може да бъде постигнато само чрез правилна и редовна медитация.
МЕДИТАЦИЯТА
Медитацията е единственото средство, чрез
което ще можете да успокоите и усмирите ума си
напълно. Само тогава Божественото Съзнание
може да проникне в мозъчните ви клетки и да внесе
Своето знание в тях. Едва тогава недостатъците на
егото могат да бъдат разтворени и постепенно да
изчезнат от ума и нервната ви система.
Търся хора, които са готови да оставят настрана своето егоцентрично търсене на духовно бла33
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женство, духовни начини за по-добър живот и повече притежания. Търся хора, които са готови да се
обединят в система на взаимна подкрепа и да започнат наново да изграждат себе си, за да бъдат
подходящи да се присъединят към създаването на
Небесното Царство на Земята, когато Божественото ще царува суверенно в съзнанията на всички.
За да постигнем тази цел, ще изложа много
ясно какво трябва да бъдат готови да приемат истинските Членове на Небесното Царство. Това са
правилата, които те трябва да са съгласни да се
опитат да прилагат в ежедневието си, последвани
от причините, поради които са толкова важни.
ЧЛЕНСТВО в „ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР” или
“НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО” на Земята.
Преди да изложа правилата за Членство, ще
опресня спомените ви за съзидателната сила на вашите умове:
Когато вашите мисли и чувства се обединят в
мисловен модел на желание, намерение или цел, вие
сте създали форма на живот. Тя е един отпечатък,
електрическа схема на вашето намерение и съответстващото магнитно поле на емоцията свързва енергийни частици, за да го доведе до видимо проявление.
Това е проявлението на собствените ви желания, но тъй като вашите познания за себе си и за
бъдещето ви са толкова ограничени, то ще внесе
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във вашите преживявания не само светлата, но и
тъмната си страна.
Но когато от самото начало се обърнете към Божественото Съзнание и потърсите правилното решение на своя проблем, а после отнесете към Божественото Съзнание и самото решение, за да бъде реализирано на Земята по съвършен начин, тогава наистина ще получите съвършено проявление на СВЕТЛИНАТА, което не включва бъдещи разочарования.
Затова най-напред винаги търсете напътствията на Божественото Съзнание и се опитайте да
направите това своя втора природа. Дори и да ви се
струва, че не долавяте нищо от Него, истина ви казвам, ако останете непоколебими във вярата си, в
бъдеще Неговите отговори ще се проявят във видима форма.
Затова правилата за членство са следните:
1. Като Член на Небесното Царство на Земята ще медитирам ежедневно, като започна с
десет минути и ги увелича до времето, което e
подходящо за мен. Колкото се може повече ще
премахвам всички мисли, ще усмирявам и успокоявам ума си. Искрено моля Божественото Съзнание да проникне в моето, да го завладее и да ми
донесе Божествена Мъдрост и Божествена Любов, за да благослови живота ми, живота на
всички, с които съм свързан по някакъв начин, и
света като цяло. Ще използвам това време на единение с Него, за да ЗНАМ, че всички въпроси, които
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отнасям до Него, ще бъдат надлежно разрешени
и изцелени. Моля се Божественото Съзнание да
ми даде благодатта да ЗНАМ, че ТО винаги отговаря на молитва, отправена с вяра и любов.
2. Като Член, който помага за създаването на
Небесното Царство, трябва да отхвърлям всяка
завистлива мисъл. Трябва да помня и утвърждавам, че като дете на Божественото Съзнание, на
“Отца”, мога да поискам всичко, което ми е необходимо или желая, и знам, че в подходящия момент
то със сигурност ще бъде проявено за мен.
3. Като истински Член на Царството ежедневно ще отхвърлям егоистичните си мисли и ще
ги заменям с такива на милосърдна и безусловна
любов, с които ще допринеса за Неговото изграждане. Всеки ден ще си повтарям: „Аз съм се заел да
помогна за създаването на Ера на Любов и Мир и
всяка моя обична мисъл има преобразяващо влияние върху Земята.”
4. Трябва да помня, че Небесното Царство е
място на радост и смях. Всеки ден ще се моля да
стана по-просветлен и да се издигна в подходяща
спонтанна радост и смях, за да облекчавам духа
на хората около себе си.
5. Всеки ден ще си напомням, че за да преодолея егото си и да установя дълбок и смислен контакт с другите, трябва да СЛУШАМ! Трябва да
контролирам подбудите на егото, които ме карат да говоря за себе си, и да слушам, като се
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стремя да разбера и да бъда съпричастен към
това, което ми се казва.
6. Всеки ден ще си напомням, че за да преодолея егото си, трябва да мога да чуя всяка истина
за себе си, без да се оправдавам или да търся отмъщение. В Небесното Царство на Земята няма
злословие, отмъстителност, негодувание! Като
съм се заел да помогна за Неговото създаване,
трябва да превъзмогна всички тези пориви на
егото и да ги заменя с БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.
7. Всеки ден ще си напомням, че в Небесното
Царство съществува само УВЕРЕНОСТТА, че утрешният ден ще бъде съвършен, защото Божественото Съзнание изпълва умовете и сърцата на
всички негови обитатели. Затова трябва да избягвам каквито и да било обезпокоителни разговори. Няма да се въвличам в обсъждането на
грешките на другите. Няма да се отдавам на пониското си съзнание, като размишлявам върху злините на правителствата и в света като цяло. За
да градя Небесното Царство, трябва да се оттегля от всичко, което не искам да видя увековечено, иначе То никога няма да бъде създадено или
други може да го създадат, а аз ще бъда изоставен. Ще бъда изключен заради егоистичното съзнание, което градя всеки ден.
8. Ще изслушвам с любов всички, които потърсят моята утеха, и ще моля Божественото
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Съзнание да ми даде думите, с които да излекувам
тяхната болка.
9. Всеки ден ще си представям ясно и ще правя
следното Утвърждение с любов към света и към
себе си. Ще заявявам уверено и постоянно, че моите утвърждения са мощни и животворни, защото Божественото Съзнание просветлява ума
ми. Ще си представям ясно, че те са семената на
бъдещи събития.
УТВЪРЖДЕНИЕ
„Всеки ден отварям сърцето и ума си за превъзходното Божествено Съзнание, за да ми помогне да разтворя всички настоящи себелюбиви пориви на егото си. Всеки ден отварям душата си за
Божественото Съзнание, за да ми помогне в създаването на нова ЕРА на ЛЮБОВ и МИР на Земята.
В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО само Божествената Любов, Божественото Съчувствие, Радостта, Смеха и Красотата на себеизразяване ще
бъдат винаги възвишено проявявани.
Навсякъде по света Природата ще процъфтява в изобилие и хармония и ще осигурява плодове
и храна за всеки човек на Земята. Хората ще бъдат сити и добре облечени; ще бъдат духовно извисени и ще проявяват Божественото Съзнание
по всякакъв начин и всеки ден.
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Издигам тази Визия на Блаженство към Божественото Съзнание, където тя ще бъде запалена с БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ за нейното съвършено проявление на Земята. С любов благодаря на
своя ИЗТОЧНИК, че още сега всичко това започва
да се оформя в невидимото.
Благодаря ти, Отче.“
Мои възлюбени души, известно е, че по това
време ще има ясно и несъмнено разделение между
децата, които избират Светлината, и децата, които
предпочитат отклоненията от пътя и тъмнината на
земното его. За да може Светлината да озари света,
всички трябва да станат деца на Божественото.
С обич и състрадание ви оставям неохотно, след
като съм казал това, което бих искал да разберете.
Моята ЛЮБОВ ви обгръща с пламенен копнеж да
приемете думите ми като малко дете, което слуша
любещия глас на баща си, за да се уверя, че моето
спешно послание може да даде плодове във вашия
живот и живота на хората, които ви заобикалят.
Това е едно истинско послание от мощна съзидателност за вашето бъдеще. Ако повярвате и започнете да действате, ще видите, че то се случва.
Със сигурност в собствения си живот ще се озовете
в своето Небесно Царство.
Останете в Божествената Любов. Останете в
Мир и Светлина.
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КАК ДА МЕДИТИРАТЕ (от Писмо 8)
Когато медитирате, заемете позиция, която е
най-удобна за вас; не се изкривявайте и не си причинявайте физически неудобства. Отпуснете се и
останете неподвижни. Успокойте се и освободете
напълно напрежението в крайниците, включително
в главата, врата и лицето.
Трябва да подчертая, че медитацията в
крайна сметка следва да бъде толкова лесна,
колкото и отпускането в дрямка. Нейната цел е
да даде възможност на цялото ви съзнание да
премине отвъд границите на интелекта и разума. Има учители, които ще ви кажат: „представете си…”, но каквото и да ви е казано да си
представите, можете да бъдете напълно сигурни, че няма да ви помогне да стигнете другаде, освен в нови въображаеми сфери на собствените си умствени процеси.
Този метод на „медитация“ ще бъде облекчение от мислите и стреса, които ви причинява
натиска на вашето его. В света на въображението егото може – или не – да бъде в латентно
състояние.
Преди да започнете медитация, се подгответе
за нея, като осъзнаете напълно, че сте на път да се
свържете с „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ“, което е както вътре във вашето, така и надхвърлящо
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го; както вътре във вас, така и около вас. Представете си точно какво означава това.
Във всеки момент помнете, че това, за което
МИСЛИТЕ, е това, за което се настройвате. Вашите мисли са „прожекторите“, които намират каквото търсите. Не забравяйте, че всяка една от тях
има свои собствени честоти на вибрации в съзнанието – разберете и повярвайте, защото е истина.
И колкото по-духовна е мисълта, толкова по-високи са нейните честоти на вибрации.
„Формите на съзнание“, въплътени в думите,
са невидими, но те са „специфични, отделни единици съществуване“, които носят в себе си живота
на съзнанието и са магнитно предопределени да харесват други „форми на съзнание“. Сходните неща
се привличат.
Мислете за „куче“, представете си какво имате
предвид и умът ви ще бъде настроен към кучешкия
вид. Мислете за „ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“
или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“ с ясното разбиране какво означава това за вас и умът ви ще
бъде насочен към „ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“.
Ако сте разбрали напълно всичко, което се
опитвам да ви кажа, ще ЗНАЕТЕ, че вашата медитация достига целта си. Осъзнайте го и ще установите, че вярата ви укрепва. Тя остава слаба, защото само се надявате, желаете или по магнитен
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начин „искате“ да се настроите към СЪЗНАНИЕТО ЖИВОТ, като очаквате да извлечете някаква
изгода от това.
Не виждате ли колко „земен“ е такъв подход
към ОНОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТВУВАНЕ”? Почтително ли е? Приляга на човек,
който търси истински контакт и очаква да го постигне, да се надява да получи изгода от него?
БЕЗГРАНИЧНОТО ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ не е митичният „Бог“ на небето, както е описан в Стария Завет. То е Безкрайната Могъща Реалност, която присъства навсякъде, проявявайки
Своята собствена съзидателна, интелигентна, развиваща, любеща грижа за всичко, на което е дала
съществуване.
Трябва да разберете, че след като магнитните ви
емоции са изчезнали не само от ума, но и от подсъзнанието и слънчевия сплит, в крайна сметка постепенно ще започнете да се приближавате и ще достигнете до най-високите измерения, докато сте все
още на Земята. И преди всичко, ще бъдете свързани
с БАЩА-МАЙКА-БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, който е
винаги активен в цялата ви система и във Вселената.
Помнете, че ТОЙ е в равновесие в безкрайното всемирно измерение. „Дейността Баща“ определя целите; „Любовта Майка“ ръководи начина, по
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който ще бъдат разработени плановете, за да се насърчи най-висшето благо на това, което ще бъде
приспособявано, изцелявано или закриляно.
(Безброй хора ще кажат, че горните твърдения
са плод на въображението. Нека се подиграват,
колкото искат. Тези, които успяват да се свържат
със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ – друг
термин за БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ, но разкриващ неговите двойни характеристики – ще потвърдят, че това е точно описание на
духовната еволюция, която следва в резултат на такъв контакт.)
Да се върнем към медитацията. Най-напред,
преди да се опитате да влезете в медитативно състояние, научете молитвата наизуст – така, сякаш
думите са ваши собствени.
Когато сте се отпуснали напълно, започнете
медитацията си с тази молитва. Изричайте я бавно
и си представяйте смисъла на всяка дума, за да можете да влезете в нейното съзнание и да позволите
на енергията ѝ да проникне в най-дълбоката ви
същност. Докато казвате молитвата, очите ви
трябва да бъдат затворени, а погледът – вдигнат
към челото.
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БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ,
ти си моят живот, моята постоянна подкрепа,
моето здраве, моята закрила,
съвършеният отговор на всяка моя потребност
и мое най-висше вдъхновение!
Моля те да ми разкриеш истинската си Реалност.
Знам, че ВОЛЯТА ти е да бъда напълно
просветлен, за да мога по-добре да осъзная
Твоето Присъствие в себе си и около себе си.
Вярвам и знам, че това е възможно.
Вярвам, че ти ме закриляш и подкрепяш
със съвършена ЛЮБОВ.
Знам, че моята крайна цел е да
ТЕ ИЗРАЗЯВАМ.
Говорейки ти, знам, че ти напълно
възприемаш думите ми, защото си
ВСЕМИРНАТА ЛЮБЕЩА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
която така удивително е планирала този свят
и го въплъщава във видима форма.
Знам, че когато ТЕ помоля да ми говориш,
аз изпращам лъч духовна светлина
в твоето Божествено Съзнание и докато слушам,
ТИ ще проникваш в моето човешко съзнание
и ще идваш все по-близо до моите
все по-възприемчиви ум и сърце.
Поверявам себе си и своя живот на твоята грижа.
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(Всеки път, когато казвате и визуализирате
тази молитва, създавате форма на духовно съзнание, която ще става все по-силна и по-извисена в
честотите на вибрации, тъй като нейното истинско
значение ще навлиза дълбоко в ума и сърцето ви и
възприятията ви ще се засилват.)
След молитвата се отпуснете още по-дълбоко
и нека умът ви остане празен, доколкото е възможно. Ако нахлуят мисли, повтаряйте бавно „Божествен Живот“ или „Баща-Майка-Живот“ и
се успокойте отново. Когато почувствате, че навлизате в друго дълбоко състояние на съзнание, толкова дълбоко, че едва дишате, знайте, че сте започнали да постигате целта си. В края на медитацията
винаги благодарете и бъдете признателни.
Помнете, че нищо, което мислите, казвате или
правите, не може по никакъв начин да омаловажи
„Съзнанието Баща-Майка-Живот“, обаче всяко
недоверие ще издигне бариера между вас и Него.
След много месеци на искрена медитация може
да почувствате, че тялото ви внезапно подскача, сякаш се унасяте в сън и изведнъж се стряскате. Ако
това се случи, бъдете благодарни, защото съзнанието ви преодолява собствените си бариери, създадени в миналото, които държат затворена душата ви.
Искам да ви предупредя, че когато се опитвате
да укротите ума и мислите си, може да почувствате
тревожност, физическо неудобство, дори отчаяние,
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защото първоначално ще се изправите срещу черната стена на собственото си „съзнание“, а това
може да бъде изключително смущаващо, дори болезнено. Благословете опита и помолете своя
„Баща-Живот“ при следващата медитация да
проникне в съзнанието ви. После станете и забравете преживяването.
Когато установите, че най-накрая влизате в тишината, останете на същото ниво с ясното съзнание, че сега се намирате в това, което може да се
нарече „светая светих“, защото най-после се свързвате с „Баща-Майка-Живот“ вътре в себе си. Ще
отнеме време, докато това висше духовно преживяване на Тишината стане ежедневна практика.
Помнете, че имате „его-багаж” от цял един живот,
който трябва да разтоварите и изхвърлите.
Без значение какво усещате или разбирате по
време на медитацията си, когато излезете от нея,
очаквайте доловима разлика в ежедневието си. Не
забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и
когато „очаквате“, вие отваряте пътя за това, което
се надявате да бъде привлечено във вашия опит, от
което се нуждаете или с което да се занимавате.
Ако не почувствате никаква нова лекота на
духа, въпреки искрените си очаквания, не отричайте промените и не се съмнявайте, че са възможни. Помнете, че вашето съзнание е основата на
всичките ви преживявания, а то е електромагнитно
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– от същата субстанция, от която е съставено и физическото ви тяло. Продължавайте да очаквате –
когато го правите, изграждате силата и енергията
на своите „очаквания“, „формите на съзнание“, които ще притеглят към себе си проявлението на
това, на което се надявате. „Съзнанието БащаМайка-Живот“ може да бъде привлечено във вашето индивидуално съзнание само по магнитен
път – чрез вяра, искрено очакване и желание да се
пречистите от своите магнитно-емоционални подбуди „свързване-отхвърляне“.
Колко от вас в момента влизат в медитация по
този начин и излизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени? Колко от вас се обезкуражават, когато са почувствали някаква промяна, а после за известно
време нищо не се е случвало?
Спомнете си какво ви казах: вие сте подложени
на ритъм от „възходи“ и „спадове“. Когато сте в период на „спад“, притокът на Божествения Живот в
цялата ви система намалява, както и честотите на
вибрации на съзнанието ви. Следователно в такива
моменти, в началото на вашето търсене, контактът
със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ е почти
невъзможен. В първия етап по пътя си към Истината, по време на медитация, когато сте силно
свързани със своето подсъзнание, ще забележите,
че всички стари негативни мисли и спомени, които
сте смятали за преодолени, дразнещо се завръщат.
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Когато влезете в период на „възход”, ще откриете, че духовната ви същност се възражда и ще
се наслаждавате на това. Медитациите ви ще бъдат
по-позитивни и плодотворни за контакта ви със
„Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Ако имате
смелостта да постоянствате и да проявявате самодисциплина по време на своите „спадове“ точно
колкото и в добрите си периоди, в крайна сметка
ще установите, че ниските ще стават все по-малко
„ниски“ и предишните депресии ще изчезнат.
Помнете, че с всеки следващ път „молитвеното
съзнание“ все повече и повече ви приближава към
вашата цел, макар и да не си давате сметка. И все
пак нещата се случват за ваше най-висше добро –
вярвайте в това
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Послание от 8 декември 2014 г.
КАЗВАЛ СЪМ ВИ, ЧЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ
ПО-ВИСША ВИЗИЯ, ЗА ДА ПРЕДИЗВИКАТЕ
СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В СВОЯ СВЯТ, но не
съм ви казвал как да я постигнете и как да я проявите във видимото съществуване. Без такова по-задълбочено знание, тази повеля ще ви се стори
трудна за изпълнение. Виждал съм стотици хора,
които бяха приели думите ми в сърцата си и които
копнееха да ги проявяват в живота си и в полза на
цялата планета.
Толкова много любов се отприщи в резултат на призива ми да изградите По-висша Визия, че сега е изключително важно да дойда отново и да ви помогна да започнете да работите
осъзнато, интелигентно и с любов, за да създадете един нов свят.
Ако погледнете назад към последните петстотин хиляди години на индивидуално човешко развитие, с помощта на учебниците си по история и
трудовете на писатели и философи от различни
страни и епохи, ще можете да видите, че начинът
на мислене и стилът на живот не само са се променили, но и това се е случило само заради променя49

Писмата на Христос - Послания

щите се отпечатъци на съзнание във високо интелигентните умове на по-напреднали мислители,
представяли своите идеи пред обществото. И тъй
като хората са ги приемали с внимание и уважение,
новостите са довели до промени в техните човешки
умове. Впоследствие тези нови идеи постепенно са
се проявили като малко по-различен модел на поведение и са се отразили – под една или друга
форма – на националния живот като цяло.
Всички промени са настъпили в резултат на
това, че някой е имал нова идея, която е оказала
силно влияние върху чувствителността на хората и
те са я приели и усвоили. Просто здрав разум, ще
кажете. Да, така е, но новите възприятия трябва да
бъдат градени върху основите на здравия разум, в
противен случай ще бъдат отхвърлени.
Ако се върнете към годините от 1845 до 1919,
във викторианския и едуардианския период (известни и с други термини в различните страни), ще забележите, че животът в Англия е бил много дисциплиниран със строги традиционни правила, наложени от законите на парламента и членовете на
аристокрацията и Висшата Класа. Всички тези закони и правила са били формулирани от няколко
поколения, водили сравнително бурен живот, но
постепенно са били пречиствани и усъвършенствани от разрастващия се потенциал на Мислещите
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в страната. В резултат на тяхната визия са били въведени различни подобрения за цивилизацията –
канализации, павирани улици, подслони за бедните. ОБНОСКИТЕ СТАНАЛИ СТРИКТНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ МИРНО СЪЖИТЕЛСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО. И хората ходели на църква и слушали какво имали да им кажат
техните проповедници за вечните мъки и огнения
ад, ако са извършили някакъв грях.
Връщайки се назад, ще разберете, че вследствие на дисциплината, която цялата нация доброволно приела, хората били способни да живеят
спокойно. Това продължило, докато скритите разрушителни пориви на човешката мисъл и съзнание
не предизвикали избухването на война – защото
всички силно емоционални мисли в крайна сметка
се проявяват. Конфликтът дал възможност на младите мъже и момчета да изразят скритите си агресивни наклонности, затова през 1914 година голяма част от тях се стекли, за да се включат в него.
Когато войната свършила, съзнанието на хората отново се променило, защото преживяло болката и мъката от проявлението на човешките разрушителни, агресивни, подтикващи към възмездие
импулси, които действат по време на конфликт.
Англичаните не искали вече война, искали забавления! Църквите загубили уважението, което
имали преди.
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Последната война (1939 – 1945) обаче довела
обществото до сериозен катаклизъм. Угнетените
преди това маси, привлечени в конфликта на трите
воюващи сили, получили възможност да покажат
неподозирани дотогава умения и интелигентност. В
резултат на това класовите различия до голяма степен се разпаднали и на по-рано непривилегированите бил даден шанс да продължат образованието
си и да се развиват в професионално отношение.
За жалост, въпреки осъществените възможности, съзнанието, наследено от най-ранно детство
в сиромашки домове, не било заменено с животворни мисли. Старото усещане за живот, несправедлив и мъчителен заради отхвърлянето и пренебрежението на богатите, не се променило и довело
до тежки негативни реакции. Така освен получените нови възможности, които обикновено създават силно въодушевление, вяра в успеха, постиженията и щастието, в умовете на хората се задействало и много негативно, подривно съзнание, разрушително за голяма част от благосъстоянието и радостта, които би трябвало да се изградят след последната война с появата на сериозни технически
умения и открития в полза на общото благоденствие на човешките същества.
Но, заради лекомислие и в търсене на забавления, правилата за достоен живот постепенно били
разхлабени, а после – захвърлени, в резултат на което неблагоприятните последици от липсата на
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дисциплина наситили съзнанието на хората.
Вследствие на емоционалните сътресения те започнали да изпитват силно страдание и отчаяние,
което от своя страна довело до необичайни реакции на агресия и омраза. Обременени с тези импулси на негативни реакции, хората се опитвали да
облекчат болката със сексуални ексцесии. Те се
разраснали още повече, когато започнали да се обсъждат публично, да се рекламират в медиите,
филмите, телевизията и радиото. Колкото повече
се говорело за тях, толкова повече обладавали умовете на хората и толкова повече процъфтявали, което довело до още по-тежки престъпления на човек
срещу човека.
И това е мястото, където сте сега.
В допълнение на всичко, което се случвало в
умовете на хората, и неговото влияние върху поведението и преживяванията в световен(!) мащаб,
тези анормални мисли и действия имали огромно
разрушително влияние върху „материята“ на самата планета. Защото, както ви казах в Писмо 1, но
вероятно не сте ми повярвали, когато бях в пустинята, можех да видя как промените в съзнанието ми
въздействаха на вибрациите на прашинките около
мен – ускоряваха ги или ги забавяха и по този начин променяха външния вид – толкова малко, че не
би могло да се забележи с просто око.
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Но аз бях само един човек, който влияеше на
своята среда чрез ума си. А ако всички хора от градове и държави четат вестници, попиват най-новите скандали и престъпления и през целия ден
разнасят това наоколо? Как ще се прояви такова
РАЗРУШИТЕЛНО съзнание във вашия свят? Няма
ли да се насочи в областите на планетата, в които
има проблеми; където скалните и земните маси са
неустойчиви, нестабилни, разрушени?
А времето? Някои от вас знаят, че съзнанието
се отразява и на атмосферните условия на Земята.
Всичко във вашия живот е СЪЗНАНИЕ. НЕ
СИ МИСЛЕТЕ: „ТОВА Е СЪЗНАНИЕ, А ОНОВА
– ТВЪРДА МАТЕРИЯ“. ВСЯКО НЕЩО ВСЪЩНОСТ Е СЪЗНАНИЕ, ПРОЯВЕНО ВЪВ ВИДИМА ФОРМА, която човешките умове създават
минута след минута.
Сега разбирате ли защо ПРИЗОВАВАХ ХОРАТА, КОИТО ИСКАХА ДА МЕ ЧУЯТ, И ТОЛКОВА МНОГО ВЕЛИКОЛЕПНИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА ОТКЛИКНАХА НА МОЛБАТА МИ ДА
ЗАПОЧНАТ ДА СЪЗДАВАТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ, ЗА ДА ПРОМЕНЯТ И СПАСЯТ ПЛАНЕТАТА СИ?
А вие как сте се заели с това?
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На първо място, всеки от вас трябва да се
свърже с Божественото Съзнание по време на медитация. Какво искам да кажа с „медитация”?
Имам предвид да се освободите от Волята си да
отговаряте за собствения си живот; да достигнете до необятността на пространството в умовете си, търсейки контакт с онова, което ви е
дало съществуване.
Затворете очи, насочете ги към средата на
челото и ги задръжте така. Предайте Волята си,
помолете да се изпълните с Божествено Съзнание, за да се вдъхновите с нови идеи за това какъв би трябвало да бъде светът. Ако ги получите по време на контакта си с Божественото
Съзнание, когато излезете от медитация, веднага ги запишете и ги запазете.
Започнете да мислите за реалността на живота с безусловна любов към всички. Какво
всъщност означава това? Какъв е животът ви?
Какви чувства се надигат във вас? Създавайте
такова място в ума си толкова дълго, колкото се
чувствате щастливи в него. Правете малки
празненства само с безусловна любов. Какво научавате от тях? Обсъждайте откритията си във
връзка със сегашното си състояние на съзнание.
В момента трябва да живеете в две измерения. От една страна, вие сте в материалния свят,
с целия му хаос и неприятно съзнание, а от друга
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е прекрасният ви стремеж да търсите духовност
в ума, емоциите и тялото. Колкото е възможно
по-редовно трябва да избирате или да си представяте, че сте под закрилата и в благоденствието
на Божественото Съзнание. Това означава, че когато сте в контакт с неприятни сили на съзнание,
трябва непрекъснато да се молите на Божественото Съзнание да ви помогне да избегнете болката, отвращението и отхвърлянето на извършителите, в които вашата човешка природа и егоподбуди биха ви въвлекли. Вместо това, издигнете се до пълното разбиране, че ТО е единствената Реалност във вашия живот, следователно
ще влезете в нея и ще останете в равновесие, опрощение и загриженост за щастието и благополучието на съгрешилите спрямо вас.
В самото начало на вашия стремеж да водите
този нереактивен – и проактивен – начин на живот, който изисква от вас да отхвърляте съзнателно реакциите на егото и да влизате в състояние на проактивност, ще установите, че е много
болезнено и дразнещо да се налага да превъзмогвате старото чувство, че са се отнесли зле с вас, и
да го оставите да си отиде. Но ако сте упорити,
един ден ще откриете, че вече сте способни да се
придвижвате незабавно в състояние на проактивна радост, прошка, разбиране и загриженост
за онзи, който е разклатил равновесието ви.
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Когато достигнете до това ниво на любещи
реакции към външните тъмни влияния, вие сте
създали „рамките“ на Божественото Съзнание
на Земята.
Спрете тук и се опитайте да разберете напълно, че ВИЕ сте изградили зона на цялостност
на своята планета и това не се променя. Всеки
път, когато сте изправени пред противопоставяне
и успеете да запазите обичта в сърцата си, сте създали малък оазис на Божествена Любов в своята
среда. Ще го почувствате, защото все повече и повече хора ще се стремят да реагират по същия начин на тъмнината. Самата тъмнина ще бъде засегната – не може да бъде другояче – и така редиците на онези, които се стремят да създадат Небесното Царство на Земята, все повече ще растат и
ще се разпростират и в крайна сметка гласът на
Божественото ще започне да просветлява реакциите на все още непробудените.
И какво ще се случва на Земята, докато някои създават своя собствен малък оазис на Божествена Любов? Този оазис ще се прояви в обществото като дълго жадувани ползи, които ще
дадат възможност на хората да поправят грешките си от годините след последната война. Обществените услуги ще се подобряват; човечеството ще започне да възприема нови морални
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принципи на поведение, които ще гарантират,
че всеки ще се отнася към ближния с любещо
внимание и състрадание. Когато това се случи,
вследствие на новите любещи реакции в сърцата и умовете, благоденствието ще започне да
се връща, бедността ще намалява, здравето ще
става все по-стабилно. Ще има и ползи, които
сега дори не можете да си представите, защото
те ще се натрупват от висше духовно съзнание,
извън вашите разбирания в момента.
Така ще създадете Небесното Царство на Земята.
Имам само едно предупреждение. Нищо от
това няма да се случи, докато хората не осъзнаят, че само собственото им човешко мислене
има власт над „материята”, а то не е духовно.
„Аз”-ът на човека не е неговата душа. Душата е
скрита в егото.
Моля всички последователи на Писмата на
Христос, които следват и други духовни водачи,
обърнете достатъчно внимание на това.
Докато малко по малко привличате в умовете си съвършеното Божествено Съзнание, което постепенно одухотворява мислите ви, егото
ви остава под контрола на вашето съзнание.
Моля, обърнете внимание: трябва да ви
кажа, че хората, които търсят духовност, често
са подвеждани от учители, усвоили само някои
аспекти от моите послания.
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Когато се сипва вода в овесена каша, водата
омекотява кашата, но и попива в нея, поема
част от нея. Така се случва и когато висше вдъхновение се влива във възприемчив ум – вдъхновението поема естеството на земния ум. Много
рядко то е толкова силно, че да може да проникне, да просветли със своята Истина и да предизвика такова мощно осъзнаване, че човешките вярвания незабавно да се променят.
Ето защо вдъхновените хора учат много
версии на Истината. Пагубната от тях е когато
казват, че са Божествени, защото са извлекли
своето същество от Божествеността. Истината е,
че могат да привлекат в умовете си само тънки
струи вдъхновено съзнание и много бавно,
малко по малко Божественото Вдъхновение озарява и разсейва тъмнината на човешкото его.
В крайна сметка съзнанието е напълно
просветлено, а егото – преодоляно. Щом това се
случи с някого, той става напълно ВСЕМИРЕН
в Съзнанието и вече няма никакви желания за
себе си. Съсредоточава се изцяло в нещо съвършено различно и живее само за да изпитва възторга и екстаза на Божественото, както и да насърчава с любов благополучието на другите.
Това е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
Затова се спуснах, за да напиша това Писмо за вас.
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Послание 1
Пукнатините във вашата планета
Дойдох този път не за да ви насърчавам с красиви думи и да пробуждам духовните ви копнежи,
а за да стигна до вашето ежедневие на собствения
ви разговорен език и да хвърля СВЕТЛИНА върху
това, което си причинявате – на телата, живота,
взаимоотношенията и планетата си като цяло.
В момента съм особено обезпокоен за вашите
мисли, които пораждат думи, а те от своя страна –
действия.
Хора от всички раси и култури, чуйте ме!
По-голяма част от мислещите сред вас разбират и признават, че научните технологии и широко
разпространената индустриализация постепенно
убиват планетата ви. Но кога ще се събудите за още
по-жизненоважното и завладяващо осъзнаване, че
мислите, думите и действията, продиктувани от
егото, са също толкова разрушителни за нея, тъй
като са енергийни форми на съзнание – точно това,
от което е създадена и самата планета? Целият ви
свят не е нищо повече от една гигантска енергийна
форма на съзнание, съставена от милиарди индивидуални форми на съзнание, които извират от – и се
основават на – Празнотата на Всемирното (бихте
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могли да го наречете „Бог“), еволюирали от привидна пустота до сегашното си състояние чрез вашите собствени желания и копнежи.
Затова трябва да се опитате да разберете, че когато всеки ден вливате личното си его-съзнание в
своя свят чрез мислите, думите и действията си, изпращате енергийни форми, които са напълно противоположни на Законите на ВСЕМИРНОТО. Така
помагате на милиарди други хора със сходно мислене да създават разрушителни сили, в пряко противоречие с ИЗТОЧНИКА на всичко СЪТВОРЕНО
– ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, което е в основата
и поддържа цялото съществуване.
Ето защо образуването на ПУКНАТИНИ В
СТРУКТУРАТА НА ВАШАТА ПЛАНЕТА е неизбежно и хората са подложени на торнада, земетресения, наводнения и виелици. ВСИЧКИ те са физически прояви на нарушаването на ВСЕМИРНИЯ
ЗАКОН – ВСЕМИРНАТА ЛЮБОВ, направляваща
вашия свят.
Това означава ли, че „Божествената“ любов ви
е била отнета?
Не! Няма такова нещо като „наказание от
Бога“, защото няма такъв индивидуализиран Бог с
човешко мислене. Това е един мит, който трябва да
бъде заличен от умовете на хората.
Вашата планета и самите вие сте били индивидуализирани и сте произлезли от ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ, а то САМО ПО СЕБЕ СИ е Законът,
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който постоянно повтарях, докато бях на Земята –
ЗАКОНЪТ за ВЯРАТА в добро и зло, ЗАКОНЪТ за
УБЕДЕНОСТТА: това, в което наистина вярвате –
добро или зло, или към което сте безразлични, – в
крайна сметка ще се прояви в живота ви. Така че,
считайте се за предупредени и използвайте знанието
от този извор, за да се освободите от най-разрушителното съзнание във вашия свят – его-съзнанието.
Ходенето на църква няма да ви помогне; неделните богослужения няма да ви освободят.
Единствената ви надежда да се избавите от егото
и разрушителното за вашата планета съзнание е да
следвате ХРИСТОВИЯ ПЪТ – ПЪТЯТ, който
лично аз следвах, и НАЧИНЪТ, по който живях
след пълното си просветление в пустинята – просветлението, което ми позволи да се върна в Назарет и да започна нов живот на изцеление, проповядване и контрол на елементите. И тъй като моето учение беше в пряко противоречие с юдейското – учение на възмездие и един отмъстителен
Йехова, – в крайна сметка бях разпнат. Всяко
друго обяснение за смъртта ми на кръста е фалшиво и напълно невярно.
Преди тези шест седмици в пустинята на Палестина3 бях мързелив нехранимайко. След просветлението си станах единствен пазител на тайните
„Палестина по времето на Исус“ – от момента на завладяването ѝ от Помпей през 63 г. пр. н. е. е била разделена на шест
3
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на съзиданието и творчеството. Този период е подробно обяснен в Писмо 1, а моето пълно трансцедентално възприятие на истината за самото съществуване е изложено в Писмата ми.
Тези Писма се предлагат безплатно на всички,
които имат волята и куража да ВЪРВЯТ по моя
ПЪТ, ХРИСТОВИЯ ПЪТ, който в крайна сметка
ще ги отведе до просветление, свобода от егото и
до Небесното Царство.
А просветлението може да дойде по различни
начини – като зашеметяващо преживяване, което
незабавно преобразява възприятията ви за ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО и старите ви интелектуални разбирания за вашия свят. Истинското
Просветление е прилив на Божествено Съзнание
във вашето човешко, което никога няма да загубите и което преобразува завинаги отношението ви
към вашия Създател и живота ви като цяло.
Просветлението може да дойде и чрез упорито
изучаване на моите ПИСМА – като кратки моменти на необикновени прозрения, малки озаряващи лъчи СВЕТЛИНА, които ще проникнат в ума
ви и ще изместят фокуса на вътрешния ви поглед;
ще почистят „обектива“, през който виждате света
административни региона, управлявани от Рим: Юдея, Самаритания, Галилея и т.н. Исус Христос практически е проповядвал във всеки един от тях и областта се упоменава под общото ѝ наименование – Палестина.
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и преценявате валидността на всички мнения и
вярвания в него. Постепенно ще изхвърлите илюзиите, които са ви заслепявали преди, и ще откриете, че вече владеете мислите и действията си, а
това води до пълнота и цялостност на всеки аспект
от вашето индивидуално същество.
Да вървите по ХРИСТОВИЯ ПЪТ, както е посочено в ПИСМАТА ми, е работа за цял живот, която
директно ще ви освободи от тревогите и лишенията.
Докато четете, ще откриете в тях моето Присъствие и моята Любов.
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Послание 2
Създайте си прекрасен живот
Създайте си прелестен живот, чудесни сексуални отношения.
Дойдох отново, за да ви обясня на разговорен
език за вашия живот и подхода ви в ежедневието.
Сутрин ставате и нямате абсолютно никаква представа какво ви предстои. Потапяте се в своята рутина и казвате изречения и думи, без да се замисляте какво може да бъде въздействието им върху
заобикалящата ви среда, върху вашите слушатели
или върху собственото ви бъдеще. Вярвате, че контролирате живота си, но всъщност всички вие сте
безразсъдни и напълно невежи за това, което създавате за себе си минута след минута.
Също толкова важно е, че носите емоционален
товар, който дори най-интересните събития или
най-вълнуващите преживявания не могат да премахнат от сърцето и съзнанието ви. Където и да
отидете, този товар сваля вибрациите ви, прониква
в нервната ви система и после – във физическите
ви клетки, като понижава жизнената им сила и нарушава функционирането им, включително и ефективността им при самовъзстановяване.
Когато се сблъскате с нечия съпротива, вашето
човешко его се изправя настръхнало, готово да ви
65

Писмата на Христос - Послания

защити. Неговата работа като „Пазител на вашата
Индивидуалност“ е да гарантира оцеляването ви.
Затова то скача да ви защити, а вие оставате с усещането, че противопоставянето под каквато и да
било форма е нетърпимо и не трябва да бъде допускано. В резултат на това установявате, че умът и
емоциите ви са разпалени, възмутени и негодуващи и искате да отвърнете на удара, да сломите
съпротивата, независимо дали е оправдана или не.
Има нещо, което трябва да разберете за Егото
– то е напълно лишено от проницателност, обективност или спонтанно чувство за справедливост.
Когато сте под контрола на неговите импулси, излъчвате честоти на вибрации, които са толкова небалансирани и така лишени от здрав разум, че вредят на хората около вас и създават силно нехармонични отпечатъци съзнание, които започват да се
отразяват върху предстоящите ви преживявания,
дейности и ситуации.
От жизненоважно значение за вашето бъдещо
благоденствие и живота ви като цяло е да се пробудите за факта, че вие не сте жертви на обстоятелствата и преживяванията си, а техни СЪЗДАТЕЛИ.
Например, ако през деня предизвикате кавга или
спор с колегите или шефа си, когато се приберете
вечер у дома при най-близките си, вероятно все
още ще бъдете под контрола на своето негодуващо
его. В такъв случай вече няма да общувате със спо66
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койствието, което ви дава вашата истина или духовните ви ценности, защото те ще бъдат замъглени и изопачени от необузданите емоции, които
сте си създали по-рано през деня.
Също така сутрин може да излезете от дома си
(място, което би трябвало да обновява духа ви, да
извисява и стопля сърцето ви), загрижени и потиснати от току-що разменените гневни реакции 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 установите, че макар сякаш отново да ви е сближил емоционално,
той не ви е донесъл истинско удовлетворение и не
е излекувал негодуванието ви.
Трябва да разберете, че когато правите секс по
безразсъден начин, обменяте не само телесните си
течности, но и съзнанията си. А съзнанието на
много хора през цялото време е толкова реактивно,
дори враждебно спрямо човечеството и живота по
принцип, че не само влошава здравето им, но и
влияе негативно на физическото и емоционалното
благосъстояние на техните партньори.
Когато правите секс след болезнен скандал, с
цел да изгладите противоречията, поемате от наситеното с лоши чувства съзнание на другия и без
изобщо да подозирате, ги допускате да действат
вътре във вас наравно с вашите собствени.
Обяснявам ви ясно, че вашият земен свят,
който наричате твърд, но всъщност е енергия на
67

Писмата на Христос - Послания

СЪЗНАНИЕ, се състои от различни съзнателни
форми – лоши нрави или радост и любов, – които
влияят на здравето и живота ви в добра или негативна посока. Без значение какви са формите, които създавате, вие оставяте енергийния си отпечатък върху всичко около себе си…, включително
върху колата, компютъра и нещата, които използвате през деня.
Вероятно ще попитате: „Как е възможно?“ Възможно е, защото цялата Вселена и всичките ѝ галактики са само СЪЗНАНИЕ – най-висшите форми на
ЛЮБОВ и ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, които работят
чрез взаимодействията на електромагнетизма.
Всъщност ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЪТ е „субстанцията“ на човешката умствена сила и човешките емоционални импулси, както се долавят в полето на земния живот.
Четете Писма 5 и 6, докато не разберете напълно, че нищо не е солидно. Всичко, което виждате, усещате и докосвате, всъщност е ИМПУЛСИ
НА СЪЗНАНИЕ, проявени във вашия свят чрез
взаимодействията на електромагнетизма. Когато
сте разбрали това напълно и сте осъзнали истинската си роля в създаването на добро или лошо
здраве, щастие или нещастие – ЗА СЕБЕ СИ И
ДРУГИТЕ, – тогава вероятно ще се убедите, че
единственият разумен път напред е да
СЛЕДВАТЕ ХРИСТОВИЯ ПЪТ…
ПЪТЯТ на БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.
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Как да започнете да променяте обичайните си
мисловни модели и да овладявате непокорните си
емоции? Можете да го направите, като упражнявате силата на волята си, но когато разчитате на
нея, вие се опирате на същото его-съзнание, което
ви кара да губите емоционалното си равновесие.
Това е като да използвате захарен сироп, за да изтриете следите от захарен сироп.
Или можете да се научите как да контролирате
егото си, като се стремите да се свържете и опознаете ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО, който
нарекох „Отец“ (четете Писма 7 и 8).
Вие не сте сами. С редовни молитви и медитации в крайна сметка ще се свържете с ОНОВА, което ще се окаже вашият най-голям извор на блага и
утеха в този свят.
Без съмнение мнозина ще попитат дали одобрявам или осъждам презервативите. Моят красноречив отговор е: „Нито една нова съзидателна идея
не е произлязла от човешките мозъчни клетки. Хората, които измислят и създават нещо ново, получават вдъхновение от Всемира, a каквото и да е
дошло оттам, може да бъде използвано за благото
на творението.”
Презервативът е един от най-любещите и прекрасни дарове и благословения, появили се на Земята, който е полезен за хората както вътре, така и
извън брачните отношения. Той донесе облекчение
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на много жени, обременени от страстите на настойчиви мъже. Той е и средство да се спести страданието на нежеланите деца, много от които щяха да се
родят в бедност, да живеят, без да бъдат обичани,
и да умрат преждевременно. С появата на СПИН,
презервативът със сигурност стана и начин за защита на партньора.
Но трябва да разберете, че има аспекти от съществуването, в които следва да се приложи МОРАЛ. В Писмо 9 е посочено много ясно какво представлява ИСТИНСКИЯТ сексуален морал, истинският ДУХОВЕН и благословен секс, за който Църквата няма ни най-малка представа.
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Има ли Бог наистина?
Върнах се, за да говоря с вас на достъпен език
и да ви кажа как да се справяте с различни проблеми, докато сте на Земята.
Правя го чрез ума на своя Писар, защото хората, които са искрено отдадени на ИСТИНАТА в
моите Писма и се опитват всеки ден да направляват
живота си според това дълбоко разбиране на тайните на сътворението, в крайна сметка намират огромно облекчение от предишното си бреме. Те с
радост откриват, че човечеството не е родено, за да
бъде жертва на обстоятелствата, и че разполагат с
реално, надеждно СРЕДСТВО да преодоляват
трудностите и да се справят с неуспехите с вътрешна сила, дори с щастие.
Кое е това СРЕДСТВО? То е ИЗТОЧНИКЪТ на
цялото ТВОРЕНИЕ – не Бог Йехова, описан в Библията, а ВСЕМИРНАТА СВЕТЛИНА на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която преживяват истинските мистици.
С течение на времето хората, които копнеят да
се потопят по-дълбоко в духовната ИСТИНА (не в
религията), ще установят, че притежават естествени способности за мистицизъм. Когато това се
случи, вече няма да питат: „Има ли Бог наистина?“,
а ще знаят извън всякакво съмнение, че има една
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величествена, могъща всемирна ПЪРВОПРИЧИНА – ВСЕМИРЕН ИЗТОЧНИК на СЪЩЕСТВУВАНЕ, от който всяко нещо е добило индивидуализирана форма и където една възхитителна
ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕ поддържа и подкрепя
живите и неживите творения през целия им земен
живот… и завинаги.
Можете ли да разберете колко удивително извисяващо и възхитително вълнуващо е да откриете,
че всъщност вие не сте обременени души, жертви на
обстоятелствата, появили се на този свят, за да бъдат приковани в „коловоза“, в който са се родили,
или в „пропастта“, където са паднали впоследствие?
Можете ли да разберете колко вдъхновяващо е
да достигнете до пълната и ясна представа, че тази
ВСЕМИРНА ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕ през цялото време е била вътре във вас, тайно и тихо е поддържала растежа, храненето, изцелението и защитата
ви от микроби, осигурявала е подмяната на умиращите ви клетки, давала е допълнителна сила на мускулите и сухожилията ви при по-силни натоварвания… И всички тези възхитителни дейности в телата
ви са протичали без никакъв принос от ваша страна.
Можете ли да разберете, че ден и нощ сте били
подкрепяни от нещо..., което не познавате?
Учените са способни да обяснят всички тези
дейности, но не могат дори да предположат кой е
великият ИМПУЛС на СЪЩЕСТВУВАНЕ, който
ги задвижва. Аз мога да ви кажа, защото на Земята
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получих пълно просветление и защото се издигнах
през различни нива на СВЕТЛИНАТА, докато не
стигнах до самите порти на ВЕЧНОТО РАВНОВЕСИЕ, където нашата обща ПЪРВОПРИЧИНА, ИЗТОЧНИКЪТ на цялото ТВОРЕНИЕ, се намира в
ПРАЗНОТА от Покой и Тишина. Познавам истинското естество на нашата ПЪРВОПРИЧИНА, защото аз самият съм НЕЙНА почти съвършена индивидуализация.
ВИЕ и аз – Възнесеният Христос, известен
като „Исус“, когато бях на Земята – произлизаме от
един и същи ИЗТОЧНИК, който наричах „ОТЕЦ“,
защото след просветлението си осъзнах, че ТОЙ е
ИСТИНСКИЯТ БАЩА-МАЙКА НА ЦЯЛОТО
ТВОРЕНИЕ. Човешките родители са само приносители на съзиданието, чрез които действа ИЗТОЧНИКЪТ на всички СЪЩЕСТВА.
Повярвайте ми, защото знам извън всякакво
съмнение и истина ви казвам: когато вървите ПО
МОЯ ПЪТ, ХРИСТОВИЯ ПЪТ, дори вашите човешки родители да ви разочароват, в крайна сметка
ще установите, че ОТЦА е неизчерпаем ИЗВОР на
ресурси, напътствия, неочаквани възможности, изцеление, вдъхновение и радост. Независимо къде
се намирате по Земята, какви неприятности имате,
пред какви унижения и безпаричие сте изправени,
директно вътре в себе си, около себе си и над себе
си вие разполагате с ДУХОВНОТО СРЕДСТВО,
което можете да призовете с цялото си сърце и ум.
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И АКО НЕ СЕ СЪМНЯВАТЕ, отговорът със сигурност ще дойде.
Много хора няма да се съгласят с това твърдение и ще се присмеят. Истината е, че те по принцип
живеят в неверие. Но вие, които сте избрали да
следвате минута след минута МОЯ ПЪТ, ХРИСТОВИЯ ПЪТ, ще потвърдите думите ми, защото
сте се научили как да медитирате правилно – като
успокоявате ума си и преживявате малко от Тишината и Покоя на Празнотата и Всемирното Равновесие, самия Източник на всичко сътворено, – и
така да черпите от ИЗВОРА на цялата съзидателност и съвършенство.
Нека никой не се осмелява да съди или критикува думите ми, докато също не успее да успокои
глъчката в главата си и не влезе в Тишината. А след
такова преживяване нито един човешки ум не би
могъл да устои на призива на Божественото да потърси ОНОВА, което му е дало живот и го е отгледало до зрялост.
Четете Писмо 1, за да разберете какво научих по
време на пълното си просветление в пустинята на
Палестина. Когато усвоите цялата ИСТИНА за съществуването и започнете да се стараете да прилагате това знание в ежедневните си действия, както
направих и аз, вие също ще откриете, че колкото подълбоко и по-пълно попивате и практикувате вечните Истини, толкова по-бързо се случват чудесата.
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За да разберете 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 като твърда материя, а
незабавно да признаете, че той се състои единствено от ВЕЧНО СЪЗНАНИЕ и величествени ИМПУЛСИ, които формират ЕСТЕСТВОТО на
всички СЪЩЕСТВА.
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Послание 4
Прогонете злите духове
Питам на разговорен език: защо вечер, преди
да заспите, ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ПОГЛЕЖДАТЕ
ПОД ЛЕГЛОТО СИ? Какво обикновено означава
това във вашия свят? Означава, че когато сте били
деца, понякога сте се страхували от зли духове,
скрити под леглото ви, и е трябвало да погледнете,
за да проверите дали наистина са там.
Когато ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ, винаги трябва да изследвате мислите си, преди да заспите, за да установите какви са страховете ви. След
като разберете дали имате някакви и какви са те,
трябва да си припомните, че точно както детското
ви въображение е поставяло зли духове под леглото
ви, така и сега, като възрастни, вие си представяте
бедствия, които НЕ Е НУЖНО някога да се случат.
Моля, обърнете внимание, казвам „не е нужно
някога да се случат“, а не „може никога да не се случат“. Казвам това, защото, каквито и да са вашите
„проблеми”, те остават такива само в главите ви, докато не им посветите достатъчно умствена сила, за да
се проявят в живота ви като „видими реалности“.
Възможно е „проблемите“ да са сериозни ВЕРОЯТНОСТИ – според състоянието на делата ви в
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момента. Например може да ви предстои уволнение от работа или да разполагате с толкова малко
пари, че да не знаете как ще се справите следващата седмица; детето ви може да изостава в училище или да има опасност да бъде изгонено. Независимо какъв е „проблемът“, той не е истински, докато не се прояви в живота ви като реалност. Междувременно остава само „МОЖЕ БИ“ в бъдеще, но
вече ви кара да се свивате от страх и да обикаляте
насам-натам с натежало сърце.
Но дори в някакъв момент страховете ви да се
проявят като очевидни реалности, дори и на самия ръб
на катастрофата, нещата могат да се ПРОМЕНЯТ!
ХОРАТА, които постоянно се ТРЕВОЖАТ,
обикновено смятат, че нищо ДОБРО не е сигурно
или надеждно, а точно обратното. Ах, вие, скъпи
мои, само ако можех да издигна съзнанието ви високо над света, да ви отведа „зад кулисите“ на видимата материя, към невидимото измерение на духовна съзидателност, където всяко нещо наистина
започва да се появява, тогава сами щяхте да се уверите, че ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО,
вашият единствен ИЗВОР на ДУХОВНА БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ, е осигурил всичко необходимо,
за да задоволи всяка ваша нужда. Но тъй като не
разбирате реалността зад съществуването, вие създавате свои собствени липси и ограничения, болести и бедствия. Правите го с критиките и оплак77
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ванията си, с неохотата си да признавате постиженията на другите, да показвате привързаност към
всички хора около себе си и да бъдете щедри към
онези, които живеят в нищета.
За да разберете защо това е така, четете Писмо 1,
докато не осъзнаете напълно ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО на ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО,
който наричах „Отец“, когато бях на Земята.
Когато следвате ХРИСТОВИЯ ПЪТ, МОЯ
ПЪТ, знаете много добре и без никакво съмнение,
че вашата абсолютна вяра и убеденост в Божествената Закрила ще ви измъкнат от тревогите и ще ви
спасят от възможна загуба или болка. За да разберете защо хората, които наистина следват ХРИСТОВИЯ ПЪТ, са способни на такава вяра и убеденост, четете и препрочитайте Писма 5 и 6, докато
не осъзнаете напълно, че всичко, което можете да
видите, усетите и докоснете, всъщност са само
ИМПУЛСИ, проявени благодарение на съвършеното действие на електромагнетизма.
Когато ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ,
също така знаете, точно както знаех и аз, докато
бях на Земята, че има само някои неща, през които
трябва да преминете, защото те са естествени последствия от нещо, което сте направили в миналото.
Те са резултати от ваши предишни действия и ще
се върнат като необходими уроци, които ще ви донесат духовен растеж..., а той от своя страна – духовни благословения.
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НО..., когато наистина СЛЕДВАТЕ ХРИСТОВИЯ ПЪТ, ще приемате уроците без съпротива или
негодувание, защото също като МЕН ЩЕ ЗНАЕТЕ…, че ще ви бъде дадена силата и вътрешният
покой, за да преминете през тях с възможно наймалко страдание.
Четете Писмо 3, в което говоря за живота си
на Земята и за седмиците преди да бъда разпънат
на кръста. Ще разберете, че във всяка ситуация
„контролът над ума“ е единственият начин да се
изправите пред живота и да преодолеете неговите
препятствия.
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Послание 5
Обградете се с Любов
ОБГРАДЕТЕ СЕ С ЛЮБОВ, ПРЕВЪРНЕТЕ
СЕ В ЛЮБОВ.
Както вече обясних, тази поредица от Послания ще бъде практична, реалистична и на разговорен език, за да достигне по-лесно до вас.
Знам, че веднага, щом чуете Послание за „любов“, може да повдигнете рамене и да си помислите: „Да, всички говорят за това. Много е лесно да
се твърди, че Христос е изпратил послание за Любов – кажете ни нещо ново, нещо истинско!“
Най-напред искам да поясня следното: има два
вида любов – и двата напълно различни, защото
възникват в две различни измерения на съществуване. Едната е Духовна любов, която е непостижима за човешкото съзнание, докато не премине
през определени етапи на първоначално пречистване на егото. Другата е човешка любов и няма
нищо общо с Духовната. Когато душата започне да
се освобождава от Егото, тя отпечатва в съзнанието
спешната нужда да се премахнат бариерите, които
я отделят от другите и ѝ пречат да се чувства в духовен мир с тях. Тогава тя навлиза в своя напреднал стадий и ще срещне личен Учител, който ще я
преведе през различните етапи на смъртта на егото.
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Ако изследвате естеството на човешката любов, ще установите, че тя е основана изцяло на „желание за нещо, което ще ви достави удоволствие“ –
по-специална храна, по-скъпа кола, по-голяма
къща, нови дрехи, нов партньор. Ето защо с течение на времето човешката любов „се изпарява“.
Ако срещнете човек, който продължава да
бъде дълбоко загрижен за благосъстоянието на
партньора си след много, много години заедно, можете да бъдете сигурни, че определени негови аспекти са издигнати в духовното измерение и той
черпи способността си да обича безусловно от повисши нива. А когато се сблъскате с нагласата: „Не
те обичам вече, искам някой друг!“, ще разберете,
че това е Човешка Любов, ръководена от гласа на
Човешкото его. Личност с такова съзнание е напълно неспособна да каже нещо различно, защото
това е нивото на нейните духовни възприятия във
вашия свят. Затова такива хора по никакъв начин
не трябва да бъдат осъждани.
Ако поне един аспект от вашето съзнание вече
е в духовното измерение, ще можете да отговорите
на партньора си спокойно и търпеливо: „Да, разбирам думите ти. Трябва да направиш това, което
смяташ за правилно в такива обстоятелства. Върви
си в мир. Да ти помогна ли да опаковаш багажа си
и да повикам такси?“.
Ако отговорите така на ЧОВЕШКО съзнание,
ръководено от егото, ще чуете крясък: „Винаги съм
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знаел/а, че си к… с…! Не искам повече да виждам
противното ти лице…!“ ИЛИ: „След всичко, което
направих за теб, така ли ми се отплащаш?!“ Или
думи, предаващи сходно послание на гневно отхвърляне. ИЛИ пък ще заплаче и ще промълви:
„Знаеш много добре, че нямаш предвид това, което
казваш!“ (макар току-що да е станало пределно
ясно, че той/тя има предвид точно това, което
казва) и ще остане вкопчен/а във вас, докато го/я
влачите към изхода. (Споменах, че ще използвам
разговорен език, за да достигна до вас. Моят Писар
беше шокирана – изобщо не подозираше какво
всъщност смятам да направя, преди да започнем
това Послание.)
Мисля, че вече започвате да разбирате „езика
на егото“, защото разпознавате „АЗ ИСКАМ“ и
„АЗ НЕ ИСКАМ, ЗАТОВА ОТХВЪРЛЯМ“. И
ДВЕТЕ ЧУВСТВА СА НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНИ И ОПРАВДАНИ (според Всемирния Закон), при условие че не причинявате страдание на
някого, като се отдръпнете или избягате от него.
Ако четете Писма 7 и 8, ще разберете какво
имам предвид, като казвам Его-любов и ДУХОВНА
ЛЮБОВ. Ще се научите как да преодолеете Бариерите на Егото, за да се свържете с духовните вибрации на БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ и да можете да
изпитвате и да изразявате истинска, духовна, безрезервна Обич. Това е от съществено значение, ако
имате намерение да вървите по Христовия Път.
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Послание 6
Не сте сами!
Дойдох, за да се обърна към вас на разговорен
език и, доколкото ми е възможно, да достигна до
тези, които все още не са открили моите ПИСМА
или в момента не виждат причина да ги четат.
Всъщност ПИСМАТА ми ще дадат на възприемчивите хора средства за преодоляване на всяка
трудност, на която се натъкват, защото поясняват
моите проповеди в Палестина и произхода на творението. Може да ви звучи твърде пресилено, но
въпреки това е вярно. Тези Писма ви дават информация, известна на истинските Учители, които са
показвали, че владеят „атомните състояния на творението”, като контролират елементите и създават
храна и предмети от нищото. Аз също контролирах
елементите, изцелявах и създавах необходимото. И
бях способен да го правя само защото разполагах с
това дълбоко и тайно знание, което сега споделям
с вас в Писмата си.
Не сравнявайте моите послания с посланията
на други.
Всеки има уникална мисия и цел в живота си.
Моята ИЗКЛЮЧИТЕЛНА цел е да ви дам точните
средства, за да се измъкнете от сегашните сътресения в своето съществуване – нищо повече. Затова
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моите Послания може и да се повтарят, но са предназначени единствено, за да ви вдъхновят и помогнат да вземете решение да следвате ХРИСТОВИЯ
ПЪТ – МОЯ ПЪТ, – без значение колко труден
може да ви се струва той. Ще бъдете упорити и постоянни, защото по него ще откриете награди, които
ще ви докажат, че определено сте взели правилното решение.
Но не можете дори да стъпите на Моя Път, докато не разберете напълно, че цялата Вселена е СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, видимо проявено чрез взаимодействието на електрическите частици и магнетизма. Това е подробно обяснено в Писма 5 и 6.
Но само четенето няма да ви направи Учители.
Един истински Учител знае, че ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ е ИЗТОЧНИКЪТ на всяко творение и
Божественият Извор на цялата Любов и Интелигентност. Той трябва да разбира начина, по който е
възникнала Вселената, да познава отблизо истинското естество на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и да
се пречисти от импулсите на егото до такава степен, че да освободи напълно ума и емоциите си.
Когато постигнете такова състояние на вътрешна чистота на мислите, чувствата и действията
– никога да не изисквате от другите, но с охота и
нетърпение да давате и последното, което притежавате, защото знаете отлично, че можете да имате
всичко необходимо, – ще станете съвършено отво84
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рен канал на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, което е съзидателният Импулс в това измерение на
видимото творение.
Когато постигнете такова състояние на вътрешна чистота и непорочност, ще живеете в радост,
спокойствие и безусловна любов; ще разбирате
света и трудностите, с които се сблъскват неговите
обитатели, и ще чувствате незабавна, спонтанна
обич и състрадание към всички. Ще се издигнете
над този свят на милиони лични интереси, задоволяване на собствените нужди, отчаяние, омраза,
страхове, отмъщения, клевети, клюки, отхвърляне
на другите. Всичко това ще продължава да се случва
около вас, но вие няма да участвате в него.
Когато постигнете такова състояние на вътрешна чистота, ще чувствате само безгранично
състрадание и любов към хората и единственото,
за което ще копнеете с цялото си сърце, е да ги
УЧИТЕ на ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.
Ще правите всяка жертва с радост, за да им помогнете да Я разберат и прилагат във всяка своя мисъл,
дума и действие. Ще го правите, защото ще бъде
болезнено за вас да знаете, че докато продължават
да следват упорито своя начин на живот – с мисли,
чувства и реакции, подчинени на емоциите, – те
само създават повече от същото нещастие, което ги
е накарало да потърсят някакво решение.
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Когато хората най-накрая намерят изход от
тресавището на своето хаотично мислене и емоционални реакции, те ще открият, че това е единственият правилен път към щастието. Ще бъдат изключително облекчени и благодарни, че са успели да
преодолеят навиците, които преди са ги въвличали
в преживявания, носещи им болка и страдание.
Не се чудете и не се съмнявайте, че наистина
съм аз, ХРИСТОС. Дойдох да говоря с вас чрез напълно пречистения ум и сърце на своя Писар и да
ви кажа това, което е нужно да знаете, за да започнете да превъзмогвате тъгата и отчаянието на миналото. Дойдох да ви дам кураж и стимул за ново
начало, като ежедневно медитирате и привличате в
човешкото си съзнание Божественото, което ви е
дало съществуване.
Преди всичко искам да разберете, че не сте
сами в борбата си за спокоен и щастлив живот. Не
сте сами в битката си да промените мислите и чувствата, с които сте привикнали. Колкото по-често
призовавате Божественото, дори връзката ви с
Него да е кратка, толкова повече нов живот привличате в съзнанието си и толкова по-често преживявате моменти на Интелигентност и Любов, които
все по-силно ще ви вдъхновят, ако сте упорити и
НЕ ГУБИТЕ КУРАЖ.
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Когато ме призовавате, вие правите контакт с
моето Христово Съзнание и в крайна сметка долавяте какви са моите насоки и отговори, в случай че
имате въпроси.
Помнете, че отнема време, за да пречистите
мислите, емоциите и негативните си реакции към
другите. А докато не се отървете от най-дълбоките
си и мрачни чувства на гняв, язвителна критика, отхвърляне, възмущение и неудовлетворение, няма
да сте способни да чуете моя Глас. Не забравяйте,
че за да доловите моя първи шепот в тишината на
своята медитация или в моментите си на вътрешен
покой, трябва да промените съзнанието си и да разберете напълно, че ЛЮБОВТА е единственият път
към свободата, а това изисква търпение и време.
Вие не сте сами. Ние, които сме достигнали до
най-висшите нива на духовно развитие и на Божественото Съзнание, изпитваме само любов към вас
и нашето най-спешно желание е да се освободите
от мъките и да напредвате в Светлина, Мъдрост и
безусловна Любов.

87

Писмата на Христос – Послания

Послание 7
Моята истинска мисия
Знам колко е труден животът ви. Докато слизам
от висотите на духовна Радост, за да се свържа със
земните нива, аз самият усещам промените в съзнанието си и чувствам натиска на вашите мисли и на
тежките потискащи вибрации върху душата си.
Когато дойдох на Земята преди две хиляди години, моята Мисия беше да просветля умовете на
хората, които бяха приели една религия, отчасти
езическа, отчасти мистична. Тези, които бяха дълбоко пропити с нейните идеи, бяха арогантни в
убеждението си, че са избраният народ на Бога (Йехова), в когото пламенно вярваха, но който не съществуваше. Техните пророци говореха за собствената си мистична представа за някакво духовно Съзнание, което превъзхожда всички, и използваха въображението си, за да опишат този БОГ. Създадоха
мисловни образи на величие и великолепие и успяха
да постигнат желания ефект на контрол над хората
чрез страха им от наказания от Небесата – загуби,
болести, лишения, вредители, климатични бедствия.
Целта на живота ми като Исус в Палестина беше
да науча евреите, че представата им за техния СЪЗДАТЕЛ е напълно погрешна. Но тяхната фанатична
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привързаност към безценните им религиозни убеждения беше непоклатима, вследствие на което,
вместо да постигна целите си, бях разпнат заради тях.
За мен е невъзможно да се върна на Земята в
каквато и да било форма – нито като дете, което не
би могло да побере мощните ми вибрации, нито
като Небесно Същество, което повечето хора нямаше да могат да видят. Защото, точно както има
неща, които животните виждат и чуват, но са невидими за човешкото око, така и аз оставам невидим
за тези, които са на земните дължини на вълните.
Затова трябваше да подготвя ума на развита
душа, приела човешка форма, за да предаде моите
Послания на света. Тези, които са достатъчно духовно напреднали, за да чуят, ще чуят. Останалите,
които все още не са готови, няма да чуят и няма да
могат да ги получат – за момента. Но всички хора
се придвижват нагоре по пътя, който в крайна
сметка води до най-висшите Небесни Царства.
И така, каква е моята истинска Мисия този път
– с посредничеството на човешки ум? Ще се опитам да накарам хората да осъзнаят напълно начина,
по който тяхната Вселена е била въведена във видимо проявление и съществуване. Това е най-важното послание, давано някога на Земята, тъй като
далеч надхвърля всички повърхностни знания и
достига до най-основното ниво на цялото сътворение; разглежда ролята, която хората играят в него
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– в съзидателността на своите личности, във взаимоотношенията, средата, здравето, преживяванията и събитията в живота си; обяснява причините
за техните ежедневни провали или сполуки и посочва сигурния начин да превърнат продължаващите неуспехи в устойчиви успехи.
С това Послание искам да привлека вниманието ви към вибрациите на съзнанието. Те отговарят
за външния вид на всяко нещо и се променят с промяната на вашите мисли. Например, ако едно дърво
е току-що отсечено, то е все още здраво, вибрациите му са с определена честота. Но ако е лежало на
земята много, много години, неговите вибрации и
неговата жизненост постепенно са се понижили и
то видимо е променило външния си вид – дървото
е загнило и разложено.
Сега трябва да ви е по-лесно да разберете, че
реалността на всяко нещо под слънцето всъщност
е в основната енергия, която го поддържа, а не в
самото нещо, което може да бъде докоснато, видяно или чуто.
Същото важи и за вашите тела. Вибрациите в
едно здраво тяло първоначално са нормални. После,
с „износването“ и негативните мисли, те до такава
степен спадат, че тъканта започва да се променя –
появяват се болести, умора и изтощение, движенията са затруднени. След почивка и сън вибрациите
се възстановяват и отново се чувствате способни да
продължите с ежедневните си занимания.
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Всичко в съществуването е СЪЗНАНИЕ, видимо като различна материя – растения, животни,
хора и неживи материали като елементи, камъни,
метали, почва. Всички неща, на които се натъквате,
всъщност са електрически частици, които вибрират с определена честота и създават определен външен вид. Променете драстично вибрациите на някое от тях, „инжектирайте” го с ново съзнание, и
ще получите нещо съвсем различно.
По този начин, като използвах огромната мощ
на визуалното си въображение и вяра, успявах да
свържа електрическите частици и да създавам
храна. Когато си представяте нещо, което е необходимо, и вярвате с цялото си сърце и ум, че този електромагнитен отпечатък ще привлече към себе си
компонентите, които ще го превърнат в реалност, в
крайна сметка то ще се появи във вашия свят.
Това откровение е отдавна познато, но едно
още по-голямо е било пренебрегвано: внимавайте
какво създавате за себе си, когато нямате представа, че го правите. Внимавайте за осъдителни и
критични мисли, които може да навредят на друго
човешко същество и да се върнат, за да навредят и
на вас. Внимавайте за онези неразумни емоционални моменти, когато пожелавате на някого определени обстоятелства или събития – разрушителните мисли водят до разрушителни последствия.
Смятате ли, че нещата около вас постоянно се
объркват? Тогава изследвайте мислите и нагласите
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си към другите. Помнете, че електричеството изпраща съобщението, а магнетизмът го връща обратно – понякога с лихва. Не забравяйте, че когато
гледате на нещата с тежко неодобрение или раздразнение, смущавате техните естествени вибрации,
които ги правят това, което са. Внимавайте да не
срутите несъзнателно собствените си домове върху
главите си!
Бъдете бдителни, дори когато се тревожите за
времето. Не се оплаквайте от дъжда и не си пожелавайте да спре, защото може той да спре за подълго, отколкото ви се иска. Не се оплаквайте от
слънцето и не си пожелавайте да вали – може да ви
застигнат порои.
Когато ВЪРВИТЕ ПО ХРИСТОВИЯ ПЪТ,
МОЯ ПЪТ, ще отнасяте всичко на този свят към
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, „ОТЦА“, и ще
МОЛИТЕ за решения или за нужди, които да бъдат
напълно подходящи за вас. Така „ОТЦА“, който е
неделимо свързан с вас, който е във вас и около вас,
ще отговаря с правилния прилив на СЪЗНАНИЕ,
за да разреши всяка ваша ситуация.
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Послание 8
Кога ще се събудите?
Когато последния път говорих с вас, ви попитах толкова ясно, колкото ми беше възможно чрез
ума на своя Писар:
КОГА ЩЕ СЕ СЪБУДИТЕ, КОГА ЩЕ ИЗРАСНЕТЕ И ЩЕ ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ, ЧЕ ЩЕ
НАМЕРИТЕ КУРАЖ ДА ЗАХВЪРЛИТЕ СТАРИТЕ ВЪЗЛЮБЕНИ МИТОВЕ ЗА КЪРВЯЩИЯ
НА КРЪСТА ХРИСТОС, КОЙТО ПЛАЩА ГРЕХОВЕТЕ ВИ?
Кога ще приемете МОЯТА Истина, че аз, Исус,
бях смятан за заплаха за обществения мир и ЗАПЛАХА ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВОДАЧИ, защото учех
хората за Бога на Любовта? За един БОГ, който не
се нуждае от жертвоприношения!
Учех ги, че ПРОШКАТА е от съществено значение за тяхното здраве и щастие, а евреите проповядваха „око за око“ и настояваха, че техният БОГ
ги праща на Свещени войни срещу „езичниците“.
Аз, истинският Христос, ги учех, че не трябва
да се тревожат за чистотата на чашите си, а по-скоро
да внимават какво излиза от умовете и устите им.
Хората, които са достатъчно проницателни и
разумни, ще признаят, че се върнах да доразвия
тази проста тема и да обясня ЗАЩО проповядвах
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принципите на живота, от които сега всички
спешно се нуждаят, за да спасят себе си и планетата си от масови бедствия. Четете Писмо 1, докато
не разберете това напълно.
Четете Писма 5 и 6, докато не осъзнаете, че:
– вие МИСЛИТЕ и ЧУВСТВАТЕ със същата
енергия, от която е създаден и вашият свят;
– вашите мисли са електромагнитни отпечатъци, които в крайна сметка дават материална
форма на събития и неща, за които сте копнели или
от които силно сте се страхували; ИЛИ се превръщат в това, което сте направили за другите – добро
или лошо.
Не отхвърляйте тези Писма под претекст, че
нямат връзка с вашия живот. Те обясняват много
точно защо ЛЮБОВТА е самата субстанция, от която е изградено вашето тяло. Когато таите гняв,
възмущение и неприязън в сърцата си, създавате
активни негативни сили, които постепенно влошават здравето ви и разрушават телата и живота ви.
Тъй като моите ПИСМА разкриват истинското
ЕСТЕСТВО на „ОНОВА“, което е дало съзнателно
съществуване на всичко видимо, и какви са вашите
реални отношения с НЕГО, с ТЯХНА помощ можете да промените себе си. Можете да станете такъв човек, с когото ще се радвате да живеете.
Никога повече няма да се налага да ви се напомня да обичате и уважавате себе си. Когато всеки
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ден четете, препрочитате и ЖИВЕЕТЕ моите
ПИСМА, ще уважавате и цените себе си спонтанно,
естествено и с РАДОСТ. Ще се наслаждавате на
това КОИ сте в действителност; ще се наслаждавате
на своя неизчерпаем съзидателен потенциал.
ТОВА НЕ Е НЮ ЕЙДЖ учение.
Моето ХРИСТОВО УЧЕНИЕ е и ще остане същото през вечността: „Отца“ – БОЖЕСТВЕНОТО
СЪЗНАНИЕ – върши съзидателната работа вътре в
мен и ще го направи и във вас, когато преодолеете
егото си.
И когато вие също се ПРЕВЪРНЕТЕ във Всемирна Любов.
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Послание 9
Човешката любов носи разочарование
ЛЮБОВТА, ЛЮБОВТА, ЛЮБОВТА е единственият път към изцеление, благоденствие, благополучие, истински успех и щастие.
Знам, че смятате разговорите за ЛЮБОВ за лицемерни или сантиментални, или за съвет, който ще
ви накара да „угодничите“ на „Бога“, да му се „харесате“, или който ще ви направи „добри“ хора, за разлика от „нечестивите“. Но така са мислели вашите
деди. Никога, в нито един момент от живота си в Палестина или по-късно, не съм казвал, че искам да ви
помогна да станете „по-добри“. Това е погрешно еврейско тълкуване на моето земно учение.
Сега такива интерпретации трябва да бъдат отхвърляни възможно най-бързо, защото замъгляват
вашите вътрешни възприятия и духовна визия и
пречат на искрените духовни търсачи да приемат
ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО. Именно
знанието за ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО
ми даде възможност да напусна пустинята на Палестина преобразен – като духовен Учител и Лечител, който контролира атомните елементи.
Сега е време хората, които са готови, да усвоят
това знание и да започнат да изграждат живота, на
който са способни.
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Затова умишлено създадох средство да достигна до света – отдаденото сътрудничество на моя
Писар, – за да се опитам да ви измъкна от вярванията, които ви втълпяват Християнските Църкви и
които заслепяват духовната ви визия. ВЯРВАНИЯТА, че сте били създадени от някакъв „Бог“,
който възприема Земята като директор – своето
училище: дава черни точки за лошо поведение и
медали за добра работа;
БОГ, пред когото се прекланят невежите от хиляди години;
БОГ, който се нуждае от ДАРОВЕ и СЛАВОСЛОВИЯ, за да ГО разколебаят да изпраща наказания
– вредители, болести, наводнения, епидемии, смърт;
БОГ, който се наслаждава на жертвоприношения на невинни птици и животни;
БОГ, който би могъл да се помири със света,
който сам е създал, единствено чрез кървавата
смърт на своя така наречен единствен СИН.
Аз, истинският Христос, мога само да кажа на
всички християни: какъв благороден и великодушен БОГ сте си създали – модел за подражание!
БОГ, от когото да се страхувате, но не и да почитате!
Аз, истинският Христос, мога само да попитам
всички християни: кое е това във вашата лична
природа или характер, което в тази по-просветена
епоха на развиваща се братска любов ви кара да се
вкопчвате и яростно да защитавате старата Християнска Догма, където, логично погледнато, няма
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нито една доказуема истина, която би се понравила
на разсъдливия ви ум?
Създали сте си един БОГ, на когото самите вие
никога не бихте подражавали и на чието диктаторско поведение се противопоставят вашите държави, като приемат ЗАКОНИ за ЗАЩИТА на ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА. Вашите закони забраняват
боя с пръчка, но вие оставате вкопчени и браните
една религия, в която всичко се върти около „тоягата“…
„Вярвайте в Исус Христос или ще отидете в ада!“
Тъй като аз, ХРИСТОС, съм самата Всемирна
ЛЮБОВ, моля ви, спрете да четете за момент и се
опитайте да разберете, че никога, абсолютно никога не бих направил такова изказване. Опитайте
се да разберете, че моята намеса чрез вашия Интернет беше неизбежна.
Сега ще ви оставя, за да ви дам време да усвоите това послание. Препоръчвам ви Писма 2 и 3,
които разкриват възможно най-точно истинската
личност на Исус, живял и разпнат в Палестина
преди две хиляди години.
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Послание 10
Енергия на Съзнанието
Пазете Съзнанието си цялостно, нефрагментирано.
От първостепенно значение за вашето здраве и
щастие, за вашите взаимоотношения и успехи е да
разберете напълно истинското естество на Съзнанието, както и уникалността на своето собствено
Съзнание (четете Писма 5, 6 и нататък).
Трябва да ви стане абсолютно ясно, че това, което МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТЕ и ПРАВИТЕ, е
„енергия на съзнанието“, която формира цялата
субстанция на вашите преживявания. Тя е движещата сила зад вашите дела и зад всичко, което се
случва с вас; основата, върху която изграждате живота си, и източникът на сила, който ви дава тласък
в ежедневието. Тя е всичко, което СТЕ отвъд душата си и пълният потенциал на това, което можете
да бъдете и да направите точно в този момент. Състоянието на вашето съзнание ограничава или насърчава благополучието ви, следователно това, което то съдържа – степента на вашето духовно осъзнаване, морал, прозрения, възприятия, вярвания,
знания, стандарти на поведение, качества на характера, – е вашето съкровище, с което изграждате живота си. Можете да изградите само това, което сте
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вие в настоящия момент, от елементите, тухлите на
вашето съзнание – и нищо друго.
Ето защо, както стотици хиляди хора по света
вече разбраха, ако искате да промените живота си,
първо трябва да промените съзнанието си (Писмо
7 разкрива точно как да го направите).
Ако сте разумни, преди да шофирате трябва да
се уверите, че всяка част от вашия автомобил е в
изправност. Трябва да проверите всеки дребен детайл, който допринася за неговото безпроблемно
функциониране – акумулаторът да е зареден, проводниците – свързани, свещите – почистени и регулирани, горивото в резервоара и маслото в картера – достатъчни и т. н.
Затова, за да създадете щастлив и успешен живот, всеки ден трябва да полагате големи грижи за
различните елементи и аспекти от съзнанието си.
Да помните и да се опитвате да не бъдете критични
и осъждащи, защото това е разрушително за другите и в крайна сметка ще се обърне срещу вас. Да
се стараете да контролирате емоциите си, като търсите причините, поради които обектът на вашия
гняв се държи така, и това ще ви успокоява. Да се
опитвате да намирате привлекателни качества у
всеки, когото срещате или виждате през деня. Ако
не го правите, съвсем неволно ще излъчвате оскърбителна енергия на съзнание, която другите ще долавят и това ще ги възмущава.
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Вероятно всички тези аспекти на съзнанието
вече са ви известни. Сега искам да ви обърна внимание на опасностите от фрагментирането на вашето съзнание. Правите го дори когато казвате
„благородна“ лъжа. Що се отнася до грубата лъжа,
тя е ужасяващо оскърбителна както за вашето, така
и за съзнанието на слушателя ви. Може да си мислите, че няма никакви последствия, но всъщност
когато лъжете, вие изпращате поток от фалшиво
съзнание, от който очаквате другите да изградят
своите отговори. Такава засечка в съзнанието ви
(тъй като знаете, че сте излъгали) създава дупки в
неговата тъкан.
Дупките във вашето съзнание са празнини в
жизнената сила, която изразходвате за различни дейности и цели и която ви поддържа здрави и щастливи. Дори в общуването това ще доведе до липса на
жизненост и увереност, които хората с цялостна и
здрава тъкан са способни да предадат, докато говорят с други или просто оставят гласово съобщение.
Създавате такова съзнание, когато се отнасяте
към другите така, както бихте искали те да се отнасят към вас. Затова, изпълнявайте обещанията си
или се уверете, че нарушаването им няма да породи
ненужно разочарование, нещастие или затруднение. Казвайте истината така, че да не обидите слушателя си – любовта винаги намира начин.
Не си измисляйте истории, които ви правят герой (героиня) или жертва. Не преувеличавайте
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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
не ставайте причина друг човек да се препъва или
да пада по ежедневния си път.
Нека всичко, което мислите, казвате и правите,
да бъде едно хармонично цяло, ръководено в ума и
сърцето ви от любовта и загрижеността за благосъстоянието на другите. По този начин създавате
основата на пълноценен и щастлив живот за самите
себе си; създавате такова съзнание, което лесно се
настройва към Божественото.
И тогава се случват чудеса.
Ако не постигате успехи, изследвайте съзнанието си – държите ли на думата си?
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Послание 11
Христовото Съзнание
Не е достатъчно да сте загрижени за живота си
на Земята, би трябвало да сте еднакво загрижени за
живота и благосъстоянието си, когато ще преминете в следващите измерения. Тук повече от всякога ще се озовете в измерение на „Съществуване“,
което е външно проявление на вашето съзнание, но
в още по-голяма степен, отколкото е сега.
Когато сте на Земята, създавате собствена уникална среда от тъканта на своето общо съзнание, но
също така можете да участвате и в средата на хората, с които се срещате или с които живеете. Това
означава, че можете да се преместите в по-приятни
обстоятелства от тези, които вашето съзнание обикновено създава, и да срещнете по-приветливи хора
от онези, които то обикновено привлича към вас.
Но такова несъответствие води до противоречия и неудобства. Някои се чувстват неловко или
се задушават от по-високите вибрации, на които се
натъкват, и нямат търпение да се върнат в средата
с по-ниско съзнание, където ще бъдат „в свои
води”. Други са привлечени и родени в нива на съзнание, които са несвойствени за тях, и спонтанно
започват да работят, дори още в детството, за да
преминат в такива, в които ще могат да преуспяват.
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Нивото на СЪЗНАНИЕ, с което умирате, е нивото на съзнание, с което ще се върнете.
Понякога човек с високи духовни възприятия
може да бъде привлечен да се роди в семейство с
по-ниски, защото такава среда ще повиши неговото осъзнаване и духовна издръжливост, докато
още в младежките си години се бори да се върне „у
дома“ – към подходящите за себе си вибрации в
земния духовен слой, а по-късно – и в следващия.
Точно както преживявате неразвитото си съзнание, когато преминавате в различни вибрации, така
влизате в по-висшите измерения, отразяващи вашето собствено съзнание, когато сте се прераждали
няколко пъти и сте положили усилия да придобиете
духовно прозрение. Тогава установявате, че вие и
всички други, които срещате, сте на едно и също
ниво на съзнание. Привлечени сте в условията, които са подходящи за вас и за които можете да допринесете най-добре със своята съзидателност.
Ако в момента на преминаване съзнанието е
било злонамерено и ориентирано към егото, индивидуализираното същество ще се прероди бързо,
тъй като чувството за дискомфорт ще бъде непоносимо. Такива хора с радост се връщат на Земята в
друга идентичност, защото на това ниво на съществуване земните условия изглеждат за предпочитане пред онези в астралния свят. Необходими са
много прераждания, преди душата да се пробуди за
факта, че бягството от този кръговрат е възможно
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само когато човешкият ум се стреми да издигне
съзнанието и възприятията си до по-поносима зона
на комфорт.
Колкото по-духовно е съзнанието, преди човекът да премине нататък; колкото повече време е отделял да осмисли живота си, да добие представа за
контрола на егото върху мислите и чувствата и да
осъзнае болката и нещастието, които е причинил на
другите, толкова по-голям ще бъде неговият духовен напредък. И тъй като ще се разкайва горещо,
това страдание малко по малко ще премахне господството на егото над ума и сърцето му и в крайна
сметка той ще напусне вашия свят с пълното съзнание, че единственият път, който трябва да се следва,
е ПЪТЯТ НА БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ.
Тези хора напълно разбират, признават и осъзнават, че всички техни страдания – болести, лишения, неуспехи, нещастия – се дължат на липсата на
ЛЮБОВ в подхода им към другите, към заобикалящата среда и живота като цяло.
КРИТИКАРСТВОТО е най-голямото препятствие към вашето вътрешно щастие, защото е силно
разрушително. Когато съдите, това се отразява в
живота ви, защото, както се казва, „каквото повикало, такова се обадило“. Критикуването на другите пречи на тяхното благосъстояние и следователно, докато наранявате дори в най-малка степен,
болката ще се връща при вас заедно с лихвата.
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Така че, когато решите да следвате Христовия
Път, трябва да разберете, че това е път на безмилостен самоанализ и търсене на смелост да гледате на
действията си в светлината на ЛЮБОВТА, с желание да видите истината за своите мисли и емоции.
Докато се придвижвате напред, ще става все
по-лесно да възприемате истината на другите –
какво ги стимулира, какво ги мотивира, какво ги
кара да допускат грешки във взаимоотношенията,
работната среда и семейството си. Колкото по-способни сте да им съчувствате и да ги разбирате, колкото по-добре осъзнавате трудностите, които ги
подтикват към необмислени действия, толкова поизвисени стават духовността, състраданието и любовта ви към онези, които – както вече знаете – наистина правят каквото могат в средата и обстоятелствата, които са създали за себе си.
От тази гледна точка ще става все по-лесно да
се извинявате, докато не настъпи моментът, когато,
виждайки толкова ясно истината на другите, да
прощавате незабавно и да заличавате всяко напрежение и критика от мислите си.
Когато дойде време да премине нататък, такъв
просветлен човек, който живее в мир и хармония с
целия свят, ще влезе в състояние на пълно блаженство и радост. Ще се придвижва в Светлината, без да
поглежда назад към Земята. Накрая ще открие, че е
преминал в такова измерение на Съществуване, където се чувства удовлетворен и напълно спокоен.
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След известно време ще започне да забелязва,
че има дори още по-високи измерения и ще се заеме да подготвя, разраства и разширява съзнанието
си, за да усвои още по-висшите вибрации на Божественото, превръщайки се във все по-съзидателен и
лъчист проводник на БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.
Такива хора наистина въплъщават ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
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Послание 12
По-плодотворен живот
Когато бях на Земята в Палестина, казвах:
„ДОШЪЛ СЪМ ДА ВИ ДОНЕСА ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“. Дали някой в християнските
църкви някога наистина е разбирал тези думи?
„По-плодотворен Живот“ във вашите човешки
умове може би означава повече енергия, повече
жизненост, здраве, дори богатство. Но от моята
гледна точка на ПРЕВЪРНАЛ СЕ в индивидуализация на САМИЯ ЖИВОТ, имах предвид нещо далеч
отвъд вашите земни възприятия по онова време.
Знам, че сега е точният момент да се опитате да издигнете съзнанието си до по-високи 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 вашите човешки възприятия са
ограничени. Всъщност, освен ако вече не сте били
на истински духовен път, търсейки Реалността на
ОНОВА, което дава форма и съзнание на цялото
творение, вие сте обвързани със своя господстващ
„Повелител“ – Егото.
ЕГОТО сериозно ограничава обхвата на вашите човешки възприятия и визия, тъй като принуждава съзнанието ви да се фокусира предимно
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върху собственото ви оцеляване и щастие. Ще поискате да откриете повече за съществуването и неговия произход само когато душата първа изпраща
съобщение до земното ви съзнание, че в живота
има и друго, освен „собственото ви аз“.
Тъй като съзнанието на човешкия ум постепенно се пробужда от дългото си подчинение на
егото, то започва да си задава въпроси за много
неща, които са извън неговите познания в момента.
В началото на своето търсене на по-задълбочени
знания за неизвестното вероятно ще бъде привлечено към някаква религия, тъй като от ваша гледна
точка изглежда, че църквите би трябвало да пазят
тайните на Източника на Живота сред своите учения и мъдрост.
Това християнско раболепие към религиозното човешко господство, което претендира, че
знае тайните на Вселената, е добра „забавачница”
за отваряне на съзнанието на ръководените от
егото умове – „Прекланяй се на Господа, твоя Бог;
не убивай; не кради; не прелюбодействай и не пожелавай жената на ближния си; не клевети и не
лъжи; не завиждай за благата на ближния“ и т.н.
Всички такива правила са част от контрола на Царството на Егото и не са приложими в духовните измерения на душата, тъй като тя не знае нищо за
тези земни импулси.
Първата заповед: „Да се прекланяш на Господа, твоя Бог“ е езическа идея, защото именно
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ЕЗИЧНИЦИТЕ създават идоли за сляпо преклонение. ДУХОВНИТЕ АДЕПТИ излизат отвъд тази
елементарна човешка практика и започват да преживяват Безкрайната Божественост, която надхвърля всички земни форми на съзнание.
Когато станете член на Църква – особено християнска или еврейска, – първото указание към вас
е във всеки момент да помните, че сте произлезли
от един велик ИЗТОЧНИК, който ви е дал индивидуалност и съзнание, и затова трябва да сдържате
Импулсите на Егото си.
Импулсите на Егото ви тласкат в две посоки:
да се вкопчвате в притежания, които смятате, че ще
ви направят по-спокойни или щастливи, и да отблъсквате, да се защитавате – дори физически, ако е
необходимо – от всичко онова, което ви създава неудобство или възприемате като опасно за благосъстоянието и живота си.
Когато вече навлезете в религиозните правила,
насочват вашето непосредствено внимание към
Бога и ви учат, че за да Му „угодите“ и гарантирате
собственото си щастие, трябва да избягвате всички
импулси на егото, изброени по-горе. Но това правило също е продиктувано от егото, тъй като непризнатата цел зад него е стремежът ви да намерите
щастие и сигурност.
Ако принадлежите към християнска църква,
обикновено ви се казва: „Ако не угодите на Бога,
вие съгрешавате“. Както може би разбирате, това
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твърдение налага тежки ограничения върху способността ви да цените живота. Вие сте поставени
в мисловна клетка, която затваря умовете ви в тези
злокобни предупреждения, че ако не угодите на
Бога, ще съгрешите и неизбежно ще бъдете наказани. Никога не се казва как да бъде разпознато наказанието, НО ЗАПЛАХАТА ОСТАВА ДА ТЕГНЕ
НАД ГЛАВИТЕ НА ВСИЧКИ В ПАСТВОТО. Някои хора са дълбоко угнетени от такова учение.
Това е сериозно ограничение на ЖИЗНЕНИЯ
ИМПУЛС, който в най-пълния си смисъл представлява безгранична РАДОСТ, ентусиазъм, смях, любов, спонтанност, благосъстояние и присъщо чувство на оптимизъм, че животът никога няма да ви разочарова и ще имате достатъчно храна, напитки,
дрехи и всичко необходимо, за да бъдете щастливи.
ЖИВОТЪТ е активен поток съзнание, който
произлиза от ВСЕМИРНОТО и който обединява –
и възпламенява – спящите СЕМЕНА в растения,
животни и човешки същества и ги подтиква да растат в съответствие с вътрешния план, наричан от
науката ДНК.
Това е истинският всемирен, вечен ЖИЗНЕН
ИМПУЛС, който ви принадлежи по право още с
раждането ви на този свят. Можете да го видите в
децата, преди техните невръстни умове, обучавани
от възрастните, да започнат да се чудят дали ЖИВОТЪТ наистина е толкова сигурен, лишен от
болки и страдания, както са си мислели.
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Когато лежат по гръб, бебетата инстинктивно
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 осигуряват всички техни нужди.
Когато бях в пустинята Синай в Палестина, ми
беше дадено да възприема ясно и да РАЗБЕРА напълно един далеч по-дълбок АСПЕКТ НА ЖИВОТА: ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ наистина да
стане активно в своето собствено творение – галактиките и самата Земя. Видях, че ПРОИЗХОДЪТ
НА ЖИВОТА, ИЗТОЧНИКЪТ на нашите СЪЩЕСТВА, винаги се проявява чрез всяко живо
нещо – от най-малкото до най-голямото, от теменужката до слона – по един много специален, интелигентен начин, толкова последователен, че можете да ГО наречете ЕСТЕСТВОТО на ТОВА, което е дало видима форма на цялото творение. НЕГОВОТО ЕСТЕСТВО е и ИЗТОЧНИКЪТ на всяко
земно чудо, радост, щастие, съзидателност и лично
удовлетворение.
Без значение къде се намират, живите творения – хора и животни – са подкрепяни буквално
минута след минута от присъщото ЕСТЕСТВО на
ИЗТОЧНИКА на нашите същества. Това не може
да бъде избегнато. НО, дори след като дойдох на
Земята преди две хиляди години, а и по-късно, тази
велика ИСТИНА не беше научена, докато не се
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върнах чрез ума на своя Писар, за да разкрия нейната огромна значимост.
Не е нужно да преследвате щастие или успех,
здраве или реализиране на мечтите си, защото
ВСИЧКО ТОВА вече е вътре във вас, отпечатано
от ИЗТОЧНИКА на вашите същества – ИЗВОРА на
ЖИВОТА. Всички тези неща, за които толкова
силно и съвсем основателно копнеете, са ВАШИ.
Но те не изглеждат ваши, защото са скрити под
всички умствени структури, вярвания и мнения,
които вашите предци и техните предци са създали
и са ви предали.
Крайно време е вие, тъй като много от вас са
способни да предприемат необходимите действия,
да започнете цялостно преобразуване на умствените си програми. Изкоренете митовете, отървете
се от злите духове, страховете, отчаянието, неудовлетворението и безпокойството си и се събудете!
ИЗПРАВЕТЕ СЕ и ОСЪЗНАЙТЕ, че всички те са
само в умовете ви, родени от собствената ви мисловна обусловеност. ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ТЯХ!
Без съмнение смятате, че е по-лесно да се каже,
отколкото да се направи, но ВЕЛИКАТА ИСТИНА
за СЪЩЕСТВУВАНЕТО е ТАКАВА.
ВИЕ НЕ СТЕ САМИ.
Има учители, които проповядват позитивно
мислене. Аз никога не съм го правил. Казвах ви
ясно, че НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Е ВЪТРЕ ВЪВ
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ВАС. Имах предвид, че самият ЖИВОТ е източникът на ВСИЧКО, което някога бихте могли да поискате, при условие че му позволите да работи във
вас, като премахнете напълно съмненията си И
ВЯРВАТЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ ВИ ОСИГУРИ БЛАГОДЕНСТВИЕ, РАДОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ до
степента, в която можете да освободите умовете и
емоциите си от старите мисли и чувства на егото.
ТОВА имах предвид, когато казвах: „Дойдох
да ви донеса по-плодотворен живот.“
Дойдох – и идвам сега, – за да ви пробудя за
факта, че ЖИВОТЪТ вътре във вас подтиква преди
всичко вашия собствен растеж, после – и растежа
на вашите планове, надежди и очаквания; дава ви
цялото нужно съдействие, за да може плановете,
надеждите и мечтите ви да се развият по онзи правилен и съвършен начин, който ще донесе живот и
на други хора. ТОЙ се намесва във вашите изпитания и ви изцелява, когато сърцето ви е натежало
или тялото – болно. ТОЙ облекчава вашето нещастие така, както лекува счупени кости; задоволява
по съвършен начин всичките ви нужди, още щом
възникнат. И ЖИВОТЪТ, за разлика от човешките
същества, поддържа една система на ред във
всичко, с което се заема.
Тези неща са „ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“
– повече, отколкото сте мечтали.
Проверете думите ми. Представете си много
ясно своето най-съкровено желание, отнесете го до
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Божественото Съзнание в безмълвна медитация,
ПОМОЛЕТЕ се и искрено благодарете, че вече го
получавате. Така молбата ви се изпълва с ЖИВОТ и
се превръща във видимо същество, точно както семето расте, когато се посади и полее. Изчакайте, благодарете непрестанно, че получавате, никога не се
съмнявайте и ще ви бъде даден много ясен отговор.
Възможно е, след като прочетете това послание, че „всичко хубаво и благотворно, включително и изцелението, са вече ваши“, да се зачудите
защо все още страдате от хронично заболяване или
живеете в бедност, въпреки молитвите и вярата си.
Може да се усъмните сериозно доколко сте способни да вярвате истински.
Мога само да кажа, че истинската вяра е сравнително рядко състояние.
Какво е ИСТИНСКА ВЯРА?
Това е момент на огромно, пълно, трансцедентално убеждение, когато ЗНАЕТЕ, далече отвъд
цялото негативно и боязливо неверие, че ЖИВОТЪТ Е по-мощен, по-преобразяващ, по-съвършен в
контрола на атомните елементи, отколкото изобщо
може да бъде някое заболяване. Тогава, както стотици хронично и тежко болни хора са свидетелствали през вековете, се случва жадуваното невъобразимо чудо – внезапно усещате приток на топлина
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и сила, може би виждате Светлина, чувствате цялостност на ума и тялото там, където преди е била
болестта. Постижимо е.
Чудесата се появяват и след по-дълъг период
от време и затова остават незабелязани, но те може
да са толкова резултат от нестихващата вяра, колкото и бързото спонтанно изцеление. Чудесата за
„задоволяване на нуждите“ са най-различни и се
случват много по-често, отколкото осъзнавате.
Стремете се да ВЯРВАТЕ, молете се за ВЯРА
и когато най-малко очаквате, тя ще ви бъде дадена.
Старайте се да бъдете съвършено последователни
в усилията си да намерите и да се свържете с Божественото и това със сигурност ще ви бъде дадено.
Такъв е Законът на Съществуването: когато
ПОМОЛИТЕ, ще получите; когато ПОТЪРСИТЕ,
ще намерите; когато ПОЧУКАТЕ, ще ви се отвори.
Намерете утеха в това. Вярвайте!
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Послание 13
Ако вярвате…
Слизам в определени моменти, за да говоря с
вас на достъпен език (чрез своя Писар) и да се опитам да ви пробудя за осъзнаването, че всички ваши
беди, страдания и ограничения са вътре във вас, защото обичайните ви мисли и думи възникват от вашите присъщи вътрешни характеристики и всичко,
което преживявате, е тяхно проявление.
Много от вас казват, че притежават „Сила“, но
това, което аз се опитвам да ви дам, е Най-мощната
Истина във Вселената. Тя буквално ИЗГРАЖДА
или РАЗРУШАВА живота, здравето, притежанията, взаимоотношенията и щастието ви.
Редица популярни предавания се стремят да
помагат на хората да променят своите възприятия,
нагласи, мисли, думи и действия, за да създадат поградивни и щастливи отношения помежду си. От
човешкия ум се изисква да изнамери достатъчно
воля и енергия, за да премахне собствените си погрешни поведенчески модели. И тъй като всички
МИСЛИ възникват от вродени, но и от планетарни
вибрации, това е много трудно постижимо и само
малцина успяват да го направят.
Има и друг път, който гарантира, че хората, които го следват неотклонно и с вяра, ще съумеят да
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преобразят живота и емоционалното си състояние
и да ги изпълнят с радост и успех. Това е ХРИСТОВИЯТ ПЪТ, който очертах в Писмата си с помощта
на специално подготвения ум на своя Писар. Откакто бяха публикувани, много хора се опитват да
живеят според Истината в тези Писма и споделят
за големи промени в себе си, в средата си и в живота си като цяло.
Следването на ХРИСТОВИЯ ПЪТ дава неизмеримо повече, отколкото едно обикновено подобряване на отношенията с другите, защото води до
продължителна, макар все още скрита, положителна промяна във вашето съзнание.
Така след известно време откривате, че съвсем
несъзнателно реагирате по-леко, по-радостно и поградивно на външните дразнители. Установявате,
че онова, за което искрено сте копнели, най-накрая
се проявява в живота ви. Понасяте изпитанията си
по-лесно и сте по-уверени във възможността за успешен резултат. Спонтанно откривате, че отхвърляте с отвращение старите критични мисловни модели и се чудите как сте могли някога да се отдавате на такова разрушително поведение спрямо
другите. И вместо личната ви промяна да се превърне в ежедневна борба, установявате, че някаква
Супер Сила – Жизнена Сила – Божествено Съзнание тихо и спокойно прониква в умовете ви и ви
дава възможност да намерите ново ЩАСТИЕ.
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Моите Писма до света са изключително важни
и спешно наложителни за онези, които могат да ги
разберат. Те навлизат във вече известните научни
факти, но и далеч ги надхвърлят, като разкриват истинската ПРИЧИНА за тяхното възникване.
Тези Писма са жизнено важни и защото разбиват старите митове, които ВЪЗПИРАТ ХОРАТА В
ТЪРСЕНЕТО ИМ НА ДУХОВНАТА ИСТИНА;
изследват така наречените тайни на сътворението
и самия живот.
И също много важно – тези ПИСМА разкриват
ясно произхода и истинската природа на Егото и
правилния начин да се справите с него, когато пречи
на вашите най-висши интереси. Те описват произхода на съзидателността и „основата“, от която
всички творения са приели форма и съществуване.
Ако вярвате, че някога съм съществувал в Палестина като „Исус“, надявам се да бъдете достатъчно непредубедени да приемете, че сега, когато
е най-необходимо за вашия свят, аз наистина се
върнах чрез подготвения ум на своя Писар, за да
говоря директно с вас. Ако изобщо не вярвате, за
съжаление, не мога да изпратя вибрациите на духовното си съзнание, за да попият във вашите мозъчни клетки, нито да преобърна мислите ви или да
отворя възприятията ви. Да направя това против
волята ви или без вашата покана, означава да увредя трайно мозъка ви.
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Така че, докато житейските ви опитности не
премахнат умствените ви прегради, вие ще останете неспособни да приемете великите ИСТИНИ в
моите Писма. Но вие сте толкова обгърнати от сиянието на моята Духовна Мисъл, колкото и всички
останали, които с радост слушат, чуват и внимателно следят думите ми.
Аз съм винаги тук за вас, но вашето неверие ви
пречи да получите цялото духовно проникновение,
което се излъчва от мен.
Тези, които вярват, могат да бъдат сигурни, че
моята Истина, която описах възможно най-ясно
чрез своя Писар, е реална и валидна, защото е Истината, която ми беше дадена в пустинята на Палестина и в резултат на която МОЖЕХ ДА СЕ
ВЪРНА И ДА ЗАПОЧНА ДА ПРОПОВЯДВАМ И
ЛЕКУВАМ.
Моля ви, СЪБУДЕТЕ СЕ! Елате при мен за
утеха, духовно прозрение и емоционална сила. Аз
съм истински жив в Небесните Царства.
Медитирайте, отворете сърцата си за Божественото Съзнание и получавайте Неговите напътствия, изцеление и духовна мъдрост. Но можете да ги
получите само до степента, в която наистина вярвате, че сте способни да направите истински контакт с мен и Безкрая. И ако ВЯРВАТЕ, трябва само
да поискате – И НИКОГА ДА НЕ СЕ СЪМНЯВАТЕ – и ще ви бъде дадено.
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Моят най-съкровен копнеж е да се вслушате в
тези думи, да прочетете Писмата, да ги осмислите
задълбочено и да приложите на практика всичко,
на което ви учат!
Копнея да изпитате истинско щастие, истинска
духовна сигурност, истинско удовлетворение на
всички свои нужди по един съвършен начин.
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Послание 14
Спешно Послание от Христос
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 можете
да го направите със собствени сили, потърсете силата на духа – Божественото Съзнание – с всички
възможни средства. МОЛЕТЕ СЕ, МЕДИТИРАЙТЕ и искайте помощ. Ако постоянствате, тя
ще ви бъде дадена.
Ако егото продължава да държи мислите ви в
ниските вибрации на злобата и гнева и да намира
всякакви доводи защо трябва да обвинявате някого,
който ви е засегнал дълбоко или ви е наранил физически, медитирайте отново и отново, като търсите
прозрение и облекчение на дилемата си и като се
молите тези смущаващи и натрапчиви идеи на ярост
и отмъстителност да бъдат премахнати от вас…
НЕ за да угодите на Бога,
както са ви учили в църквите,
а за да се предпазите от ответния удар на собствените си гневни мисли, които се връщат в живота
ви и ви носят бурни вълнения, още спорове и дилеми, с които да се справяте. ЗАЩОТО, каквато и
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да е силата на вашето възмущение, тя ще изпрати
директен електрически поток на съзнание към човека, който ви е наранил. В определен момент този
поток ще промени курса си и ще се върне обратно
при вас като бумеранг.
Трябва да знаете, че всяко електрическо поле
създава сходно магнитно – двете винаги действат
заедно, така че ОНОВА, КОЕТО ИЗЛИЗА, В
КРАЙНА СМЕТКА ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА. Това е
научен закон за съществуването, макар науката все
още да не признава, че електрическата сила задвижва ума; че тя е съзнателният импулс „Действай“ вътре в него. Електрическата сила е елемент
на съзнанието.
Двупосочният Магнетизъм задвижва емоциите
на хората и животните – „привлича“ и „отблъсква“;
той е импулсът на човешката любов и импулсът на
омразата. Магнетизмът се преживява от всички
живи същества като емоция, чувство. Описах подробно тази Истина в Писма 5 и 6.
Нещо повече – научната медицина е установила (това, което аз разбрах толкова добре преди
две хиляди години в Палестина), че всички ваши
мисли се спускат от мозъка в хипофизната жлеза
(през хипоталамуса) и така негативността и емоционалните травми, ниските вибрации, които те съдържат, се предават на кръвта, органите и цялото
ви тяло, което води до изчерпване на енергията и
вероятно – до болест. Това е феноменът, признат
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от медицинската общност, който поражда психосоматични заболявания.
Когато бях в Палестина преди две хиляди години, казвах на хората да не се притесняват какво
влиза в устите им, когато пият от неизмити чаши, а
да обърнат внимание и да се тревожат какво излиза
от тях. Пояснявам това, което е написано в евангелията на Новия Завет по същия начин, както тогава
говорех и на евреите, но те нямаха ни най-малка
представа какво се опитвах да им кажа.
За съжаление, днес различните „християнски“
църкви също са толкова невежи. Как биха могли да
разберат – те нямаха просветлението, което аз получих в Пустинята и което озари ума ми и отпечата
в него духовното познание за произхода на съзиданието и законите на съществуването?
Но ВИЕ, хората от съвременния свят, сте
имали безброй Учители, които са идвали на Земята, 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 –
истинското Естество на Източника на вашия Произход, който наричате Бог, и Всемирните Закони на
Съществуването.
Сега искам да ви обърна внимание на ужасните
и възмутителни дела, които някои хора вършат във
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вашия свят, въпреки всички тези Учители по аспекти на Истината. Продължаващите кръвопролития в Ирак4 са пример, който би трябвало да ви накара да се замислите дълбоко за вероятния ефект на
бумеранга след такива разрушителни действия. Искам да разсъждавате върху това от духовна гледна
точка, която не ОСЪЖДА, но вижда „истината“,
присъща на мислите и действията в такава ситуация.
В конкретния случай става дума за човек, Саддам Хюсеин, който беше решен да поеме властта в
Ирак и да донесе мир и благоденствие на своя народ. И тъй като не беше развит в истинската духовност, той използваше най-суровите и жестоки методи да контролира нацията и да усмири онези, които му създаваха проблеми. Когато въставаха срещу
Саддам, тези хора използваха насилие и в отговор
той също ги заля с насилие. Ето един тираничен
диктатор и секта от хора на същото умствено и морално равнище – духовните им вибрации, въпреки
всички молитви и показни религиозни прояви, бяха
толкова тъмни, гъсти и ниски, колкото е възможно
да бъдат във вашия съвременен свят. Хюсеин и тези
непокорници взаимно се заслужаваха.
Иракският народ го толерираше, някои дори му
се възхищаваха и го аплодираха, защото той поддържаше мира в една нестабилна нация и даваше

4

Посланието е от 2004 г.
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шанс на хората да живеят толкова спокойно, колкото тяхната вродена агресивност им позволяваше.
После Саддам попадна под ударите на САЩ –
РАЗГНЕВИ ТЕХНИТЕ ЛИДЕРИ, също толкова
подвластни на егото, затова те решиха да го накажат и наложиха санкции.
По-късно хуманитарният импулс подтикна
създаването на системата „Петрол срещу храни“,
която помогна на гладните в Ирак и даде на Америка достъп до петрола, от който се нуждаеше. Но
тази мярка беше тежък удар за гордостта на Хюсеин и не облекчи националния недостиг на луксозни и потребителски стоки, с които разполагаха
съседните държави.
Искам вие, хората по света, да помислите със съчувствие за огромното негодувание, омраза и страдание, които тези действия причиниха на един народ с
Изобилни Богатства, въоръжение, обучени войници,
моряци и пилоти. Искам да разберете, че такава НАЦИОНАЛНА ЕМОЦИЯ се превръща в разрушителна „жизнена сила“ с колосална величина.
Със сигурност ЧОВЕК, който наистина е стъпил на ХРИСТОВИЯ ПЪТ – МОЯ ПЪТ, – никога
не би последвал такъв садистичен курс на действие. Изправен пред необходимостта да се справи
със Саддам Хюсеин, един лидер, който познава духовните и научните Закони на Съществуването, би
събрал просветлени хора, за да медитират и да се
помолят за напътствия.
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Моите напътствия със сигурност щяха да бъдат да се организира среща със Саддам и да се изтъкне трагедията, до която в крайна сметка би
могла да доведе безизходната ситуация между
двете страни. Вместо да се държи властнически с
Хюсеин и да го заплашва с война, един просветлен
лидер щеше да помоли него и съветниците му да
изготвят споразумение, въз основа на което двете
държави биха могли да живеят в разбирателство и
което би насърчило националните им програми за
растеж и развитие. След това щеше да се запознае
с иракските предложения за установяване на мир и
хармония и да ги обсъди спокойно и с искрено желание да бъде постигнато благоденствие за всички.
Накрая щеше да призове своите просветлени съмишленици да медитират и да му предадат всички
идеи, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ПО ВРЕМЕ НА
МЕДИТАЦИЯ.
Така хората, които Саддам управляваше, постепенно щяха да бъдат освободени от хватката на
един тиранин; самият той щеше да види ползите на
мирния подход пред агресивния, а арабските държави щяха да бъдат впечатлени от успеха на начинанието. В допълнение, всичко това щеше да подтикне мюсюлманите да преосмислят начина, по
който понастоящем тълкуват Корана.
Но кой е всепризнатият и общоприет СВЕТОВЕН ПОДХОД? Какво е постигнал до днес „Човешкият Дух“ – Човешкото Его?
127

Писмата на Христос – Послания

Помислете дали може да има някаква трайна
полза от такова поведение: мирна нация, мирни
хора, вече лишени от нормални търговски отношения с другите народи, са бомбардирани всяка нощ.
Сградите им, построени с големи усилия и много
средства, за да предлагат различни услуги на населението, са унищожени. Нощ след нощ невинни
хора са подлагани на терора на бомбите, питайки
се: „Къде ще паднат? Кой ще бъде ударен? Ще ни
намерят ли в развалините? Ще загубим ли член на
семейството? Всички ли ще бъдем убити?” Какво
са направили тези хора, за да заслужат такова ужасяващо изпитание, освен че са работили усилено и
са се опитвали да живеят толкова щастливо, колкото биха могли под властта на един тиранин, когото Америка мрази?
Преди това друг деспотичен фанатик изпрати
самолети, за да унищожи Кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Мощен вик
на ярост, гняв и отмъщение се надигна от американския народ. В разрушенията те загубиха много
близки и обичани хора. Оттогава всяка година някои християнски църкви отслужват литургии в памет на загиналите и в потопа от мъка и скръб за тях
се вливат още много сълзи.
Помислете за момент: в „християнските“ литургии говори ли се изобщо за ПРОШКА на онези,
които са послужили като инструменти в това раз128

Послание 14

рушение? Американците проливат ли сълзи за невинните жертви на градушките от бомби, които са
се изсипвали нощ след нощ без основателна причина, освен заради яростната омраза към Хюсеин?
Отслужват ли се литургии за загиналите иракчани?
Дали изобщо са се замисляли, че са били убити невинни хора, които не са имали никаква закрила от
ужасяващите американски оръжия и които никога
не са им навредили?
Помислете само за тежестта на емоционалната
болка, която се е отприщила в резултат на цялото
това безмилостно и арогантно унищожение на
друга държава. Унищожение, дало свобода на
всички бунтовнически групировки, които Хюсеин
беше държал под контрол, и въвело най-отвратителния начин за масово изтребление – самоубийствените бомбени атентати. Всеки път, когато избухне такава бомба и отнеме живота на невинни
хора, американците, които подкрепиха войната
срещу Ирак, трябва да са наясно, че именно тяхната подкрепа е направила тази самоубийствена
атака възможна.
Помислете само какви огромни, неимоверни
емоционални вибрации на неописуем ужас, омраза, отмъщение и възмездие са се отприщили и насочили към Съединените Щати. Американците
имат ли представа как ще се прояви цялата тази
„Енергия на Омразата“ срещу самите тях? Ще се
прояви като смърт и разруха, защото това е закон
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за съществуването, в който дори „християнските“
църкви твърдят, че вярват.
Където няма ПРОШКА, има възмездие – като
Причина и Следствие. Пълната искрена и ЛЮБЕЩА ПРОШКА разсейва енергиите на насилие и
омраза. Ако няма прошка, те набират инерция от
продължаващото недоволство на противника.
Прочетете посланието „Пукнатините във вашата планета“ и после се запитайте: как ще се прояви целият този ужасяващ заряд от омраза? Кои ще
бъдат мишените в Америка – РАНО ИЛИ КЪСНО?
Затова ви казвам ясно: където и да се намирате
– в своя дом, общност, град, регион, държава, –
ПРОЩАВАЙТЕ на всички, които са ви наранили
по някакъв начин, повече или по-малко. Нека тази
дума отеква по цялата Земя чрез всички средства,
които имате.
Ако ви е трудно да простите, защото егото ви
не позволява, отнесете болката и гнева си към Божественото Съзнание (което наричах „Отец“, когато бях в Палестина) и помолете Неговия прилив
на Духовна Насочваща Сила внимателно да облекчи и премахне бремето от умовете ви.
Вашите религии ще ви кажат ли това? Не, те не
го направиха, докато бях в Палестина, няма да го
направят и сега.
Всъщност онези, които заемат най-високите
постове в най-могъщите нации и причиняват най130
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ужасните щети по света, се посрещат с пищни церемонии, усмивки и ръкостискания от религиозните
водачи на различните „християнски“ църкви.
Слепци стискат ръцете и благославят други слепци.
За да чуете ИСТИНАТА, ТРЯБВА ДА ДОЙДЕТЕ ДИРЕКТНО ПРИ МЕН. Аз наистина съм
жив и всемирен като същество. ЕЛАТЕ – аз ще чуя
вашия зов и ще му отговоря с любов.
Имайте смелостта да се присъедините към
ХРИСТОВИЯ ПЪТ и да следвате Ученията, които
донесох на света с тези Писма. Те ще ви покажат
как да останете в хармония и съзвучие със ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО. Ще ви помогнат
да влезете в хармония и със самата Вселена. Тогава
всичко това ще работи за вашето най-висше благо,
щастие и закрила.
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Послание 15
Истинското Небесно Царство на Земята
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. Живият свят, цялото творение трепти от радост. Вашият свят е създаден от ЛЮБОВ и съставен от ЛЮБОВ, за да отговори на личните нужди
на всяко живо творение, както се е развило през
милионите години съществуване.
Само ако можехте да осъзнаете тази великолепна радост и възхитителна ЛЮБОВ, когато се
разхождате в природата или в градината си. Само
ако можехте да надникнете в съзнанието на едно
величествено дърво, когато стои високо изправено
и разгръща клоните си, за да може птиците да кацат
на тях и да свиват гнездата си. Само ако можехте
да надникнете в съзнанието на една птица, когато
намира най-доброто място за гнездене; да почувствате нейното удоволствие и нейната любов към
дървото, което ѝ осигурява дом и сянка.
Винаги протича взаимна обич между живите
същества – растения, насекоми, птици, животни,
риби – и тяхната среда. Само хищниците остават
извън това любещо съзнание. Ако изучавате очите
им, във всички тях, без изключение, ще откриете
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свирепата им сила. Сравнете ги с очите на миролюбивите тревопасни и ще разберете жестокостта на
едните и спокойствието на другите.
Когато бях на Земята, казвах: „Очите са светлината на душата“, но вие така и не сте осъзнали,
че те излъчват към света вътрешната природа на
вашето същество; вътрешното ви съзнание, което
благославя това, което вижда, или го кара да вехне
заради лошия ви нрав.
Когато живеете изцяло в човешкото си съзнание,
с обичайните мисли, думи и постоянна оценка на
хора и ситуации, вие не сте в състояние да участвате
в тази РАДОСТ от СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която
спонтанно се издига в съзнанието на всички миролюбиви живи творения и която те могат да почувстват
(освен ако сушата не ги е лишила от препитание).
Вие не можете да я почувствате, защото вашите умове са се развили въз основа на логиката и
разума и действате според волята, въображението,
желанието и егото си. И цялата тази мисловна дейност блокира духовния ум в горната част на главата
ви и пречи на интуитивния ви контакт с красивия
свят, в който живеете и който в крайна сметка
изобщо не разбирате.
Можете да виждате телата и действията на насекомите, птиците и животните, но не можете да
надникнете в съзнанието на техните главно невинни и чисти жизнени сили. Вероятно смятате, че
тяхното съзнание е като вашето, но грешите –
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всички живи същества, с изключение на хората,
следват интуицията си и общуват по начин, който
е невъзможен за вас. Да, те общуват много ясно и
на дълги разстояния; общуват и се радват заедно –
повече, отколкото вие някога ще узнаете.
Само Отшелникът, който седи със своята паничка за подаяния и медитира, може да се извиси
до безкрайността и да изживее радостта и великолепието на Божественото Съзнание, в което
ВСИЧКИ НИЕ – вие и аз – се намираме и от което
черпим своето същество и вечен живот. Той може
да го изпита в тишината и покоя на ума си и да бъде
издигнат в такъв екстаз, че повече да не се нуждае
от светски живот – и всъщност го избягва.
Хората ще кажат: „Колко хубаво, че е отдал живота си на Бога!“, но това е грешно възприятие. Отшелникът се отказва от нормалното си ежедневие,
за да открие ИСТИНСКИЯ СЛАВЕН ЖИВОТ, от
който цялото творение е приело форма и съществуване. Не би могло да има по-велико преживяване от
преживяването на възхитителна светлина и духовен
екстаз. Все пак това е и бягство, което предлага големи награди, но също така противоречи на целите
на съществуването във вашия свят.
Наистина е чудесно и изключително вдъхновяващо да отдъхнете за малко в сиянието на абсолютна Любов и Покой и да опознаете това прекрасно измерение на вечността, където умът ви може
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да проникне в трансцеденталните аспекти на всемирното знание. ВАШИЯТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ
ПРИДОБИВА НОВО ОЧАРОВАНИЕ, НОВА
РАДОСТ И СВЕТЛИНА; ПО-ДЪЛБОК СМИСЪЛ. Но това не е истинската ви цел на Земята.
Вашата истинска цел на Земята е да ИЗРАЗЯВАТЕ БОЖЕСТВЕНОСТТА на своето същество
в мислите, думите, делата и желанията си. Можете
да правите това, като медитирате, като пречиствате
ума си от негативни мисли, като общувате с другите с приятелска усмивка и признавате тяхното
същество – че те също са ЖИВИ и затова са значими – и вашия общ съвместен живот, независимо
какво е социалното им положение.
Каква огромна радост е да можете да обичате
човека, облечен в дрипи, изпаднал в нищета и принуден да оцелява от просия, колкото и този, който е
спечелил несметни богатства, престиж и завиден
начин на живот. Способността да обичате безрезервно всичко и всекиго наистина е БОЖЕСТВЕНА
ЛЮБОВ – чиста и безусловна. Това е и качествена
стойност на ума и сърцето, където чувството на превъзходство или малоценност вече не съществува.
Може да попитате: „Защо това трябва да ни
радва толкова много?” Радостта е невъобразима,
защото сте се издигнали далеч над собствените си
изисквания и критични възприятия, които съдят и
принизяват другите.
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Какво огромно освобождение на духа ще почувствате, когато най-накрая, ако някой ви оскърби
или измами, вие все още можете да гледате през
думите и действията му и да виждате неговата Божествена същност. Да оставате в състояние на
чисто, спокойно приемане на това, което човешкият свят може да се опита да ви причини, и никога
да не спирате да се усмихвате, защото вашият свят
е свят на слънчева и духовна светлина, създадена
от Божественото. Тогава осъзнавате, че хората, които се опитват да ви наранят, все още не са успели
да намерят този свещен свят, замислен и създаден
от Чиста Любов.
Като знаете това с такава сигурност и яснота,
как е възможно да НЕ изпитвате само най-дълбоко
състрадание и загриженост за тях, щом се борят,
понякога храбро, за да се измъкнат от примката на
егото си?
Докато се учите да обичате еднакво всички
състояния на човешките същества, ще започнете да
вниквате в тяхната истинска земна индивидуалност и ще бъдете способни да възприемате за себе
си кое в живота е ценно и кое – просто „его-глазура” за удобство и престиж. Вече няма да се заблуждавате – или дори да променяте мнението си –
от външната показност.
Ако изучавате Писма 5 и 6, ще можете да разберете ясно защо казвам, че светът се създава от
ЛЮБОВ, В ЛЮБОВ и се поддържа с ЛЮБОВ.
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Когато осъзнаете напълно защо е така, е възможно
да отидете още по-далеч и да разберете, че когато
се отдавате на някакви мисли, които противоречат
на ЛЮБОВТА, това ви изключва от основната Реалност на Съществуването и ви поставя в една реалност от сенки, откъдето вече не можете да виждате живия свят, създаден от Божественото Съзнание след Големия Взрив. Ще можете да виждате
само ОБРАЗИ от него, но няма да сте способни да
почувствате тяхната радост.
Замислете се за момент за вашия свят, какъвто
е той днес; за средното ниво на манталитета на хората, ръководени от егото, и после помислете за радостта и красотата на ОНОВА, КОЕТО НАИСТИНА Е, извън вашето полезрение заради човешко мислене и ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ.
Всички мои Писма са насочени само към това
– да ви помогнат да се издигнете над сегашните си
страдания, които може би преживявате, и да направите истински контакт с Божественото Съзнание,
което незабавно ще се заеме да възстанови здравето, силата и вътрешната ви посока към по-висши
цели на съществуване.
Можете да излезете от своя ад, но само ВИЕ
сте способни да го направите за себе си. ВИЕ
трябва да свършите първоначалната работа, но можете да поканите Божественото Съзнание в ума и
сърцето си, за да ви даде допълнителна сила, която
да гарантира успеха ви.
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Колкото повече хора с еднаква духовност и духовни възприятия се обединяват, за да търсят Небесното Царство на Земята, толкова повече ще бъдат
малките средища от ярка светлина, които озаряват
вашия мрачен свят и привличат все повече и повече
членове да се присъединят към вас и вашето щастие.
Как да пречистите съзнанието си? Помнете, че
ако разчитате ЕДИНСТВЕНО на собственото си
човешко съзнание, вие призовавате егото си да
прогони мислите, които самото то поражда, а това
е невъзможно. Егото не може да преодолее егото.
Трябва да се пробудите за разбирането, че над човешкото съзнание е Свръхсъзнанието на Божественото (четете Писма 5, 6, 7 и 8).
Никога няма да можете да проникнете в жизненото съзнание на растенията и насекомите, защото
вашият свят е свят на логическо мислене. Но можете
да влезете в Рая на Земята, като се научите как да се
свързвате с Божественото Съзнание и да Го призовавате да изпълва ума и сърцето ви, за да дава нова посока на вашия мисловен живот, а след това – и на бъдещите ви дела и съществуването ви като цяло.
Копнея да намерите истинска свобода от егото
и да влезете в превъзходната радост на Божественото, докато все още сте на Земята.
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Послание 16
Последните дни
Аз, ХРИСТОС, известен като „Исус” в Палестина преди повече от две хиляди години, се върнах
в този най-критичен момент от земната история, за
да говоря с вас.
Докато понижавам вибрациите на съзнанието
си, за да вляза в контакт с вашите земни честоти,
виждам свят на светлини и сенки, на духовно извисяване и отчаяние… И най-ужасното – виждам упадъка на човешкия дух.
ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПЛАНЕТАТА
Е В МРАК.
Обикновен човек, който чете думите ми, може
да сметне, че такова твърдение за вашия съвременен живот е преувеличено. Но за да разбере цялата
чудовищност на това, което се случва на Земята,
той първо трябва да преживее момент на Просветление.
Преди всичко се налага да ви кажа какво става
с вашите деца по целия свят. Давате ли си сметка
до каква степен този МРАК СЕ Е РАЗПРОСТРЯЛ ДИРЕКТНО В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ И
СЪСТОЯНИЯ НА ДЕТСТВОТО?
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ДЕЦАТА – ТЕХНИТЕ ЕСТЕСТВЕНО НЕТЪРПЕЛИВИ, ЛЮБОПИТНИ УМОВЕ – ВИНАГИ ТЪРСЯТ НЕЩО ВЪЛНУВАЩО И
НОВО, КОЕТО ДА ПРИВЛЕЧЕ ИНТЕРЕСА
ИМ. В РАННА ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ те са
естествено ОБСЕБЕНИ ОТ СЕКСУАЛНО ЛЮБОПИТСТВО, КОЕТО ОБАЧЕ СЕ СТИМУЛИРА И ПОДХРАНВА ОТ ВАШИТЕ КНИГИ,
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.
Да, казвате, знаем това. Но все пак позволявате
да се случва!
Ако бяхте Деца на Светлината, щяхте да бъдете
изпълнени с такова състрадание, че да се надигнете
и в един глас да заявите на тези, които забогатяват
за сметка на ВАШИТЕ умове и умовете на вашите
ДЕЦА: „Стига! Повече няма да ви позволим да
ни причинявате това! Няма да гледаме и слушаме нещо, което вашите брутални умове обичат да си представят – насилие, показен секс, извращения, непрестанни битки и спорове! Копнеем да се върнем към МИРА и РАДОСТТА, от
които са произлезли нашите души.“
ДНЕС ВАШИТЕ ДЕЦА, БЕЗ ДА ПОДОЗИРАТ ЗАРАДИ СВОЯТА НЕВИННОСТ, СА
ПРИМАМВАНИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЕКСУАЛНИ ИЗВРАЩЕНИЯ НА ХОРА С ЕГОИСТИЧНИ НАМЕРЕНИЯ И СЕКСУАЛНА НЕНАСИТНОСТ.
140

Послание 16

Ако бяхте Деца на Светлината, вечер нямаше
да можете да заспите, когато знаете, че тези невинни дечица са използвани, за да задоволяват сексуалните фантазии и желания на възрастни мъже.
В КРАЙНА СМЕТКА ВАШИТЕ ДЕЦА СА
ВЪВЛЕЧЕНИ В ИЗСТЪПЛЕНИЯ, КОИТО НЕ
СА ИСКАЛИ, И В СЪКРУШАВАЩО ОТЧАЯНИЕ, ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ ПЪТЯ, КОЙТО ЩЕ
ГИ ОТВЕДЕ ОБРАТНО КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИМ НЕВИННОСТ. ТЯХНОТО ДЕТСТВО, ТЕЗИ ТОЛКОВА ВАЖНИ ГОДИНИ НА
НОРМАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
СА ИМ ОТНЕТИ.
Ако бяхте деца на Светлината, щяхте да почувствате болката им, сякаш е ваша. Съвестта ви нямаше да ви даде покой, докато не се надигнете и
заявите заедно, с цялата си воля, сърце и душа, че
това ужасно посегателство върху слабостта и невинността на децата ви трябва да спре!
„Невинни? Нашето съвременно поколение е
невинно?” – може да попитате. Ако бяхте Деца на
Светлината, щяхте да знаете, че те наистина са невинни, докато не опознаят мрака, който човешкият
ум е създал на Земята.
Казвате, че светът не е в МРАК, че преувеличавам? Дотолкова сте привикнали с НЕГО, че вече
не го разпознавате.

141

Писмата на Христос – Послания

Вашият свят е пълен с опустошени от войните
народи. Той е натежал, натежал, натежал с брутални умствени и емоционални вибрации на егоизъм и пълно незачитане на живота. Вашите улици
сега гъмжат от опасности, гневни шофьори и алчни
крадци, които завиждат на чуждите притежания; от
дебнещи хищници, нетърпеливи да завладеят и
контролират другите чрез сексуалната си сила.
Броят на тези хищници може да е малък в сравнение с обикновените граждани, но ако бяхте Деца
на Светлината, никога нямаше да допуснете такива
хора да просперират. Но те наистина просперират
сред вас, защото собствените ви умове са пълни с
подобни сценарии, които гледате за развлечение.
Станали сте корави и безчувствени към такива
ужаси и по този начин сте им позволили да се множат сред вас като смъртоносен вирус.
ДОКАТО СЛИЗАМ НАДОЛУ и навлизам със
състрадание В ТЕЗИ МИАЗМИ от смъртоносни
мисли и разрушителни чувства, усещам болката на
невинните жертви на хората, които намират наслада
и чувство за мощ, когато тероризират слабите.
Това наистина са „последните дни”, както във
вашия свят наричате времето, когато животът навсякъде по Земята е станал толкова брутален и откъснат от основните Закони на Съществуването, че
САМО МАЛКА ЧАСТ от милиардите хора на планетата спират за момент, за да се запитат: „Какво
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се крие отвъд мрака? Има ли Светлина? Къде е Тя?
Защо не ни се разкрива?”.
В отговор на такива неотложни и пламенни
въпроси на НЕКОЛЦИНА, травматизирани от
мощните хищнически емоции на другите, как бих
могъл да НЕ се върна сега, за да достигна до онези,
които питат и които искрено копнеят за сигурен начин да излязат от мрака, наситил всеки аспект от
живота на повечето хора?
Осъзнавате ли, че това наистина съм АЗ,
ХРИСТОС, който дойде да ви учи и да ви покаже
изхода от мрака към СВЕТЛИНАТА? Как бих могъл да НЕ реагирам на вашата болка?
Нима не знаете, че АЗ СЪМ ЛЮБОВ, а естеството на чистата ЛЮБОВ е да отговоря на нуждите на обичаните хора?
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