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Увод 
 

Мои приятели ме помолиха да споделя личните си впе-

чатления за Христовия Писар, тъй като имахме редовна и 

дълга кореспонденция, дори и лична среща по скайп. Правя 

го с радост и дълбока признателност не само заради проме-

ните, които протичат в мен следствие на Писмата, но и за-

ради вдъхновението да видя един реален пример за истинско 

духовно развитие, какъвто е тя. 

Контактите ни започнаха през април 2015 година, когато 

излезе първото издание на „Писмата на Христос“ на българ-

ски, но не това беше конкретният повод. Вече четях и редак-

тирах текстовете от около година, когато разбрах, че светов-

ните сайтове имат нужда от обновяване и преструктуриране. 

Тъй като имам съответните умения, веднага предложих по-

мощта си. Нейният отговор дойде като мощен поток от бла-

годарност и любов, който буквално ме заля и изпълни всяка 

моя клетка. До момента изпитвах силен респект и призна-

телност към човека, посветил живота си на една голяма и 

тежка мисия, а сега за първи път усетих съвсем ясно резул-

татите от реалния духовен напредък, от приложеното на 

практика истинско духовно познание. Не само че беше „лю-

бов от пръв поглед“, но беше и дълбоко осъзнаване на зна-

чимостта на Писмата за всички нас. 

Обстоятелствата около световните сайтове наистина 

бяха изключително сложни. Случи се така, че никой не зна-

еше никакви подробности около тях, нито имаше достъп до 

сървърите, където са се получавали и съхранявали хиляди 

имейли от читатели. Нямаше друг вариант, освен да се изг-

радят наново. Тогава тя ми каза: „Хората са много разтрево-

жени за главната ми интернет страница и се опасявам, че ще 
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се обезсърчат и ще изоставят „Писмата на Христос“. Ней-

ното Светилище1 висеше на косъм. Но тя не осъди, не по-

сочи с пръст. Просто търсеше решение, което да бъде не 

само най-правилно и полезно за читателите, но удобно и ра-

ционално за всички, които щяха да участват във възстановя-

ването му. Поставена в такава безизходна и съвсем неясна за 

нея ситуация, тази 95-годишна тогава жена полагаше неве-

роятно старание да постъпва адекватно и въпреки огромното 

си притеснение, да не изпада в паника. Какъв дух! 

Не се наложи да се включвам в работата, но кореспон-

денцията ни продължи. Започнах и да ѝ пращам енергия2 в 

точно определен час. Нито веднъж не пропусна да ми благо-

дари, да ми разкаже какво е почувствала и какви са били про-

мените в състоянието ѝ. Бях изключително щастлива да раз-

бера, че спеше по-добре, болките3 ѝ намаляха и беше по-

жизнена. Така топлеше сърцето ми! 

Преди да започнем сеансите, си уговорихме среща по 

скайп, за да съм по-адекватна, когато ѝ пращам енергия. Тя 

с радост прие – също искаше да ме види. Вълнението ми 

беше огромно! Щях да се срещна с човека, на когото дължа 

толкова много! Въпреки че очакванията ми бяха изключи-

телно високи, тя ги надмина! Рядко не ми стигат думите, но 

сега се чудя как да опиша какво видях. Тя беше в инвалидно 

легло, леко повдигнато откъм главата. Когато ме видя на мо-

нитора, се хвана за страничните облегалки, за да се изправи 

малко, и ми се усмихна широко. Удивителна! Изглеждаше 

на не повече от 60; лицето ѝ светеше, но не само заради ус-

мивката – беше съвсем гладко, без бръчки или старчески 

                                                 
1 За нея световната страницата на „Христовия Път“ (christsway.co.za) е све-

щена, защото съдържа думите на Христос към света и стотици отзиви на 

читатели, споделящи за промените в живота си. Нарича я „светилище”. 
2 Като Рейки мастер работя с енергия на разстояние.  
3 Заболяванията ѝ са описани в автобиографията.  

http://www.christsway.co.za/
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петна, и грееше с вътрешна светлина. Въпреки че първона-

чално бях доста смутена заради силния си респект, енерги-

ята, която усетих около нея, ме изпълни със спокойствие и 

любов, имаше някаква благост и чистота. Поговорихме из-

вестно време, но не исках да я изтощавам повече, защото 

през цялото време се държеше отстрани, за да остане изпра-

вена. Затворихме. После дълго не успях да се съвзема. Обра-

зът ѝ беше в ума ми няколко дни след това. И все още е. 

За да добиете представа колко фин и деликатен човек е, 

но в същото време напълно отдаден и посветен на мисията 

си, проявяващ абсолютна твърдост, ако долови опасност Ис-

тината на Христос да бъде изопачена (отново), ще разкажа 

за една трудна ситуация в групата4, за която се допитахме до 

нейното мнение. Няколко от членовете ѝ възприемаха и 

свързваха Писмата с Библията, което е в пълно противоре-

чие с тяхното съдържание, разкриващо някои сериозни ма-

нипулации и изкривявания на думите на Исус преди повече 

от 2 000 години. След като не им беше позволено (и след 

много разговори, цитати и аргументи), те се отделиха и съз-

дадоха група със същото име: Писмата на Христос. За нас 

това беше изключително смущаващо, защото щеше да 

обърка хората, търсещи истинско познание, и да ги отклони 

към погрешното му тълкуване. Решихме да се обърнем за съ-

вет към нея. Много често тя беше споделяла радостта си от 

топлия прием, който Христовото Учение намира в нашата 

страна. В това писмо обаче тонът ѝ беше безкомпромисен. 

Ставаше дума за Истината в Писмата и тя показа твърдата 

си решителност да я съхрани чиста:  

„Радвам се, че ми разказа за проблема, който се е появил, 

след като сте решили Групата ви да бъде посветена изклю-

чително и само на „Писмата на Христос“ (както сте я и 

                                                 
4 Групата ни във Фейсбук „ПИСМАТА НА ХРИСТОС (Christ's Letters)“ 

е на адрес facebook.com/groups/pismata.na.hristos  
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нарекли). Как някои членове са се вбесили заради това и са 

решили да създадат собствена група със същото име, в ко-

ято да публикуват материали с канализирани съобщения от 

Архангели и цитати от Стария завет. На тях ще кажа: 

ХРИСТОС НИКОГА НЕ БИ ПОЗВОЛИЛ ПОДОБНО НЕЩО! 

Той посвети цели 33 години, за да ме обучи много стара-

телно, както и малко повече от година, за да ми продиктува 

Писмата си. Бъдете сигурни, че тази работа няма да бъде 

провалена от егоистични хора, които се опитват да правят 

неща без никаква стойност. Моля, спрете да използвате 

името на Христос! Знам, че той отхвърля Стария завет 

като неистински. Трябва да престанете да се възползвате 

от Писмата и да се върнете към своите църкви, докато ста-

нете готови да приемете Истината, на която той ни учи. 

Членовете на Групата ви трябва да знаят, че съм по-

лучила тези напътствия от Христос! Моля те, предай им 

моята Любов и им кажи, че би било хубаво да пишат и го-

ворят ПРАВДИВО как Писмата са им помогнали да про-

менят живота си.“  

Наистина бяхме изумени от такава реакция! Досега 

бяхме получавали от нея само любов и признателност, но ду-

мите ѝ означаваха ли, че не ги проявява? Не! Нейната непо-

колебима твърдост ни показа, че най-важно от всичко е да 

запазим чистотата на Истината и да не се огъваме пред опи-

тите на нечие его да злоупотреби със старанието ни винаги 

да проявяваме любов. Един приятел (по друг повод) каза: „За 

съжаление, често пъти е много удобно любовта да се приема 

едва ли не като задължение да позволяваме всичко, което 

обикновено се преекспонира в интерес на нечие его.“   

Продължихме да си пишем почти всеки ден, понякога 

доста дълги имейли. Разказваше ми за живота си, интересу-

ваше се от моя, от семейството, града и страната ми. Изпра-

щаше ми статии, които обсъждахме, споделяше ситуации 
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около себе си. И въпреки безбройните свидетелства за без-

ценността на Писмата, които беше получила, търсеше мне-

нието ми за много неща, включително и за текстове и вдъх-

новения от Христос. Винаги бяхме открити и откровени, но 

не пропускахме да споделим искрената си любов и привър-

заност, дори свързаност, които чувствахме една към друга. 

Вече беше приключила с автобиографията си и ми я изп-

рати с молба за моето мнение. Включвам част от разговора5 ни 

за нейните опасения с надеждата да получим и вашите отзиви6: 

„В автобиографията си описах своята истина, но не 

знам дали се получи добре, тъй като много бързах. Не бих 

искала да я отпечатвам, ако ще разочаровам читателите. 

Тревожа се дали съм успяла да предам наситеността и ин-

тензивността на чувствата си по време на тези удиви-

телни преживявания, които със сигурност не бяха просто 

случайности, и на духовното си развитие като цяло. 

След като прочете автобиографията ми, един млад 

мъж от екипа каза, че по-скоро съм сънувала как намирам 

гъбите във фермата на приятелката си7. Чудя се, дори пре-

водачите ли не вярват на моята история?“ 

„За мен това е един много откровен и вдъхновяващ раз-

каз. През цялото време долавях чувствата ти, усещах как си 

преживявала събитията. Най-силно ме впечатли (и затвърди 

предишните ми наблюдения), че пишейки историята си, не 

си вложила никакво его. Често се случва хора, които са ду-

ховно напреднали и имат контакт с други измерения, да но-

сят... духовно его; смятат, че са по-ценни от другите, че са 

постигнали съвършенство... Това, което прочетох, е точно 

обратното – показваш ни, че ти си като всички нас, правила 

си свои собствени грешки и си се отклонявала от пътя си. 

                                                 
5 Думите на Христовия Писар са с наклонен шрифт. 
6 Нашите контакти са на адрес: pismatanahristos.com.  

7 Историята е описана подробно в автобиографията.  

http://www.pismatanahristos.com/
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Впечатлена съм от твоята откровеност и реалистичен поглед 

за самата себе си! 

Сигурна съм, че разказът ти ще бъде много, много поле-

зен. Всички ще се припознаем в твоя образ и ще се вдъхно-

вим да продължим напред, защото Христовият Път е път за 

реално духовно развитие.“ 

„Думите идват сами и ще ги оставя, защото са исти-

ната. Много, много благодаря за твоите любящи и насър-

чителни коментари! Чувствам ги едновременно проница-

телни и точни. Ти си единствената, която е била в състоя-

ние да изрази с думи истината за автобиографията ми. 

Може би хората са очаквали от мен да се представя с ня-

каква по-величествена духовност, но не мога да го направя. 

Докато пишех Писмо 9, Христос внезапно избухна в хва-

лебствия за своя Писар. Бях толкова смутена, че поисках да 

ги изтрия, защото чувствах, че хората няма да ги приемат 

добре, но той не ми позволи. По този повод един човек ме 

нарече Госпожа Прекрасна…“ 

„За мен и за всички нас в групата наистина си прекрасна, 

но не защото ти го твърдиш, а защото вибрациите зад 

всичко, което казваш, са такива – топли, разбиращи и лю-

бящи. Мисля, че Христос не изтъква и не хвали, а подчертава 

реалността на това, което си ти, като пример какво можем да 

постигнем и ние – реален духовен напредък. И макар да не е 

лесно, трябва да се стремим към него.“ 

 

Изключително съм благодарна за привилегията да опоз-

ная отблизо Христовия Писар, защото тя се оказа огромно 

вдъхновение за моето собствено духовно пътуване. Предс-

тои ви една приятна и много полезна среща с нея и съм си-

гурна, че ще вдъхнови и вашето. 

Приятно четене! 

Анастасия 
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Моето духовно пътуване 
 

Когато почти приключвах деветте Писма, понякога ди-

ректно диктувани, друг път отпечатвани в ума ми като разби-

ране или картини, ми беше казано съвсем ясно и категорично, 

че не трябва да разкривам самоличността си, когато реша да 

ги публикувам. Останах с впечатление, че причината за това 

беше, че бях скромна възрастна жена на 82 години, на която 

никой издател нямаше да обърне внимание. Освен това бях 

инвалид вследствие на травма на гръбначния стълб през 1970 

г. По-късно състоянието ми се влоши заради двете тазобед-

рени ставни протези и понастоящем8 се придвижвам с пате-

рици и се издържам само с пенсията си за старост. 

Също така ми беше казано съвсем ясно и категорично, 

че много хора са получавали и публикували послания от 

Христос, но самите те са ставали толкова известни, че име-

ната им били по-популярни от заглавието на произведени-

ето. Бях инструктирана, че тази книга е негова и трябва да се 

появи в обществото като изцяло негово творение. Трябваше 

да бъде публикувана като спешно послание от Христос до 

един съвременен свят, изправен на ръба на големи катак-

лизми. Послание, даващо яснота за: 

 универсалното естество на Създателя на Вселената; 

 процесите на сътворение; 

 природата на живите същества и хората; 

 действителния произход на егото и защо трябва да бъде 

овладяно; 

 истинските намерения зад съществуването и целите, 

към които трябва да се стремим, за да превъзмогнем 

                                                 
8 2000 г. (Всички бележки под линия са на преводача.) 
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егото си и да влезем в най-висшите духовни измерения 

в живота отвъд настоящия.  

Освен това Христос искаше да стане съвършено ясно, че 

неговото първоначално учение, което е дал на света в лицето 

на Исус преди 2000 години в Палестина, е било сериозно из-

менено, погрешно тълкувано и натоварено с митични фигури, 

сякаш християнството се е развило като религия само за удо-

волствие на паствата. Всички тези погрешни сведения, наре-

чени от Римокатолическата църква „религиозна догма“, са се 

превърнали в препятствия за човешкия духовен напредък. 

Христос много пъти говореше за болката, която него-

вите Писма щяха да причинят на хората, безусловно повяр-

вали в догмата и почитали Църквата – Римокатолическата 

или Протестантската. Той казваше, че техните убеждения са 

като цимент в мозъчните клетки и всяко смущение или пре-

дизвикателство към дълбоките им нагласи би могло да при-

чини толкова силна болка, че да доведе до насилие и кръвоп-

ролитие. Затова ние, допълваше той, отдадените последова-

тели на неговото ново Послание, никога, никога не трябва да 

критикуваме хората, които ги отхвърлят, или да се безпо-

коим, ако бъдем наричани деца на сатаната, тъй като самият 

той също е бил наричан син на Велзевул, когато е бил на зе-

мята като Исус. Казваше също, че трябва да оставаме невъз-

мутими към всякакви груби думи или поведение от страна 

на ревностни християни, да ги обичаме и да проявяваме към 

тях силно състрадание и уважение. 
 

*** 

Трябва да кажа, че в моята младост нямаше нищо, което 

дори да загатва, че един ден през 1966 г. Христос ще ме по-

сети. Той не се явяваше визуално – усещах неговото присъс-

твие физически и телепатично, чувствах силните пориви на 

космична любов, които насочваше към тялото ми. И тъй като 
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ми бяха казвали, че обществеността много би искала да уз-

нае нещо за личността, която е получила и записала Писмата 

на Христос, ще изложа някои кратки факти. 

Родена съм на 13 март 1919 г. Всеки човек с някакви ас-

трологични познания ще установи моя голям огнен тригон9, 

който включва Северен възел (в Стрелец), Меркурий–Марс 

(съвпад в Овен) и Нептун–Луна (съвпад в Лъв), а Уран е в 

тригон (незнаков) с Юпитер–Плутон. Според тълкуванието 

на духовния астролог Алън Оукън10 още с раждането са ми 

били дадени средствата, с които да изпълня Христовата ми-

сия. Но също така съм родена с мощни квадрати, които до-

несоха в живота ми силна болка и страдание, включително 

физическо увреждане, и ме принудиха да се обръщам към 

Бога, дълбоко и пламенно да се моля за помощ, когато се 

оказвах затънала в емоционални проблеми. 

За да добиете представа за миналото ми, ще разкажа нак-

ратко за своето семейство. Баща ми бил известен адвокат в 

Южна Англия и веднага след края на войната11 го назначили 

за съдия в Колониалната служба в Акра12, столица на тога-

вашния Западен бряг. Получил назначението, въпреки че по 

време на войната бил прострелян в белия дроб, два пъти об-

газяван и погребан жив. Когато през 1919 г., три месеца по-

късно, той се разболял от коремен тиф и умрял, за всички 

било загадка как изобщо е успял да се сдобие с медицинско 

свидетелство, което Колониалната служба изисквала. 

                                                 
9 Тригон – термин в астрологията; образува се от разделянето на кръга на 

три части и отговаря на ъгъл от 120°. Планети, които се намират в тригон, 

се подкрепят взаимно. Символизира възнаграждение на усилен труд, жътва 

на посятото, както и постигане на някакви цели. Олицетворява позитивните 

ни качества, които ни помагат да се справяме и често ни носят успех. 
10 Алън Оукън – известен американски астролог, автор на много книги и ста-

тии в национални и международни издания, духовен пътешественик и учител. 
11 Първата световна война (1914–1918). 
12 Акра – столицата на Гана. 
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Баща ми винаги е бил изключително изобретателен човек. 

По време на трите години в окопите е бил награден с Военен 

кръст и лента за храброст. Когато умрял, майка ми и аз все още 

сме били в Англия: тя – на 44 години, а аз – на 10 месеца. 

Тъй като медицинската история на баща ми показваше, 

че когато е заминал за Акра, той е бил изложен на риск за-

ради раните си от войната, между Военната и Колониалната 

служба възникнал спор кой трябва да изплаща пенсията на 

майка ми. В крайна сметка, с две години закъснение, делото 

било отнесено до Камарата на лордовете, където била ре-

шена съдбата ни. Майка ми получила пенсия от £20 на месец 

за себе си и £8 – за мен. Тази сума определи нивото, на което 

можехме да живеем.  

Хората вероятно ще попитат: ако Бог наистина е грижо-

вен, защо е позволил да страдам толкова? Сигурна съм, че 

ако баща ми беше останал жив, моят живот щеше да бъде 

много различен, следователно съзнанието ми щеше да носи 

отпечатъка на различни ценности. Щях да бъда твърда мате-

риалистка, способна да развие артистичните си таланти. Ако 

беше останал жив, силно се съмнявам, че щях да бъда изпра-

тена в римокатолическо училище интернат още на шест го-

дини. Но когато остана без съпруг, който да подсигури бъ-

дещето ми, майка ми беше принудена да се погрижи за до-

ходите си и да започне работа, затова ме изпрати в един 

много красив католически манастир за около 11 години, до-

като ме приеха в колежа. 

Когато бях на девет, се разболях тежко от коклюш13. 

Само седмица преди това сливиците ми бяха извадени и хва-

нах настинка, която се превърна в пневмония още докато бях 

                                                 
13 Коклюш (пертусис или магарешка кашлица) – остро инфекциозно за-

боляване на дихателните пътища, причинено от пръчковидната бактерия 

Bordetella pertussis. 
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в болницата. Тогава майка ми, в отчаянието си за мен, се 

присъедини към Християнска наука14 за известно време. 

Заради продължителното ми боледуване тя трябваше да 

се откаже от работата си, но тогава възникна въпросът как ще 

плащаме таксата за училището, която беше £36 на семестър. 

Един приятел я посъветва да се обърне към Колониалната 

служба и да попита дали са склонни да плащат образованието 

ми, след като по време на войната баща ми беше дал живота 

си за родината именно с тяхно съдействие. Майка ми го нап-

рави и се аргументира с това, че ако той беше останал жив, 

аз щях да получа първокласно образование. Тази стъпка 

изискваше много търпение и молитви, които в крайна сметка 

бяха възнаградени. Колониалната служба плати изцяло сред-

ното ми образование и двете години в частен колеж. 

Възпитанието в манастира ми даде основата, от която 

щях да се нуждая, когато Христос започна да ме инструктира 

телепатично през годините след 1966-а. Решихме да не кан-

дидатствам в университет, тъй като се провалих по история 

– основен предмет в колежа. След това загубих посока и мо-

тивация, защото майка ми вече беше на 61, страдаше от арт-

рит и се наложи да стана нейна домашна помощница. 

Когато избухна войната през 1939-а, отговорих на една 

обява във вестника на Женската спомагателна секция към 

Кралските военновъздушни сили15 и поисках да се присъе-

диня към подразделение, наречено „Специални мисии“. Из-

пратиха ми ваучер и инструкции как мога да се включа в 

                                                 
14 Християнска наука (Christian Science) – ново религиозно движение с на-

бор от вярвания и практики, разработени от Мери Бейкър Еди, според ко-

ито всички болести са илюзия и могат да бъдат излекувани само с молитва. 
15 Женската спомагателна секция към Кралските военновъздушни сили е съз-

дадена през 1939 г. и достига своя връх през 1943-та, когато броят на нейните 

членове надхвърля 18 0000 – над 2 000 присъединяващи се жени седмично. 
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едно селище, близо до Лондон. Това така и не се случи, за-

щото майка ми падна и си изкълчи китката. Наложи се да 

остана и да се грижа за нея и дома ни. 

Годината беше 1940-а, малко след ужасните събития 

при Дюнкерк16, когато френските войски бяха сразени и 

Франция капитулира, а британските сили на нейна терито-

рия първоначално бяха хванати в капана на немската военна 

машина, но после като по чудо спасени от удивително спо-

койните морета, през които Хитлер планираше да нахлуе в 

Англия. Преди това обаче бе решил да отслаби силите ѝ, 

като заличи големите ѝ градове и предизвика национална па-

рализа. Тогава живеехме в малко населено място, на около 

30 км от един град, който беше атакуван с бомби, противопе-

хотни мини и запалителни вещества. Вече бяхме преживя-

вали малки въздушни нападения, в едно от които германс-

ките самолети кръжаха толкова ниско над къщата ни на 

върха на хълма, че можехме да видим съвсем ясно и свасти-

ката, и пилота. Пострадалите от бомбардировките бяха 

много и аз бях ужасена. Тогава разбрах, че не съм героиня. 

Една вечер, около девет часа, прозвуча предупреждение 

за въздушна атака. С майка ми издърпахме дебелия килим 

под тежката махагонова маса, която бяхме избутали в малка 

ниша. Мислехме, че тя ще ни осигури убежище, ако домът 

ни бъде ударен. Седях с Библията на колене, въпреки че не 

                                                 
16 Дюнкѐрк – град в Северна Франция, на брега на Северно море, регион 

Север-Па дьо Кале, департамент Нор. През май 1940 г. част от британс-

кия експедиционен корпус, френски и белгийски военни части се оказват 

блокирани в неговия район. Въпреки настояването на генерал Хадлер, 

Хитлер издава заповед да се спре по-нататъшното настъпление в безза-

щитния град. Възползвайки се от възможността, Обединеното кралство 

провежда успешно операция „Динамо“ и извежда от зоната 338 000 вой-

ници. Изоставени са 70 000 единици бойна и транспортна техника, но е 

спасена цялата британска армия, плюс известен брой французи и бел-

гийци. Това решение на фюрера е загадка и до днес. 
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можех да прочета нищо, треперех неконтролируемо и се мо-

лех: „Господи, моля те, не им позволявай да хвърлят бом-

бите си!“. Внезапно един дълбок, топъл мъжки глас про-

никна в ума ми: „Молитвата ти е много глупава. Момчетата 

в самолетите над вас са дошли от Германия и са дали обет да 

хвърлят бомбите си над страната ви, така че те ще ги хвър-

лят, точно както вашите момчета са дали обет да хвърлят 

своите над Германия. По-скоро се моли бомбите да падат 

върху празни места по земята, където няма да навредят.“ 

Треперенето ми веднага спря и започнах да се моля, 

както ми беше казано. Едва по-късно разбрах, че младите 

мъже от „Битката за Британия“17, са били наричани „мом-

чета“, тъй като задълженията им на борда на бомбардирова-

чите са били само да помагат. 

Това беше преживяване, което никога не забравих. Ко-

гато поотраснах и с помощта на Христос започнах да разби-

рам учението на Исус, осъзнах, че посланието, което получих 

тогава, беше много значимо. То ясно показваше, че немските 

и английските „момчета“ са били поставени в еднакви усло-

вия и просто са вършили работата, с която са се заели, за да 

служат на родината си. Останах с впечатление, че нямат вина 

за това, което правят. И разбира се, не усетих дори намек за 

някакво човешко чувство – възмущение или гняв. Посланието 

ме насърчи да приема това, което „трябваше да бъде“, и да се 

уверя, че ако се моля за разрешаване на проблема по начин, 

който не би навредил на никого, молитвата ми ще получи от-

говор. Така и стана. Майка ми беше силно впечатлена! 

През онази нощ не паднаха никакви бомби, но през след-

ващите 15 месеца имаше още три малки нападения, вероятно 

                                                 
17 „Битката за Британия“ – голяма военновъздушна кампания по време на 

Втората световна война. Името ѝ е дадено от тогавашния британски пре-

миер Уинстън Чърчил. 
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от млади мъже, които бяха преценили, че техните офици-

ални цели са твърде опасни, затова бяха пуснали бомбите си 

над малкия ни град. 

Това беше чудото! Първото нападение беше със запали-

телни вещества, които паднаха върху малка писта в покрай-

нините на града. Второто беше бомбардировка, предназна-

чена да удари жилищен комплекс, но пропусна целта, а про-

тивопехотната мина, насочена към един главен път, се при-

земи в дълбоко блато. Третата атака беше с две големи 

бомби, които паднаха върху фермерска нива в края на града. 

 

Така преживях войната от 1939 до 1945 г.18 Бях предпа-

зена от каквото и да било участие в сраженията. Вършех 

малко секретарска и социална работа, работех в един мла-

дежки клуб. И войната свърши. 

Майка ми беше с тежък артрит и лекарят ѝ препоръча да 

замине за Южна Африка, където и той самият беше изпратен 

със семейството си. Тя беше привързана към него, харес-

ваше неговата съпричастност и затова се съгласи. 

Година след пристигането си в Южна Африка се омъ-

жих за човек, значително по-възрастен от мен, с добро соци-

ално положение. Родиха ни се три деца в много бърза после-

дователност – на всеки 16 месеца! После бедите започнаха 

да се стоварват върху нас. 

Когато беше на 51 години, неочаквани обстоятелства 

принудиха съпруга ми да се пенсионира. Размерът на пенси-

ите, установен точно преди избухването на войната, беше 

нищожен и неговата беше определена на £144 годишно. За 

щастие, Тед притежаваше собственост, която му осигури ка-

питал да купи една ферма. Всичко започна, след като се пре-

                                                 
18 Втората световна война. 
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несохме в нея. Съпругът ми получи нервен срив, невръст-

ният ни син беше с булбарен полиомиелит19, кравите ни бяха 

поразени от нодуларен дерматит20, който пресуши млякото 

им. В рамките на шест месеца вече бяхме „на червено“ в бан-

ката. Тед, който дотогава не беше имал никакви финансови 

проблеми, обезумя. 

През цялото това време, както и през целия си живот, 

оставах вярна на Англиканската църква21 и дълбоко и иск-

рено разчитах на Бога, на англиканския Бог. Но за съпруга 

ми положението във фермата се оказа нетърпимо и той реши 

да потърси работа в известната тогава Родезия22, където же-

неният му син заемаше сериозна длъжност в земеделието. 

Той кандидатства за един ръководен пост в градското управ-

ление и беше назначен. Останах сама с 2000 декара ферма и 

три деца под 6-годишна възраст. Когато съпругът ми се качи 

на влака за Родезия, всички те бяха с морбили. 

                                                 
19 Булбарен полиомиелит – вид паралитичен полиомиелит (детски пара-

лич). Настъпва, когато се засегне булбарният регион на мозъчния ствол. 

Възпаляването му поразява лицевите нерви и води до енцефалит, нару-

шена функция на лицевите мускули: затруднено говорене, дъвчене, гъл-

тане, натрупване на слюнка в устата, лицеви парези, двойно виждане и др. 
20 Нодуларен дерматит – заразно кожно заболяване, причинено от вирус 

от семейство Poxviridae, което се проявява предимно при говеда. Причи-

нява треска, нодуларни и некротични изменения на кожата, оток на край-

ниците, както и подути лимфни възли. Заболеваемостта е висока, но 

смъртността е сравнително ниска. Разпространява се чрез ухапване от 

насекоми и не засяга хората. 
21 Англиканство – част от християнството, датиращо поне от 1246 г., ко-

ето обединява църкви с исторически връзка с Църквата на Англия или с 

подобна структура и вярвания. През ХVI век става държавната религия 

в Англия. Англиканите възприемат някои протестантски вярвания, но 

запазват много сходни точки с католицизма, особено йерархията.  
22 Родезия – през 1923 г. Зимбабве е разделена на две британски колонии: 

Южна Родезия (Зимбабве) и Северна Родезия (Замбия). През 1953 г. Южна 

Родезия, Северна Родезия и Нясаленд (Малави) се обединяват в британс-

ката Централноафриканска федерация със столица Солсбъри (Хараре). 



Автобиография 

19 

Щом се върнах от гарата, се обадих на ветеринаря и го 

помолих да прегледа кравите – четиридесет от тях даваха 

само тънка струйка мляко. Аз бях градско момиче и начинът, 

по който се установяваше бременността, ме шокира! Още 

по-шокиращ беше фактът, че само една от тях беше опло-

дена. Заради нодуларния дерматит бикът беше станал безп-

лоден. Не бяха запазени никакви регистри и информация за 

чифтосванията. 

Имах 4 декара домати, които берях и продавах с по-

мощта на работниците си. Съпругата на друг фермер, която 

береше, пакетираше и изпращаше домати на пазара, отбе-

ляза, че нашата реколта е много слаба. 

Черният път, по който трябваше да пътуваме до града, 

беше в окаяно състояние. Когато валеше обилно, както, изг-

лежда, щеше да бъде през цялото онова лято, големият шев-

ролет, с който извозвахме продукцията и използвахме като 

семеен автомобил, постоянно затъваше в калта и трябваше 

да го изтегляме с трактора. Беше отчайващо и изнервящо. 

И така, с постоянни молитви започнах да преодолявам 

проблемите. Най-напред един съсед ми продаде отличен 

бик, порода „Джерсей“23. После повиках човек, който да ми 

покаже как да изградя хубав черен път. Използвах шистов 

чакъл от малката ни каменоломна. Прекарах шест седмици 

под жаркото слънце, за да организирам работата, но в крайна 

сметка имахме безопасен път, по който вече можехме да пъ-

туваме без страх. 

Тогава Тед ми писа и ми каза да продам един ценен пар-

цел, който притежаваше в съседния град, за да имам някакъв 

капитал. Срещнах се с уважаван агент на недвижими имоти 

и докато разговаряхме, споделих с него всичките си тегоби. 

                                                 
23 „Джерсей“ – дребна порода говеда, създадена на английския остров 

Джерсей, която се характеризира с добре оформено, жлезисто, широко 

поставено виме и мляко с високо съдържание на мастни вещества. 
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Той ми разказа за една книга, която преди време много му е 

помогнала – „Съзнателно създаване на обстоятелства“24. 

Веднага си я купих и тогава за първи път научих, че съзна-

нието е самата тъкан на съществуването. 

В продължение на шест седмици практикувах пози-

тивно мислене и си спомням, че се чувствах много по-щаст-

лива. За съжаление, моето англиканско възпитание помрачи 

новото ми знание и аз се върнах към обичайните си молитви 

към англиканския Бог. 

 

Договорът на Тед в Родезия изтече и не беше подновен. 

Той се върна у дома, но все още не се беше възстановил от 

нервния срив и беше доста муден в мислите и действията си. 

За да подкрепи семейния бюджет, започна черна работа в ра-

йона. Тогава изобщо не осъзнавах какво означава това за 

него, след като винаги е бил високоуважавана личност и е 

заемал високи постове. Но Тед никога не се оплакваше и 

предаваше заплатата си в плик, без да го отваря. 

Преди да замине за Родезия, той беше главата на дома, а 

аз – много зависима, обожаваща го съпруга. Сега ролите ни 

бяха разменени. Aз бях станала способен фермер, а Тед беше 

занаятчия. Тогава, както по принцип е заложено в човешката 

природа, задвижвана от егото, започнаха нашите семейни 

проблеми. Беше изключително болезнено и за двама ни; 

бяхме силно реактивни, давайки път на дълбокото си възму-

щение, гняв и раздразнение, които пораждаха много кавги. 

Като пряк резултат от нашето агресивно и гневно съзна-

ние дейностите във фермата ни създаваха все повече проб-

леми. Една юница беше брутално убита от африканския ни 

персонал. Цената на доматите на голямата борса за зелен-

                                                 
24 „Съзнателно създаване на обстоятелства“ – „Consciously Creating 

Circumstances“, George Plummer. 
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чуци беше толкова ниска, че трябваше да продаваме на се-

риозна загуба. А един ден беше толкова горещо, че млякото 

ни се вкисна по пътя към мандрата. За капак на всичко, гра-

душка унищожи културите ни три пъти за един сезон. Затъ-

нахме в дългове. Тед остана равнодушен, но за мен това 

беше последната капка. 

 

Един ден изтичах в спалнята и призовах Исус да ми по-

могне. Молех за текст, който да ме успокои. Отворих библи-

ята, надявайки се да намеря приятни, утешителни думи – 

„Погледнете криновете как растат“25 или нещо подобно. 

Вместо това, когато отворих Новия завет, едно изречение из-

пъкна и ме шокира. Бях изумена! Не можех да повярвам! По-

чувствах се дълбоко наранена и вбесена. В миналото Исус ви-

наги ми беше носил огромна утеха. Или поне вярвах, че е така. 

Сега прочетох изречение, което означаваше: „Ще бъдеш при-

зована да отговаряш за всяка празна дума, която си изрекла“26. 

Сега осъзнавам, че това е било първото любящо посла-

ние на Христос към мен, за да ми помогне. Той ми показа 

съвсем ясно къде са били създадени всичките ми неприят-

ности – в собствената ми глава. Не ми даде чувството, за ко-

ето копнеех, даде ми първите си насоки за Истината на Съ-

ществуването. 

Но тогава се вбесих. Изтълкувах посланието според анг-

ликанските си вярвания и започнах да се питам как един Бог, 

който се предполага, че е любящ и подкрепящ, би могъл да 

накаже жена, вече потънала в толкова тежки обстоятелства? 

Помислих си, че не съм искала да се родя греховна или с лош 

                                                 
25 „Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат; но каз-

вам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както 

всеки един от тях“ (Евангелие на Лука 12:27). 
26 „И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отго-

варят в съдния ден“ (Евангелие на Матей 12:36). 
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нрав. И ако Бог ни е създал, защо не ни е направил съвършени, 

за да можем да се наслаждаваме на живота, а ни е създал не-

съвършени и ни е оставил да тънем в толкова много болка? 

През следващите няколко дни преразгледах всичките си 

убеждения от римокатолическите и англиканските учения и 

накрая реших, че всъщност не вярвам в нито едно от тях. 

Методично анализирах всяко убеждение и след това го изт-

ривах от ума си. Обмислих и учението от „Съзнателно съз-

даване на обстоятелства“, но също го отхвърлих. Станах аг-

ностик. Но това решение предизвика у мен много въпроси за 

истинския източник на съществуването. Как е започнало 

всичко? Възможно ли е науката да е права, когато твърди, че 

животът е възникнал случайно? Виждала съм толкова чу-

десни взаимозависимости между живите същества и расте-

ния, които сякаш доказваха някаква върховна Интелигент-

ност зад творението. Как е възможно такава Интелигентност 

да се развие от нищото? Започнах да ходя по хълмовете в 

нашата ферма и страстно да търся отговорите. Повече от го-

дина многократно питах: „Какво е истинското естество на 

ПЪРВОПРИЧИНАТА?“, но не получавах никакви отговори 

и това ме правеше много нещастна. 

Един ден, когато слънцето грееше от ясното небе, а аз 

бях навън и наблюдавах разтоварването на люцерната под 

огромния навес, в стопанския ни двор влезе млада двойка. 

Карл беше висок и слаб лутерански27 служител, а съпругата 

му Урсула – стройна и привлекателна жена. Когато ме ви-

дяха, и двамата се усмихнаха топло и се представиха. Разка-

заха ми накратко, че преди около четири години са дошли от 

Германия и там станали много активни и всеотдайни членове 

                                                 
27 Лутеранство – едно от най-старите течения в християнството; класи-

ческа протестантска църква, най-голямата евангелска деноминация; 

следва Аугсбургската изповед на вярата от 1530 г. Официална религия в 

някои европейски държави.  



Автобиография 

23 

на Движението за морално превъоръжаване28, което било с 

голям авторитет и популярност сред англичаните и европей-

ците – както преди, така и след Втората световна война. До-

като говореха, аз кимах щастливо, защото познавах Движе-

нието още от времето, когато живеех в Англия, и знаех, че 

неговите членове са прекрасни хора, искрено посветени на 

спазването на четирите принципа за морално превъоръжа-

ване: абсолютна честност, чистота, почтеност и любов. 

Тогава изобщо не ми хрумна, но сега, връщайки се на-

зад, осъзнавам, че това беше първият отговор от Христос на 

апела ми да разбера истинското естество на Бога. И първото 

нещо, което трябваше да знам, беше, че Бог е ЛЮБОВ. 

До този момент в Англиканската църква бях чувала много 

пъти, че Исус е умрял за моите грехове, както и за проповедите 

му за любовта, но абсолютно нищо за това как да я практику-

вам и как да се фокусирам върху нея в ежедневието си. 

Така Христос отговори на моята спешна нужда. 

Карл и Урсула, тези топли и дружелюбни хора, с удоволс-

твие влязоха в къщата за чаша чай и ми разказаха подробности 

за щастливия си живот, подчинен на принципите за морално 

превъоръжаване. Това налагало и редовни медитации (второто 

ми послание от Христос) – по един час всеки ден преди за-

куска. Най-напред сядали с тефтер и писалка и изследвали съ-

вестта си, за да установят дали предишния ден са се придър-

жали към четирите принципа за морално превъоръжаване. Ако 

били сгрешили по някакъв начин, молели за насоки как могат 

да се поправят; искали вдъхновяващи напътствия как да пре-

карат новия си ден, и после споделяли един с друг посланията, 

                                                 
28 Движение за морално превъоръжаване – международно морално и ду-

ховно движение, основано през 1938 г. от християнската организация на 

американския лутерански евангелист Франк Бухман (1878–1961). През 

2001 г. е преименувано на „Инициативи за промяна“. 
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които получавали по време на медитация. Понякога само един 

от тях получавал насоки, които и двамата следвали. 

Казаха, че макар да живеят в малка общност от фермери 

на 50 км оттук, били ясно и категорично насочени да отидат 

до най-близкото село и да се опитат да запознаят хората там 

с Движението за морално превъоръжаване. Почувствали, че 

най-напред трябва да посетят римокатолическия манастир в 

центъра на селото. Там се срещнали със сестра Сейнт Джон, 

която ги приветствала топло и поговорила с тях известно 

време. След като с радост изслушала историята за духовния 

им живот, тя решително им препоръчала да следват близкия 

път, който в крайна сметка щял да ги отведе до моята ферма. 

Казала им, че моралното превъоръжаване е точно това, което 

нейната приятелка трябва да чуе. 

Тук е мястото да поясня, че сестра Сейнт Джон беше 

първият човек, когото срещнахме с майка ми в селото. Една 

сутрин след закуска се разхождахме по улицата на нашия хо-

тел и стигнахме до красива градина. Като надзърнахме над 

оградата, видяхме слабичка монахиня, облечена в традици-

онна бяла одежда. Тя береше цветя и когато за момент 

вдигна очи, ни забеляза до оградата и се усмихна. От това 

разстояние си е помислила, че съм нейна бивша и много оби-

чана ученичка, но когато се приближи, разбра грешката си. 

Казахме ѝ, че идваме от Англия и аз си търся някакво зани-

мание. Докато си говорехме, споменах, че преподавам реч и 

драма. Очите ѝ светнаха: „О, сигурна съм, че ще бъдеш 

добре приета тук! Имаме толкова много англоезични се-

мейства, които биха искали децата им да учат стандартен ан-

глийски“. Този коментар беше последван от дълъг разговор, 

който в крайна сметка доведе до настаняването ми в едно 

много приятно жилище. Малко по-късно вече преподавах на 

доста големи групи частни ученици. Година след това се 

омъжих за съпруга си. 
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Със сестра Сейнт Джон останахме добри приятелки, а 

сега беше изпратила при мен двама души, които щяха да 

поставят началото на моето бъдещо духовно развитие. 

 

Карл и Урсула ме посещаваха често и искаха да знаят 

как напредвам с медитациите и дали получавам някакви пос-

лания. Трябва да призная, че макар да бях започнала да ме-

дитирам, като изследвах съвестта си и после молех за напът-

ствия, не получавах никакви послания. Докато слушах, не 

чувах друго освен бъркотията от изкривени идеи и разстрой-

ващи мисли, които възникваха от ежедневните ми контакти 

с Тед. Бяхме двама много раздразнителни партньори, които 

се опитваха да направят съвместния си живот плодотворен, 

но нещата постоянно се объркваха и ни причиняваха мъка. 

Започнах да се старая да се отнасям с любов към съпруга 

си, но между нас все още нямаше приятелство. Три месеца 

по-късно почувствах, че единственият път напред е да поис-

кам развод. Когато споделих това с Карл и Урсула, те ме из-

слушаха с любов и решиха да медитират върху тази ситуа-

ция. По-късно ми се обадиха и казаха, че трябва да ме заве-

дат до града и да поискаме мнение на адвокат, както и на 

психиатъра, който беше лекувал съпруга ми от нервен срив 

и му беше препоръчал шокова терапия.  

Беше много дълго пътуване – около 400 км дотам и об-

ратно, но успях да се срещна и с двамата. Адвокатът беше на 

мнение, че имам достатъчно основания за развод, но психи-

атърът ми каза, че в момента животът ми във фермата може 

да е много труден, обаче ще стане значително по-нетърпим 

за мен и децата, ако я напусна и си потърся работа. Осъзнах, 

че е напълно прав, и споделих с Карл и Урсула, че разводът 

не е подходящ начин да си тръгна. 

На връщане маршрутът ни минаваше през много кило-

метри тесни пътища, които позволяваха да се разминат само 
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две коли, затова често ставаха катастрофи. Гъстата мъгла 

правеше пътуването още по-опасно и то започваше да изг-

лежда безкрайно. Накрая нервите ми не издържаха и помо-

лих Карл и Урсула да спрем в малък хотел близо до пътя. Те 

ме успокоиха, че сме в пълна безопасност, защото сме под 

закрилата на Бога. Продължихме още малко нататък, когато 

колата прониза мъглата, сякаш премина през плътна стена, 

и ние се озовахме под съвършено ясно небе, изпълнено с 

ярки звезди. Бях изумена! Тогава Гласът проговори ясно в 

ума ми: „Искаше да се оттеглиш от пътя си, преди да е дошло 

времето за това. След три седмици ще преминеш през мъг-

лите на ума си точно както премина през тези“. 

Изпълних се с огромна радост. Само няколко седмици по-

рано, докато медитирах, Гласът ми беше проговорил за първи 

път: „Скоро ще получиш велико откровение“. Сега си спом-

них това обещание и когато споделих с Карл и Урсула какво 

ми беше казано току-що – че бързо ще напредна по пътя и ще 

изляза от мъглите, – те също много се развълнуваха и бяха 

убедени, че сегашното пророчество е свързано с предишното 

за „великото откровение“ и наистина ще се сбъдне. 

В резултат на това преживяване загърбих всички мисли 

за развод и реших да подновя усилията си да обичам Тед и 

да бъда толкова любезна и полезна за него, колкото ми беше 

възможно, независимо от отношението му към мен. 

За съжаление, след пътуването сякаш потънах в дълбок 

мрак, въпреки че полагах големи усилия да изглеждам щас-

тлива пред съпруга си. Обещанието за велико откровение 

ден и нощ се въртеше в ума ми. Копнеех да се избавя от 

ужасното чувство, че съм блокирана в един безплоден свят, 

зад който привидно нямаше никакъв смисъл или цел. Посто-

янно се молех да разбера истинското естество на Първопри-

чината, защото, въпреки голямата добрина и подкрепа на 

Карл заради усещането ми за духовна изолация, просто не 
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можех да се върна към вярата в Бога, който ни гледа отви-

соко и ни наказва за греховете ни. Умът ми беше много де-

тайлно депрограмиран, за да допусна да се върна отново в 

такива митове и заблуди. 

Три седмици след това пътуване, една неделна утрин се 

събудих и умът ми кипеше от отчаяние и въпроси. Спомням 

си, че коленичих до леглото и започнах да се моля: „Първоп-

ричина, къде да търся тези отговори?“. После, отчаяна и ос-

танала без сили, попитах: „В Библията ли?“. Гласът каза: 

„Мога да общувам директно със своите творения, ако мо-

ментът е подходящ. Вземи тефтер и писалка и седни в гра-

дината – ще говоря с теб“. 

Изтичах при децата, които играеха с бавачката си, казах 

им, че отивам в градината да медитирам, и ги помолих да не 

ме безпокоят. Щом се настаних удобно, думите веднага по-

текоха в ума ми: „В началото бе Словото; и Словото беше у 

Бога; и Словото беше Бог29“. Докато слушах, смисълът се 

вливаше в съзнанието ми. Разбрах, че „СЛОВО“ всъщност 

означава отпечатък, който днес бих нарекла „съзнателен мо-

дел“ – съзидателния импулс, който води до материално про-

явление на отпечатъка. Разбрах, че когато в ума си твърдо 

поддържаме „дума“ или идея, създаваме очертанията на 

това, което в крайна сметка ще се прояви в света ни. Ето 

защо, ако мислех със силно убеждение например за „куче“, 

в някакъв момент щях да стана собственичка на куче. 

Тогава бях способна да разбера всичко това, защото по-

рано се бях занимавала със „Съзнателно създаване на обстоя-

телства“, но сега този фрагмент от Истината дойде като блес-

тящо откровение. Бях изумена също от смисъла на добре поз-

натия текст от Новия завет, който беше напълно различен от 

този, който авторът на Евангелието му бе приписал. 

                                                 
29 Евангелие на Йоан 1:1 
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После ми беше казано да се огледам наоколо, да видя жи-

вотните във фермата, птиците по дърветата и техните малки. 

Трябваше да се опитам да разбера, че осигуряването на мляко 

при животните и инстинктите, които подтикват птиците да 

свиват гнезда, да снесат яйца и да отглеждат малките си, не са 

просто обикновени инстинкти. Всъщност това е дейността на 

Божествената Сила във всичко живо – от растения до хора. 

Също така ми беше категорично казано да наблюдавам лю-

бовта на животните и птиците към техните малки и да осъз-

ная, че виждам „Бог в действие в Неговата Вселена“. 

Когато насоките приключиха, установих, че съзнанието 

ми се издига във възхвали все по-високо и по-високо. Бях 

величествено извисена и свързана с духовна сила, каквато 

никога не съм и предполагала, че е възможно да почувствам. 

Когато просветлението избледня от съзнанието ми, ста-

нах и отидох да намеря децата. Съпругът ми работеше наб-

лизо и много по-късно ми каза, че когато съм минавала пок-

рай него, е видял светлина около мен. 

След това се чувствах жизнерадостна и в мир. Най-после 

имах усещането, че ЗНАМ какво е Първопричината – Инте-

лигентна Любеща Сила, която действа директно чрез всички 

живи същества като родителска любов. Сега разбирах на-

пълно защо Исус е говорел за „Отца“, а не за Бог, и гледах 

на света и на всичко сътворено с най-чисти сетива и по съв-

сем нов начин. 

Когато Карл и Урсула ме посетиха и споделих с тях това 

прекрасно откровение, те бяха шокирани. Спомням си, че 

пиехме чай и Карл с голяма загриженост ме попита: „А какво 

ще кажеш за Исус, който умря на кръста за нас; какво ще 

кажеш за греха?“. Отговорих: „Но, Карл, как мога да мисля 

за греха, когато знам, че Бог, Първопричината, действа във 

всяко живо същество, непрестанно поддържа и подкрепя 

творението, винаги присъстващ, винаги активен в него като 
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ЛЮБОВ. Не ми беше споменато за греха, беше ми казано 

само за ЛЮБОВТА“. 

Беше толкова тъжно, че Карл и Урсула с ужас се отвър-

наха от мен. Мислеха, че съм била посъветвана от зъл дух. 

Силно разстроени, те посетили сестра Сейнт Джон и ѝ ка-

зали, че сега вярвам, че в дърветата и живите същества има 

духове. Тя се усмихнала и отговорила, че всъщност не вяр-

вам точно в това. Преди години е била просветлена по подо-

бен начин и също знаеше, че Божествената Сила – ЛЮ-

БОВТА – е самата същност и съдържание на цялата Вселена; 

че няма място, където Бог да отсъства. 

За съжаление, моите добри приятели, които толкова 

много ме бяха утешавали и насърчавали, се отвърнаха от 

мен. Докато пиша това, се чудя дали не ми бяха изпратени, 

за да ги просветля за реалността на Първопричината. Веро-

ятно съм била в състояние да посея в умовете им семе, което 

по-късно можеше да покълне и израсне. 

Въпреки това прекрасно откровение физическото ми 

състояние беше тежко. Няколко години по-рано бях претър-

пяла операция за отстраняване на матката и се чувствах 

много изтощена, страдах от неврит30 и циреи.  

Един следобед получих обаждане от човека, който из-

возваше доматите ни до големия градски пазар за зеленчуци. 

Каза ми, че днес няма да може да свърши работата, защото 

малката му тригодишна дъщеря паднала в дълбока яма и 

счупила черепа си на две места. Смятали, че умира. Изпълни 

ме силно съчувствие и му казах, че ще се свържа с един 

много добър лечител в Йоханесбург и ще го помоля за изце-

ление от разстояние. 

Отидох при лечителя и му дадох името и местоположе-

нието на детето. После ми хрумна да помоля този мил човек 

                                                 
30 Неврит – възпаление на периферните нерви. 
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и за собственото си изцеление, защото чувствах, че изпадам 

в нервен срив. Уверих го, че се опитвам да бъда положи-

телно настроена в мислите си, но той рязко ме прекъсна и 

каза: „Не, не, това е твърде трудно за теб. Отпусни се и ос-

тави Бог те изцели“. 

Докато се отдалечавах нагоре по градинската пътека, ко-

ято виждам и до днес в съзнанието си, един лъч чисто поз-

нание се спусна от ума ми в слънчевия сплит и почти можех 

да усетя и чуя неговия звън! Ослепително ясно видях и раз-

брах, че „Бог“ е Интелигентната Сила на ЛЮБОВТА вътре 

в мен! Осъзнах, че съм се развила от яйцеклетка до ембрион, 

бебе, дете, девойка, жена без никаква помощ от никого. Це-

лият този удивителен процес на растеж е протекъл без ничия 

намеса. Най-сетне цялата картина на сътворението и необят-

ната Интелигентност зад него се събраха в ума ми. Тази Бо-

жествена Сила беше РЕАЛНА! Беше силата, която ми е дала 

съзнание и съществуване. 

БИХ МОГЛА ДА РАЗЧИТАМ НА НЕЯ НАПЪЛНО! 

Това беше истинската повратна точка в живота ми. Ни-

кога нямаше да бъда същата, каквато бях по-рано в някои 

моменти, когато все още бях изгубена в мъглата на незнани-

ето, откъдето бях извлякла съществото си и където трябваше 

да бъда сега. Знаех, че мога да помоля и ще ми бъде дадено. 

Бях изпълнена с най-великото щастие. 

Малко по-късно почувствах, че трябва да се консулти-

рам с лекар, и той установи, че имам остра нужда от хор-

мони. Така физическото ми здраве също се подобри. Вече 

бях на върха на нещата и на върха на света. 

Със съпруга ми бяхме затънали в дългове и притеснени 

до отчаяние, че Ланд Банк31 може да отнеме фермата ни. И 

                                                 
31 Land Bank – банка, която е финансирала селскостопански производи-

тели в Южна Африка. 
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сега, когато знаех, че бих могла да поискам всичко, при ус-

ловие че това ще донесе ползи и няма да навреди на никого, 

започнах да се моля за работа като за мъж, с възнаграждение 

като за мъж. Няколко седмици по-късно подходящата работа 

за мен беше обявена във вестника. 

В нашия град беше създадена нова компания с цел да 

подпомага земеделските стопани, като закупува на цени на 

едро всичко, което им е необходимо, и им го предоставя с 

малка надценка. Тя се нуждаеше от млади агенти – мъже, 

които да посещават фермите в областта и да търсят произво-

дители, готови да се присъединят срещу значителен членски 

внос. Веднага усетих, че тази работа е точно за мен, тъй като 

разбирах от земеделие и познавах добре мисленето на фер-

мерите. Кандидатствах и бях одобрена. 

След като посетих централния им офис за моята област, 

бях официално назначена с мъжка заплата – £100 на месец. 

Възложиха ми района, в който живеех. Бях изключително 

щастлива, особено защото бях доказала, че когато човек има 

пълна вяра, на молитвата му наистина ще бъде отговорено 

по най-удивителния начин. 

Преди това бях загубила изцяло самочувствието си за-

ради неуспехите във фермата, раздразнителното отношение 

на Тед и постоянните критики на роднините му, но сега зе-

меделските производители, с които се срещах, бяха привет-

ливи и обнадеждени и с удоволствие приемаха да ги запиша 

за членове на агенцията. Освен това намерих един индийски 

търговец на едро и уредих всеки месец да взема списъци с 

хранителни продукти от моите фермери и да организира 

бързи доставки на стоки до тях, което доведе още много 

нови членове. 

Тъй като ми плащаха по £100 на месец, вече можех да си 

позволя по-добра храна за семейството си и успях да покрия 

голяма част от дълговете ни в кантората на адвоката, който се 
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занимаваше с тях. Ужасяващият страх от фалит значително 

намаля и това облекчи състоянието на съпруга ми. Шест ме-

сеца по-късно почти бяхме изчистили неуредените си сметки. 

Естествено, аз бях на седмото небе, а Тед беше щастлив и 

много доволен от мен. Бъдещето ни изглеждаше розово. 

И тогава дойде ударът. От офиса ми съобщиха, че аген-

цията е фалирала. Стоките за фермерите бяха закупени, па-

рите за тях – одобрени от изпълнителния ѝ директор, но ни-

кой от търговците на едро не ги беше получил. Какъв ужасен 

шок! Ако това се беше случило по-рано, щях да бъда съкру-

шена и да изпадна в отчаяние, но сега си помислих, че си-

гурно ме очаква нещо по-добро, нещо по-подходящо за мо-

ите таланти.  

И така, с цялото си сърце се върнах към твърдата си вяра 

и редовните молитви. Съпругът ми възстанови контрола си 

над фермата – работеше както преди, но в свободното си 

време управляваше стопанството и този режим беше много 

подходящ за него. Аз обаче не можех да се задоволя с ня-

каква незначителна длъжност на ниска заплата в селото след 

цялата отговорност и солидно възнаграждение, които имах 

през последните шест месеца. Затова се молех да ми бъде 

показана подходящата за мен работа. Реших да следя въз-

можностите, но да изчакам чувството за „правилност“ в ума 

си, преди да предприема нещо. Връщайки се назад, разбирам 

какви великолепни напътствия и помощ са ми били давани, 

защото по онова време нашата най-належаща нужда беше да 

изплатим дълговете си и аз бях насочвана да търся мъжка 

заплата! Тя ми беше дадена и така успяхме да покрием по-

голяма част от тях. 

В продължение на две седмици проследявах различни 

възможности за работа, но нито една от тях не почувствах 

като правилната. Дори изминах дългия път до големия град, 

за да се консултирам с агенции по трудова заетост, но без 
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успех. Помислих си, че на служителите в тези агенции им 

липсва заинтересованост и сърдечност. Работата е изключи-

телно отговорна и на тяхно място бих я вършила с много по-

различни нагласи. 

Силно разочарована и отчаяна, потърсих утеха при сес-

тра Сейнт Джон. За моя изненада, тя ме посъветва да посетя 

един голям град на около 100 км и да се консултирам Пиер 

дю През, който преди години е бил неин ученик, а понасто-

ящем управляваше няколко успешни агенции. Вероятно би 

могъл да предложи нещо подходящо за мен. 

Послушах съвета ѝ и още на следващия ден тръгнах към 

този град, като се надявах, че пътуването ще ми донесе отго-

ворите, от които се нуждаех. Слънцето грееше, а тревата ни-

кога не беше изглеждала толкова зелена или небето – толкова 

великолепно синьо. Молих се по целия път до града и усещах, 

че съм на прага да намеря правилното занимание в живота си. 

 

Пиер дю През управляваше многобройните си агенции 

от голям офис в нова, разкошна застрахователна сграда, ко-

ято превъзхождаше всички останали постройки наоколо. 

Бях много развълнувана от мисълта, че има вероятност да 

работя тук – това със сигурност щеше да повиши растящата 

ми самоувереност. 

Пиер дю През беше симпатичен, елегантно облечен мъж 

на около 40 години. Той поздрави любезно и попита с какво 

може да ми помогне. Обясних му ситуацията, в която се на-

мирах, и належащата си нужда да намеря занимание, за да об-

лекча съпруга си от бремето на нашите дългове и да имаме 

по-добър живот. Той най-напред ми предложи да ме назначи 

в агенцията си за недвижими имоти, но това не ми допадна. 

После ми каза, че заедно с партньора си планирали да открият 

агенция по трудова заетост, и попита дали се интересувам от 

работата. Изправих се развълнувана; спомних си реакциите 
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си към такива агенции в нашия град и си помислих, че много 

бих се радвала, ако получа възможност да служа на хората по 

този начин. С удоволствие щях да им намирам работа. 

После Пиер обясни, че има вероятност Министерството 

на труда да въведе нов закон, според който всяка агенция по 

трудова заетост трябва да се управлява само от собствен, са-

мостоятелен офис с няколко помещения, едно от които – 

приемна. Ако това се случи, каза той, бизнесът няма да бъде 

достатъчно финансово изгоден, за да го поддържа. 

Въпреки неговите думи, нещо в мен се запали и вече 

знаех извън всякакво съмнение, че това е работата, която ис-

кам. Попитах плахо дали има нещо против изпълня тази идея, 

ако дейността се извършва в неговите офиси. Той веднага от-

говори, че ще бъде много щастлив за мен, ако поема бизнеса 

за своя сметка, и ми обясни процедурата. Най-напред тряб-

ваше да посетя Министерство на труда и да кандидатствам за 

разрешително за откриване на такъв офис. Ако одобряха мол-

бата ми, той щеше да ми даде кабинет точно срещу своя. 

Непосредствено зад неговия кабинет, в края на кори-

дора, имаше много голям и модерен офис с широки врати. 

Това беше приемната на Пиер, управлявана от атрактивна и 

стилна рецепционистка, която ме поздрави топло. Той ѝ 

обясни какво сме обсъждали досега, и каза, че ако отворя 

агенция по трудова заетост, бих могла да използвам прием-

ната, за да настанявам чакащите. Бях изумена от неговата 

доброта! Това беше изключително щедро предложение, ко-

ето направи цялото начинание възможно. 

Преди да тръгна обратно към фермата, посетих ръково-

дителя на отдел „Човешки ресурси“ и му се представих. С 

Анри дьо Ваал, който беше извънредно симпатичен човек, 

обсъдихме възможностите да направим това начинание пе-

челившо. Той имаше сериозни съмнения, тъй като всички 

свободни работни места в предприятията и фабриките най-
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напред трябвало да се обявяват в Министерството на труда 

и да се рекламират във вестника. Броят им така или иначе 

бил много малък, а пък аз бих могла да обслужа само част от 

тях. Таксата, която плащали работодателите, била 15% от ед-

номесечната заплата на наетия служител и той се съмня-

ваше, че след като платя рекламата и режийните разходи на 

офиса, ще остане много за мен. Освен това трябваше да купя 

обзавеждане, оборудване и канцеларски материали. Аз го 

слушах внимателно и кимах въодушевено – вече нищо не 

можеше да подкопае решителността ми. Нямах представа 

откъде ще дойдат тези пари, знаех само, че ще дойдат. Не 

трябваше да се притеснявам. 

Прибрах се вкъщи развълнувана и разказах всичко на 

Тед. Разбира се, това означаваше, че през седмицата тряб-

ваше да го оставям сам с децата. Означаваше също, че ще се 

нуждая от собствен автомобил, и той ме попита с много 

твърд тон откъде смятам да намеря такъв, който да е надеж-

ден и който да можем да си позволим. Отговорих му, че не 

знам, но очевидно цялото начинание зависи от този автомо-

бил. Казах му, че ако това е правилната работа за мен, със 

сигурност някак ще го получа. 

Два или три дни по-късно, докато карах бидоните с мляко 

към мандрата в селото, с изумление видях как една дама по 

халат излезе от къщата си и се втурна към колата ми. Позна-

вах я бегло и спрях, за да поговоря с нея. Г-ца Фодърингам 

живеела с брат си, който, за жалост, наскоро починал. Той ѝ 

оставил 18-годишен остин в безупречно състояние. Каза ми, 

че купето изглеждало като ново, а в сервиза, където винаги го 

поддържали, щели да потвърдят, че механиката му е съвър-

шена – брат ѝ обичал колата си. Г-ца Фодърингам знаеше, че 

остинът е доста стар, но заради доброто му състояние смя-

таше, че £120 са справедлива цена. И аз мислех така. 
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След като доставих млякото в мандрата, се отбих в сер-

виза и разпитах за колата. Собственикът Бил Симпсън беше 

на мнение, че цената е нереалистична и г-ца Фодърингам 

трябва да е готова да я продаде за много по-малко. Той ме 

посъветва да закарам колата в тестовата база и да поискам 

удостоверение за техническа изправност, преди да мисля за 

закупуването ѝ. 

Така и направих. Механикът в базата установи, че 

всичко е в отлично състояние, с изключение на индикато-

рите, които бяха доста стари и трябваше да се подменят. 

Върнах се при Бил Симпсън и му предадох думите на меха-

ника. Той изчисли, че реалната цена на колата е не повече от 

£25. Aко подменеше индикаторите, това щеше да струва 

£12.50, така че щях да платя за нея само остатъка – £12.50. 

Почувствах се ужасно, тъй като остинът, независимо че 

беше доста стар модел, беше в пълна механична изправност. 

Симпсън обаче ме предупреди, че ако толкова стара кола се 

използва редовно по стокилометровия път към града, където 

се надявах да се установя, в бъдеще може да се появят много 

признаци на износване и сериозни разходи за поддръжката. 

Върнах се при г-ца Фодърингам и ѝ предадох какво ме бяха 

посъветвали. Тя беше крайно разочарована, но осъзна, че щеше 

да получи такава цена от всеки друг, който се поинтересува от 

остина, и се съгласи да я купя за £12.50. Получих колата си! 

Когато се прибрах у дома с нея, Тед беше изумен. Про-

тивно на всички очаквания, най-спешната ми нужда беше 

удовлетворена. Така първата пречка пред моето начинание 

беше отстранена и съпротивата на Тед се разпадна. Той си при-

помни, че беше отишъл в Родезия, за да се занимава с това, ко-

ето искаше, така че беше справедливо да ми позволи и аз да 

опитам късмета си. Вече бях дала около £500 на нашия адвокат 

за изплащане на дълговете ни, но съпругът ми очакваше £144 

пенсия и ми ги предложи, за да стартирам начинанието си.  
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Беше удивително, че без никакви внушения или „ма-

неври“ от моя страна Тед и аз напълно несъзнателно напра-

вихме всичко, което беше необходимо, за да започна собст-

вен бизнес далеч от дома. 

Няколко дни по-късно, преди да се преместя в град В., за 

да открия офиса на агенцията, пазарувах в нашето село и отвън 

на магазина видях голям плакат: „СПИСАНИЕ „ОУТСПАН“. 

ОКСФОРДСКА ЛАБОРАТОРНА МИСЛОГРАФИЯ“32. Бях 

удивена и развълнувана! Спомних си първите думи от прос-

ветлението си „В началото бе СЛОВОТО“ и пояснението, че 

СЛОВОТО представлява отпечатък на обекта, на който съот-

ветства думата. Купих списанието и нямах търпение да прик-

люча с покупките, да се прибера и да прочета статията. 

Върнах се вкъщи, седнах в удобен стол с чаша кафе и 

веднага се зачетох. В статията се казваше, че изследовате-

лите от лаборатория „Де Ла Уар33“, Оксфорд, в продължение 

на много години посвещавали времето си предимно на про-

учване на енергиите на атома. Те открили, че около лукови-

цата на растението самакитка34 може да се види сянката на 

                                                 
32 Мислография (thoughtography) – също проектирана термография и 

психическа фотография. Възпроизвеждане на образите от ума върху фо-

тографски филм чрез психически средства. Първите такива фотографии 

се появяват в края на ХIХ век. 
33 Лаборатория „Де Ла Уар“ – през 1953 г. Джордж де ла Уар (1904–1969) 

работи в спорната по онова време област на радиониката, в която е пио-

нер. Той твърди, че са изобретили фотоапарат, който може да открие и 

лекува болести дистанционно. Основава лаборатория в Оксфорд, Вели-

кобритания, която е затворена през 1987 г. Повечето му открития са с 

неизвестно местонахождение. 
34 Самакитка (аконит, аконитум, вълче биле) – отровно растение. Науч-

ното му название Aconitum вероятно произлиза от планината Аконитос в 

Понт (Мала Азия), където според гръцката митология Херкулес извежда 

триглавото куче Цербер от подземното царство на Хадес и от неговата 

слюнка пониква отровно растение. 
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бъдещите му цветове, и бяха публикували съответните фо-

тографии. Беше показан и опит с две чаши вода, в едната от 

които имаше голямо петно от светлина, а в другата – форма 

на кръст в светлина. Същата сутрин чашите били благосло-

вени в две различни църкви. Когато показали снимките на 

свещеника и пастора, и двамата се съгласили, че отразяват 

техните мисли, докато са ги благославяли. Имаше и други 

фотографии на мисловни форми, които вече съм забравила, 

но тогава бях убедена, че в лабораторията наистина са ус-

пели да заснемат сенчестите очертания на цветето, което е 

щяло да поникне. Бяха заснели съзнанието на семената, 

както и съзнанието на пастора и свещеника. 

Така получих ясно доказателство, че съм имала истин-

ско просветление и то не е било плод на моето въображение. 

Статията утвърди вярата ми! Не бих могла да се съмнявам в 

нещо, което по-рано бях научила по такъв удивителен начин. 

Всичко това имаше смисъл. 

  

Никога не бих оставила семейството си, ако с Тед не се 

бяхме разбрали, в случай че успея в това начинание, той да 

продаде фермата и да купим хубава къща в град В., където 

да изградим новия си живот. Опаковах багажа, влязох в мал-

ката си кола, в новооткрита ми банкова сметка имаше £144, 

без £12.50 за колата, и на 42 години, изключително развъл-

нувана и ентусиазирана, напуснах фермата и се отправих 

към големия град.  

Отседнах в малък и приятен семеен хотел. На следва-

щата сутрин най-напред посетих г-н Дю През, за да обявя 

пристигането си и да вляза във владение на красивия си мо-

дерен офис. После отидох до някои реномирани аукционни 

къщи, за да си купя пишеща машина, взех на изплащане не-

обходимите мебели и избрах папки, хартия и други канце-

ларски материали от една книжарница. След това посетих 
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местната агенция, която щях да използвам за реклами във 

вестника. Представих се, дадох името на агенцията си и взех 

ценоразпис за различните видове реклама. Поръчах да отпе-

чатат малки брошури за популяризиране на дейността, които 

лично щях да разпространя към бизнеса наоколо, за да се 

представя и да предложа услугите си. 

В следващите дни посетих потенциални работодатели и 

те бяха много скептично настроени. Изброяваха ми причи-

ните, поради които моят бизнес няма да бъде успешен, и 

защо не са използвали другата агенция по заетост, която опе-

рираше в града. Не позволих нито един от тези потискащи 

разговори да ме разстрои. Спомнях си за силата на СЛО-

ВОТО и им благодарях за споделеното, защото съвсем не-

волно ми бяха показали как да управлявам успешно бизнеса 

си. Бях решена да не допускам същите грешки като другата 

агенция по заетост. 

Когато кабинетът ми беше напълно оборудван с теле-

фон, шкаф и нови мебели, пуснах реклама, че в град В. е от-

крита нова агенция, и се обадих на работодателите, които 

вече бях посещавала. Попитах ги дали имат някакви сво-

бодни позиции, които бих могла да обявя. Така получих ня-

колко длъжности, които можех да рекламирам и да привлека 

кандидати за работа. 

На следващата сутрин пристигнах в офиса и бях изумена 

да видя колко хора се бяха наредили в коридора и чакат да бъ-

дат интервюирани за позициите, които бях обявила. За съжале-

ние, голяма част от тях изобщо не бяха подходящи и по-късно 

се оказа трудно, дори невъзможно да им намеря работа. Но 

имах късмет да привлека и някои много отговорни служители 

с ценен опит в различни сфери, с които бих могла да започна. 

Скоро името на моята агенция стана добре познато в града. 

Започнах да мисля и за старата си кола, за всичките ѝ 

пътувания от и до фермата. Молех се за напътствия в кой 
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сервиз трябва да бъде обслужвана, за да я поддържам в 

добро състояние. Отговорът дойде бързо. Един ден се приб-

лижих към пътен полицай на улицата – млад офицер, който 

вероятно щеше да знае кой е най-надеждният сервиз в града. 

Той много любезно ме посъветва да посетя гаража на Шел-

дън, което се оказа един от най-мъдрите ми ходове по онова 

време. Когато разказах на г-н Шелдън за ситуацията, в която 

се намирам, получих пълната му подкрепа. Години по-късно 

неговият мениджър сподели, че много пъти му е било възла-

гано да ремонтира малката ми кола безплатно. Наистина, 

въпреки че тогава не разбирах този урок, когато човек по-

вери ума, сърцето и живота си на Божественото Съзнание, 

той влиза в защитния поток на Духа, който се грижи за нап-

редъка му и разчиства пътя му от всички камъни и отломки. 

Петдесет години по-късно, връщайки се назад към 1961-

ва, се чудя откъде намирах вдъхновение да създам работеща 

система за управление на бизнеса, след като дотогава не бях 

вършила никаква административна или търговска дейност в 

Южна Африка. 

 

Мина известно време, преди агенцията да започне да ми 

носи достатъчно приходи, така че да мога да се издържам. 

Думите на директора на Министерството на труда се оказаха 

разумни, когато ми каза, че броят на свободните работни 

места за месеца няма да бъде достатъчен за голяма печалба. 

Но отново бях финансово подпомагана с идеи, които идваха 

изневиделица и които имах смелостта да последвам. Орга-

низирах класове по личностно развитие за младежи и реч за 

възрастни, които бяха преминали курсовете за повишаване 

на увереността на Дейл Карнеги. И така седмица след сед-

мица успявах да плащам хотелската си стая, наема на офиса, 

сметките за телефон, реклама и постоянните си пътувания 

до фермата през почивните дни. 
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Това продължи около година. После сериозно се обезпо-

коих, когато Тед промени решението си и не удържа на обе-

щанието си да продаде фермата – искаше да остане там. Де-

цата започнаха да проявяват признаци на нездравословно 

хранене и правеха каквото си искат в селото, докато чакаха 

баща си да ги прибере у дома след работа. През следващата 

учебна година дъщеря ми трябваше да постъпи в гимназия. 

Нямах абсолютно никаква представа как ще се решат всички 

тези проблеми, тъй като приходите от агенцията не бяха дос-

татъчни, за да издържам семейството си. Знаех, че Тед също 

щеше да каже, че не може да си позволи да помага за изд-

ръжката им в град В. Разкъсвах се от противоречия. Тряб-

ваше ли да си събера багажа и да се върна във фермата, за да 

се грижа за децата? Попитах съпруга си какво мисли за тези 

нови обстоятелства, но той смяташе, че трябва да продължа, 

тъй като вече бях създала добра клиентела. Но какво щеше 

да стане с децата ми? 

Както правех винаги, веднага отнесох този неотложен 

проблем към Бога и се молех да ми бъде показано решение. 

То дойде бързо, когато една много очарователна млада жена 

в началото на тридесетте ме попита дали бих искала да си 

поделим малката ѝ къща. Тя беше цветарка и имахме много 

общи артистични интереси. Аз се съгласих да се преместя в 

дома ѝ и там се почувствах изключително удобно. Скоро 

след това ми хрумна, че ако намеря такава къща, бих могла 

да я използвам едновременно за жилище и офис и да доведа 

децата си в града. Обсъдих идеята със Силвия, но тя ме 

увери, че това е невъзможно. Общинските закони били 

много строги и не позволявали да се комбинират жилищни 

и търговски площи при никакви обстоятелства. 

И преди ми бяха казвали, че не мога да осъществя пла-

новете си заради някакви трудности, така че не обърнах вни-
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мание и продължих да преследвам упорито целта си. Разпи-

тах на няколко места, но постоянно ме предупреждаваха, че 

никога няма да намеря подходящи помещения. 

Тогава името на Чарлз Лок започна да се върти в ума ми. 

Той беше общински чиновник в малко селце, където преди 

няколко години преподавах реч и танци. Преместил се в град 

В. и създал бизнес за счетоводство и администриране на за-

дължения, който станал толкова успешен, че Чарлз построил 

свой собствен офис с няколко помещения. Отидох при него 

за съвет. За моя изненада, той беше много ентусиазиран и ми 

предложи да разгледам помещенията на втория етаж на ху-

бава стара къща на главната улица, които беше наемал 

преди. Смяташе, че са достатъчно големи, за да можем да се 

настаним. Разказа ми, че е обособил няколко малки офиса, 

отделени със скъпи на вид прегради, дело на много способен 

английски дърводелец, който щял да се радва да направи не-

обходимите промени. Дори предполагаше, че наемът ще 

бъде доста по-нисък от този на сегашния ми офис. 

Отидох да огледам и бях изумена от това, което видях! 

Имаше едно огромно помещение, което можеше да се пре-

върне в дневна, и две по-малки, подходящи за офис и спалня, 

а зад преградата бих могла да направя кухня. В голямата стая 

имаше врата, която водеше към малка алуминиева площадка 

с общ покрив със съседния едноетажен магазин. Беше проти-

вопожарен изход към други едноетажни магазини с лице към 

страничната улица. Почувствах, че това е мястото за мен и 

децата. От собственика на сградата разбрах, че офисите били 

празни, откогато Чарлз Лок ги освободил, и че наскоро няка-

къв човек поискал да ги наеме, но не се върнал да внесе депо-

зит. Така че можеше да ги взема аз. Веднага платих депозита. 

Връщайки се назад към 1962-ра, не мога да си спомня 

как съм се издържала и как съм оцелявала, защото свобод-

ните работни места, както ме беше предупредил директорът 
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на Министерство на труда, бяха само няколко на месец и не 

ми носеха достатъчно приходи. Но когато стоях сред тези 

стаи, които можех да превърна в удобен дом за четирима 

души, бях готова веднага да наема дърводелеца, възхитител-

ния англичанин. Поръчах му да събори преградите в голя-

мото помещение, да направи легла в ъглите на стаята и да 

изработи нещо красиво на мястото на грозно боядисаната 

плъзгаща се врата към съседния зъболекарски кабинет. На-

мерих релефни златни тапети с пеперуди в различни пер-

лени цветове, пред които моят скъп майстор постави висока 

етажерка с четири малки лавици, където подредих декора-

тивни порцеланови и стъклени орнаменти. Също така изра-

боти шкафове, кът за сядане и някои други дребни детайли. 

Тогава се случи нещо удивително! Шофирах надолу по 

главната улица, разглеждах витрините на магазините и на 

една от тях видях завесата, която вече си бях представяла! 

Беше черна, с екзотични мотиви от красиви хризантеми, ко-

ито бяха точно със същите цветове като пеперудите! Това 

беше чудо! И то чудо, което можех да си позволя. Купих дос-

татъчно плат, за да мога да направя завеси за широкия три 

метра прозорец и покривки за леглата. 

За Коледа се прибрах вкъщи и вече бях платила всичко, 

носех прекрасни подаръци за децата и пуловер за Тед. Знаех 

много добре обаче, че съм успяла да го постигна, защото до-

сега се налагаше да издържам само себе си, а аз бях решена 

да отведа децата си в града и да ги изпратя в добри училища. 

Не бях доволна от физическото им състояние и бях наясно, 

че баща им е купувал само най-необходимата храна. Дори 

едно от тях е вземало от парите за мляко, които учителят му 

е събирал. Много по-късно разбрах, че децата скитали по 

улиците и железопътната гара след часовете, докато баща им 

дойдел да ги прибере вкъщи. 
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Усещането ми, че трябва да ги отведа в новия им дом, 

се засили. Дори се оказа по-наложително, отколкото бях 

осъзнавала. Тед ме предупреди, че изобщо не би могъл да 

помага с издръжката, но аз му отговорих: „Бог ще се пог-

рижи“ и той ни пусна! 

Сега пред мен стоеше задачата да настаня трите си деца, 

на 12, 11 и 9 години, в една голяма стая, без да имам абсо-

лютно никакви пари за това. Трябваше да намеря училища, 

да купя униформи, да пазарувам и приготвям вечеря. Рано 

сутринта трябваше да им правя закуска и сандвичи за обяд и 

в 8:30 да отварям офиса. Питах ли се как бих могла да пла-

щам всичко и в същото време – да се справям с ангажимен-

тите с децата и бизнеса? Притеснявах ли се? Не. Веднага за-

явявах, че Бог ще се погрижи. 

Така мислех и живеех с тези убеждения. Медитирах, ко-

гато имах възможност, и си представях всичко, с което щях 

да се справя успешно. Постоянно утвърждавах и визуализи-

рах, че Безкрайността е Силата вътре в мен, която ми дава 

напътствия и издръжливост да правя всичко съвършено и 

сполучливо. Не допусках в ума ми да се задържат никакви 

отрицателни мисли. Трябва да подчертая, че не правех нищо 

според собствената си воля, защото всяка нощ се молех за 

напътствия и след това наистина ги следвах. Умът и сърцето 

ми бяха винаги отворени за прилива на вдъхновение. Наис-

тина бях в потока на Божествения Живот, умствено и физи-

чески, и това улесняваше ежедневието ми, облекчаваше 

всяка трудност по пътя ми и винаги ме тласкаше напред. 

Когато се зачудих как да увелича приходите си, реших 

да използвам преподавателските си умения и да организи-

рам курсове по реч и драма. Докато проучвах местния вест-

ник, разбрах, че в града има такава учителка с много добра 

репутация и тя практически държеше монопола върху тази 

услуга. Помислих си, че ако пусна реклама, вероятно ще 
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привлека някои от нейните ученици, тъй като семестърът 

още не беше започнал. После осъзнах колко недостойна 

беше тази идея. Не исках да я лишавам от нито един неин 

курсист! Засрамих се. Реших да се рекламирам и да намеря 

такива, които все още не се бяха записали при нея. Те щяха 

да бъдат моите ученици. 

Публикувах обява във вестника. На следващата сутрин 

телефонът иззвъня и една добре възпитана дама ми каза, че 

много би искала да се видим в кабинета ми. Уговорихме си 

среща. Когато пристигна, тя се представи като Шийла Джон-

сън и обясни, че преподава реч и драма. После сподели, че 

копнее да се върне в Англия, и се чуди дали искам да поема 

цялата ѝ дейност в града. 

Мисля, че вие, които четете тези думи, ще се досетите 

каква беше реакцията ми – огромна радост и изумление, че 

на моята спешна нужда да обезпеча децата си беше отгово-

рено точно навреме и по такъв удивителен начин. Беше ми 

даден сигурен доход, а не се налагаше да плащам нищо. Това 

беше Божия намеса! Очевидно бях постъпила правилно. 

Шийла имаше 250 възпитаници до 11 години в едно ин-

дийско начално училище, 20 – в много добър частен интер-

нат, както и няколко частни ученици. Това нямаше да бъде 

достатъчно, за да покрия всички разходи за децата, но току-

що бях разбрала, че съм получила преподавателския пост в 

голямо частно училище интернат. Бях кандидатствала преди 

Коледа и сега позицията ми беше потвърдена. Там щях да 

имам около 65 частни ученици и заедно с работата, която ми 

даваше Шийла Джонсън, с децата щяхме да бъдем доста-

тъчно добре подсигурени. 

Най-хубавото беше, че още от самото начало бях огра-

ничила работното си време в офиса от 8:30 до 14 часа. Бях 
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го направила, защото винаги съм чувствала, че ще дойде мо-

мент, в който ще упражнявам друга дейност в следобедите. 

Така и стана! 

Вече имах парите, така че се заех да избирам училища 

за децата. Намерих едно много добро за момчетата, с от-

лична репутация заради успешната подготовка, която да-

ваше на своите възпитаници за прием в гимназиите, а по-

късно и за академичните степени. Записах двете си прек-

расни момчета, а скъпоценната си дъщеря взех при себе си в 

големия частен интернат, където преподавах на 65 ученици. 

Сега за униформите! И едните, и другите бяха изключи-

телно скъпи. Дъщеря ми щеше да посещава много класно 

училище, а комплектите на момчетата включваха блейзери 

и специални шапки. Успях да купя всичко на изплащане.  

Не мога да кажа, че никога не съм имала тревоги. Мога 

да кажа само, че в края на годината всичко беше изплатено 

и прекарахме една щастлива Коледа с чудесни подаръци и 

добра храна. 

През годината обаче беше доста трудно. Трябваше да 

ставам много рано сутринта, да приготвям закуска и санд-

вичи за обяд на децата, после да се изкъпя на площадката на 

противопожарния изход и да се облека. Импровизираната ми 

баня беше напълно изолирана с високи стени и малък собс-

твен покрив, така че никой не можеше да ни види, нито пък 

дъждът – да ни намокри. По-късно идваше моята домашна 

помощница, която переше дрехите в кухнята зад преградата 

и простираше на покрива на съседния магазин. И правехме 

всичко това, след като толкова пъти ме бяха уверявали, че 

никога няма да намеря такива помещения! Но ето че го пра-

вехме… незаконно. 

Един ден в офиса ми влезе висок мъж с интелигентна вън-

шност и силен характер. Със сериозно изражение се предс-
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тави като общински служител и искаше да провери как изпол-

звам бизнес помещенията. Разказах му за провала на фермата 

ни, за работата си в офиса сутрин и дългите часове препода-

вателска дейност следобед. Той огледа стаята, където живе-

ехме с децата и където беше обособена моята малка, но спрет-

ната спалня, провери офиса, кухнята и противопожарния из-

ход и установи, че всичко е абсолютно безупречно. Казах му, 

че се надявам следващата година да запиша и трите си деца в 

училище интернат. Този прекрасен човек ми отговори, че до-

тогава ще си затвори очите какво върша тук! 

Бях благословена по много начини и прекрасно обгриж-

вана чрез духовни средства не само финансово, но и в пре-

подавателската си дейност. Бях насочена да посетя един на-

истина специален курс за английски учители по драма към 

Английската дирекция по образование. Това промени на-

пълно хоризонтите ми, даде ми нови възможности за твор-

чество и те бяха изключително успешни в моите класове. 

Междувременно скъпият стар остин започваше да проя-

вява сериозни признаци на износване. Беше свършил чу-

десна работа по време на пътуванията ни през почивните дни 

от и до фермата, но усетих, че е време да помисля за нова 

кола. Как щеше да стане, като харчех всичко за издръжката 

на децата си? 

Естествено – и как би могло да бъде другояче, – първата 

ми мисъл беше да отнеса този сериозен проблем до Божест-

веното Съзнание. Насърчих и децата да се придържат към мо-

ята увереност. Казах им, че ще търсим нова кола и единстве-

ната ни надежда да постигнем тази голяма цел е да се молим 

и визуализираме. Те разбраха и се присъединиха към мен с 

молитвите си. За да затвърдим намеренията си, една вечер 

дори ги заведох да разгледаме витрините на няколко автомо-

билни салона. През 1963 г. това беше безопасно, тъй като на-

шият апартамент беше на главната улица, а тя беше цялата 
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обляна в ярките светлини на уличните лампи и витрините на 

магазините. По онова време престъпността беше непозната. 

После в местния вестник се появи реклама, с която се 

обявяваше новият лизингов план за закупуване на автомо-

били. Беше станало възможно да се избере кола от салона на 

„Фолксваген“ и да се подпише четиригодишен договор с 

доста сериозни месечни вноски. В края на периода автомо-

билът щеше да принадлежи на купувача. Изглежда, получа-

вах шанс от Бога, така че посетих салона на „Фолксваген“ и 

подписах договор. Трябваше да изчакам известно време, тъй 

като всичките им наличности бяха изчерпани. 

Сега обърнете внимание на начина, по който работи Бо-

жественото Съзнание. Два месеца преди това в офиса ми 

влезе застрахователен агент, който търсеше нови служители 

за компанията си. Г-н Смит ми обясни, че имат специална зас-

трахователна полица на преференциални цени, която предла-

гат само на държавни служители, така че не било никак 

трудно да се продава. Помислих си, че ще ми бъде много при-

ятно да работя с него, и смело предложих услугите си. Той 

отговори, че би ме приел с голямо удоволствие, но наемането 

на всички агенти ставало в техния централен офис в Източен 

Лондон, и препоръча да се обадя на г-н Пейнтър. Веднага се 

свързах с него и му разказах за квалификацията и опита си 

досега. Този толкова приятен и културен джентълмен ми от-

говори така: „Никога преди не съм наемал агент по телефона, 

но съм на път да наруша собственото си правило. Ще ви при-

ема. Моля, подайте телефона на г-н Смит“. 

Всичко беше уредено. Г-н Смит после ми каза, че ще ра-

ботя в местното представителство, под ръководството на не-

говия управител г-н Дивъроу – още един очарователен и кул-

турен джентълмен. Г-н Дивъроу ме запозна с ръководителя 

на „Политики на правителствените групи“ г-н Ван дер 

Мерве, който също беше много приятен човек. Така започна 
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кариерата ми на застрахователен агент, като същевременно 

бях собственичка на агенция по трудова заетост и учителка 

по реч и драма. 

Един ден бях затворила офиса си и обядвах, когато г-н 

Смит почука на вратата – трябвало да обсъди нещо с мен. 

Докато говорехме, телефонът иззвъня. Отсреща чух мъжки 

глас, който се представи като дилър на „Фолксваген“ и ми 

каза, че вече мога да избера колата си. Много се зарадвах и 

уточнихме час за среща в салона. 

Силно въодушевена се върнах в стаята, където разгова-

ряхме с г-н Смит, и през смях му съобщих новината. „Каква 

кола купуваш?“ – попита. „Фолксваген Костенурка.“ – отго-

ворих. Той беше силно озадачен: „А защо искаш да вземеш 

такава кола, когато чрез нашата компания може да купиш 

„Форд Ескорт“ без никакви лихви? Месечните вноски ще се 

приспадат от приходите ти от продажби на застраховки“. 

Имала съм и други невероятни моменти, които са про-

меняли живота ми напълно, но този беше наистина изуми-

телен! Ако г-н Смит ме беше посетил малко преди или след 

обаждането от „Фолксваген“, може би изобщо нямаше да му 

спомена за новата си кола. В продължение на 4 години щях 

да бъда обременена с договор с много високи вноски, и то за 

автомобил, който всъщност не бих избрала, ако имах въз-

можност да избирам. Този модел „Фолксваген“ беше твърде 

малък за трите ми подрастващи деца и техния багаж. Тогава 

как бих могла да се съмнявам, че Божествената Интелигент-

ност, ЛЮБОВ, действаше в живота ми и задоволяваше мо-

ите най-съкровени нужди? Та те се проявяваха по толкова 

много различни начини! 

В един момент се наложи да посетя гинеколога си и той 

ме попита как се справям сама с трите си деца и тежкото на-

товарване в работата. Казах му, че медитирам всяка сутрин 

и вечер и усещам приток на енергия, който кара тялото ми 
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да вибрира. Бях сигурна, че тази енергия ме извисява във 

всяко едно отношение. 

Но, за да се върна към застрахователния бизнес, не мога 

да твърдя, че бях блестящ агент. Установих, че работата е 

много трудна, тъй като имах болезнени колебания как да 

подходя към хората. После, щом веднъж започнех разговора, 

той ставаше приятен и в крайна сметка ние се сприятеля-

вахме. Освен това изкарвах достатъчно пари, за да плащам 

вноските за колата и да остане нещо за семейството ми. Така 

че в един момент почувствах, че съм се натоварила с прека-

лено много работа. Осъзнах, че Агенцията по трудова зае-

тост ми носи най-малко приходи. И какво направих? Естес-

твено, помолих се за напътствия, а също и за надежден, чес-

тен, интелигентен и привлекателен човек, който да върши 

тази работа вместо мен. 

Много скоро една приятна и възпитана дама влезе в 

офиса ми. Имаше богат опит в счетоводната отчетност и кон-

тактите с клиенти във водеща агенция за недвижими имоти в 

града. Скъпата г-жа Кристи беше дошла, защото току-що 

беше решила, че би искала да работи само до обяд – нещо, 

което с удоволствие можех да ѝ предложа. Обърнете отново 

внимание на синхрона! Тя се оказа идеална за тази работа и 

остана при мен 10 години. Г-жа Кристи беше олицетворение 

на честността и почтеността, винаги тактична и очарователна 

с работодателите, умела в избора на подходящи кандидати за 

всяка свободна позиция. Никога не ми е давала повод да се 

съмнявам в нея. И тъй като с приходите от агенцията по тру-

дова заетост успявах да покривам всички режийни разходи – 

наем, сметки за телефон и електричество, заплата на домашна 

помощничка, – можех да ѝ предложа цялата печалба от този 

бизнес и тя беше изключително доволна. И аз бях облагоде-

телствана, защото разходите ми бяха обезпечени и вече бях 

свободна да продавам застраховки. 



Автобиография 

51 

Две години по-късно установих, че застрахователната 

ми дейност е проблематична. Печелех по-малко от преди, а 

и вече бях изплатила новата си кола! Веднъж, докато гово-

рех с Чарлз Лок, наемателя на помещенията преди мен, му 

споменах, че все повече се уморявам от застрахователната 

работа. Той ме попита дали бих искала да се присъединя към 

неговия екип. Нямаше да ангажира ранните ми следобеди, за 

да продължа да преподавам, но въпреки това ми предлагаше 

мъжка заплата. 

Чарлз Лок беше назначен от Съдебната палата като съ-

дия-изпълнител, за да помага на хора със сериозни финан-

сови затруднения. Той поемаше отговорност за всичките им 

неуредени задължения и им налагаше месечни вноски, как-

вито можеха да си позволят, след което ги разпределяше 

между кредиторите. Неговата дейност беше много полезна 

за клиентите, тъй като те вече нямаше да се тревожат как ще 

плащат сметките си. Въпреки това голяма част от тях не ус-

пяваха да ограничат разходите си и изоставаха с месечните 

вноски към съдия-изпълнителя. Моята работа щеше да бъде 

да се свързвам с тези клиенти и да ги мотивирам да извърш-

ват плащанията, както и да ги държа в течение как вървят 

нещата. С други думи, бях наета да внушавам страх от реп-

ресивни мерки на хора с финансови затруднения. 

В началото беше интересно, но после проблемите, които 

имаха неизправните платци, много ми натежаха и започнах да 

не харесвам писмата, които бях принудена да им пиша. И какво 

направих? Обърнах се към Божественото Съзнание и помолих 

да разбера как трябва да постъпя и какъв е пътят ми напред. 

Когато една сутрин се събудих и ми беше казано ясно да 

се откажа от тази работа, бях шокирана. Как бих могла да се 

справя без такава чудесна заплата? Къде щях да намеря тол-

кова отзивчив работодател? Помислих си, че трябва да изча-

кам и да разбера дали това беше Божествено напътствие, или 
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мое собствено желание, така че не направих нищо. Послани-

ето да напусна идваше отново и отново, но аз не предприемах 

нищо и продължавах да се моля за ясни напътствия. Тогава 

една сутрин се събудих и посланието беше толкова мощно, че 

вече не можех да се съпротивявам. Отидох на работа и пода-

дох оставка. Шефът ми беше силно разтревожен и ме попита 

защо бих направила такова нещо. Можех само да му отговоря, 

че съм последвала инструкциите на Христос. Той никога не 

каза и дума, но се чудя какво ли си е помислил тогава. 

Когато споделих ситуацията с г-жа Кристи, тя беше сма-

яна и попита дали бих искала отново да поема работата в 

„Пърсънъл Кънсалтънс“35, както вече наричахме агенцията 

по трудова заетост. Отговорих ѝ, че чакам насоки с какво 

трябва да заместя работата, която току-що бях напуснала. Тя 

беше тактична и не каза нищо. Последва много спокоен пе-

риод, в който не получих други духовни съвети.  

Тогава в офиса постъпи заявка от местния университет. 

Търсеха модел, който да позира пред паралелките по изкус-

тва на студентския изпит за портрет. Възнаграждението 

беше отлично. Г-жа Кристи настоя да кандидатствам лично. 

Ангажиментът продължи десетина дни и много ми хареса. 

После получих обаждане от Патриша Скот – млада 

жена, която преди няколко години бях избрала за лична 

асистентка и секретарка на един едър земевладелец и биз-

несмен. Тя ме попита дали бих искала да отида и да остана 

известно време в красивия им дом в провинцията. С Едуин 

Харууд щяха да сключат брак след шест седмици и той тър-

сеше жена, която да отседне при тях преди сватбата и да му 

помогне да свърши голяма по обем работа, свързана с него-

вите ферми, гори и различни бизнес начинания. Патриша 

                                                 
35 „Пърсънъл Кънсалтънс“ – консултантски услуги по човешките ресурси.  
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също искаше да направи някои неща в къщата. Първона-

чално се възпротивих, но после ми хрумна, че това е причи-

ната да съм свободна в момента. Трябваше да поема всяка 

хубава работа, която идваше на пътя ми. И така, аз приех и 

времето, прекарано с тази двойка, се оказа изключително 

приятно. Станахме добри приятели, помогнах им по най-раз-

лични начини, заради което по-късно щях да бъда многок-

ратно възнаградена. 

Когато ангажиментът приключи, отново влязох в пе-

риод на пълно спокойствие и се случи още нещо прекрасно, 

което ми помогна да покривам сметките ни. Все още издър-

жах децата без никаква помощ – задоволявах всичките им 

нужди, купувах им дрехи, осигурявах им забавления в сво-

бодното време, плащах таксите за училищата и продължа-

вахме да пътуваме до фермата през почивните дни и вакан-

циите. Това, което се случи тогава, мога да го нарека единс-

твено чудо, защото беше напълно невероятно и неочаквано. 

Депутат от нашия град се присъедини към управлява-

щата партия в правителството и получи огромна сума, за да 

развие голяма индустриална зона в покрайнините. Новите 

компании се нуждаеха от персонал, а моята агенция „Пърсъ-

нъл Кънсалтънс“ беше единствената служба по заетост в 

града. Бизнесът дойде при мен. Постепенно се откриваха 

още промишлени предприятия и в крайна сметка г-жа 

Кристи започна да заработва доста прилични приходи за 

мен. Въпреки това се чувствах неспокойна, защото нямаше 

какво друго да правя, освен да преподавам, а имах силно усе-

щане, че искам да се занимавам с някакво духовно учение 

заради удивителните начини, по които от 1961-ва насам, 

вече пет години, всяка моя нужда беше удовлетворявана. 

Една вечер се чувствах особено потисната и започнах да 

се моля и да плача неудържимо. В разгара на сълзите, абсо-

лютно отчаяна, направих нещо, което не бях правила от пет 
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години. С голяма болка казах следната прочувствена мо-

литва: „О, Исусе, моля те, добави силата на словото си към 

моята молитва, за да разбера какво трябва да правя!” и вне-

запно усетих, че той е при мен. Беше напълно неочаквано! 

Бях поразена! Бях поискала силата на неговото слово, а не 

присъствието му! Със сигурност си бях представяла това. 

Коленичих с благоговение и помолих за текст, който да до-

каже, че наистина е самият Исус. Веднага ми беше казано да 

погледна Евангелие на Йоан, глава 16, стих 20. 

Чудя се дали някой би могъл да разбере шока ми в онзи 

момент, защото всичко, в което толкова силно бях вярвала, 

сега висеше на косъм! Ако текстът, който ми беше посочен, 

нямаше абсолютно никаква връзка със сегашните обстоятел-

ства, тогава земята щеше да се разтвори под краката ми, за-

щото щях да се съмнявам и във всичко друго, в което съм 

вярвала. Дали не си бях въобразявала контактите си с Бога? 

Бях ли „създавала съзнателно обстоятелства“36, но сама, без 

Божествена помощ? Присъствието на Исус беше също тол-

кова реално, колкото всяко друго духовно преживяване в 

миналото, но не се ли самозаблуждавах? 

Отидох до етажерката и взех Библията, която вече не че-

тях, отворих Евангелие на Йоан на глава 16 и потърсих стих 

20: „Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще за-

ридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта 

ви ще се обърне в радост“. Докато четях думите, умът и сър-

цето ми наистина се изпълниха с радост. Нямаше текст, 

който можеше да бъде по-подходящ от този за моето състо-

яние в момента. 

Никога досега Исус не се беше явявал в съзнанието ми, 

но сега се беше отзовал на моя призив и аз го почувствах с 

всичките си сетива. Преди да го помоля за помощ, наистина 

                                                 
36 Има предвид прилагането на знанията си от книгата „Съзнателно съз-

даване на обстоятелства“. 
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бях много измъчена, плачех и се жалвах. Скръбта ми беше 

голяма, но тя се превърна в радост. Наистина бях като жена 

с родилни болки37, защото се опитвах да „родя“ ново начи-

нание – някакво духовно занимание в сутрешните часове. 

Страданието ми беше силно, но ако Исус беше дошъл, за да 

ми каже какво трябва да правя, тогава родилните болки щяха 

да изчезнат, защото щях да знам, че работя за самия него. 

И сега с удивление четях нататък: „... и него ден няма 

да Ме попитате за нищо38“. Това беше напълно вярно! Тъй 

като бях отхвърлила Библията, повече не съм търсила по-

мощта на Исус. Последния път, когато го бях помолила за 

текст, ми беше казано, че ще бъда призована да отговарям 

за всяка празна дума, която съм изрекла! Но сега ми отго-

варяше така прекрасно! 

Същият стих продължава така: „Истина, истина ви каз-

вам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви се 

даде“. Да, от 1961 г. Отца беше чувал всяка моя молитва и 

беше задоволявал всяка моя потребност. „Досега нищо не 

сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде 

радостта ви пълна39“. Тогава наистина помолих в името на 

Исус и незабавно получих помощ. „Това ви говорих с 

притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с 

притчи, а открито ще ви известя за Отца40“. Сега този текст 

е още по-значим. ХРИСТОС СЕ ЗАВЪРНА! В Писмата си 

несъмнено говори открито за Отца и вече не използва 

притчи, а научни термини. Но тогава, през 1966 г., едва бях 

                                                 
37 „Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ но, след като 

роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил чо-

век на света“ (Евангелие на Йоан 16:21). 
38 Евангелие на Йоан 16:23. 
39 Евангелие на Йоан 16:24. 
40 Евангелие на Йоан 16:25. 
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започнала да получавам проблясъци на разбиране за истин-

ската същност на Първопричината. 

За мен нямаше никакво съмнение, че Исус се беше отзо-

вал на моя призив лично. Говорих с него и му благодарих с 

цялото си сърце, че дойде да ми помогне. Споделих с него 

усещането си, че ми предстои духовна работа, може би уче-

ние, и той ми отговори, че наистина е така, но все още няма 

да ми разкрие каква е тя. Каза ми, че през почивните дни на 

една определена седмица трябва да бъда в постоянна меди-

тация, затова се налага да взема мерки да не бъда обезпоко-

явана, включително и по телефона. Веднага се съгласих. 

После го помолих за лични послания за четирима души. До-

като ги получавах, чувствах топъл и силен прилив на любов 

през цялото си тяло. Всяко послание се оказа съвършено 

точно за съответния човек. Когато Исус си тръгна, аз останах 

жизнерадостна и щастлива. Вече нямах никакви съмнения. 

 

Тези много специални почивни дни, когато трябваше да 

изключа телефона си и да се посветя на медитация, най-нак-

рая дойдоха. В съботната сутрин се настаних удобно и за-

почнах. Почувствах, че съм издигната в светлина от щастие. 

Знаех, че нещо ще се случи по време на контакта ми с Бо-

жественото. Медитирах целия ден и докато часовете мина-

ваха, главата ми сякаш се пълнеше с памук. В десет вечерта 

реших, че съм направила достатъчно и трябва да си легна. 

На следващата сутрин се събудих ведра и щастлива още 

в шест. Скочих от леглото, за да си направя кафе, преди от-

ново да вляза в медитация. Когато сложих кафето на нощното 

шкафче и се облегнах на възглавниците, усетих, че съзнани-

ето ми се издига, сякаш е в асансьор. Това чувство не засегна 

тялото ми, което продължаваше да си лежи съвсем непод-

вижно и забравено. Като че ли се издигнах до огромен купол 
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от много бледа синьо-зелена светлина и се слях с Божестве-

ното Съзнание, станах едно цяло с всичко. Бях в състояние на 

еуфория и огромна радост, безкрайно доволна просто да си 

лежа там и да изпитвам това върховно щастие, надхвърлящо 

всяко друго, което бях преживявала на земята. Нямах никакво 

желание да помръдна, исках да остана така завинаги. 

В десет сутринта на вратата се почука и когато отидох 

да видя кой е, се оказа, че децата имат кратка ваканция от 

интерната. Бях ги помолила да ми дадат свободен уикенд, но 

сега стояха пред мен, а лицата им грееха, усмихнати и щас-

тливи да ме видят. Какво бих могла да направя? Пуснах ги 

да влязат и ги помолих да ми дадат малко време, защото с 

мен се случва нещо прекрасно. 

Оттеглих се в малката си спалня и помолих Исус да ми 

разкрие какво трябва да правя в свободните си сутрешни ча-

сове. Отговорът дойде незабавно. Беше ми казано да започна 

курс чрез кореспонденция и да изпращам месечни уроци, ко-

ито самият той щеше да ме вдъхнови да пиша. Те щяха да се 

основават на една тема и получих текст, на който да се по-

зова. Той беше кратък и по същество: „Небесното Царство е 

близо“. Бях инструктирана да изпращам уроците безплатно.  

Хората, които са чели „Писмата на Христос“, знаят, че 

40 години по-късно те остават базирани на същата тема, но 

предават много по-уникални знания, отколкото уроците 

през 1966-а. 

Може би трябва да припомня, че приходите ми от аген-

цията по трудова заетост се увеличиха, но ми стигаха само 

колкото да покрия разноските за себе си и децата. Сега ми 

беше казано да започна безплатен курс, което означаваше 

допълнителни разходи за седмична реклама в „Съндей 

Таймс“, хартия, пликове и разпечатки на уроците, а може би 

след време – заплата на служител, който да ми помага с прос-

ледяването на регистрираните кандидати и въвеждането им 
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в базата данни. Въпреки това не се усъмних в работата, нито 

в покриването на разноските за нея. Както и преди, редовно 

се молех и медитирах, исках напътствия и достатъчно сред-

ства за новата дейност. Когато написах първия урок, рекла-

мата ми в „Съндей Таймс“ получи чудесен отзвук и това 

беше най-голямата ми награда. 

Продължих така известно време, но после осъзнах, че 

имам нужда от помощ в офиса, както и от достатъчно голям 

шкаф, за да побере всички уроци, които предстоеше да на-

пиша. Пуснах обява за секретарка в сутрешните часове и по-

молих приятеля си дърводелец да изработи нещо елегантно и 

голямо, от пода до тавана, в една много подходяща за целта 

ниша. Той направи наистина великолепен шкаф с плъзгащи се 

врати, а в отговор на обявата получих само една кандидатура 

на възхитително индийско момиче, което бих избрала и сред 

стотици желаещи. Приймила беше изискана и духовно ориен-

тирана млада жена на 22 години, която се справяше изключи-

телно ефективно с работата си и аз много се привързах към 

нея. Всички разходи се покриваха от доброволни дарения. 

Седмица след седмица броят на курсистите все повече 

нарастваше и с всеки нов ученик се налагаше да започваме 

от урок №1. Приймила обаче се справяше чудесно с цялата 

организация и аз започнах да отговарям на благодарствените 

писма, които все по-често получавах. Много хора разказ-

ваха, че са получили изцеление, и търсеха допълнителна ли-

тература, за да обогатят знанията си – бяха установили, че 

животът им се променя. Други ми пишеха просто за да си 

поговорим. Особено силно ме трогна едно писмо от възрас-

тен цветнокож, който признаваше, че преди да прочете и 

приложи на практика уроците, е имал много неприятна те-

лесна миризма. С голяма радост споделяше, че сега е изчез-

нала напълно. Тогава осъзнах, че миризмата на тялото веро-

ятно е свързана с качеството на нашия мисловен живот. 
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Това беше изключително щастлив период. Работата вър-

веше гладко и аз бях в мир.  

 

Около две години след като бях започнала уроците, една 

приятелка унитарианка41, с която се бях запознала покрай 

тях, покани мен и друга възрастна дама, Пеги Джеймс, да я 

посетим във фермата ѝ. Спомена, че предстоящите почивни 

дни са повече, защото включват и следващия понеделник. 

Ние с удоволствие се съгласихме. Обаче много рано в събот-

ната утрин Пеги ми се обади и сподели, че през нощта се 

събудила и на лицето и около устните почувствала духов-

ната енергия, която обикновено свързвала със своите меди-

тации и молитви. После чула глас, който ѝ казал: „Не оти-

вай! Не отивай!“, и беше сигурна, че се отнася за посещени-

ето ѝ във фермата. Това силно ме разтревожи – чудех се дали 

не е предвещание за автомобилна катастрофа. Пеги беше 

почти сигурна, че не е така. Чувстваше, че не бива да идва, 

за да ми даде възможност да отида сама. Бях много разоча-

рована и се обадих на приятелката си във фермата, Джесика 

Бригс, за да ѝ съобщя. Тя веднага ме попита дали бих искала 

да ѝ погостувам сама, и аз с радост приех. 

Докато шофирах по дългия почти 100 км път до фер-

мата, който минаваше през обширни земеделски земи, ми 

хрумна, че ноември е най-подходящото време да се намерят 

гъби, особено след като наскоро бяха паднали обилни ва-

лежи. Когато пристигнах във фермата на Джесика и се нас-

таних удобно в дома ѝ, седнахме да обядвахме и аз я попитах 

дали все още се намират гъби. Тя отговори, че е пращала 

                                                 
41 Унитарианство – християнска теология, която поддържа единството 

на Бога и отхвърля доктрините за Троицата, първородния грях и обрече-

ността едни да бъдат спасени, а други – не. Според унитарианците Исус 

от Назарет в някакъв смисъл е „син“ на Бога, каквито са всички хора, но 

е човек, а не божество. 
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прислужниците да търсят, но не са открили нищо. Бях много 

разочарована, но се усмихнах и ѝ казах, че толкова обичам 

горски гъби, че с удоволствие бих могла да ям три пъти на 

ден. Оказа се, че и тя ги обожава. 

Вечерта преди да си легна, Джесика ме посъветва сутринта 

да се излежавам, а тя щеше да ми донесе закуската в леглото. 

Бях много щастлива да приема нейната любяща грижа. 

Сутринта се събудих изпълнена с енергия. Беше около 

седем часа и все още не се чувствах гладна. Погледнах през 

прозореца, видях дълга пътека, която водеше към някакви 

пасища в далечината, и ми се прииска да тръгна натам. За 

ужас на Джесика, се появих при нея облечена и готова да 

напусна къщата. Тя ми каза, че черният път, по който смятах 

да тръгна, не е много интересен и ако наистина искам да из-

ляза навън, ще ми е по-приятно да вървя в обратната посока 

и да се насладя на много красива природа. Искрено се изви-

них на Джесика, осъзнавайки, че тя с цялото си сърце се ста-

рае да се погрижи за мен и да ме остави до късно в леглото, 

а аз бях твърдо решена да отида там, където според нея ня-

маше да видя нищо от красивата ѝ ферма. Докато разгова-

ряхме, тя доста се разпали и нейният по-скоро мъжки глас 

прозвуча грубо, което силно ме подразни. 

Докато вървях по алеята, си спомних раздразнението си 

и се засрамих. Джесика беше мила, добронамерена и лю-

безна жена и даваше всичко от себе си, за да се чувствам 

удобно в дома ѝ. Отвратих се от себе си и се разбунтувах 

срещу собствените си човешки реакции. Голяма част от раз-

ходката ми премина в горещи молитви да получа благодатта 

да приемам с най-висша степен на любов всички човешки 

същества и техните индивидуални различия. 

Вървях по алеята и в един момент почувствах, че трябва 

да се отклоня, преди да стигна до пасищата. Минах през ня-

каква ограда с бодлива тел и стигнах до неголям хълм с 
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много туфи42. Изкачих се до върха и тръгнах през малко 

плато. После усетих, че сутрешната ми разходка е доста-

тъчна, и реших да се върна в къщата и да бъда изключително 

любяща и нежна с Джесика. 

Спомням си ясно как се наведох, за да се промуша през 

оградата, и ризата ми се закачи за бодливата тел. Когато се 

освободих и се изправих от другата страна, почувствах неп-

реодолим импулс да тръгна обратно към пасищата вместо 

към къщата. Върнах се на алеята, минах покрай добре офор-

мено правоъгълно пасище с трева и детелини, оградено от 

всички страни с бодлива тел, и продължих към следващото. 

И какво да видя?! Бях толкова смаяна, че направо се вцепе-

них и зяпнах от изумление. Там, точно пред мен, земята бук-

вално беше покрита с блестящи росни гъби, толкова свежи, 

сякаш току-що бяха изникнали. Всички изглеждаха еднакво 

израснали и изпълваха почти цялото пасище.  

Втурнах се към къщата и въодушевено разказах на Дже-

сика какво съм открила. Тя беше изумена и възкликна: „Ни-

кога досега не съм чувала някой да е намирал гъби там!“. 

Даде ми една огромна кошница и аз отидох да ги събера. 

После, докато ги белехме, за да приготвим закуска, с изне-

нада установихме, че нито една от тях не е стара или наядена 

от насекоми. През онзи ден сервирахме гъби на всяко хра-

нене. Бяха много вкусни. 

Същата вечер Джесика заяви, че е твърдо решена на дру-

гата сутрин да донесе закуската ми в леглото – яйца с бекон 

и гъби. Аз възторжено се съгласих, но когато се събудих, пак 

се случи същото. Алеята ме приканваше неустоимо, но не 

защото се надявах да събера повече гъби – предишния ден 

бях разгледала пасищата нагоре по пътя и не намерих нищо. 

Все пак можех да потърся по-късно сутринта, но сега отново 

                                                 
42 Туфи (от фр. touffe) – китка стъбла и издънки от едно коренище. 
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ме интригуваше алеята. Почувствах се ужасно, че отново ще 

разочаровам Джесика, но тя философски ме изслуша и ми 

подаде кошница, в случай че се натъкна на нова изненада. 

Докато приближавах пасището, изобилстващо от гъби 

вчера, си помислих, че все пак ще погледна дали през нощта 

не са израснали нови. Но не, то беше празно и продължих 

нагоре по алеята, накъдето бях подтиквана да вървя. И ето! 

Изненадата от предишния ден се повтори – пасище, покрито 

с красиви и пресни бели гъби, най-съвършените и най-све-

жите, които някога бях виждала. Събрах ги и голямата кош-

ница се напълни. 

Когато тръгнах обратно към къщата, Гласът ясно проз-

вуча в ума ми: „Сега ще влезеш в мрачен период, но всяка 

твоя стъпка по пътя ще те води към крайната ти цел“. Не 

мога да кажа, че тези думи ме развълнуваха особено. Пос-

ледните седем години от живота ми бяха удивително ус-

пешни за мен и всяка моя молба или нужда беше удовлет-

ворявана. Много рядко долавях присъствието на Христос, 

но когато се нуждаех от духовни отговори, те неизменно 

идваха в някакъв момент през деня или нощта. От какво мо-

жех да се страхувам? 

Все пак Гласът ми беше казал истината. Навлязох в 

крайно мрачен период и дори не осъзнавах какво правя. Ста-

нах егоистична и разглезена, получавах удоволствие и щас-

тие за сметка на другите, причинявах огромни страдания – 

не умишлено, но знаех, че бяха следствие от моите действия. 

Описвам последвалите събития, защото искам да пре-

дупредя хората, които позволяват на егото си да ги подтиква 

към безразсъдно и глупаво поведение, особено ако са ре-

шили да следват Христос, че всички ние със сигурност сме 

подвластни на Всемирния Закон за Сеитбата и Жътвата. Ако 

пренебрегваме даденото ни от Бога познание, наистина ще 
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страдаме. Ако нараняваме другите, ще дойде ден, в който ще 

бъдем наранени дори още по-жестоко. 

(През следващата година Джесика сподели, че на тези 

пасища, както и преди, не са намирали никакви гъби.) 

 

Мрачният ми период започна през 1978-ма и продължи 

около 12 години, както ми беше предсказано малко преди 

това във фермата. Въпреки че продължавах да се моля и да 

медитирам редовно, да поддържам усилено контакта си с 

Христос, постепенно загубих предишната си ясна и вдъхно-

вена визия. Вече не бях в потока на Божественото Съзнание, 

но не го знаех. Не осъзнавах, че нарушавам един важен и не-

отменим Закон: „Постъпвай с другите така, както би искала 

те да постъпват с теб“. Спазвах само Закона за Привлича-

нето: „Всичко, в което вярвам и за което се моля, неизбежно 

ще стане мое“. Въпреки че бях искрено грижовна в бизнеса 

и преподавателската си работа и ежедневно вършех доб-

рини, някаква част от психиката ми все още спеше. Нямах 

представа, че съм такава егоистка! Смятах, че имам право на 

това, което страстно желая, защото бях напълно справедлива 

в отношенията си с хората, обичах Божественото Съзнание 

и безрезервно вярвах, че наистина ще го получа.  

Сега, като се връщам назад, съм потресена колко мо-

рално и етично сляпа съм била, въпреки всички знания за ес-

теството на Божественото Съзнание, които ми бяха дадени. 

Но също така съм наясно, че е било неизбежно да премина 

през този дълъг период на мрак, за да мога да се събудя и да 

осъзная огромната болка, която бях причинила на невинен 

човек, а косвено – вероятно и на много други. 

В самото начало на своенравното ми поведение изглеж-

даше, че животът ми се развива чудесно. С молитви и пози-

тивно мислене всички мои тайни копнежи през годините в 
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крайна сметка се реализираха. После дойдоха жътвата, труд-

ностите, депресията. Научих, че Законът за Привличането е 

само част от общите Закони на Съществуването, които нап-

равляват живота ни и от които не можем да избягаме. 

Може би най-големият урок от всички беше злополу-

ката, която претърпях, докато изграждахме алпинеума43. 

Вдигнах огромен камък и усетих, че не го държа правилно и 

вероятно ще го изпусна, но вместо да го оставя обратно на 

земята, леко го подхвърлих, за да го хвана с по-добро сцеп-

ление. И бам! Гръбнакът ми силно се разтресе; почувствах 

как три прешлена се смачкват един в друг. Не можах да по-

луча помощ от физиотерапевт или хиропрактор44, а и по 

онова време нямаше добри ортопедични хирурзи. Посте-

пенно гръбначният ми стълб се калцира и се установи в та-

кова положение, оставяйки ме с тежка сколиоза45. През 80-

те години се наложи да ми поставят две протези на тазобед-

рените стави, които само подчертаха изкривяването на гръб-

нака ми. Загубих трудоспособността си до такава степен, че 

и досега, когато пиша тези редове, съм затворена в дома си. 

Успях да свърша цялата работа за Христос само чрез посто-

янни молитви и медитации. И трябва да кажа, че за лекарите 

е чудо, че изобщо успявам да се движа по малко из къщата и 

да използвам компютъра си, за да отговарям на писма и да 

описвам духовното си пътуване. 

                                                 
43 Алпинеум – озеленен декоративен кът в градина или парк с камъни и 

скални късове, цветя и вечнозелени растения, типични за алпийския ре-

леф. Често пъти включва и изкуствени поточета, езерца и фонтани. 
44 Хиропрактика – метод за корекция на гръбначни изкривявания, установен 

в САЩ през 1895 г. от Даниел Дейвид Палмър. Той открива, че има пряка 

връзка между много болести и различни дисфункции на гръбначния стълб. 
45 Сколиоза – заболяване, което се характеризира с определен комплекс 

от симптоми, основен от които е латералното (странично) изкривяване 

на гръбначния стълб. 
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Знам, че съм подкрепяна; чувствам, че в мен, в ума ми, се 

влива сила. Очевидно въпреки изключително глупавите неща, 

които понякога правим и страдаме по съответния начин, Бо-

жественото Съзнание и Христос са винаги с нас и ни помагат 

да понесем с твърдост уроците си, стига да запазим вярата си в 

тях и в тяхната достъпност по време на тежки изпитания. 

Описвам този катаклизъм само защото смятам, че исто-

рията на моя живот има особено духовно значение за хората, 

които биха могли да допуснат същите грешки. Искрено умо-

лявам читателите си да не приемат негативно моята немощ, 

а да отделят няколко минути и да се помолят за моето оздра-

вяване. Вероятно някой някъде по широкия свят ще има дос-

татъчно духовна сила да подпомогне моето изцеление, за ко-

ето толкова страстно се молех. Може би най-накрая трав-

мата ми ще бъде облекчена. 

Но връщайки се към 70-те години, трябва да призная, че 

колкото повече упорствах с капризите си, толкова по-ниско 

падаха вибрациите на съзнанието ми и толкова по-трудни ста-

ваха обстоятелствата около мен. В крайна сметка, след 16 го-

дини успешна дейност, бизнесът ми пропадна заради продъл-

жителната национална рецесия, загубих новата си кола, кра-

сивия си дом (каравана в една прелестна градина) и доходите 

си. Бях известна и уважавана в града професионалистка, но 

когато се провалих и загубих всичко, вече никой не се интере-

суваше от мен. Останах без пукната пара, но все още пози-

тивно настроена и изпълнена с вяра, както и преди. Продъл-

жавах да се моля и да медитирам редовно, да утвърждавам, че 

Божественото Съзнание ми осигурява всичко, от което се нуж-

дая, и наистина по някакви странни начини получавах доста-

тъчно, за да си осигуря най-необходимото до края на месеца. 

В периода, в който ми вървеше „като по вода“, научих, 

че вярата в Божественото създава същинската тъкан на на-
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шето съществуване. Тази вяра и мисловните електромаг-

нитни отпечатъци на нашите нужди и желания, наситени с 

жизнената сила, извлечена от Божественото Съзнание по 

време на молитва и медитация, създават тъканта на проявле-

нието на тези нужди и желания. Всъщност това е тайната на 

проявлението на нашите молитви сякаш от нищото. 

КОГАТО Е БИЛ НА ЗЕМЯТА, ИСУС НИ Е ПРЕДУП-

РЕЖДАВАЛ, ЧЕ ЩЕ ПОЖЪНЕМ КАКВОТО СМЕ ПОСЕЛИ. 

Сега Христос ни учи, че ще пожънем каквото сме посели, за-

щото нашите мисли и емоции са електромагнитни. Електри-

ческият импулс „излиза да засее“, а магнитният „връща рекол-

тата“ при нас. Заради всички препятствия и неуспехи, които 

преживях, научих, че Христос е казвал Истината. 

 

Няма да е от полза за повишаването на духовните вибра-

ции на моите читатели, ако вляза в подробности за случилото 

се през тези мрачни години, но ще поясня накратко, че се омъ-

жих повторно, преживявах насилие в брака и приключих връз-

ката. Когато напуснах съпруга си, бях на ръба на нервен срив, 

но тоталната липса на средства ме принуди да започна работа 

като придружител на една стара дама с личностни проблеми 

заради тежкия менингит, който е прекарала като бебе. Открих 

обаче, че е много трудно да установя връзка с нея. 

Четири месеца по-късно, в почивния ми ден, внезапно 

получих пълен нервен срив. Имах чувството, че не мога да 

се изправя пред тази жена и да запазя самообладание. Това 

усещане ме връхлетя изневиделица и не се дължеше на 

нещо, което тя беше направила или с което ме беше нара-

нила. Слабостта ме превзе напълно и аз се разплаках неуте-

шимо. Успях да се обадя на „Добри другари“, асоциация за 

консултации по телефона на хора, изпаднали в беда, и една 

мила съветничка дойде да ме види. Тя също беше отдадена 
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последователка на Христос, но не и на Църквата. Разгова-

ряхме дълги часове, но все още чувствах, че не мога да се 

върна към задълженията си на придружителка. Тогава 

Джоселин препоръча тихичко да се помолим за себе си. Аз 

се съгласих и призовах Исус. 

Видях го ясно с вътрешното си зрение – малка, но съвър-

шена фигура в бяла роба. Той ми се усмихна състрадателно: 

„Каква голяма дупка!“. Погледнах земята пред себе си и на-

истина видях дълбока кръгла дупка, но знаех, че той всъщ-

ност има предвид голямата дупка вътре в мен. В ръката си 

държеше навита на руло рогозка, усмихваше се и ми каза с 

любов: „Да я покрием, а?“. Дръпна ръка назад и с един замах 

разви рогозката над дупката. Докато се разстилаше към мен, 

тя се превърна в яркозелена трева. И както беше покрита дуп-

ката пред мен, така се запълни и моята вътрешна психическа 

дупка. Веднага се върнах в нормалното си състояние. Вече 

бях силна и можех да се изправя пред всяко изпитание. 

Бях толкова силна, че шест месеца по-късно си намерих 

друга работа. Станах придружителка на жена, която след 

развода си беше психически разбита. Докато се грижех за 

нея, осъзнах истинската власт на ума над тялото. Въпреки че 

многократно е била тествана и изследвана от невролози и 

психиатри, не са ѝ били открити никакви физически смуще-

ния. Общото мнение беше, че след развода e развила форма 

на хистерия с бягство от реалността, което постепенно я 

беше превърналo от здрава и силна жена в сянка на нейното 

предишно Аз. Животът в нея гаснеше, беше неспособна да 

движи крайниците си, не можеше да говори правилно, не 

беше жива в истинския смисъл на думата – почти мъртва. 

Моята работа беше да седя по цял ден на канапето до нея 

и да се опитвам да поддържам интереса ѝ. Можех да поема 

такова предизвикателство само защото познавах жената от-
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преди много, много години и бях напълно съсипана от слу-

чилото се с тази някога красива, много образована дама и 

отлична тенисистка. Намирах състоянието ѝ за непоносимо 

и не можех да го приема, затова започнах да ѝ говоря за Все-

мирния Бог и възможността да получи изцеление. За изум-

ление на семейството и приятелите ѝ, Инид слушаше и това, 

което казвах, ѝ допадаше. Правех ѝ лечебни процедури и тя 

постепенно се освободи донякъде от робството си – гово-

реше малко по-ясно, беше по-оживена, можеше да движи 

крайниците си в легнало положение, ходеше по-лесно. 

След четири месеца обаче започнах да долавям някакво 

пренапрежение и тогава Инид ми призна, че докато е меди-

тирала, осъзнала, че всъщност не иска да се подобри. Оче-

видно предпочиташе да се оттегли от реалността и да се ос-

вободи от всякаква отговорност за физическото и емоцио-

налното си състояние. 

Бях на 60 години и вече имах право да получа пенсия за 

старост, но тя беше толкова оскъдна, че само с нея нямаше да 

мога да се справя. За пореден път се страхувах за бъдещето си. 

Един следобед се чувствах уплашена и изгубена и пре-

карах цялата вечер в стаята си, молех се и плачех неудър-

жимо. Накрая се изтощих и заспах. Когато сутринта се събу-

дих, почувствах, че ми беше ясно казано да отида до комп-

лекс „Голдънстайн Тръст“ в града, където се даваха под наем 

малки къщички. Бях чувала, че месечната такса се съобра-

зява с доходите на пенсионерите, а имотите са изключително 

добре поддържани и управлявани. Усещах, че съм напътст-

вана да се откажа от всякакви идеи за работа и да се установя 

като пенсионерка. Обадих се на сина си и той обеща да ме 

закара дотам. Уговорих си среща с управителя. 

Комплексът беше огромен. Включваше красиви, добре 

поддържани парцели и малки двуфамилни къщи, които бяха 
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много удобно проектирани, качествено построени и изне-

надващо просторни. Управителката поясни, че списъкът с 

чакащи е дълъг и трябва да имам търпение, докато дойде 

моят ред. Сърцето ми се сви. Нямах никакви спестявания, на 

които можех да разчитам в периода на изчакване, а щях да 

получа първата си пенсия чак след три месеца. Зачудих се 

как ще се справя, но не казах нищо. 

В този момент една много привлекателна дама влезе в 

офиса. Управителката ни представи една на друга – Бетина 

беше нейна дъщеря. Жената се усмихна и се обърна към мен 

с моминското ми име, което никой не беше използвал повече 

от 30 години. Бях напълно изумена! Тогава тя обясни, че ме 

познава отпреди брака ми. Бях я наемала да акомпанира на 

пиано в залата на нейното село, докато учех малките деца да 

танцуват в следобедните часове. Беше ми носила вечеря, 

преди да се върна в залата за курсовете по бални танци. Бях 

смаяна от този развой на събитията! С нея винаги сме се чув-

ствали много добре заедно. 

Когато с майка ѝ приключихме разговора, Бетина ме пре-

гърна и ме изведе навън. Каза ми, че със съпруга ѝ имат много 

голяма градина и една каравана, която използват за почивките 

си. Предложи ми да се настаня в нея, докато дойде моят ред 

да наема къща. Щеше да ми осигурява и храна. 

Знаех, че всички тези невероятни благословения идват 

от Христос – усещах много ясно неговото присъствие. Пос-

тоянно си мислех за точния момент, в който се случи тази 

прекрасна и спасителна за мен ситуация. Бетина можеше да 

посети майка си, след като вече бях напуснала кабинета ѝ. 

Ако беше станало така, щях да бъда бездомна и гладна, тъй 

като нямаше с какво да се издържам, докато чаках новия си 

дом. А в крайна сметка прекарах три месеца в удобство и 

спокойствие, после кандидатствах за пенсия и се преместих 

в прекрасната си малка къща с градина. Станах пенсионерка.  
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Когато се настаних удобно в новия си дом, получих още 

един много тежък нервен срив. Спомних си как Христос ми 

беше казал, че ще ПОКРИЕ „дупката“, а не че ще я запълни. 

Осъзнах, че той благополучно ме беше довел до тази къща, 

където не се налагаше да работя, за да ми помогне да възста-

новя нервната си система. Поглеждайки назад, сега разбирам, 

че зад моето пенсиониране е имало още по-дълбок мотив. 

Бяха ми дадени много възможности да открия каква е сте-

пента на моя скрит егоизъм, склонността ми да критикувам и 

отхвърлям всичко, което ми се струва чуждо, и някои други 

отрицателни черти от характера ми, които нямах представа, 

че притежавам. Едва през последните няколко години осъз-

нах, че „дупката“, която беше споменал Христос, беше дуп-

ката от негативизъм, която бях дълбала в себе си през целия 

си живот. Тъй като имах трудни и мъчителни изпитания, мо-

ите реакции бяха силно негативни и нанесоха тежки пораже-

ния на духовно-психическата ми сила и нервната ми система. 

Когато осъзнах какво бях причинила на най-близкия си 

човек, изпаднах в болезнена физическа и психическа криза, 

която продължи почти година. Страдах от пристъпи на па-

ника, безсъние, треперене, напрегнатост и нещо като леки 

епилептични гърчове, които ме притесняваха няколко сед-

мици. Опасявах се, че никога няма да мога да се възстановя 

без болнично лечение, въпреки че медитирах и се молех с 

цялото си сърце и душа и полагах всички усилия да бъда бла-

годарна за това, което вече имах. 

Също така осъзнах, че най-важното условие за наистина 

успешен живот е да се научим как да прощаваме големи и 

малки простъпки срещу себе си и да пречистим ума и емоци-

ите си от всяко негодувание и негативна дребнавост. Да, 

каква борба! Мога да потвърдя, че това е една непрестанна 

битка с отрицателните мисли, които изникват неканени и с 
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които ежедневно трябва да се справяме, като прощаваме ви-

наги и се молим за сили да се освободим от старите проблеми. 

Малко по малко намерих най-ефективния начин да се 

освободя от старите проблеми – обръщах се към хората, с 

които съм имала разногласия, признавах им с цялото си 

сърце къде съм сгрешила, и ги молех за прошка. Знаех, че 

ако не го направя, ще позволя отровата на моите сурови, не-

годуващи мисли да разяжда клетките на тялото ми и да вло-

шава здравето ми. Но никога не давах прошка, ако такава не 

ми е била поискана. Освен това установих, че за да дам по-

кой на ума си, трябва да стана абсолютно искрена и честна. 

Повече нямаше да си позволя да разкрасявам фактите или да 

задържам някаква истина, която следва да се знае. 

Отне ми цяла година, докато възстановя психическото 

си здраве и сили. Накрая наистина бях излекувана и нямах 

търпение да намеря занимание, с което да помагам на други 

хора в такова ужасно състояние. Знаех какво причиняват 

най-тежките нервни разстройства, можех да намеря отново 

пътя към здравето и бях нетърпелива да споделя всичко това. 

През януари 1981 г. се записах на тримесечен курс за 

личностно развитие, организиран от асоциация „Добри дру-

гари“, която осигурява консултанти на склонните към само-

убийства, депресирани и самотни хора. След обучението ра-

ботих при тях като доброволка в продължение на десет го-

дини. Този опит ме научи на дълбока съпричастност към 

страданията на другите. Научи ме също да ги изслушвам и 

през това време да си държа езика зад зъбите. 

Плащах малък наем от £0.50 и успявах да си осигуря 

сравнително добра храна. После дъщеря ми се омъжи и ми 

даде старата си кола! Отново бях мобилна! Въпреки това ми 

беше изключително трудно да се издържам само с пенсията 

си и се молех за решение на проблема. 
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Една сутрин се събудих и ми беше ясно казано да пуб-

ликувам определена обява в местния вестник. В резултат на 

това получих писмо от Общинската библиотека, с което ми 

предлагаха работа като машинописка в сутрешните часове. 

Началникът на отдел „Администрация“ ме интервюира и ме 

назначи на минимална заплата, но не след дълго я повиши 

до нормалното ниво за такава длъжност и работни часове. 

Ангажиментът беше за три месеца, но продължи една го-

дина. През това време плащах процент от приходите си на 

„Голдънстайн Тръст“ – моите наемодатели. Когато догово-

рът ми приключи, получих царско изпращане със следобе-

ден чай и подарък.  

Скоро след това се появи възможност да продавам билки 

и витамини, а после ми предложиха работа като учителка по 

реч и драма в едно от частните училища, в които бях препо-

давала и преди. 

Така изминаха две години. Тогава моята любима дъщеря 

беше повишена, заплатата ѝ нарасна и тя всеки месец започна 

да отделя суми за мен. Това се случи през 1983-та и продъл-

жава до ден-днешен. Тя ми дава спокойствие, комфорт и въз-

можност да се съсредоточа върху духовното си развитие. 

В този период понякога усещах присъствието на Хрис-

тос и духовното ми обучение продължаваше. Опитах се да 

напиша книги със знанията, които той ми беше дал през го-

дините, но не успях да намеря издател, тъй като такава ин-

формация никога не е била публикувана под каквато и да 

било форма. 

После, когато бях на 77, бях напълно убедена, че трябва 

да се сдобия с компютър и за да постигна тази цел – да про-

дам бижутата на майка си. Също така имах нужда от стома-

тологично лечение, а колата ми – от ремонт. Купих компю-

тър втора употреба, но не след дълго той се развали. Както 

правех винаги, започнах да се моля за решение на проблема 
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и най-неочаквано моят син ми предложи стария си компю-

тър, който беше заменил с нов. Бизнесът му процъфтяваше. 

По същото време в местния вестник се появи реклама за 

уроци по компютърна грамотност у дома, а един приятел се 

появи с прекрасна книга – „Пълно ръководство за 

WordPerfect“. С нейна помощ и с няколко урока сравнително 

бързо се научих да използвам ефективно компютъра си. 

През цялото време редовно медитирах и се молех, като 

предавах на Христос волята и желанието си знанията, които 

ми беше дал, да бъдат разпространени. Също така се борех 

да покоря егото си. Все повече се разочаровах от постоян-

ното му бърборене в ума ми, но нямах никаква представа от-

къде точно идва. Без значение колко настоятелно се опитвах 

да спра неговите набези, като му казвах да престане, то от-

ново се надигаше и изливаше безброй негативни забележки, 

нелюбезни мнения и критики, в пълно противоречие с любя-

щите, позитивни и съзидателни мисли, които копнеех да 

поддържам постоянно. 

Преди около 12 години преминах през едно преживя-

ване и в крайна сметка, напълно отчаяна, реших да опитам 

да се отърва завинаги от тези его брътвежи. Беше седмицата 

на коледните празници и комплексът, в който живеех, беше 

сравнително празен. По това време на годината повечето 

хора посещаваха семействата си, което означаваше, че щях 

да бъда напълно необезпокоявана. С категорична решител-

ност се настаних в леглото и насочих съзнанието си към 

Христос; молех и умолявах егото ми да бъде премахнато. 

Проблесна светкавица от бяла Светлина и лъч червена свет-

лина мина през лявото ми око, след което не можех да виж-

дам с него. Отидох до огледалото и разбрах, че е кървясало. 

Нормалното ми зрение се възстанови чак на другата сутрин. 

Следващите три-четири дни бяха загубени за мен. От 

една страна, знаех, че преминавам през крайно труден за 
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психиката ми период и съм огорчена и възмутена. Помня, че 

бях толкова объркана и отчаяна, че се чудех дали изобщо ще 

се справя. Но като цяло мисля, че се намирах между два 

свята, защото нямам никакъв спомен за тези дни. Накрая ми 

беше ясно казано да стана от леглото и да измия мръсните 

чинии (вероятно съм се хранила от време на време). Следва-

щият ми спомен беше как мия съдовете в кухнята, но нямах 

никаква представа откога бяха мислите, които се въртяха в 

ума ми. От вчера или от днес? Беше изключително странно 

– сякаш бях в състояние на безвремие, въпреки че това не ме 

притесняваше. Чувствах се заседнала между два свята. Фи-

зическата активност ми помогна да се върна на земята и 

осъзнах, че в ума ми е настъпила великолепна тишина! Мо-

жех да контролирам мислите си! Какъв невероятен покой! В 

същото време бях много отпаднала. 

Това се случи поне три месеца преди да възстановя пси-

хическите си сили, които бях загубила заедно с егото си. Но 

дори и тогава то не беше напълно преодоляно, тъй като впос-

ледствие имах още две ситуации на допълнително пречист-

ване. И разбира се, в моменти на разочарование и раздразне-

ние все още имам силни изблици на егото, с които не мога 

да се справя веднага. Тишината в ума ми обаче остана и вече 

не чувам предишния непрестанен брътвеж от неканени 

мисли, за което съм безкрайно благодарна. 

Някъде в Писмата си Христос казва, че когато се опит-

ваме да преодолеем брътвежите на егото, се нуждаем от учи-

тел и е опасно да насилваме ситуацията прекалено много или 

преди да е дошло подходящото време. Когато ми диктуваше 

тези пасажи, знаех, че има предвид моите своенравни дейс-

твия и настоява да се справя с тях незабавно. После осъзнах, 

че трябва да съм по-търпелива, постоянно да предавам проб-

лемите с егото на него и да моля за помощ. 



Автобиография 

75 

За да бъде успешна, молитвата трябва да е много емоци-

онална. Молитва с искрени ридания често води до чудеса. 

Винаги помнете, че за да постигнем целите си, трябва да ра-

ботим и с електричеството, и с магнетизма. Разбирате ли 

какво имам предвид? Когато сме страстни в чувствата си, 

преживяваме мощен магнетизъм, който е силно съзидателен. 

Ще намерите подробности в Писма 5 и 6. 

 

Но да се върна към разказа си. Когато напълно усвоих 

текстообработващата програма и работата с компютъра, на 

моменти стигах до крайно отчаяние, защото всичките ми 

усилия да опиша знанията, които Христос ми беше дал, ся-

каш бяха блокирани. Чувствах, че имам много основателна 

причина да вярвам с цялото си сърце, че ми предстои ду-

ховна работа, но КАКВА, КОГА? 

Трябва да поясня, че през 1975 г., докато работех в аген-

цията си по трудова заетост, бях също толкова отчаяна, за-

щото усещах, че съм възпрепятствана да постигна някакви 

духовни цели. Една нощ имах поредица от съвършено ясни 

видения46, които останаха в ума ми точно толкова ярки, кол-

кото бяха тогава. 

Първото беше голяма картина с най-красивата блестяща 

златна светлина, която бях виждала. Тогава попитах защо 

Исус е бил разпънат на кръста, ако не е било, за да плати на-

шите грехове и да ни спаси. Един Глас ми отговори, че е бил 

разпънат, за да предпази евреите от бунта, от който са се опа-

сявали първосвещениците. Приемайки това да се случи, Хрис-

тос, както и всеки друг, дал живота си в помощ на другите, е 

преминал в Светлината. Каза ми също, че саможертвата и слу-

женето са основните принципи за духовно развитие.  

                                                 
46 Поясненията за изпълнението на виденията в реалния живот са в края 

на книгата.  
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Събудих се, шептейки: „Толкова е красиво, толкова е 

красиво!“. Имах предвид Светлината, но още по-специално 

– ЛЮБОВТА и великолепното възторжено състояние по 

време на видението. Помислих си, че трябва да опиша 

всичко, но тогава осъзнах, че нищо не може да заличи от ума 

ми такава сияйна картина и усещане за духовна любов. От-

пуснах се и отново заспах. 

Второто видение ми показа южноафрикански пасища с 

много рядка, пожълтяла и изсъхнала трева. Гласът каза: 

„Това е суша“. 

В третото видях бодлива тел, навита на огромни рула, 

каквито не бях виждала преди. Гласът обясни, че това е теро-

ризъм. (Не забравяйте, че беше 1975-а – 10 години преди в 

страната да се появи каквато и да било терористична заплаха.) 

Четвъртото видение беше на сиво облачно небе и докато 

го гледах, си спомних депресията и лишенията по време на 

войната. Побиха ме тръпки и си помислих: „О, не, не отново!“. 

Петото беше съвсем различно. Трябваше да минат 20 го-

дини, преди да го разбера напълно, а когато го разбрах, бях 

изумена от чудесното чувство за хумор, с което ми беше по-

казано. Видях Търговска база „Транскей“47 – едноетажна 

сграда с два големи еркера48 и малки двукрилни прозорци, 

                                                 
47 Република Транскей (в превод: областта отвъд река Кей) – територия в 

югоизточния регион на Южна Африка, отделена за членове с определена 

етническа принадлежност и формална парламентарна демокрация. Тя е се-

риозен прецедент и историческа повратна точка в политиката на Южна 

Африка на апартейд и „разделно развитие“. Първата от четири територии, 

обявена за независима. Докато съществува, тя остава международно неп-

ризната, дипломатически изолирана и политически нестабилна еднопар-

тийна държава, която в един момент прекъсва връзки с Южна Африка – 

единствената страна, която признава независимостта ѝ. През 1994 г. е ин-

тегрирана обратно в съседката си и става част от Източен Кейп. 
48 Еркер (от нем. Erker – балконче) – архитектурен елемент, част от етаж на 

сграда, издадена извън площта на долния и остъклена в различна степен. 
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на които ясно се виждаха три перфектни реда бели нощни 

гърнета, спретнато подредени едно върху друго и обърнати 

наобратно. На непокритата веранда пред магазина, в горната 

част на малко стълбище към приземното ниво, стоеше добре 

сложен мъж в напреднала бременност. Носеше тъмен кос-

тюм и черно бомбе, както се обличаха всички министри в 

епохата на апартейда. Забелязах привлекателната му ус-

мивка и въпреки че не го разпознах, все пак усещах, че много 

добре знам кой е той. 

Тази картина също беше изключително ярка, но напълно 

непонятна за мен тогава. 

Шестото и последно видение ми показа много акри земя 

с автомобилни акумулатори, спретнато подредени един 

върху друг на тревата, но отделени в огромни сектори. Гла-

сът проговори ясно и убедително: „Всички тези акумулатори 

са извън употреба, защото хората не знаят как да ги използ-

ват правилно“. Получих силно внушение, че те символизи-

рат човешките умове. Гласът продължи: „Всеки един от тях 

се нуждае от ДЕТЕ, което да сложи ДЯСНАТА си ръка на 

ЛЯВАТА КЛЕМА и да се моли на Небесния Отец за това, 

което им е необходимо“. 

Когато сутринта се събудих, се усъмних в последното 

видение. Чудех се защо беше нужно детето да държи лявата 

клема. Малко по-късно попитах порасналия си син какво е 

нейното значение, и той ми обясни, че това е захранващата 

клема49 на акумулатора. Тогава всичко доби малко по-дъл-

бок смисъл. Изглежда, ми беше казано, че в бъдеще ще 

                                                 
49 Обикновено в лявата част е разположена плюсовата клема на акуму-

латора. При поставянето му тя трябва да се свърже първа, а при изваж-

дането му – да се изключи последна, в противен случай може да се по-

лучи късо съединение. В миналото е имало автомобили, в които поло-

жителният полюс е бил свързан към масата. В наши дни разположението 

на полюсите „плюс“ и „минус“ зависи от модела на акумулатора. 
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върша някаква работа – да уча хората как да развиват умс-

твените си сили и да се свързват с Отца. Предположих, че 

това ще бъдат групи от Южна Африка, но никога не съм си 

представяла, че бих могла да стигна до големи общности по 

целия свят. 

 

Един ден си седях на компютъра и се чудех защо в Новия 

завет няма никакви свидетелства за детството на Исус. Гласът 

заговори и аз започнах да пиша: „Няма нищо за ранните ми 

години, защото не е имало нищо хубаво, което би могло да се 

напише. Бях бунтар и индивидуалист, който отказваше да по-

вярва в Бога, за когото проповядваха еврейските свещеници“. 

Записах всичко. Макар да противоречеше напълно на това, 

което бях учила в училище, то беше много смислено. 

Доста по-късно нещата си дойдоха на мястото. Разбрах 

защо Исус е бил отхвърлян от еврейската йерархия. Чудех се 

какво би трябвало да направя с това ново знание. Тогава по-

лучих послание от Христос, с което ми казваше, че скоро ще 

ми продиктува серия от писма с всички знания, които ми 

беше дал за последните над 40 години, през които съм го 

слушала и следвала. 

Трябваше да изчакам търпеливо известно време, но в 

крайна сметка идеите започнаха да навлизат спонтанно в 

ума ми. Когато усещах, че потокът е стабилен и добива 

форма без никаква намеса от моя страна, се заемах да пиша, 

както бях инструктирана. Завърших деветте Писма за малко 

повече от година и тя до голяма степен остана празна в съз-

нанието ми. Не съм планирала нищо – просто сядах и пишех 

това, което чувах с думи или виждах като картини. Когато 

силата в ума ми беше много мощна, написвах около петна-

десет страници, в които правех само няколко корекции, а 

това беше невероятно за една 80-годишна жена. Чувствах се 
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извисена и изключително щастлива. Нямах никакви съмне-

ния, че някой използва съзнанието ми и това е Христос. През 

годините съм имала толкова много наставления и преживя-

вания с негово присъствие, че не бих могла да сбъркам гласа 

на своя Учител. 

Приятелите ми, които четяха всяко завършено Писмо, 

потвърждаваха, че текстовете са напълно различни от моите 

книги, и признаваха, че са дело на Духа. През 2001 г. те ме 

убедиха да ги кача в интернет. Тогава дъщеря ми увеличи 

сумата, с която ми помагаше всеки месец, за да мога да пла-

щам за уебсайта и електронната поща. С огромна любов и 

благодарност трябва да призная, че без неотклонната подк-

репа на моето скъпо момиче през тези 25 години не бих 

могла да изпълня мисията, която Христос ми повери. 

След като Писмата бяха завършени, почувствах, че ми-

сията ми е изпълнена, и не очаквах Христос да ми диктува 

отново. След известно време обаче ми беше казано, че би 

било полезно за хората да получават неговото мнение за нас-

тоящите световни събития и да свързват тези послания с уче-

нието в Писмата. Знаех извън всякакво съмнение, че това не 

е мое човешко възприятие, а реално съобщение от него. 

Малко по-късно първото Послание „Пукнатините във ва-

шата планета“ започна да се разгръща в ума ми. Както ви-

наги, когато Христос ми е диктувал, бях в състояние да на-

пиша много повече страници, отколкото ако разчитах само 

на собствените си сили. Целият процес протичаше без ни-

каква подготовка от моя страна, но после трябваше да кори-

гирам няколко печатни грешки, защото се налагаше да наби-

рам много бързо. Не съм обмисляла или планирала нито една 

тема – идеите идваха спонтанно в ума ми и тогава знаех, че 

трябва да седна на компютъра и да пиша. Никога няма да 

забравя страстта, която се изливаше през мен, докато пишех 
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Посланието за Децата на Светлината, и дълбокото състрада-

ние на Христос към нашите деца, които са така потресаващо 

използвани от Децата на Мрака. 

 

Много години по-късно, вече бях на 88, няколко души, 

които се бяха заели да изучават и прилагат Писмата на Хрис-

тос в живота си, започнаха да настояват да се създаде въз-

можност за членство. Аз обаче усещах, че недостатъците на 

такова членство ще надхвърлят предимствата му и то ще има 

предизвестен край. Хората щяха да пишат това, към което 

егото им ги подтикваше, и духовността, извисяваща четя-

щите, нямаше да бъде достатъчна. Чувствах, че създаването 

на такова движение ще бъде загуба на време. 

Една неделна утрин, докато се излежавах в леглото, ре-

шена да се поглезя и да си дам време за покой, молитви и 

медитация, осъзнах, че в ума ми навлизат неприсъщи за мен 

идеи. Христос искаше да напиша друго Послание. Така че, 

макар все още да ми липсваше енергия и да бях физически 

уморена и умствено празна, аз се дотътрих до компютъра и 

започнах да пиша. Потокът започна и не спря. Набирах уси-

лено в продължение на три часа. Едва накрая разбрах, че 

Христос е разрешил проблема с нашето членство. Той го 

предлагаше на хората, които бяха готови да се посветят на 

създаването на Рая на Земята, на Ерата на Любов и Мир. 

Беше ми дадено прекрасно членство за онези, които искаха 

да се присъединят към Христовия Път, да преодолеят егото 

си и да работят за духовната еволюция на човечеството. 

Беше много различно от това, което бяха предложили Хрис-

товите последователи! 

И така, Светилището на самоотвержеността към създава-

нето на Рая на Земята беше оформено, текстът беше преведен 

на няколко езика и качен на интернет страницата. Отзвукът 

беше изумителен и трогателен. Какви невероятно искрени и 
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духовно пробудени хора имало сред нас! В уебсайта бяха спо-

делени толкова много прекрасни Посвещения, които създа-

доха мощно съзнание на преданост към Христос и неговите 

Писма. (Ако искате да разгледате Светилището на Самоот-

вержеността, ще го намерите на много езици в световния уеб-

сайт www.christsway.co.za50. Това е членството на Христовия 

Път, както беше описано от Христос на 20 октомври 2007 г.) 

 

Преди да завърша този разказ за духовното си пътуване 

до момента на получаване на Писмата от Христос51, бих ис-

кала да спомена, че през следващите години той не ми е давал 

други знания, но бях принудена да прилагам наученото на все 

по-дълбоки нива в мислите и ежедневието си. Вярвам, че това 

беше причината за моите дълги и мрачни периоди, в които 

издръжливостта ми беше подложена на сериозни изпитания. 

Преди около три месеца, докато обмислях настоящ 

проблем, за моя изненада и радост осъзнах, че душата ми се 

е усъвършенствала в овладяването на егото. Чувствах истин-

ски, искрено и изцяло, че искам да живея само по два стан-

дарта: Безусловна Любов и Приемане на всички хора, на 

мислите и чувствата им като тяхна човешка реалност в този 

момент. Коя съм аз, че да съдя, критикувам, оценявам и нас-

тоявам за промени? Никоя. 

Неотдавна, докато се тревожех за някои възникнали 

около мен ситуации, ми беше дадено да разбера съвсем ясно 

какви са нашите човешки ограничения и уязвимост, незави-

симо от произхода, расата или социалното ни положение. За-

това ми изглеждаше нелепо да поверявам собствената си си-

гурност на ограничени хора, разчитайки на приятелството на 

онези, които от своя страна също се намират в тежки обсто-

                                                 
50 На български език и на www.pismatanahristos.com. 
51 2000 г. 

http://www.christsway.co.za/
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ятелства и се борят с вътрешните си промени. Осъзнах на-

пълно, че нямам право на това и че единствената сигурност 

в живота ми трябва да бъде усещането за спасение и прибе-

жище, което получавам директно от Божественото Съзнание 

по време на медитация и молитва, както и в онези скъпо-

ценни моменти, когато Гласът на Духа ми дава ангелоглас-

ните си напътствия. 

 

Това е моят разказ за 50-годишната ми борба от 1961-ва 

насам, за човешките ми падения и духовни възходи; моята 

изповед и откровено свидетелство за периодите на ясна, не-

съмнена и незабравима връзка с възлюбения Христос. Искам 

да ви уверя, че всяка стъпка от това пътуване беше безценна, 

защото най-сетне изградих в себе си оазис от Любов, Хармо-

ния, Приемане и Покой. Наясно съм с външните смущения, 

но те по никакъв начин не ми влияят, както се случваше доп-

реди година. Увереността, че всичко е наред, че Божестве-

ността е поела цялата грижа по един съвършен начин, из-

пълва съществото ми. 

Нека моите лични свидетелства ви донесат утеха, проз-

рение, насърчение и непоколебима решителност да следвате 

Пътя, който Христос очерта в своите Писма. Помнете, че пъ-

тят на всеки човек е уникален. Някой може да си е навлякъл 

тежки и продължителни кармични изпитания, докато друг 

вече се е справил с голяма част от могъщата сила на егото, с 

която и аз се сблъсках в този живот. Каквато и да е земната 

ви съдба, не се страхувайте, бъдете силни и уверени, че нак-

рая ви чака победа, самоусъвършенстване и най-истинското 

щастие, което някога сте желали за себе си. 

ПИСМАТА са наситени с любещи обещания за духовна 

подкрепа всеки път, когато се обърнете към Христос за сила 

и утеха. Той казва истината. Доверете му се. 

******** 
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ПОСЛЕДНИ ДУМИ 

 

Вече бях завършила разказа си за пътя, който извървях 

заедно с Христос през последните 50 години, когато прежи-

вях още една лична трансформация и почувствах, че търсе-

щите истината биха искали да узнаят за нея. 

Преди около две седмици съвсем неочаквано бях бла-

гословена с отваряне на ума, за да мога да възприема скри-

тия смисъл на един текст в Писмата. Четях интересна книга, 

когато страница 23952 влезе в съзнанието ми и знаех, че е от 

„Писмата на Христос“. Въпреки това не обърнах особено 

внимание, но вече след третото подобно прекъсване попи-

тах: „Какво се опитваш да ми кажеш?“. Гласът отговори: 

„Отвори страницата и ще ти кажа“. Отгърнах точно на нея и 

я прочетох много бавно и внимателно, после продължих към 

следващата. По средата на втората страница ми беше пока-

зано какво всъщност е разбрал Исус в пустинята. Той е ви-

дял, духовно и интелектуално, че ако премахне обичайните 

си его мисли и чувства, като гняв, отхвърляне, критика, не-

годувание, завист, изисквания и т.н., съзнанието му ще бъде 

пречистено и озарено от Безусловната Любов. И тъй като Бо-

жественото ще изпълва ума му, всяко негово преживяване 

ще бъде издигнато до по-високо ниво на съществуване и той 

ще проявява характеристиките на Божественото Съзнание – 

изцеление, закрила, подхранване, възстановяване, удовлет-

воряване на нуждите в система на Закон и Ред. 

Сега и аз видях това толкова ясно, че веднага осъзнах, 

че трябва просто да преодолея по-ниските човешки реакции 

към житейските преживявания, да оставам уравновесена и 

                                                 
52 „Писмата на Христос“, Писмо 5: 

Учебно издание от 2019 г.: стр. 274–281, §160–186;  

Трето издание от 2018 г.: стр. 169–174; 

Уебсайт: pismatanahristos.com/letter5-p9: стр. 9 и 10. 
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стабилна в Безусловната Любов и да приемам всичко, което 

се случва в ежедневието ми. Също така осъзнах, че ако на-

истина има пълно Приемане, Прошка вече не е необходима, 

но в същото време бях готова деликатно да я дам за каквато 

и да било болка, която бих могла да почувствам в бъдеще. 

Съзнанието ми се издигна и установих, че умът и сър-

цето ми са трайно изпълнени с Безусловна Любов към 

всички хора, които познавам, и към света като цяло. Мис-

лите и чувствата ми също бяха наситени със стабилен поло-

жителен заряд и щастливо приемане на онова, с което бих 

могла да се сблъскам в различни направления (моят задъл-

бочаващ се бронхит тогава беше само едно от тях).  

Беше седем часа вечерта и внезапно почувствах, че съм 

подтикната да се обадя на любимата си дъщеря, която живе-

еше на хиляда и шестстотин километра от мен. Не ѝ бях каз-

вала за сериозността на заболяването си, защото не исках да 

я разстройвам, но сега усетих ясно, че трябва да бъда откро-

вена. Тя беше шокирана. На следващия ден по пладне моето 

скъпо момиче прекрачи прага на къщата ми. Толкова се рад-

вах да я видя! 

Тя се обади на физиотерапевтите, които впоследствие 

откриха, че едната половина на белия ми дроб е останала без 

въздух, а и другата беше сериозно застрашена. Всички бяха 

много обезпокоени, защото вече бях на 92 години. Дадоха 

ми небулизатор53 за разбиване на храчките и ми препоръчаха 

още четири посещения при физиотерапевта. 

Още от самото начало на лечението възстановяването 

ми беше драматично. Физиотерапевтът беше на мнение, че 

подобрението ми е невероятно в сравнение с други две дами 

на 78 и 65 години, които бяха в същото състояние. Но още 

по-удивителен беше начинът, по който се чувствах – така 

                                                 
53 Небулизатор – вид инхалатор за преобразуване на течност (разтвор) в 

аерозол (мъгла) от микрочастици, които проникват в бронхите. 
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вътрешно подкрепена и извисена, че тялото ми, въпреки 

пневмонията, бе толкова силно и жизнено, както не беше от 

много дълго време насам! Буквално бях застинала в едно 

състояние на съвършено благополучие и щастие и това беше 

пълната истина. Мислите ми бяха изпълнени единствено с 

Любов и Приемане. Дъщеря ми тогава каза, че изглеждам 

невероятно подмладена. Погледнах се в огледалото и видях, 

че е права – само няколко бръчки (ако изобщо имаше та-

кива), ведрост и радост. Забелязваха го и хората, които ме 

посещаваха. И въпреки че преминавах през най-силния етап 

от инфекцията, постоянно ме напушваше смях. Трябва да 

кажа, че в нито един момент от боледуването си не вдигнах 

температура или кръвно налягане. Оздравяването ми про-

тече съвсем нормално. Дъщеря ми отбеляза също, че през 

цялото време съм се държала великолепно. 

Така успях да докажа извън всякакво съмнение, че Исус 

правилно е възприел истината, че ако освободим умовете си 

от човешките его мисли и чувства и пречистим съзнанието 

си до степен, че Божественото да може да го озари, действи-

телно ще преминем на по-високо ниво на съществуване и 

това, което е било несъвършено, ще започне да се подобрява. 

Как пълното Приемане контролира или влияе на нашите 

мисли и чувства? Ние вътрешно се отпускаме в положително 

и спокойно приемане, че всичко, което се случва, е необхо-

димо в настоящия момент и допринася за духовното ни раз-

витие по един или друг начин. В такова състояние на съзна-

ние наистина ще преживяваме и излъчваме само Божестве-

ния Живот и всички негови благословения – подхранване, 

изцеление, закрила и удовлетворяване на нуждите. 

Усещам съвсем ясно, че това указание от Христос дойде 

в самия край на историята на моето духовно пътуване, за да 

ми покаже също, че след като преминах през дългия период 

на мрак, наистина съм постигнала Безусловна Любов, точно 
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както ми беше обещал през 1968-а, когато намерих гъбите 

във фермата. Заедно с постигането на тази цел открих, че мо-

жем да влезем и да останем в жизненото съзнание на Небес-

ното Царство дори в най-трудните и най-потискащи обстоя-

телства, в които вероятно ще бъдем въвличани. 

Дали съм успяла трайно да се установя на високите нива 

на съзнание и благополучие? Не, външният свят ми въздейс-

тва по драматичен начин и по-късно един много болезнен 

случай предизвика у мен силни човешки емоции. Шокът, 

който преживях, сериозно изтощи съзнанието ми, въпреки че 

положих огромни усилия да остана невъзмутима. Но когато 

човек е преживявал Божественото проникновение, покоя и 

радостта на Безусловната Любов и Приемането, не би могъл 

да се задържи дълго в ниските вибрации – Небесното Царство 

е толкова прекрасно! При такива обстоятелства трябва да се 

обърнем към Божественото Съзнание, да медитираме и да се 

молим отново да се върнем в това блажено състояние на вът-

решен покой и любов към всички хора и към целия свят. 

******** 

 

ПОСЛАНИЯТА 

Писмата вече бяха качени на уебсайта, когато Христос 

ми каза, че би искал да им придаде по-голяма актуалност, 

затова щеше да коментира човешките дела и да свърже тези 

коментари с тях. Първото му Послание54 беше „Пукнатините 

във вашата планета“. Не си спомням поредността на остана-

лите, но ясно помня силата, с която получих „Последните 

дни“ за децата на мрака. Тогава Христос попита: „Как може 

да се наричате Деца на Светлината, когато позволявате ва-

                                                 
54 Всички Послания са включени в изданието „Писмата на Христос – 

Послания“, Издателство: Сдружение „Христовият Път“, 2018 г., и ка-

чени в уебсайта pismatanahristos.com.  
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шите деца да бъдат малтретирани и сексуално експлоати-

рани?“. Говореше с такава горчивина и състрадание, че по-

чувствах и продължавам да чувствам чудовищността на на-

шето пълно нехайство и егоизъм. Мълчанието ни по отно-

шение на опорочаването на невинни деца ясно разкрива на-

шата апатия и безхаберие. 

В „Спешно послание от Христос“, където той говори за 

нуждата от прошка към чуждите злодеяния и за инвазията в 

Ирак, почти можем да го чуем да казва: „Жънете каквото сте 

посели“. Препоръчвам това Послание на хората, които свър-

зват духовния си живот със света като цяло и копнеят да из-

дигнат човешкото съзнание до онези нива на духовното, къ-

дето може да се долови естеството и активността на Божес-

твеното във всички наши ежедневни дела. 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ 2007 Г. 

Няколко месеца преди да получа Посланието от 20 ок-

томври 2007 г., много хора помолиха да се създаде възмож-

ност за членство в „Христовия Път“ и страница в интернет, 

където да пишат и изразяват мнението и усещанията си за 

Писмата. Съзнанието ми се противеше на тази идея. За мен 

уебсайтът беше свещен. Той съдържаше думите на Христос 

към света и исках там да присъства само това, което би било 

извисяващо и образователно за неговите читатели. Времето 

минаваше, а аз не предприемах нищо.  

Разказах ви, че една неделна утрин се чувствах много умо-

рена и реших да остана в леглото до пладне. Започнах да ме-

дитирам и да се моля за Христовия Път като цяло. След извес-

тно време установих, че в ума ми спонтанно навлизат важни 

идеи. Малко по-късно почувствах, че трябва да седна на ком-

пютъра, в случай че Христос има послание, което да ми пре-

даде. Думите започнаха да текат без никакво усилие и с такова 

темпо, че едва успявах да ги запиша. Въпреки първоначалната 
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физическа слабост набирах в продължение на три часа, без да 

се уморя. Накрая диктовката приключи, но аз почти не знаех 

какво съм написала. Бях изтощена и гладна. Станах от компю-

търа и отидох да хапна, за да „презаредя батериите“.  

По-късно прочетох Посланието и се зачудих колко малко 

корекции извън печатните грешки се наложи да направя. От-

крих, че е обособено в няколко раздела, и си спомних, че за 

някои хора е трудно да останат концентрирани, когато четат 

толкова дълъг текст, затова ги запазих и дори ги подчертах с 

различни цветове на фона. Когато изпратих Посланието на 

един духовен учител, то беше прието с удивление и радост. 

Тогава „видях“ начина, по който трябваше да се оформи 

Светилището, за да се даде възможност на хората да се пос-

ветят на създаването на Небесното Царство на Земята, ка-

къвто беше призивът на Христос. Съставих такива правила, 

каквито бях насочвана да напиша.  

Всеки ден започнаха да пристигат прекрасни отзиви на 

различни езици. Това означаваше, че в етера около нас има 

едно необятно съзнание на хора, посветени на преодолява-

нето на своето его и създаването на Небесното Царство на 

Земята. Такова съзнание със сигурност носи ежедневни 

ползи и благословения както на притежателите си, така и на 

тези, които общуват с тях. Това е единственото по рода си 

Светилище в целия свят и без никакво съмнение беше поис-

кано от Христос. 

******** 

 

Пояснение за виденията, които получих през 1975 г. 

Видението за сушата: През 1983-а наистина преживяхме 

суша, която обхвана цялата страна, и се наложи драстично 

да намалим потреблението на вода.  

Видението за тероризма: През 80-те години тероризмът 

в страната вече беше толкова разпространен, че трябваше да 
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се поставят огради от бодлива тел, за да се контролират не-

покорните тълпи. 

Видението за икономическата депресия: Заради наме-

сата на Америка, която наложи санкции на Южна Африка, 

икономиката започна да се срива и това доведе до загуба на 

значителен брой работни места за чернокожите и до много 

лични депресии. 

Видението за мъжа в напреднала бременност: Мъжът, 

който стоеше на площадката пред Търговска база „Транс-

кей“ и чиято усмивка разпознах, се оказа президентът Фре-

дерик де Клерк55. Той задвижи освобождаването на Нелсън 

Мандела от затвора и след парламентарните избори през 

1994 г. това доведе до началото на нова ера. Трите реда бели 

нощни гърнета, които видях на прозореца, бяха шеговито 

олицетворение на трите нива на управление: бели, индианци 

и цветнокожи. Когато мъжът влезе в Търговската база, полу-

чих силно усещане за насилие към цветнокожите и влоша-

ване на положението в страната. Седеммесечната бремен-

ност на Фредерик де Клерк показваше, че неговите условия 

за новата Конституция не са били договорени правилно, така 

че да подкрепят трайния просперитет и националния ред от 

предходните години сред всички раси. 

Видението за акумулаторите: Те бяха олицетворение на 

човешките умове, които са извън употреба, защото хората не 

знаят как да ги използват правилно. Това започна да се по-

добрява през 2001 г., когато „Писмата на Христос“ бяха ка-

чени в интернет на christsway.co.za56. 

                                                 
55 Фредерик Вилем де Клерк – южноафрикански политик от Национал-

ната партия. Като президент на ЮАР (1989–1994) той премахва апар-

тейда и демократизира страната, давайки избирателни права на черноко-

жите. Получава Нобелова награда за мир заедно с Нелсън Мандела. 
56 „Писмата на Христос“ на български език са качени и на официалната 

страница pismatanahristos.com.  
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Интервю с Христовия Писар 
на испанския журналист Кармело Урсо 

Най-напред бих искал да ни обясните какво представля-

ват „Писмата на Христос“? 

Това са текстове, продиктувани от Христос на анонимен ка-

нал, когото той инструктира да използва псевдонима „Хрис-

товият Писар“. Целта беше да се съсредоточи вниманието на 

читателите единствено върху Христос – техният истински 

автор и вдъхновител. 

Кога бяха написани? 

През цялата 2000 и началото на 2001 г. 

Те основата на нова религия ли са? 

Христос ни даде Писмата си, за да ни просвети за истинската 

СЪЩНОСТ на ТОВА, което е дало съществуване на види-

мия свят и на цялото творение във всички измерения. В тях 

той пояснява много изчерпателно как и защо Вселената 

всъщност не е твърда, а представлява енергия – Съзнание, 

което вдъхва живот навсякъде. 

Защо получателят трябва да остане анонимен? 

Много, много хора са писали духовна литература, за която 

твърдят, че им е дадена от Христос или Исус. В повечето слу-

чаи авторът е станал по-популярен от творбите си. Според 

Христос Писмата са семената на бъдещата ни духовна еволю-

ция и следователно са изключително важни за човечеството. 

Затова никога не трябва да се забравя, че единствен той е те-

хен автор и вдъхновител. В текстовете не присъстват каквито 
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и да било заемки от други източници и произведения – всяка 

мисъл произлиза директно от Христовото съзнание. 

Кой или какво е ХРИСТОС според тези ПИСМА – лич-

ността Исус или нещо всеобхватно? 

Останах с впечатление, че този, който през 1966 г. дойде при 

мен в отговор на изтерзаните ми призиви, за да ми помогне 

в много тежък момент, беше Исус Христос. Но личността 

„Исус“ отдавна се е разтворила, след като Христос е преми-

нал в най-високите измерения на чистото Божествено Съз-

нание, способен да остава там или да се спуска към по-нис-

ките честоти – според желанията си. Когато слиза в нашите 

вибрации, той се настройва към тях и ги поема, което му поз-

волява да общува рационално на всяко ниво. 

Епизодът, когато Исус е бил в пустинята, се посочва в 

Евангелията като негова победа над изкушенията на Са-

таната към плътта, сърцето, ума и духа. В ПИСМАТА 

това преживяване е описано по съвсем различен начин –

той е разбрал истинската същност на Реалността и че 

нищо в нашия свят не е твърдо. Как би могло да въздейс-

тва на читателите това Христово прозрение? 

Трудно е да се отговори на този въпрос, тъй като някои ас-

пекти от неговото преживяване се тълкуват погрешно. Хрис-

тос е разбрал, че нищо не е солидно, което касае привидно 

твърдите неща на планетата – камъни, растения, хора. Той 

открил, че нашият свят е съставен от енергия, в която пра-

шинките на сътворението (електрическите частици) „танцу-

ват“ толкова бързо, че правят външния вид на материята да 

изглежда твърда. Най-важното в случая е прозрението на 

Исус, че този, когото хората наричат „Бог“, всъщност е 

Енергията, която е в основата на цялата Вселена. Затова Бог 

не е далече, както проповядват евреите, ТОЙ е всемирна и 
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всепроникваща Интелигентност-Любов, присъстваща в аб-

солютно всички живи същества – родени от нея, израснали 

с нея и завинаги подкрепяни от нея. Растенията, насекомите, 

рибите, животните и хората са приели своята форма и се раз-

виват от/в/с една и съща Божествена Енергия, едно и също 

съзнание – в корените си ние всички сме едно. Особенос-

тите, които отличават видовете, са различните ограничения 

заради физическа им структура, пределите на опита им и 

съзнателните им реакции към него. В общи линии, между 

човека и растението няма различия във физиката и духа, ос-

вен в използването на съзнанието, с което са били родени. 

За хората истинското въздействие и значение на Изкушени-

ята към Христос е неговото пълно разбиране на импулсите 

„привличане и отблъскване“ (по-късно в Писмата си ги на-

рича „его“), които направляват човешкото съзнание и го 

тласкат в ежедневните му действия. След това с голямо 

вдъхновение той е решил, че трябва да престане да „слуша“ 

егото си и да започне да разчита на Божественото Съзнание, 

всепроникващо в цялата Вселена, за напътствия какво да 

бъде поведението му. Исус е бил щастлив да приеме напът-

ствията, но е установил, че е изключително трудно да ги при-

ложи на практика, защото гласът на егото му го е подтиквал 

към своеволни действия. Трябвало е да си напомня посто-

янно, че „Отца“ знае всички негови нужди, след което те са 

били удовлетворявани по правилния начин. 

В Писмата си Христос обяснява, че „всички външни 

форми са израз на вътрешно съзнание“, че „Живот и Съз-

нание са едно и също нещо“ и двете представляват „Съ-

зидателната Сила на Божествения Всемирен Ум“, 

който е „единствената Реалност зад всички индивидуа-

лизирани проявления“. 
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Това не е точно така. На първо място, трябва да стане ясно, 

че външната форма принадлежи само на едно ниво от сътво-

рението – видимото проявление на живота и съзнанието, но 

на определени вибрационни честоти, които дори не могат да 

се движат в астралното ниво. А Животът и Съзнанието са от 

най-високото измерение на съзидание, въпреки че действат 

както в земните, така и в много по-ниски вибрационни чес-

тоти. Следователно мислите и чувствата в нашия свят са на 

по-ниско ниво от тези в по-високите измерения. Независимо 

че се базират на една и съща субстанция, те все пак проявя-

ват различия. И никога не трябва да забравяме, че съзнани-

ето, което излъчваме, е електромагнитно – каквото излиза, 

това и се връща; личните излъчвания създават лична среда, 

здраве, преживявания и взаимоотношения. 

Това означава ли, че нашата реалност (или нереалност) 

е проекция на състоянието на нашето съзнание?  

Да, в общи линии е така. 

Какъв е смисълът? Какво става, ако някой постигне със-

тояние на съвършено единство със Съзидателната Сила 

на Божествения Всемирен Ум? 

Такъв човек би могъл да се нарече Учител, защото е получил 

прозрението на Христос и е осъзнал, че неговото съзнание 

може да контролира атомите. 

Официалната християнска религия представя концеп-

ция за един Бог, който наказва жестоко за греховете на 

собствените си деца с вечен огън в ада. Каква е природата 

на „Отца“, за който Христос говори в Писмата си, и има 

ли нещо общо с традиционното Божество, за което се 

проповядва в църквите? 
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Те са напълно различни. Според религиозната концепция 

Бог е мъж и проявява човешки емоции – може да обича, но 

също така може да се гневи и да сее опустошения. Той раз-

деля хората на праведни и греховни, награждава едните и 

наказва другите. Ето как Христос описва „Отца“ при посе-

щението си при Седекия, когато е излекувал сина му: 

– Болестта, която сполетя сина ми, наказание за някое 

мое минало прегрешение ли беше? И как бих могъл да 

извърша толкова тежък грях, че Бог да поиска да ми от-

неме единствения син? 

– Ти ми зададе въпроса, на който най-много искам да от-

говоря, Седекия. Бог е източникът на нашите същес-

тва и ни дава ЖИВОТ. Той не би ни ги отнел, както един 

човек би посегнал на ценностите на друг, защото му е 

ядосан. Така се държат само хората, но не и Бог. И Той 

не седи на трон някъде в небето, както всеки цар управ-

лява народа си от престола. Това е човешкият начин и 

човешкото вярване, а не истината. Божественият начин 

далеч надхвърля всичко, което земният ум може да из-

мисли или да си представи. И тъй като само аз съм „виж-

дал“ „Онова, което ни е дало съществуване“, знам, 

че ТО не е „Богът“, за когото проповядват равините. 

Разбрах, че ТО е „Съвършена любов“ и затова предпо-

читам да го наричам „Отец“, защото видях, че ра-

боти във всяко живо същество и го поддържа в добро 

здраве – точно както един човешки баща се грижи децата 

му да бъдат добре нахранени, облечени и защитени в 

дома му. „Видях“ ГО вътре във всичко на този свят. 

За нито едно индивидуално същество не е възможно да 

бъде едновременно навсякъде, но въздухът е навсякъде, 

макар и да не го виждаме. Знаем и не се съмняваме, че е 

съвсем реален и много важен за нашето оцеляване. Ако 
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нямаше въздух и не можехме да дишаме, щяхме да ум-

рем. Не виждаме и неговото движение – вятърът, но мо-

жем да го видим да разбърква листата и да носи облаците 

по небето. Така знаем, че въздухът е навсякъде около нас, 

а вятърът е силен. 

Не виждаме и ума. Знаем, че го имаме само заради мислите, 

които той поражда и които предизвикват някакви дейст-

вия в ежедневието ни. Вярваме, че умът работи чрез мо-

зъка. Да, така е. Защото как би могъл един роден от плът 

мозък да произвежда мисли, чувства, идеи и планове? 

Сега би трябвало да ви стане ясно, че точно по този на-

чин „Отца“ присъства навсякъде – Той е насочва-

щият „ум“ зад човешкия ум и така върши великите си 

дела във всяко живо същество. Знаем, че е истина, за-

щото виждаме чудесата, които той създава. 

Ако думите на Исус в Писмата му: „волята на Отца е 

здраве“ са истина, тогава какво представлява болестта 

и как може да бъде излекувана? 

Според Христос болестта се появява, когато честотите на 

вибрации на съзнанието на някой орган спаднат под нормал-

ните. Може да стане по много начини, включително и след 

дълъг период на негативни мисли, отчаяние, неуспехи или 

тежка загуба. Ще я излекувате бързо с приток на духовна 

Светлина в засегнатата част, като положите там ръце или 

чрез молитвата на човек, който може да се издигне в тази 

Светлина и да я проектира през третото си око – шеста чакра. 

Ще постигнете изцеление и като насърчите тялото да възоб-

нови жизнеността си с правилна храна и подходящи лекарс-

тва; като премахнете негативните си мисли; като излекувате 

отчаянието си, намирайки вътрешната Сила на Баща-Майка-

Живот в себе си. Ако не успявате, правете това отново и от-

ново, като се доверявате напълно на Божествената Енергия, 
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която е вътре в нас, и се молите Всемирното Божествено 

Съзнание да удовлетвори всички ваши потребности. Благо-

дарете, още преди да е станало, с абсолютната увереност, че 

ТО е чуло молбите ви и ще ги изпълни. 

Официалната религия представя „Небесното Царство“ 

като място, обитавано само от душите, които са спаз-

вали точно определени изисквания на Бога – не са прег-

решавали, вършили са добри дела, чинно са изпълнявали 

ритуалите на преклонение и усвояване на Божестве-

ната благодат чрез вярата си. Какво е то според „Пис-

мата на Христос“, къде се намира и как да разберем, ако 

вече живеем в него? 

Да, религиозната концепция е доста материалистична. Хрис-

тос описва „Небесното Царство“ като качество на съществу-

ване – цялостност на възприятията, безусловна любов, 

пълно опрощение, съпричастност и единство с духа на дру-

гите, един-е-ние с Божественото Съзнание. 

„Отца“, за когото Христос говори в Писмата си, има ли 

персоналност или не? От мъжки пол ли е, щом го нари-

чаме така? За своите творения Той външно Битие ли е 

или живее вътре в тях? 

За Христос „Отца“ е Живот, Божествено Съзнание, осново-

полагаща Енергия, от която всичко е приело форма и същес-

твуване. Той присъства навсякъде като въздуха. Изглежда, 

че не съдържа някаква субстанция, а е най-мощната Енергия, 

която е дала битие на живите същества, но също така и ги 

превъзхожда. Тя може да вдъхновява и лекува, да учи и на-

пътства, да закриля и спасява. Христос я нарича „Отец“, за-

щото възприема Всемирното Съзнание като Божествен Ум, 

от който живите същества извличат собственото си съзна-

ние, следователно е „Баща” на всички свои деца. Той е видял 
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също, че огромното количество работа, която вършат физи-

ческите клетки, е направлявана от Съвършеното Съзнание 

на „Отца“, което означава, че „Бащата“ се грижи за доброто 

състояние и здраве на своите творения. Въпреки че няма 

персоналност, винаги, когато хората насочат мислите си към 

Него и те достигат целта си, Той се отзовава лично, защото 

е безгранично Съзнание, а човешкото работи чрез електро-

магнетизма – електричеството изпраща съобщението, а маг-

нетизмът връща обратно отговора в подходящото време. 

Какво би казал Христос за вярата и каква е връзката 

между нея и чудесата? А какво представляват чудесата? 

Според него, когато се молим или се опитваме да материа-

лизираме някакво желание или при самолечение, вярата е из-

ключително важна, както и способността ни да осъзнаем, че 

нищо в нашия свят не е твърдо. Когато визуализираме и се 

стараем да привлечем нещо в живота си, именно нашата вяра 

осигурява изпълнението на отпечатъка в електромагне-

тизма, който създаваме. Заявяваме, че планът ни ще бъде 

осъществен –друго мощно указание, което внасяме в про-

цеса. Без вяра не можем да дадем тласък на отпечатъка – той 

остава само с електрически очертания, изпълнени с магнети-

зъм, но без ясна съзнателна посока в тях. 

Достъпът до „Писмата на Христос” платен ли е? Къде 

могат да бъдат намерени и на какви езици? 

Беше ми казано да предоставя текстовете безплатно за 

всички хора. Христос очакваше, че тези, които имат възмож-

ност, с радост ще се отплатят. До момента обаче не се 

случва, освен в много редки случаи. Писмата могат да бъдат 

изтеглени без никакви такси от www.christsway.co.za на 

френски, испански, италиански, холандски, тагалог, швед-

ски, немски, португалски, полски и български.

http://www.christsway.co.za/
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ОТГОВОРИ НА ЧИТАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ 

Съществува ли смъртта? 
 

Съществува ли смъртта и какво представлява тя? 

 

Това, което наричаме „смърт“, може да се оприличи на 

процеса, при който змиите се измъкват от старата си кожа и 

се сдобиват с нова, но изглежда сякаш блестят със съвсем 

нови тела. В действителност новите им тела вече са били 

там, още преди да се отърват от старата си кожа. Нашите 

също са ни били дадени, израстват и се развиват, за да ни 

позволят да живеем и да бъдем забелязвани на тази Земя. Ко-

гато остареят и повече не могат да функционират, ние се из-

мъкваме от тях и се озоваваме в много по-живи тела, в които 

изглеждаме по-млади и нямаме никакви болки и страдания. 

Навлизаме в различен свят и срещаме хора, които имат съ-

щите мисли и нагласи като нашите. Това означава, че ако сме 

били любещи, великодушни, опрощаващи и любознателни, 

ще открием, че сме заобиколени от душѝ, които притежават 

същите качества. Ако сме били подли, егоистични и алчни, 

ще се озовем точно в такава компания. 

Затова „Писмата на Христос“ са изключително важни 

за нас и трябва да направим всичко възможно, за да следваме 

Христовото учение и да преодолеем егото си, защото кол-

кото по-голям контрол имаме над него, толкова по-щастливи 

ще бъдем в този живот и дори в още по-висока степен, ко-

гато влезем в следващия свят. 
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Как да се молим правилно? 
 

Следвам напълно учението в „Писмата на Христос“, 

но все още не се справям финансово. Вероятно не се моля 

правилно… 

 

Ще опиша системата, на която Христос ни учи и излага 

в Писмата си. За съжаление, тя се появява откъслечно и за 

хората е трудно да обединят всички насоки и да практикуват 

съзнателно създаване на обстоятелства. 

Най-напред трябва да разберете напълно Истината в ос-

новата на цялото творение. Светът не е твърда материя, ние 

го усещаме като такъв, защото сме създадени със сетива – 

зрение, слух, вкус, обоняние и осезание, които ни убеждават, 

че всичко е солидно и не може да бъде променено. Христос 

обаче ни казва, че не е така. Той обяснява подробно, че в ос-

новата си материята всъщност е Енергия, проявена като ви-

дима чрез честотите си на вибрации. А тя е БОЖЕСТВЕНО 

СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, съдържащо в себе си електро-

магнетизъм, с който привежда нашите съзнателни модели 

(мисли) във видима форма. Така че РЕАЛНОСТТА на мате-

рията, на нашия свят, е Жизнена Енергия на Божественото 

Съзнание, която дава съзнателни модели на нейната при-

видно солидна форма чрез своя инструмент – електромагне-

тизма. Това е най-голямата тайна на сътворението. 

Хората смятат, че позитивното мислене работи. Да, така е, 

но му липсва мощ, вдъхновение и жизнена сила. За да изберете 

съзнателно определени обстоятелства или да получите отговор 

на ясно изразени желания, трябва да влезете в дълбока медита-

ция, да издигнете ума и сърцето си към Божественото: 

 с ПЪЛНА ВЯРА, че осъществявате контакт с Него и 

молбата ви наистина стига до Неговата енергия, става част 
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от нея и започва да приема първоначални очертания в съзна-

нието. (Отделете време за тази визуализация и разбиране, за-

щото в момента действате в Съзидателната Енергия, която 

дава форма, съдържание и съществуване на цялото Творение 

– реалността зад всяка материя.) 

 с ПЪЛНА ВЯРА осъзнавате, че Естеството и Волята 

на Божественото е да изпълни нуждите и желанията ви. (Това 

е изключително важно, защото е процес на сливане на съзи-

дателните енергии – вашето съзнание създава отпечатък, съ-

зидателен импулс, който ще се обедини с Естеството на Бо-

жественото и ще прояви молбата ви във видима форма.) 

 отнесете своите напълно ясни искания към Божестве-

ното Съзнание и ги кажете наум или със силен глас. Опи-

шете какво смятате, че е правилно за вас. Ако се нуждаете 

от финансови средства, най-добрият ви подход ще бъде 

всеки ден да записвате какво ви е необходимо, за да полу-

чите облекчение и спокойствие. Например да намерите при-

лично жилище под наем или да се сдобиете с някаква сума, 

с която ще можете да си позволите хубава и здравословна 

храна. Каквото и да правите, изобщо НЕ си и мислете, че има 

нещо невъзможно, защото веднага ще създадете форма на 

съзнание, която ще унищожи цялата съзидателна работа, ко-

ято вече сте свършили! 

Моля ви, запечатайте в ума си следното: НЕ ПИТАЙТЕ 

по какъв начин ще се случи всичко това – дали ще получите 

дарение или ще си намерите работа и каква ще бъде тя. 

Просто бъдете уверени, че вашето желание вече е в Енергията 

на Божественото Съзнание и ЩЕ СЕ ПРОЯВИ ВЪВ ВИДИ-

МИЯ СВЯТ, ЩОМ ЗЕМНИТЕ УСЛОВИЯ ГО ПОЗВОЛЯТ. 

Понякога се налага да се случат определени неща в жи-

вота ви, преди да получите отговор на молитвата си. Про-

дължавайте да искате С ВЯРА финансова помощ или това, 
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от което се нуждаете, и в същото време очаквайте ГОЛЯ-

МАТА ВИ МОЛБА да бъде изпълнена. НИКОГА НЕ СЕ 

ОБЕЗСЪРЧАВАЙТЕ! НИКОГА НЕ ГУБЕТЕ ВЯРА! 

А след като започнете тази програма на съзнателно съз-

даване на обстоятелства, никога не се оплаквайте от липса 

на пари и не споделяйте с хората колко сте бедни. Споделете 

само, че се молите и вярвате, че Божественото Съзнание 

(Бог) ще отговори на вашите потребности. Всеки ден благо-

дарете, че те вече са изпълнени. 

Ако старателно изучавате и практикувате програмата, 

повече никога няма да изпаднете в беда, защото ще бъдете 

уверен, че Бог знае вашите нужди и ги удовлетворява. 
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Изглежда, сякаш няма никакъв изход! 
 

Живея с родителите си и се грижа за тях. Баща ми е на 

88 г., със сърдечно заболяване и рак на простатата. Майка 

ми е на 78, с Алцхаймер, тежко главоболие, безпокойство, 

болки в черния дроб и бъбреците. Освен това е много разс-

троена от състоянието на дома ни и живота ни като цяло. 

Сама съм, не съм омъжена. Имам брат, който не се ин-

тересува от мен, а напротив – той и съпругата му непрекъс-

нато ме критикуват. Работя на непълен работен ден и по-

лучавам само €400 девет месеца в годината. Пенсията на 

баща ми едва покрива сметките за електроенергия, газ, вода, 

храна и медицинска помощ за двамата. Не мога да си купя 

дрехи или нещо друго, от което се нуждая. Никога не ходя на 

лекар, когато имам здравословен проблем, защото съм 

ужасно уморена от всички тези лечения на родителите си. 

Чувствам се като затворник при такива обстоятелства, 

които стават още по-задушаващи, когато състоянието на 

родителите ми се влоши. Не виждам никакъв изход…  

Молила съм се и продължавам да се моля на Бог да изп-

рати някой да ми помогне, след като брат ми изобщо не го 

направи, а точно обратното – винаги сваля вибрациите ми. 

Моите приятели ме изоставиха, с изключение на неколцина, 

на които им е жал за мен, защото наистина нямам собст-

вен живот – съпруг, деца и т.н., а вече съм на 46 г. Изпит-

вам и болка, когато виждам страданието на родителите 

си и в същото време съм неспособна да направя каквото и 

да било, за да го облекча. Дори не знам колко пъти съм се 

молила състоянието им да се подобри, но нищо не се случва. 

Преминах няколко обучения за работа с Универсална Енер-

гия, подобна на Рейки, но нямам кой знае какви резултати. 
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Каква е целта на такова страдание? Това не е живот! 

Знам, че душата се пречиства и развива чрез страдание, но 

изглежда, че то няма край… Може би само смъртта? 

Каква е моята мисия във всичко това? Има ли някакъв 

урок, който трябва да науча? Къде ще ме отведат страда-

нието и самотата? Чувствам се заседнала в капан не само 

физически, но и духовно. 

 

Силно ви съчувствам за състоянието, в което се нами-

рате, и разбирам добре защо се усещате като хваната в капан. 

От човешка гледна точка наистина няма изход. Но искам да 

ви напомня, че всъщност само вашето съзнание ви държи в 

този капан. Знам, че сега ви е трудно да го проумеете, но се 

опитайте да приемете, че всичко е съзнание – основната 

енергия, от която е произлязло цялото творение и с която вие 

мислите и чувствате. Следователно, ако мислите ви са пос-

тоянно тревожни – че сте заклещена в капан, че никога няма 

да имате личен живот, – така и ще бъде. Можете ли да го 

разберете? Осъзнавате ли какво правите? 

Сигурно ще попитате как да спрете подобни мисли и чув-

ства. Ще го постигнете в момента, в който разберете и осъз-

наете напълно, че освен в материалния свят, ние живеем в 

едно по-висше Съзнание – Божественото, което Христос е на-

ричал „Отец”. Ние живеем в НЕГО и ТО живее в нас. То е 

интелигентността в телата ни, с която те израстват до зрялост, 

която ги лекува и смила храната им. То работи в нас и чрез 

нас до самия край на нашето съществуване във вечността. На-

ричаме го също ЖИВОТ, защото СЪЗНАНИЕ и ЖИВОТ са 

едно и също нещо – нашият Божествен Източник. Когато ста-

нете способна да приемете напълно, че притежавате такава 

прекрасна Сила – Божествена Мощ – вътре в себе си и около 

себе си, ще можете да ВИДИТЕ, че нямате никакво основа-
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ние да се страхувате, защото ТЯ ще доведе до видимо про-

явление всичко, което поискате, по свой собствен уникален 

начин. Затова никога не трябва да уточнявате как да бъдат 

изпълнени желанията ви. Божественото Съзнание знае пра-

вилния път напред – доверете му се напълно. Възможно е да 

имате шанс да настаните родителите си в приятен и удобен 

Дом за възрастни хора; да си намерите много по-добра ра-

бота; да се появи някой, който би се радвал да ви помага с 

грижите за тях, или пък брат ви да промени мисленето си и 

изведнъж да прозре, че наистина се стараете да постъпвате 

разумно. Може да се случат най-различни неща, които да об-

лекчат бремето, бедността и депресията ви. Известно е също, 

че много хора са намирали спътник в живота си след петде-

сетата си година и това е било прекрасно преживяване. Така 

че сте достигнали една чудесна възраст, ако можете да се оп-

рете и да се придържате към думите на Исус, когато е бил на 

Земята: „ЖЪНЕТЕ това, което сте ПОСЕЛИ.” 

 

Единственият начин да промените живота си, е да про-

мените съзнанието (мисленето) си и вместо да се чувствате 

като в капан (и да го казвате), да започнете да разбирате, че 

така ще бъдете способна да намерите истинската свобода. 

Строите ли въздушни замъци от своите искрени желания? 

Придържайте се към тях. И не унищожавайте това, което 

вече сте изградили в съзнанието си, като се оставяте на вне-

запни съмнения. Те само ще ви връщат назад – не го позво-

лявайте! Благодарете непрестанно на Божественото Съзна-

ние, че получавате облекчение, помощ, избавление, здраве, 

щастие и любещо приятелство с брат си. Но трябва да пом-

ните, че най-напред е нужно да му покажете своето ново лю-

бещо отношение към него. 
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Единствено Божественото Съзнание, Бог, може да ви 

даде всички прекрасни и щастливи неща, които заслужавате 

и които са ваши по право и според Божествената Воля, но 

само КОГАТО започнете да отнасяте мечтите си към НЕГО 

и пожелаете те да бъдат проявени в живота ви. Обаче не МУ 

казвайте как да разреши проблемите ви – Божественото Съз-

нание знае правилния начин за излизане от вашата криза, 

който ще донесе щастие и облекчение на всички участници.
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Защо умират бебета и деца? 
 

Децата не са извършили грехове – съзнанието им е 

чисто, нямат негативни мисли и не са навредили на никого. 

И все пак някои се раждат болни, деформирани и умират 

още в люлката. Можете ли да го обясните? 

 

Христос не ме е просветил по този въпрос, но когато е 

бил на Земята, той никога не се е опитвал да отрече каквито 

и да било земни обстоятелства, например смъртта на бебета 

или нещо друго, което не разбираме. Ако бяхме благосло-

вени със зрение, надхвърлящо нашето измерение, и можехме 

да виждаме какви съзнателни форми излъчваме постоянно, 

щяхме да бъдем в състояние да тълкуваме планетарните из-

лъчвания, да надникваме във физическите тела и да устано-

вяваме какви промени протичат в тях без тяхното „знание”. 

Тогава щяхме да можем да разчитаме предишните прераж-

дания на децата, които идват на този свят, както и много 

други неблагоприятни за съвършения им растеж и развитие 

обстоятелства. Вероятно щяхме да знаем защо бебето е 

болно и умира, въпреки очевидно чистото съзнание на роди-

телите си и липсата на някакви наследствени заболявания. 

Ние си мислим, че разбираме своя свят, но в действител-

ност познаваме само повърхността му и нямаме абсолютно 

никаква представа каква е причинно-следствената връзка, 

която се крие зад всичко, което преживяваме. Не знаем какво 

се случва в съзнанието на хората – близки или непознати. 

 

Надявам се, че това ще отвори очите ви и ще ви помогне 

да проумеете, че никой от нас не може да отсъжда какво се 

случва в живота и защо се случва.
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Как да премахнем блокажите си? 
 

Единственият ми въпрос е: как да се освободя от емо-

ционалните си блокажи, които ми пречат да преживея 

Бога напълно? От Писмата разбирам, че съм създал насто-

ящата ситуация следствие на предишни свои действия. Бих 

искал да разбера кой е най-правилният начин да я преодолея 

и да премахна емоционалните си блокажи, за да почувствам 

по-силно Божественото присъствие в себе си и около себе 

си и да стана по-любящ човек. 

 

Не, не сте направили нищо, което би могло да създаде 

емоционални блокажи във вас. 

Христос обяснява как сме били сътворени – духовно, 

умствено, емоционално и физически. Всичко това се смесва 

от едно състояние на съществуване в друго – духовните по-

тоци чрез умствените, умствените чрез емоционалните, емо-

ционалните чрез физическите, – които не могат да бъдат раз-

граничени. Но трябва да разберете, че след зачеването духът 

работи чрез Егото, за да изгради и развие до зрелост елект-

ромагнитната индивидуалност и тяло на бебето. 

Егото е дадено на живите същества, за да подсигури тях-

ното оцеляване. Първото нещо, с което то се заема, е да нап-

рави съществуването им удобно и да премахне стреса, което 

ги подтиква да търсят най-добрите активни и пасивни на-

чини да постигнат лично благоденствие. Егото ви защитава 

от обиди и наранявания и прави всичко възможно да прив-

лича към вас това, което желаете. Едно свръхактивно Его ще 

буйства, ограбва, убива… Друго може непрекъснато да 

мисли само за себе си и да не обръща почти никакво внима-
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ние какво вероятно искат или чувстват останалите. Егото ви-

наги е съсредоточено върху Аз-а и неговите нужди, владее 

повечето хора и ги отдалечава от Твореца. 

Не сте направили нищо, което да ви отделя от Бога – ако 

начинът ви на живот е подчинен на проявите на Егото, тогава 

се създават емоционални блокажи. Това не е прегрешение, а 

естествен процес. Но когато осъзнаете, че отвъд физическото 

съществува Божественото съзидателно състояние, тогава ва-

шият зрял и трезво разсъдлив ум трябва да поеме контрола 

над всичките ви мисли и реакции, постоянно да преценява и 

балансира нуждите на другите с вашите собствени. Непрекъс-

нато трябва да се стремите да преобразувате егоцентричните 

си чувства в грижовни, състрадателни и любящи – такива, 

каквито бихте искали да бъдат чувствата на хората към вас. 

Ако имате блокажи и не успявате да проявите любезност 

и добрина, както бихте искали, отнесете проблема до Божес-

твеното Съзнание (Бога, ако предпочитате) и помолете за по-

мощ. За да усвоите получените насоки и да израснете ду-

ховно, трябва наистина да се опитвате да медитирате – отво-

рете ума и сърцето си за Него, освободете се от всички 

мисли, потопете се в тишината и така ще Му позволите да се 

влее във вас. Ако го направите, буквално ще създадете 

„трасе“ за общуване с Божественото и отговорите ще поте-

кат в съзнанието ви, когато най-малко очаквате (не е задъл-

жително да стане по време на медитация или молитва). 

Промените във вас вероятно ще настъпват постепенно – 

дори в момента да не долавяте напредъка си, поглеждайки 

назад след година, ще откриете, че реагирате по-спокойно и 

по-любещо; че ви е по-лесно да проявявате състрадание и да 

виждате гледните точки на другите; че сте по-малко крити-

чен. Това е самоусъвършенстването – да поемете контрол 

над мислите и реакциите си, докато постепенно, стъпка по 
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стъпка, не преодолеете старите си навици и взаимодействия 

и не се превърнете в различен човек. 

Душата ви е произлиза директно от Божественото Съз-

нание и колкото повече преодолявате егото си, толкова по-

вече тя се измъква от емоционалните ви блокажи, започва да 

ви нашепва насоки и поема контрол над действията ви, ко-

гато ѝ позволите. Тогава самата същност на Божественото 

Съзнание блести чрез вашата човешка личност и ви носи ра-

дост, обич и доброжелателство към целия свят. 
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Как да намерим мир и хармония? 
 

Вече знам, че ако човек вярва, всичко е вътре в него и 

зависи от него – сам решава дали да се чувства добре или 

зле. Но въпреки това разбиране, когато малкият му розов 

свят се разпада, той продължава да се чувства зле, не знае 

как да контролира състоянието си и как да го преодолее. 

Такива обстоятелства са извън неговия контрол. 

 

От собствения си горчив опит знам, че наистина е много 

тежко, когато нечий сигурен и щастлив малък свят изведнъж 

се преобърне с главата надолу. Но вие казвате, че всичко за-

виси от нас, че сами избираме дали да се чувстваме добре 

или зле, но все пак това не е приложимо в безнадеждни си-

туации, които идват с голяма мощ и за които не намираме 

причина. Сега съм много, много тъжна, че такова прекрасно, 

вдъхновяващо и силно подкрепящо Учение, каквото Хрис-

тос ни донесе с Писмата си, се изопачава сериозно от хора, 

които не са разбрали какво са чули или прочели. Като го каз-

вам, със сигурност не целя да ви упреквам. Просто съм разо-

чарована, че това великолепно духовно знание не се изпол-

зва правилно, защото се предава от човек на човека по раз-

личен начин и истината за него отново остава скрита. 

Абсолютна безсмислица е, че в безнадеждна ситуация 

можете да се почувствате по-добре с правилни мисли. Никой 

не може да го направи. Това, което можете и трябва да нап-

равите, е да отнесете тежките обстоятелства към Божестве-

ното Съзнание, да се молите, медитирате и да поискате на-

пътствия, сили и спокойствие, които да облекчат болката ви. 

От всеки проблем или сложна дилема винаги има правилен 

изход, който ще излекува страданието ви и в крайна сметка 

ще промени живота ви. Можете да го намерите САМО ако 
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имате познания за Божественото Съзнание – какво представ-

лява, как действа в целия свят и как да осъществите контакт 

с Него, за да получите Неговата Любов, подкрепа, насоки, 

сила, изцеление и да откриете нов път към ново щастие. 

Всъщност катаклизмите в нашия сигурен живот поня-

кога наистина са необходими, тъй като в безопасна ситуация 

никога няма да израснем духовно, какъвто е замисълът зад 

съществуването ни. Дори безпокойството в момента да е 

крайно изтощително, то може да бъде и прелюдия, начало на 

нова глава от живота ни, който да стане толкова удовлетво-

рителен, колкото никога не сме си и мечтали; в който ни 

очакват толкова много неща, стига да спрем да се самосъжа-

ляваме и да се отдадем напълно на Божественото Съзнание, 

като го помолим за правилния и радостен начин пътят пред 

нас да се отвори. В никоя библиотека няма по-полезна книга 

от „Писмата на Христос”, дадена ни лично от него с изрич-

ната цел да ни помогне да се издигнем от мрачните си про-

пасти към предишната си цялостност и пълноценно същест-

вуване. Хиляди хора откриха в нея ключа към успешен жи-

вот, но разбраха, че трябва да четат, да препрочитат и да 

осъзнаят, че се налага да изхвърлят завинаги старите фал-

шиви убеждения като тези, които току-що описах. 

Не сте сам. Ние всички сме произлезли от Източника на 

нашето Съществуване – Божественото Съзнание. Когато е 

бил на Земята, Исус го е наричал „Отец” – и ТОЙ е! Можете 

да МУ се доверите безусловно. 
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Кога ще се разкрие цялата истина? 
 

Пиша ви, подтикната от съмненията си и с надеж-

дата, че отговорът ви няма да бъде неясен, субективен, ме-

тафоричен или украсен. 

Ние, хората, се нуждаем от достъпна информация 

какво ни очаква в осезаема форма директно от Бога. Смя-

там, че католическата доктрина (както и всички оста-

нали) манипулира истинското учение на Христос, с чиято 

помощ ще можем да живеем в хармония с него. 

Знам, че произлизам от Бога и отново ще се върна при 

Него. Знам, че ще получа отговори на всичките си съмнения 

в собствената си същност и т.н. Но ще бъда щастлива, ако 

имам възможност да попитам за това директно Отца чрез 

неговия син Исус. Желанието ми е да разбера кога нещата 

ще станат достъпни и всички ние ще разберем своята ми-

сия и пълната истина за битието си, в тази или в която и 

да е друга форма на съществуване. 

 

Много добре разбирам чувството ви на неудовлетворе-

ност и копнежа ви да влезете в контакт с Висши духовни 

сили, способни да ви дадат отговори, на които можете да се 

доверите. Получавайки запитването ви, не знаех обстоятел-

ствата около вас (дали сте прочели „Писмата на Христос“) и 

затова ще дам малко подробности. 

Аз съм Христовият Писар и мога да кажа, че през 1961 

година бях точно в същото състояние на ума, в което сте и 

вие днес. Повече не можех да вярвам в църковните догми, но 

не знаех къде да намеря Истината. По това време се занима-

вах със земеделие. Веднъж излязох да се разходя из хълмо-

вете на фермата ни, вдигнах глава и започнах да умолявам 
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„Каквото и да е там, горе” да ми покаже Истината за сътво-

рението и Източника на нашето Съществуване. Тогава ми 

беше изпратен човек, който ме научи да медитирам. Три ме-

сеца по-късно чух първия шепот в ума си, който знаех, че 

беше от по-висш източник. Някой ми говореше. Получих 

просветление и първи насоки и тогава с радост осъзнах, че 

това, което наричаме „Бог“, всъщност е огромна Мощ, Лю-

бов, присъстваща навсякъде, но е най-очевидна в майките на 

новородените при всички видове. 

Не след дълго получих още просветления и животът ми 

се промени напълно. Нещо ме накара да отхвърля изцяло 

Библията, включително и Новия завет, който касае Исус. На-

соките ставаха все по-дълбоки и по-дълбоки. Разбрах, че по-

лучавам напътствия за духовно-научните реалности във Все-

лената и преминавах през преживявания, по време на които 

трябваше да ги изпитам лично. Това бяха изключително мъ-

чителни дни, но никога не загубих вярата си, че съм направ-

лявана и подкрепяна през цялото време. 

Една нощ усетих несъмнено присъствието на Христос. 

Беше с мен около час и ми предаде съобщения за трима прия-

тели, които се оказаха абсолютно точни. Освен това ми каза да 

освободя напълно определен уикенд и да медитирам, което и 

направих. Бях издигната в екстаз до Космично сливане с Безг-

раничното, с мощното осъзнаване, че съм едно цяло с Него. 

Превърнах се в лечител и постигах някои мигновени изцеления. 

В крайна сметка, след четиридесет години близък кон-

такт с Христос, той започна да ми диктува Писмата си. Ко-

гато приключихме, беше изтекла малко повече от година, а 

аз вече бях на 81 г. 

Той ме инструктира за няколко неща. Най-напред, че 

трябва да остана анонимна и да използвам псевдонима 

„Христовият Писар”, защото не аз съм авторът на Писмата – 
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те дойдоха директно от него. Беше ми казано да ги разпрост-

ранявам безплатно. Но как бих могла? Живеех сама в малка 

къща и нямах никакви външни контакти. Тогава се запознах 

с хора, които поискаха да ги прочетат, а после ме посъветваха 

да ги публикувам в интернет и ми помогнаха да го направя. 

Пътят ми се отвори лесно. След това Христос ми изпрати и 

преводачи, които се чувстваха призвани да помогнат и досега 

са прекрасни негови доброволци, защото бяха открили тай-

ните на сътворението и съществуването в Писмата му. 

Не мога да ви кажа повече, освен че толкова много пъти 

ни бе доказвано, че Писмата идват от Божествен източник и 

съдържат всичко, което трябва да знаем и което да ни покаже 

как да се измъкнем от тревогите, проблемите и страданията 

в живота си. В тях е истинското убежище от нашата скръб – 

Божественото Съзнание, което Христос е наричал „Отец“, 

докато е бил на Земята като Исус, и което е достъпно за нас, 

ако следваме неговото учение в Писмата. То разкрива Реал-

ността и истината зад съществуването и няма абсолютно 

нищо общо с религиозните догми. 

Затова, ако търсите истината, препоръчвам ви да четете 

отново и отново „Писмата на Христос“; практикувайте ги и 

наблюдавайте подобренията в живота си. Ако просто преми-

нете през тях с чувство на неудовлетворение и съмнение, 

нищо няма да се промени. Но ще бъдат изключително по-

лезни за вас, ако ги четете спокойно, жадно, без предубеж-

дения и наистина се вслушвате в това, което казва Христос. 
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Как да се справя с депресията? 
 

Четох „ПИСМАТА НА ХРИСТОС” – те са БОЖИЕТО 

Царство, ЛЮБОВТА и БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, но 

когато преминавам през трудни моменти, изпадам в депре-

сия и страдам от липса на вяра. 

 

В момента ви липсва вяра и причината е, че все още не 

сте вникнали в истинските послания на „Писмата на Хрис-

тос“. Спомням си, че тогава и аз чувствах, че нямам никакъв 

контакт с Божественото, дори се питах дали Бог изобщо съ-

ществува. Но направих това, което Исус казва в Евангели-

ята: „ПОИСКАЙ, почукай, СЛУШАЙ“ и все пак, след като 

се опитах да превърна каменното си сърце в обичащо се-

мейството и света наоколо, започнах да получавам отговори 

и знаех, че най-накрая съм получила Истината. В резултат 

животът ми се промени коренно, изумително и успешно. 

Доверете се напълно на това, което Христос ви казва в 

Писмата си – трябва да постоянствате, да медитирате и да се 

молите. Казваше го и на мен през всичките тези години, а аз 

слушах и следвах съветите му. Така стъпка по стъпка вратата 

пред мен се отваряше все по-широко и в съзнанието ми нав-

лизаше все повече знание и разбиране. Ако се доверите на 

думите му, това ще се случи и при вас. Доказват го многоб-

ройните имейли, които непрекъснато получавам. Хората 

споделят, че техният живот също се е променил, станали са 

по-щастливи и по-удовлетворени. 

Духът ми е с вас! Знам, че ако имате искрено желание, ще 

успеете да го направите – ще промените мислите и живота си.
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Как да подхождаме към младите? 
  

Омъжена съм и имам две деца. Прочетох всички Писма 

и така се радвам за тези послания от нашия скъп Исус! Но 

защо е толкова трудно да докоснат сърцата на хората? 

Дори собствените ми деца са толкова заети с материалния 

си живот, че изобщо не искат да чуят! Имам сериозни зат-

руднения с малката си дъщеря – не знам как да стигна до 

нея. Каквото и да направя или кажа, предизвиквам нейната 

омраза и пренебрежение! Често слуша музика и гледа виде-

оклипове с повърхностен секс и изключително ниски вибра-

ции! Тя е на 17 г. и начинът, по който се държи и облича, е 

много СМУЩАВАЩ… Показва гърдите и бедрата си и 

така провокира сексуалните желания на мъжете! Но ако ѝ 

кажа нещо, тя силно се разстройва. 

Семейството ни е с религиозни вярвания и етика, които 

предадохме на децата си до тяхната 12-13-годишна въз-

раст. Но когато пораснаха, започнаха да отхвърлят на-

пълно нашите норми и избраха друг начин на живот – без 

духовни ценности. Имам брат и сестра, които също са из-

правени пред подобни затруднения с децата си. В Писмо 9 

се казва ясно, че порнографията и насилието създават 

много ниски енергии и аз вярвам в това. Но когато го спо-

мена пред дъщеря си, тя не иска и да чуе, гневи се, нагрубява 

ме, затръшва вратите и т.н. Ненавижда мен и баща си. 

Какво можем да направим ние, родителите, за да обясним 

на децата си колко много неща трябва да разберат, докато 

растат? Как да постъпваме, когато се прибират в 2 ч. след 

полунощ или по-късно? Когато се опитваме да общуваме с 

тях, затръшват вратата пред лицата ни и се затварят на-

пълно. Моля ви, помогнете ни да намерим най-любещия и пра-

вилен начин да им обясним, че такова поведение е неприемливо! 
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Напълно разбирам мъката ви, че не можете да достиг-

нете до дъщеря си и да ѝ покажете, че нейните действия ще 

ѝ донесат много болка. Такава е епохата, в която живеем. За-

обиколени сме с подобно поведение, затвърдено от филмите, 

книгите, вестниците, което е и причината то да доминира в 

умовете на децата ни. Така че в никакъв случай не можем да 

ги виним. Бихме могли единствено да проявяваме любещо 

състрадание, защото са принудени да растат в такъв свят. 

На човешко ниво не можете да направите нищо друго, ос-

вен да се опитате да обясните на дъщеря си вредните после-

дици, които нейните действия биха могли да привлекат в жи-

вота ѝ. Вярвам, че дните, когато не говорехме на такива теми 

с децата си, отдавна са отминали. Трябва да им разясним пре-

делно ясно защо се противопоставяме на поведение, което 

предизвиква сексуални апетити. Но имайте предвид, че гнев-

ните думи няма да помогнат. Вероятно бихте могли да наме-

рите някои видеоклипове, които показват нагледно опаснос-

тите от нейното поведение – изнасилвания, проституция, 

СПИН и т.н. Споделете, че в такива времена всяка майка би се 

тревожила за детето си. Дъщеря ви трябва да се постарае да 

разбере, че вашият житейски опит ви прави решена да я пред-

пазите. Обяснете ѝ, че телата ни като цяло са красиви и би 

трябвало да ги обличаме по начин, който ще подчертае тях-

ната красота. Кажете ѝ, че ако този свят беше различен и ня-

маше толкова много егоистични и похотливи мъже, нямаше 

да имате никакви възражения към дрехите, които иска да носи. 

Постарайте се да осъзнае, че книгите и филмите представят 

секса привлекателен – колко е хубаво някой мъж да е влюбен 

в теб и да те желае. Но пък колко тежко е, когато му омръзнеш 

и си намери друга... Пояснете на дъщеря си, че ако привлича 

мъжете само сексуално, те няма да я уважават и най-вероятно 

ще я отхвърлят. Но пък има много, много други, които биха 
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искали да намерят добри момичета, за да ги обичат, закрилят 

и да се грижат за тях, което искрено желаете за нея. 

Ако дъщеря ви може да почувства, че наистина сте заг-

рижена; че я обичате и се стремите да я предпазите от стра-

дания; че я почитате като възрастен човек, способен да 

мисли трезво, тя може би ще отвърне с благодарност на ва-

шата благост и ще започне да се вслушва в думите ви. При 

положение, че ѝ дадете цялата си любов и подкрепа, на която 

сте способна, а тя все още не иска да ви чуе, просто спрете 

да опитвате. Продължавайте да я обичате, четете „Писмата 

на Христос“ и се постарайте да разберете, че МИСЛИТЕ и 

ЧУВСТВАТА ви в крайна сметка ще създадат за вас това, 

което искате да се случи в живота на дъщеря ви. И най-вече 

– тихо отнесете проблема си към Христос и го помолете за 

подкрепа, насоки и сили, за да ѝ помогнете по ПРАВИЛНИЯ 

НАЧИН. Така наистина ще намерите най-голямата опора. 

Никой от нас не знае какво ще му донесе утрешният ден. 

Можем само да се обръщаме постоянно към Христос и Бо-

жественото Съзнание, откъдето произлиза ВСЯКА МЪД-

РОСТ, и да молим да ни бъде показан правилният път. Хи-

ляди хора получават утеха, прозрения и насоки от Създа-

теля, нашия „Отец“, което дори Христос е правел, докато е 

бил на Земята. 

Надявам се да съм помогнала. Ако намирате думи, които 

ви се струват полезни, подчертайте ги, после ги наизустете 

и си ги повтаряйте, когато се почувствате обезпокоена. 

Може да си направите утвърждение, което ще издига духа 

ви и ще ви носи мир и любов, например: „Аз съм произлязла, 

пребивавам и се движа в Божественото Съзнание – моя Из-

точник, от който получавам вдъхновения и насоки. Знам, че 

ми показва правилния начин да помогна на дъщеря си и че 

тя е под Божествената Закрила във всеки момент от живота 

си. Благодаря ти, Отче!“ 
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Как създаваме преживяванията си? 
 

В Писмата се казва, че чрез своите мисли сами създа-

ваме собствените си преживявания. Това звучи като при-

казка. Можете ли да ми го обясните накратко? 

 

Отговорът се крие във факта, че нищо в нашия свят не е 

твърдо – в основата си всичко е енергия. Енергията е Съзна-

ние, Съзнанието е Живот, а Животът – Съзнание. То възниква 

като Божествено, но когато се „инжектира“ в нас по време на 

зачеването, се превръща в човешко и един от неговите ас-

пекти е електромагнетизма, от който е изградена цялата мате-

рия. Със своите емоционално заредени мисли създаваме елек-

трически отпечатъци и ако те са достатъчно мощни или са 

станали обичайни за нас, в крайна сметка ще се проявят в 

ежедневието ни като обекти или преживявания. Ще получим 

това, от което силно се страхуваме или страстно желаем. 

Дори и да не сме наясно, мислите и чувствата ни се ма-

териализират в нашия свят много по-често, отколкото мо-

жем да си представим. Ако съдим хората, със сигурност ще 

бъдем съдени. Всички ние жънем това, което сме посели. 
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Какво мислите за разпада на икономиката? 
 

Миналата седмица получих писмо, в което се изразя-

ваше дълбока загриженост, дори паника, че много хора 

прогнозират срив в банковата система и икономиката. 

Има ли начин да го предотвратим и какъв е той? 

 

Христос дойде изрично, за да ни каже, че не бива да вяр-

ваме в едни или други „неща“, а в Божественото Съзнание, 

защото именно ТО е основна субстанция на „нещата“. На-

шата ВЯРА привежда Божественото Съзнание във видимо 

проявление в живота ни така, както сме поискали. ТО е и на-

шата Всемирна Интелигентна Любов, която осигурява реше-

ния на проблемите ни. А решението в този момент е молитва 

и ВЯРА, И УТВЪРЖДЕНИЯ, ЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА НИ 

НАВРЕДИ, ЗАЩОТО СМЕ ПОД ЗАКРИЛАТА НА БО-

ЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – ОТЦА. 

Вечер си лягам и медитирам, за да се свържа с Него, и 

когато после отворя очи, виждам как стаята се изпълва с ма-

териална субстанция, подобна на марля, а понякога е по-

плътна и прилича на платно. (Стаята ми не е напълно тъмна, 

защото през прозореца влиза малко от уличното осветле-

ние.) Ако провра ръката си през марлята, плаваща около тя-

лото ми, тя изчезва. И не само това – мога да притегля субс-

танцията към себе си. Направих някои проучвания и разб-

рах, че явлението се нарича ектоплазма – въплътени мисли. 

Много показателно е, че се случва само след медитация и 

контакт с Божественото Съзнание. 

Вярвам, че всички ние можем да „произвеждаме“ раз-

лични неща, когато се научим да медитираме правилно, дос-

тигайки до пълен покой и тишина в мислите си. Вярвам, че 
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марлята/платното е първата проява на това, което сме поис-

кали. Вярвам напълно, което постепенно се доказва, че ко-

гато се молим и правим връзка с Божественото Съзнание, ТО 

винаги отговаря на молитвите ни и те се материализират 

като решение на някакъв проблем. 

Така че посрещнете проблемите си, веднага щом възник-

нат. Ако имате директни насоки от Христос или Божестве-

ното Съзнание да поемете определен курс на действие и сте 

напълно сигурен, че са правилни, последвайте ги. После наб-

людавайте как ще дойде избавлението, ако сте успели да пре-

махнете всичките си страхове и разчитате изцяло на НЕГО-

ВАТА закрила, докато преминавате през някакви трудности. 

Христос се върна при нас в началото на това хилядолетие, 

за да спре нашето въртене в кръг. Четете Писмата му, за да 

разберете какво всъщност ни казва в тях – всичко е СЪЗНА-

НИЕ, въведено във видимо проявление чрез вяра и молитви. 

Надявам се, че това ще ви помогне. Не предприемайте 

никакви действия, ако са предизвикани от страх и паника – 

ще бъдат погрешни! 
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Какво ще кажете за хомосексуализма? 
 

Доколкото знам, Исус никога не е говорил за хомосексу-

ализма, а и от Писмата е трудно да се разбере каква е по-

зицията на Христос по темата. 

 

Думите на Исус са съвсем ясни: „Не съдете, за да не бъ-

дете съдени“. Той самият е показвал с действията си, че се е 

придържал към това, което е проповядвал – не е съдил не-

щастната жена, хваната в прелюбодеяние, а я е спасил от си-

гурна смърт чрез пребиване с камъни. 

Христос възприема света като съвсем прост и естествен 

ход на сътворението да индивидуализира Божественото Съз-

нание в отделни личности. Той ги описва като същества, зат-

ворени в капсулата на егото – електромагнитните импулси, 

които са ни дадени, за да гарантират оцеляването ни, но и ни 

причиняват много проблеми, болка и тъга, когато направля-

ват изцяло нашите неконтролируеми желания. Той е наясно, 

че се опитваме да овладеем егото си, за да можем да живеем 

в мир със себе си, с другите хора и със света.  

Христос ни даде прекрасно послание, в което казва, че 

сексът трябва да се практикува само с искрена любов. Пояс-

нява, че негодуванието и враждебността са изключително 

вредни за партньорите, защото така един на друг понижават 

вибрациите на съзнанието си, които обменят по време на 

сношение, а това ще доведе до някакво заболяване. 

Ако някой чувства, че е естествено направляван да 

обича представител на собствения си пол и желае сексуална 

връзка с него, не бива да бъде съден. Христос би казал: 

„Опитвайте се да се противопоставяте единствено на секс, 

който не е изцяло задвижван от истинска Любов“. 
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Още един отговор на същия въпрос: 

 

Независимо дали е гей или лесбийка, всеки човек прите-

жава дух и животът му е труден, защото се опитва да открие 

своя път към истинското просветление.  

Христос не споменава хомосексуалността, защото в него-

вото съзнание няма грях, нито правилно и грешно, а само За-

кона на Любовта. Въпросите, които идват от ограничените ни 

човешки умове, не го касаят. Той казва, че се спуска възможно 

най-близо до нашето земно ниво на духовни вибрации, за да 

разбере какви са най-тежките ни проблеми и да ни предложи 

решения. Но пък никога не ни е задължавал да правим или да 

не правим нещо. Посочва грешките ни и последиците от тях 

само за да ни помогне да осъзнаем как нарушаваме Закона на 

Любовта. Правим го и чрез отношението си към хомосексуа-

листите, защото всеки трябва да живее в съответствие с това, 

което възприема като правилно за себе си. Винаги трябва да 

помним обаче, че за половия акт, включително и за хомосек-

суалния, Законът на Любовта е от първостепенно значение.  

Тогава ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС е: какви са отношенията 

между хомосексуалистите – любящи, деликатни, грижовни, 

закрилящи, отзивчиви, подкрепящи, нежни, великодушни, 

любезни? Защото не е толкова важно какво правят телата им, 

а дали духът им е ангажиран само с обич, почтеност и истина. 

Хората трябва да открият своите собствени физически 

стандарти и да се придържат към тях. Всеки има специфична 

гледна точка в различните етапи от живота си и може да даде 

най-доброто от себе си само според знанията и уменията си 

в настоящия момент. Не съществува: „Не прави това“, а 

само: „Направи каквото смяташ за правилно в момента и го 

направи със съвършена любов.“ 
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Какво мислите за Архангел Михаил? 
 

Имам един много важен за мен въпрос, който не ми дава 

мира. Произведенията на Ейшейана Дийн57 и науката Кий-

лонтика58 изглеждат много истински, а и съответстващи 

на Писмата на Христос и неговите отговори на интернет 

страницата ви. Но срещам голямо противоречие за Архан-

гел Михаил. Последователите на Кийлонтиката го възпри-

емат като паднал ангел и твърдят, че ползата да го слу-

шаме и следваме е само привидна, защото той всъщност ни 

подвежда, като ни дава изкривена информация. 

Бих се радвал да чуя мнението ви, тъй като в момента 

съм доста объркан и се чудя дали да използвам помощта му 

при защита. Лично аз смятам, че съществува реален и фал-

шив Архангел Михаил, т.е. някое лице или група може да се 

представи за „Архангел Михаил“. Като цяло все още се ко-

лебая за това, както и за истинността на Кийлонтиката. 

Имам амулет – тахионов59медальон за защита, но сега 

се чудя дали да го нося. Смята се, че той е щитът на Ми-

лорд Михаил („Подареният Ни Негов Щит“60). Безопасно 

ли е да се носи? Ще навреди ли на моето ДНК? 

 

Щастлива съм, че с удоволствие четете „Писмата на 

Христос“. Задавате въпроса си на „Исус“, но отговорът вед-

нага изскочи в ума ми, тъй като преди няколко години Хрис-

тос вече се е изказвал по темата. 

                                                 
57 Ейшейана Дийн – автор, свързан с Ню Ейдж. 
58 Кийлонтика – ново учение за съзиданието и връзката между наука и 

духовност, енергия и съзнание, светлина и звук. 
59 Тахион – елементарна частица, за която се твърди, че се движи по бързо 

от светлината и е носител на универсалната космична енергия. 
60 Вярвания, разпространявани от Ню Ейдж.  
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Трябва да споделя, че когато за първи път влезе във 

връзка с мен, той най-напред освободи съзнанието ми от 

всички вярвания и мнения, свързани с религията, които бях 

натрупала от Англиканското учение и по време на Римока-

толическото си образование. В резултат от много изпепеля-

ващи преживявания, станах пълен агностик. Винаги съм 

чувствала, че това е било ръководено от Христос, за да може 

умът ми да се пречисти изцяло и да се отвори, за да получи 

неговата истина. 

През годините постоянно бях насочвана да съзерцавам 

простотата на формите на живот, които проявяват такова уди-

вително сходство помежду си по толкова много начини – из-

питват едни и същи нужди и зад всяка една от тях стои уни-

версалното, вечно и Любещо Интелигентно Съзнание (Хрис-

тос го е наричал „Отец“, когато е бил на Земята като Исус), 

индивидуализирано чрез Собственото си творение и задово-

ляващо всички негови потребности. Затова той ни съветва, че 

трябва само да поискаме (дори понякога да е няколко пъти) и 

молитвите ни ще получат отговор. Например замислете се, че 

когато има суша и хората заедно издигнат гласове към Бога, 

може да последват наводнения. Вероятно сте чували и за така 

наречените чудеса, след като някой искрено се е молил за из-

целение или спасение от смъртна опасност. 

Толкова е лесно да се повярва в учението на Христос, 

тъй като то се вписва в цялата система от научни знания, ко-

ито вече сме натрупали. Ако сте УСВОИЛИ Писмо 1 и него-

вия разказ за това, което e научил за „Бога“ в пустинята, вече 

знаете, че една от характеристиките на „Отца“, присъстваща 

в телата ни, е всестранна защита. Можете да го разберете и 

като прочетете някой медицински учебник. Всяка живот-

ворна дейност в организма (системи и органи) включва за-

щитни процеси, които по най-правилния начин съхраняват 
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целостта и функциите му, осигуряват му прехрана и способ-

ност да разсъждава за нещата наоколо. Това доказва, че как-

вото и да стои зад творението, в основата на нашата същност 

и структура, то е дълбоко загрижено за безопасността ни! 

Толкова много хора (както и аз самата) биха могли да споде-

лят за някакво чудотворно спасение както в по-тежки, така и 

в по-незначителни случаи. 

Вярвам само в Божественото съзнание и в нищо друго. 

Благодарение на тази вяра Христос успя да продиктува Пис-

мата си на една много стара, 80-годишна жена, която нямаше 

никакви познания как да ги разпространява. После, стъпка 

по стъпка, те бяха представени напълно безплатно на хората 

по широкия свят, а скоро би трябвало да бъдат преведени на 

5 езика61. И тази възрастна дама не е направила нищо друго, 

освен да премине през портала, който се бе отворил пред 

идеята за популяризиране на Христовото знание. 

Вярвам в Христос, защото е идвал при мен многократно 

и е правил необикновени неща, с които е доказвал присъст-

вието си и на които аз не бях единствен свидетел. Вярвам в 

него, защото знаех твърде малко, а той ме научи на всичко. 

И това, което ми предаваше, винаги е било с ясен смисъл и в 

съответствие със знанието, което ние, хората от нормалния 

свят, вече имаме. Прекрасно и уникално! 

Христос никога не ми е споменавал, че би било пра-

вилно да се обръщам за помощ към други Същества. Дори 

когато говори за духовните постижения на Мохамед като за 

сходни с неговите собствени, той не съветва мюсюлманите 

да призовават пророка си. Казва, че ще помага на хората, ко-

ито четат Писмата му, защото така се създава връзка между 

тяхното и неговото Христово Съзнание. Но пък би било 

редно в някакъв момент това да се прекрати, тъй като всеки 

                                                 
61 До 2018 г. книгата „Писмата на Христос“ е преведена на 12 езика и 

разпространена на 5 континента. 
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от нас трябва да направи своята лична и уникална линия за 

контакт с Отца, Божественото съзнание. Няма как да постиг-

нем Просветление и да се освободим от останките на човеш-

ките си характеристики, ако упорито използваме някого 

(или нещо) като патерица62. 

Сигурен ли сте, че Архангел Михаил съществува и че е 

паднал ангел? Нима не знаете, че светът е пълен с хора с ис-

терично въображение, които се опитват да привлекат към 

себе си други с подобни наклонности? Единствено желани-

ето за сензации може да породи подобни истории. 

Има само две неща, на които можете да се доверите и 

разчитате напълно – видимия свят и невероятната Интели-

гентна Любов в и зад творението, която познава вашите 

нужди и ги удовлетворява; която ви осигурява всичко необ-

ходимо, за да не унищожите цялата Му дейност в невиди-

мото със своите негативни мисли и съмнения. Можете да до-

кажете това сам за себе си. Ако допуснете съзнанието ви да 

е негативно, ще осуетите Божествените отговори на молит-

вите си, но вашата последователна и непоколебима вяра ще 

потвърди, че Творецът ни чува и обича, че проявява дълбока 

загриженост за нас, въпреки че не е индивидуализирания 

Бог, седящ на трона си някъде във висините. Представата ни 

за универсалния Създател е лична за всеки, но Той е наясно 

от какво се нуждаем и го удовлетворява много бързо, ако не 

се съмняваме. Не трябва да подхранваме никакви мисли, ко-

ито не идват директно от Божественото Съзнание. 

Надявам се, че съм успяла да ви помогна да се отървете 

завинаги от този страх, роден от вашето въображение. 

                                                 
62 „Знайте, че моето Съзнание е винаги с вас и имате незабавен достъп 

до мен, когато ме призовете. Нека това ви дава утеха, но не и да ви служи 

като патерица. Аз съм само вашият портал към собственото ви просвет-

ление и собственото ви издигане в Христовото Съзнание.“ – „Писмата 

на Христос“, Писмо 7. 
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Какво е мнението ви за Дева Мария? 
 

Бях католик, дълбоко привързан към Дева Мария. Чувс-

твах, че като жена тя би разбрала по-добре проблемите 

ми. Какво мислите за това? 

 

Аз самата бях обучавана в католически манастир 11 г., 

но през цялото време, докато бях във връзка с Христос и по-

лучавах неговите послания, той никога не посочи майка си 

като източник на святост или мъдрост. Спускаше се до моето 

ниво на съзнание, винаги силно мотивиран да ми предаде 

Истината за Съществуването, за да може един ден да я спо-

деля с другите. Не ми е говорил и за бъдещето, освен когато 

предупреждаваше, че предстоят тежки времена и ние се 

нуждаем от неговото учение за Законите на Съществува-

нето, за да оцелеем след сътресенията. 

Знам, че някои хора споделят за съобщения от Дева 

Мария, но не бих могла да ги коментирам, тъй като се ин-

тересувам само от това, за което знам, че е абсолютна Ис-

тина и Реалност. 
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Какво мислите за Първото причастие? 
 

Аз съм самотна майка на 9-годишна дъщеря. Силно съм 

привлечена от „Писмата на Христос“ и копнея за връзка с 

Всемирното Съзнание. Знам, че се нуждая от това. Чувст-

вам, че съм на Пътя, който Бог-Отец е предначертал за мен. 

Дъщеря ми искаше да получи Първо причастие в като-

лическата вяра, която моята фамилия винаги е изповяд-

вала, но тъй като вече приемам една по-различна концепция 

за Извора, за моя ИЗТОЧНИК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, ре-

ших, че не бива да продължава религиозното си обучение. 

Много ми се иска да ѝ предам този нов начин на разбиране 

на Бога – като Божествено Съзнание. Все пак съм разтре-

вожена, защото разбирам, че тя е много малка и решени-

ето ми силно я натъжи. Бих желала моят Учител Исус да 

предаде съобщение чрез своя Писар, което да насочи и 

двете ни към правилното решение. 

 

Чувствам, че както винаги отговорът идва от Христос и е 

изпълнен с чиста любов. Твоята дъщеря е дошла на този свят 

със свой собствен път, който да следва и който е създаден в 

предишния ѝ живот, когато вярата в католическата църква е 

била дълбоко вкоренена в съзнанието ѝ. С опитите си да ѝ я 

отнемеш против волята ѝ, би могла да ѝ причиниш сериозни 

щети, да създадеш у нея силно негодувание и да вгорчиш не-

винните ѝ детски убеждения. Позволи ѝ да постъпи както же-

лае и ѝ дай своето любещо разбиране и подкрепа. 

Когато си била млада и твърдо си вярвала в нещо, ти си 

преминавала с радост през всяка своя опитност, свързана с 

него. Твоите убеждения вече са се променили и сега можеш 

да видиш по-ясно реалността на съществуването, но това не 
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означава, че дъщеря ти е готова да се лиши от своите. Подк-

репяй я във всичко и го прави с усмивка и любов. Придър-

жай се към настоящите си прозрения и ги споделяй с нея, 

когато доловиш, че Духът – Божественото Съзнание – ра-

боти чрез теб и твоя живот. Говори ѝ с обич и радост, но не 

се опитвай да я променяш. Когато в младия ум на дъщеря ти 

започнат да изникват въпроси, а разбирането ѝ – постепенно 

да се променя, тя ще дойде при теб за напътствия и ще ги чуе 

с благодарност. 

Бъди в мир. Всеки път, когато изпитваш съмнения, нап-

рави нещо ЛЮБЕЩО, но не принуждавай другите да вършат 

това, което ти смяташ, че трябва да вършат. Искрено те поз-

дравявам, че ми зададе този въпрос. Ти си в моето съзнание 

и си подкрепяна от моята Любов. 

Остани в мир и любов, обичано дете! 
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Католицизмът ще рухне ли скоро? 
 

Очаквате ли, че католицизмът скоро ще пропадне за-

ради огромните си престъпления срещу човечеството – ин-

квизицията, кръстоносните походи и т.н.? Дори и в наши 

дни, макар и зад не толкова пагубни маски, все пак можем 

да наречем членовете на неговата йерархия лицемери. Във 

всеки случай, освен че се облагодетелстват с имущество и 

вещи, те продължават да увековечават една фалшива вяра, 

която ни отдалечава от Бога и контролира душите ни… 

Очаквам това да се случи, макар да съм наясно, че така 

проявявам омраза, а може би и някакво нечестиво желание 

за отмъщение. 

 

Докато четях думите ви, усещах как Христос ви се ус-

михва с любов, защото все още не сте разбрали от Писмата 

му, че духовният начин все пак не е човешки начин. Те са 

съвсем различни. 

Абсолютно нищо не може да застраши католицизма и 

неговото съществуване ще продължава толкова дълго, кол-

кото дълго хората намират утеха в него. Когато почувстват, 

че църквите не са в състояние да им осигурят истински кон-

такт с Божественото Съзнание (Бога), те ще се разбунтуват, 

което ще доведе до затварянето на вратите им. Когато хората 

по целия свят оттеглят подкрепата си към него, католициз-

мът вече няма да е същият. 

Не забравяйте, че Христос казва съвършено ясно: „Не 

съдете, за да не бъдете съдени“ и „Простете и опростени ще 

бъдете“. Това не са съвети от вида „Бъдете добри“, а са ос-

новани изцяло на научни факти от сътворението. Всичко, ко-

ето мислите, казвате и правите, е електромагнитно – магне-

тизмът го връща обратно към вас, но не като наказание, а 
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като отговор, притежаващ същото естество, каквото сте съз-

дали първоначално със своите действия. 

Очевидно все още притежавате някои внушени религи-

озни идеи. Ще можете да се отървете от тях само ако четете 

„Писмата на Христос“ бавно и осъзнато, ден след ден. В 

крайна сметка ще се освободите от католицизма и ще започ-

нете да възприемате живота от по-духовна гледна точка.
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Исус казвал ли е тези нелюбещи думи? 
 

Интересува ме какво мислите за следните притчи на 

Исус: „…защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъ-

щеря от майка й, и снаха от свекърва й. И врагове на човека 

са неговите домашни. Който обича баща или майка повече 

от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря 

повече от Мене, не е достоен за Мене“. И после продължава: 

„И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята 

Му стояха вън и искаха да приказват с Него. […] Рече: коя е 

майка Ми, и кои са братята Ми? И като посочи с ръка на 

учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя“. А 

когато един от учениците му го е помолил да му позволи да 

погребе баща си, Исус му е казал: „върви след Мене, и остави 

мъртвите да погребат своите мъртъвци“. Не се съмнявам в 

неговото учение, но все пак не разбирам смисъла на тези 

думи, още повече че звучат толкова нелюбещи… 

 

Когато е бил на Земята, Исус често е бил прагматичен и 

ироничен. Попадали ли сте някога на семейства, разделени 

от различните си религиозни вярвания, толкова силно неп-

реодолими, колкото и реалните словесни обиди и грубо от-

ношение? Във всеки случай нито един от тези цитати не е 

споменат в „Писмата на Христос“, така че не мога да гаран-

тирам, че Исус наистина ги е казал.
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Исус Христос ходил ли е в Индия? 
 

Според определени „биографични факти“ от живота 

на Исус, които дават някои източни течения, той е бил в 

Индия. От това би трябвало да се подразбира, че като те-

хен ученик е възприел именно техните идеи (вероятно като 

опит за „подсилване“ на легитимността им). Вярно ли е? 

 

На първо място трябва да отбележа, че цялата история 

на Исус се движи около неговия конфликт с еврейските ли-

дери. Той бил местен човек, живеел по свой собствен начин 

и не се възприемал като типичен представител на средната 

класа. Неговото битие му е позволило да разбере напълно 

реалните материални и духовни нужди на евреите, за да 

може след просветлението си да говори правдиво за тях. Ако 

беше ходил в Индия и се беше върнал да проповядва, наро-

дът никога нямаше да го приеме, а религиозните лидери са 

щели просто да го прогонят. 

Истината е, че Исус започнал съзнателния си живот като 

бунтар и свободомислещ човек, който отказвал да приеме 

традиционния юдейски Бог. Никога не е следвал каквото и 

да било еврейско учение, дори есейското, и точно затова е 

бил просветлен. Изпитвал дълбоки чувства на универсална 

любов, но заради свободолюбивия си дух не е бил привързан 

към определена жена и не се е женил. 

Преди Христос да започне да ми диктува Писмата си и да 

ги отпечатва в съзнанието ми, аз си седях пред компютъра без 

определена цел и се чудех какво ли е правил Исус през 20-те 

години, липсващи в Евангелията. И тогава чух гласът му да 

казва нещо, което ми се стори невероятно, но абсолютно 

правдоподобно: „Няма никакви свидетелства за моята мла-

дост, защото няма какво хубаво да се напише за този период. 
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Бях бунтар и не исках да се обвързвам с търговия или друга 

подобна дейност…“ Ако разсъждаваме върху думите му с от-

ворен ум, ще осъзнаем, че носят в себе си най-дълбок смисъл. 

Трябва също да обърнем внимание, че никъде в Новия Завет 

не се споменава Исус да е получил просветление в пустинята. 

Защо? Защото евреите го наричат Божий Син, а Божият Син 

не би трябвало да се нуждае от просветление. 

Надявам се да съм ви била полезна. Бъдете сигурни, че 

Исус не е ходил в Индия.
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Как да тълкуваме кръщението на Исус? 
 

Бихме ли могли да разглеждаме кръщението на Исус 

като отричане от егото и приемане на Божественото 

Съзнание (или Бог), което може да направи всеки човек, ко-

гато стане пълнолетен? Благодаря! 

 

Разбира се. Когато Исус е вървял към река Йордан, за да 

бъде кръстен от Йоан, той размишлявал върху предишното си 

поведение и взел решение да го промени. Може да се каже, че 

е възнамерявал да се опита да преодолее егото си, за да стане 

по-добър и по-малко себелюбив човек. Но тогава не е търсел 

Божественото Съзнание, тъй като не знаел, че съществува. 

Всичко, което е искал да направи в онзи момент, е да бъде 

кръстен, като знак, че е решил да промени поведението си. 

Спускането на Божественото Съзнание в ума и тялото 

му е било върховно просветление и е напълно ясно, че е ста-

нало, защото през целия си живот Исус: 

 отхвърлял юдейската религия и нейния Бог; 

 обичал пламенно хората и искал да ги освободи от стра-

данията им; 

 горещо копнеел да престане да предизвиква заядливи 

спорове за религията и да използва по-ползотворно вро-

дената си интелигентност. 

Всичко това е обяснено съвсем разбираемо в Писмо 1. 

Затова хората трябва да осъзнаят, че просветлението му 

не е било „гръм от ясно небе“, а изпълнение на един Духовен 

Закон на Съществуването; напълно естествен изход след дъ-

лъг период от време, в който той искал да докаже, че юдейс-

кият Йехова е само мит, и да даде на човечеството Истината, 

която ще им помогне да преодолеят нещастието си. 
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Не можем да твърдим обаче, че ако се опитваме да пре-

одолеем егото си, ще бъдем просветлени по същия начин. Не 

можем и не трябва да правим тайнството на неговото прежи-

вяване, а да го разглеждаме като изпълнение на Духовен За-

кон и да осъзнаем, че страстните ни копнежи в крайна сметка 

ще се проявят в живота ни. Не бива да превръщаме подобни 

духовни случаи в символ на каквото и да е, а да ги разбираме 

ясно и да се учим от тях.
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Какво е „празненства с безусловна любов”? 
 

Какво има предвид Христос с „малки празненства с бе-

зусловна любов“63? 

 

Много се радвам, че ме попитахте за това изречение и се 

надявам да разпространите отговора ми, защото чувствам, че 

ми бе даден от Христос. 

Не е достатъчно просто да говорите за безусловна любов – 

поканете група Христови последователи на чаша чай на Небето 

и пояснете, че трябва да мислите, говорите и действате единст-

вено с безусловна любов; да живеете с нея, докато сте заедно. 

Много е важно да сте абсолютно честни през цялото време, да 

не изричате нито малка, нито голяма лъжа, в противен случай 

каквото и да казвате или правите, остава без никаква стойност. 

Ако някой прецени, че всичко това е непосилно за него, по-

добре да не идва или да напусне празненството. 

А какво е безусловна любов? Тя е грижа и добронамере-

ност (и топлота, ако е възможно) към някого, без значение 

колко е обидил или наранил вас или друг човек. Тя е да оби-

чате хората, защото техните души са произлезли от Божест-

веното, да разбирате, че все пак понякога грешат от незнание 

и това да предизвиква у вас състрадание. Не трябва да до-

пускате никаква критика, отхвърляне или презрение, да се 

присмивате или унижавате друг човек, без значение какво е 

направил. Нужно е единствено да проявите желание да се 

помолите за него и да му простите. 

Ако разберете напълно какво всъщност представлява бе-

зусловната любов, празненството ще се състои. И тогава 

трябва да осъзнаете, че сте на път да създадете истински не-

                                                 
63 Из Послание от 2014 г. 
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бесни обстоятелства за всички вас. Облечете се добре, зане-

сете специална храна, превърнете срещата в прекрасно пре-

живяване. Това е вашата По-висша Визия. Така ще можете да 

разберете как ще се чувствате, докато СЪЗНАТЕЛНО РАЗП-

РОСТРАНЯВАТЕ ЛЮБОВ. НАСЛАЖДАВАТЕ ЛИ СЕ? 

АКО ВИ Е ТРУДНО В НАЧАЛОТО, ТРЯБВА ДА ВЯРВАТЕ, 

ЧЕ С ПОВЕЧЕ ПРАКТИКА ЩЕ СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ.
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Как да привлечем вниманието на християните? 
 

Присъединих се към една прекрасна група хора от мес-

тните християнски църкви. Аз съм англикан, някои са като-

лици, включително и пенсионирани свещеници. Срещаме се, 

за да медитираме. Разказвал съм на всички за книгата, за-

щото за мен тя е Второто пришествие на Христос. Как 

бих могъл да привлека тяхното внимание, без да злепоста-

вям свещениците? 

 

Чудесно е, че медитирате хармонично с хора от раз-

лични религиозни групи, но сте напълно прав да смятате, че 

трябва да бъдете много внимателен как представяте книгата 

пред тях. Ако отново говорите за „Писмата на Христос“, съз-

нанието им ще издигне защитна стена, с която ще се сблъс-

кате. Най-добрият начин да я преодолеете, е да ги насърчите 

да мислят сами. 

Ще се опитам да ви ОПИША КАКВО БИХ ИМ КА-

ЗАЛА на ваше място, но моля ви, не го приемайте като нещо, 

което настоявам да направите, а като мнение, от което мо-

жете да извлечете помощ, ако то хармонира със собствените 

ви възприятия. Тези въпроси ще размърдат умовете им, ще 

предизвикат безпокойство и несигурност, а вероятно и же-

лание да отговорят: 

 Хрумвало ли ви е някога, че християнството е „замра-

зило“ личността на Исус в неговата 30-годишна възраст 

и преди повече от 2000 г.? Не е ли капсулиран в палес-

тинската си народност и индивидуалност, описани в 

Евангелията, без никакъв намек, че след смъртта си е 

претърпял огромни промени в личността и характера, 

заемайки мястото си на Божи Син? 
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 Ако наистина вярваме, че същият този Исус сега „ца-

рува“ като Син на Бога, че е достъпен за хората и е в 

състояние да им помогне да намерят изход от тежкия си 

живот, не е ли съвсем естествено за такава Забележи-

телна Личност да се почувства безкрайно разочарован, 

докато наблюдава бъркотията, която са създали за себе 

си и планетата си? Можете ли да си представите, че не 

би намерил някакви средства, чрез които да се свърже с 

тях, за да ги предупреди, че наближава време за равнос-

метка и време да понесат последствията от действията 

си? Не би ли се опитал да им обясни много ясно какво 

спешно трябва да направят, за да спасят себе си и плане-

тата си? Някой вярва ли наистина, че нашият Създател 

ще остави милиони хора на такава ужасна съдба? Къде е 

съчувствието, което Исус е проявявал на Земята, и дали 

сега той е по-малко състрадателен или по-скоро, като 

Божи Син, е повече? 

 Може би е време да си зададем въпроса, вече с по-об-

ширните си познания за материалния свят, наистина ли 

искаме все още да се придържаме към размислите и 

предположенията от Никейския събор, формулирали 

християнската догма преди много столетия? 

 Не трябва ли да се запитаме: възможно ли е Христос да 

е намерил начин да предаде Посланията си към нас? Или 

умовете ни са толкова промити и пропити от християн-

ската догма още от детството, че се страхуваме да слу-

шаме или приемем такава вероятност? Нима вярващите 

се боят, че ще обидят Христос, ако се усъмнят във ва-

лидността на Никейския събор или в тезата за „спасение 

чрез кръвта на агнеца“?  

Не трябва ли да приемем, че ако общоприетите канали 

(хората, които са били подложени на такова промиване на 

умовете) не биха могли да получат абсолютната Истина от 
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Духовно Същество, то тогава не е ли възможно Христос да 

е способен да избере един силно отворен дух, агностик, мо-

щен и ясен приемател, притежаващ необходимите качества 

да бъде напълно просветлен за Истината на Съществува-

нето, който да приеме цялото знание, когато настъпи точ-

ното време светът да се сдобие с него? Какъв брилянтен 

план! Но скептиците ще се присмиват…  

Има ли вероятност мисловността на този възприемчив 

ум да е по-малко егоистична, а възрастта му (получих ду-

мите му на 81 г.) – внимателно подбрана, което да предиз-

вика хората да се запитат: как е възможно 320 страници ду-

ховно-научно, логично и задълбочено познание да бъдат на-

писани съвършено ясно и убедително само за 14 месеца от 

толкова възрастен дух (който на 93 г. продължава да работи 

в служба на Христос)? Възможно ли е Христос все пак да е 

намерил начин да достигне до нас, за да ни учи, а ние все 

още да отказваме да повярваме? 

Надявам се това да ви помогне. Предлагам ви да се обър-

нете и към Христос, да го помолите за напътствия и за най-

добрия начин, по който да ги използвате.
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