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Посвещение 

Писмата в тази книга бяха получени през 2000 година и несъмнено 

съдържат най-голямата истина, давана някога на света от Христос. 

Аз, Христовият Писар, през 1958 година дълбоко копнеех и го-

рещо се молех да разбера истинското естество на Бога (бях загубила 

изцяло вярата си в „Бога” на християнската църква). След двего-

дишни интензивни молитви, през 1961-а, започнах да получавам за-

ветните отговори, очевидно от Създателя, и окончателно се убедих, 

че съществува напълно реален и достъпен Източник на Сътворение, 

но нямах никаква представа каква е неговата същност или форма. 

В крайна сметка през 1966 година Христос ме посети напълно 

неочаквано. Говори с мен около час, а две седмици по-късно ме из-

виси до Космичното Съзнание. След това преживяване станах лечи-

тел и започнах да получавам едно висше духовно учение, което след 

неговата поява лесно можех да приема и разбера. 

През 1975 година той ме допусна до тайните на истинското ес-

тество и форма на това, което наричаме „Бог”. По-късно започна да 

разкрива връзката между Духа и „материята”, причината да притежа-

ваме Его и неговата роля да ни въвлича в злодеяния, които Църквата 

нарича „прегрешения“. 

През 1998-а получих мощно послание от Христос, в което ми каза, 

че ще ми продиктува под формата на Писма цялото знание, което ми 

беше дал през моите тридесет и три години обучение. И въпреки че 

копнеех да започнем веднага, точният момент дойде през 2000 година, 

когато първите изречения от Писмо 1 се появиха ясно в ума ми. Те 

предават неговото мощно и истинно Послание към човечеството. 

Истинският Христос, който се намира във високите духовни изме-

рения и е посветен да помага на хората да променят мислите и идеите 

си в такива, които ще им донесат здраве, щастие и благоденствие, не е 

написал нито дума, която може да бъде свързана със старите христи-

янски вярвания. Той ни приканва да затворим мисловно вратите на 

християнството и да отворим умовете и сърцата си, за да получим тези 

възхитителни Послания, които ни разкриват какво можем да постиг-

нем в живота си, ако сме готови да четем, да действаме с безусловна 

вяра в неговите съвети и да молим за помощ, когато е необходимо. 

Навсякъде по света хората започнаха да следват това забележи-

телно Христово учение и споделят, че животът им се е променил и те 

са намерили здраве, щастие и удовлетворение на нуждите си. 
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Христос ме инструктира да остана анонимна, за да дам възмож-

ност на читателите да приемат, че думите в тези Писма идват от него. 

Поиска също да ги публикувам безплатно в интернет. Сега те се из-

дават и като книга, за да може хората да ги носят със себе си, да сфор-

мират групи и заедно да ги обсъждат. 

 

Тази книга ще се окаже великолепна благословия за всички, кои-

то могат да прочетат и заобичат „Писмата на Христос“. 

 

Христовият Писар 

специално за българското издание  

на „Писмата на Христос” 

 



Предисловие 

7 

Предисловие 

Най-напред бих искала да обясня защо използвам псевдонима 

„Христовият Писар“ вместо истинското си име. 

Докато получавах тези ПИСМА, не съм се съмнявала нито за миг, 

че те идват от Христос. Причините да съм толкова сигурна описах в 

кратката си автобиография1. По същото време ми беше ясно казано 

да не говоря за себе си, защото ПИСМАТА НА ХРИСТОС трябва да 

бъдат представени самостоятелно. Читателите сами трябва да преце-

нят дали думите в тях са истина или ги усещат фалшиви. Записах 

това, което ми беше предадено, и се опитвам да го предоставя за об-

ществено разглеждане, а какво ще се случи после, си остава между 

хората и Христовото Съзнание. 

В ПИСМАТА си Христос обеща, че те ще установят връзка 

между неговото съзнание и съзнанието на читателя, което ще му по-

могне да разбере дълбокия смисъл, скрит зад думите. Много хора 

споделят, че са почувствали този контакт и получават приливи на 

прозрения. 

Затова, точно както името на секретаря не е важно при сключване 

на бизнес сделка, така и моята самоличност не е от значение. Това, 

което наистина е важно, е дали читателят може да усети, че Писмата 

са дело на автентичния Христос, издигнал се в духовното съзнание 

до самите портали на Всемирното Равновесие, но същевременно за-

пазил индивидуалността си, за да остане свързан със света на инди-

видуалностите. 

 

На второ място, изказаха се противоречиви мнения относно, на 

места, необичайното форматиране на текстовете в ПИСМАТА. Бих 

искала да поясня, че когато Христос отпечатваше в ума ми словесни 

описания или картини от събития, които е преживявал, до известна 

степен и аз чувствах неговите емоции тогава и трябваше да ги пре-

създам с думи. Връщайки се във вибрациите на онези времена, той ги 

предаваше и в моето съзнание и нямаше начин текстовете да бъдат с 

обикновен шрифт или просто с курсив2. Затова често, когато през ума 

ми минаваше ново прекрасно прозрение, аз се чудех как мога да го 

                                                 
1 „Моето духовно пътуване“, Автобиография на Христовия Писар, Издателство 

„Христовият Път“, 2016 

 Вид полегат, полуръкописен печатарски шрифт.
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пресъздам върху страниците. Ще разберете какво имам предвид, до-

като ги четете. 

И така, за да подчертая някои твърдения с мощен заряд, прелели 

се от Христовия ум в моя, използвах курсив, получерен шрифт и 

главни букви. Появиха се оплаквания, че нестандартното формати-

ране пречи на лекотата на четене. Точно това е целта. Писмата не са 

предназначени за четене – върху тях трябва да се РАЗСЪЖДАВА, 

което означава, че се налага да се спрете на думите с различно фор-

матиране и да ПОМИСЛИТЕ какво означават. 

Винаги помнете, че когато Христос се свързва с вашата човешка 

интелигентност, той ви предава истини, далеч по-необятни от прежи-

вяванията ви на този свят. Трябва да проникнете в измерението на без-

крайността, за да се опитате да разберете какво ви казва. Затова, дори 

да прекарате половин час в разсъждения върху един абзац със странно 

форматиране, той е добре оползотворен, ако умът ви постепенно се от-

варя за нови възможности, отвъд сегашния ви начин на мислене. 

И докато извисявате съзнанието си към Христовото, ако помо-

лите за просветление, то със сигурност ще ви бъде дадено. Не е за-

дължително решението да дойде веднага, вероятно ще избухне в ума 

ви, когато най-малко го очаквате. Тогава ще ЗНАЕТЕ: „ДА, ТАКА E! 

ТОВА Е ПРАВИЛНИЯТ ОТГОВОР!”
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Въведение 

Христос казва: 

„Дойдох да поправя грешните тълкувания на учението, 

което ви дадох, когато бях известен като „Исус“ 

преди две хиляди години в Палестина.“ 

Казва още: „Тъй като хората са на прага на световна криза с неиз-

мерим мащаб, жизненоважно за вашето оцеляване е аз, Христос, да 

достигна до всички, които ще чуят. Не знаете много за истинските про-

цеси на сътворение, в които самите вие играете съществена роля. На-

ложително е да ги разберете достатъчно, защото това ще ви позволи да 

започнете да прилагате една по-висша визия за цялото човечество. 

Не е възможно моето духовно съзнание да приеме човешка 

форма; за да мога да говоря директно с вас, пречистих и подготвих 

възприемчив и покорен ум, който да получи Истината и да я пресъз-

даде с думи. Тя е моят Писар.“ 

 

Христовият Писар: Преди да прочетете Писмата, може би искате 

да знаете как се постига това духовно предаване на съобщения от съз-

нание в съзнание. 

Подготовката ми да стана писар на Христос започна преди чети-

ридесет години, когато се натъкнах на сериозни затруднения в рабо-

тата си като фермер. Тогава бях ревностна християнка и когато го по-

молих за помощ, един неочаквано мощен отговор ме накара да пре-

разгледам и отхвърля всички религиозни догми. Получих просветле-

ние, което ме поведе към нови направления в работата и обучението 

ми; започнах бизнес, който беше свързан с човешки ресурси и който 

процъфтяваше. В продължение на седем години се радвах на успех и 

бях много щастлива. За да израсна в духовното си разбиране, по-

късно преминах през различни травматизиращи и драматични чо-

вешки преживявания и след много страдания и болезнено научени 

уроци, успях да ги превъзмогна душевно. 

Една вечер, в отговор на молитвата ми за напътствия, присъстви-

ето на Христос стана реалност и той ми даде неоспоримо доказател-

ство за идентичността си. Говори с мен около час, като изпращаше 

мощни вълни на Космична Любов през тялото ми, и описа накратко 

това, което би трябвало да науча и в крайна сметка – да постигна. Две 

седмици по-късно ме преведе през едно надхвърлящо представите ми 
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преживяване на Съзнателно Единение с „Бога“, след което станах ле-

чител и средство за някои мигновени изцеления.  

Между 1966 и 1978 година, във важни моменти от живота ми и в 

отговор на моите въпроси, Христос ме запозна с духовно-научните 

принципи, които сега обяснява в Писмата си. Една нощ през 1975-а по-

лучих видения за събития в периода от 1983-а до 1994-а, които се сбъд-

наха до едно. Отново ми беше казано, че в бъдеще ми предстои работа. 

В крайна сметка, след много и различни перипетии, винаги об-

лекчавани от силната ми връзка с Христос и от моите задълбочаващи 

се познания и лични преживявания на „Първопричината“, попаднах 

в настоящия си дом. Вече двадесет години живея тук все по-уеди-

нено, понякога в ясен и близък контакт с него, друг път оставена сама 

да укрепвам вярата и търпението си в периоди на духовна суша. През 

последните четири години бях преведена през умствено-емоцио-

нално пречистване, вследствие на което постигнах целта си – вътре-

шен покой и радост. 

Христос ме подложи на постепенен, но много ясно изразен про-

цес на усъвършенстване. Когато се освободих изцяло от собственото 

си „Аз“ и вече бях достатъчно предразположена и възприемчива, Гла-

сът се зае да ми диктува и Писмата започнаха да се оформят. 

 

Тези Писма са изцяло дело на Христос. В тях няма заемки от 

друга литература, макар че през последните години някои автори не-

съмнено са получили своите вдъхновени прозрения от Истината, ко-

ято неговото съзнание излъчва. 

Всички, които са в хармония с Христовото Съзнание, са щедро 

благословени. Аз съм просто „Христовият Писар“ и нищо повече.
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Писмо 1 

Аз, ХРИСТОС, използвам тази възможност да говоря директно с ВАС. 

Дойдох да поправя грешните тълкувания на учението, 

което ви дадох, когато бях известен като „Исус“ 

преди две хиляди години в Палестина3. 

Думите записва жена, която през последните четиридесет години 

беше достатъчно духовно чувствителна и отдадена, за да ги приеме и 

да действа според тях. 

Тези ПИСМА СА ИСТИНА. 

Те надхвърлят всички религиозни доктрини по света. 

-- Тези ПИСМА ще ви ОСВОБОДЯТ. 

Те са предназначени за хора, които търсят смисъла на съществу-

ването, целта на живота, силата да се изправят пред житейските проб-

леми на ежедневието и да издържат на изпитания, болести и отчая-

ния. Те са вдъхновение за всички, които се стремят към по-дълбоко 

духовно осъзнаване. Може да се каже, че моите Писма са МАГИС-

ТЪРСКА ПРОГРАМА за онези, които са готови да поемат по пътя, 

който аз следвах, докато бях на Земята в Палестина. 

Може би се съмнявате в думите ми, но докато четете тези стра-

ници и вниквате във фактите за съществуването и произхода на лич-

ността, които ви разкривам, ще осъзнаете, че такава истина би могла 

да дойде само от най-висшия източник. Ако ви е трудно да я разбе-

рете, трябва да медитирате върху всяка прочетена страница и така 

смисълът постепенно ще проникне в съзнанието ви, защото тези 

ПИСМА са връзка между вашето и моето трансцедентално съзнание. 

Подходете към ТЯХ напълно свободни от идеи, убеждения и пред-

разсъдъци, като малки деца, преди да им бъдат втълпени човешки вяр-

вания. Отворете за мен своя необременен и търсещ ум и аз ще го из-

пълня с истинско съкровище – най-висшето познание. Щом го усвоите, 

то ще облекчи бремето на ежедневието ви и ще ви отведе в „зелени па-

сища от най-ярка светлина“ – изобилие, радост, възторг и удовлетворя-

ване на нуждите. Ще откриете какво е да бъдете щедро благословени с 

всичко, което съществува отвъд сегашните ви човешки разбирания. 

                                                 
3 „Палестина по времето на Исус“ – от момента на завладяването ѝ от Помпей през 63 

г. пр. н. е. е била разделена на шест административни региона, управлявани от Рим: 

Юдея, Самаритания, Галилея и т.н. Исус Христос практически е проповядвал във всеки 

един от тях и областта се упоменава под общото ѝ наименование – Палестина. 
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Изпращам тези ПИСМА до хората по целия свят. Докато ги четете, 

вие ще почувствате моето състрадание и любов и ще осъзнаете, че вашите 

ежедневни житейски борби никога не са били предназначени за вас. Няма 

да се налага да изпитвате болка и стрес, когато разберете, усвоите и ре-

довно практикувате ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО. 

 

ЦЕЛТА НА ПИСМАТА 

Тези Писма са предназначени да донесат просветление по целия 

свят, да дадат възможност на човечеството да изгради НОВО СЪЗ-

НАНИЕ през следващите две хиляди години. Тези ПИСМА са семе-

ната на бъдещата духовна еволюция на човешкия род. 

Обърнете внимание: духовната еволюция на „човешкото съз-

нание“ води до умствено и физическо развитие във вашия личен 

и обществен живот и ви носи все по-хармонично състояние на 

благоденствие. 

Ако ви е трудно да повярвате, помислете за изминалите две хи-

ляди години и вижте какво е постигнато откакто за последно лично 

говорих с хората. Има тенденция за постепенно развитие на братс-

ката любов, която постоянно проповядвах на евреите. Когато бях на 

Земята, нямаше такива хуманитарни организации, каквито 

имате днес. Амбицията, алчността и задоволяването на собстве-

ните нужди и желания се смятаха за напълно нормални. Братската 

любов се срещаше рядко дори сред евреите, чиито пророци поколе-

ния наред ги увещаваха да обичат ближния както себе си. 

Като разви способността си да изпитва братска любов, чове-

чеството направи живота си по-приятен и спокоен, като го из-

пълни с взаимно внимание, любезност, доброта; като създаде бол-

ници и организации за закрила на децата и грижа за възрастните, 

движения за защита на човешките права и още много други инс-

титуции, посветени на подобряване състоянието на хората. 

Всичко това се е породило в сърцата и умовете на онези, които 

искрено са се вслушали в моите първоначални проповеди в Па-

лестина, с които призовавах към братска любов и състрадание 

към ближния. 

Тази духовна грижа и братска любов получиха огромен тласък 

през 19 век, когато моите думи се проповядваха с нов устрем и искре-

ност от амвоните и се приемаха с радост от сериозни и почтени енори-

аши. По онова време проповедниците и паствата бяха разпространени 

навсякъде по света. Шабатът наистина се приемаше като ден за по-

чивка, в който мислите на повечето християни се извисяваха за контакт 
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с Божията сила. Това прекъсване на обичайните задължения и за-

нимания по цялата планета означаваше, че двадесет и четирича-

совото издигане на „съзнателните мисли“ към Божествената Съ-

зидателна Сила пораждаше редовно и мощно „човешко-Божест-

вено“ съзнание, подкрепящо и обединяващо човешките животи. 

Колективните молитви привличаха Божествената Сила в съзна-

нието и преживяванията на хората, което директно водеше до 

растеж и развитие във всеки аспект от тяхното съществуване. 

Въпреки това хората все още не знаеха как умствено да насочват 

Божествената Сила в духовни, а не в „его“ канали на съзидание. 

Така разрастването на „колективното съзнание“ доведе до „лоши“ ре-

зултати, възникващи от „силата на егото“, както и до „добри“, поро-

дени от „духовното съзнание“ на вдъхновените и просветлените. 

ВАЖНО: ЗАТОВА……… дойдох изрично, за да ви обяс-

ня……… един жизненоважен факт за съществуването. Моля, 

прочетете го внимателно: 

*Вашето лично съзнание носи пълна отговорност за всичко, ко-

ето получавате в живота и преживяванията си. Вашето лично съзна-

ние е това, което ви носи добро или зло.* 

*Вашето подсъзнание носи силно отпечатани, но скрити спомени 

за стари травми и емоции от минали прераждания, които може да из-

ригнат и да повлияят на сегашното ви съзнание.* 

*Вашите специфични и пламенни молитви за някакво облекче-

ние може да бъдат изпълнени, но това няма да ви бъде много полезно 

в дългосрочен план, ако умът и сърцето ви продължават да дейст-

ват в нарушение на Всемирните Закони на ЛЮБОВТА и сте пос-

тоянно критично настроени.* 

 

Всемирните Закони на Съществуването касаят САМО „дей-

ността на съзнанието”......... и са прецизни и неотклонни......... Те 

НЕ са награди или наказания от „Бога“. Повтарям: те не са „НА-

КАЗАНИЯ ОТ БОГА“, а касаят „Причинния фактор на Съзна-

нието“, който привлича/магнетизира електрически частици, 

като по този начин ги свързва заедно и ги проявява в света като 

външно-видими солидни форми и преживявания. 

ВАЖНО: Понякога чрез молитвите си хората установяват силна 

връзка с БОЖЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ във и зад цялото творение. 

Тя откликва и скоро дейността ѝ се проявява като необходими по-

добрения в личния и обществения им живот. Някой дори може да въз-

кликне: „Това е чудо!“ Но в дългосрочен план състоянието на Лич-
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ното или Националното съзнание отново ще се върне към предиш-

ните си преживявания и ще предизвика същите негативни въз-

действия върху здравето или делата им, както и преди. 

Не е възможно да внесете трайни промени в живота си, ако не 

промените съзнанието си. Затова винаги трябва да се молите и да се 

стремите да постигнете безусловна Любов, защото в 20 век умстве-

ните ви способности надминаха духовното ви развитие. 

Учените смятат, че могат да обяснят произхода на творението и 

да го припишат на някаква случайност. Като пряк резултат от това 

хората изоставиха морала и започнаха изцяло да се отдават на свое-

волия. Така задвижиха нова вълна от заплахи по Земята, тъй 

като създадоха нова форма на „световно его-съзнание“, в дирек-

тно противодействие с ЕСТЕСТВОТО на Божественото – БЕ-

ЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ. Човешкото съзнание блокира притока 

на Божественото. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: все по-нарастващите зловещи фан-

тазии на неколцина, които биха останали локално ограничени 

преди век, днес са се превърнали в 

ЗАРАЗНА УМСТВЕНА ИНФЕКЦИЯ, 

възвеличавана в литературата, филмите и театъра, 

разпространявана по цялата планета и създаваща световно „Човешко 

Съзнание“ подобно на тяхното – сексуални изстъпления, извраще-

ния и насилие. 

Тази УМСТВЕНА ИНФЕКЦИЯ най-напред се проявява като 

егоцентричен начин на живот и технически приспособления, които 

предизвикват сериозни здравословни проблеми, климатични про-

мени, слаба реколта, влошаване на състоянието на околната среда, 

изчезване на биологични видове и масово изтребление на хора. 

В човешката личност Умствената Инфекция се проявява като 

умопомрачително и разрушително поведение, употреба на нарко-

тици, отвратителна жестокост и поквара, гангстерски операции и сек-

суални изстъпления. Така магнатите от развлекателната и медийната 

индустрия създадоха порочен кръг от злостни и извратени мисли и 

действия. Целта – да се завладее егоцентричният обществен интерес.  

Телевизията и киното се превърнаха в новата Библия за чо-

вешко поведение. 

Лични трагедии, които човечеството не познаваше преди век, 

днес се разпространяват широко, a хората се страхуват дори да ходят 

по улиците. Домакинствата са барикадирани зад високи стени; семей-

ните и социалните проблеми се обсъждат в редовни публични дебати. 

И така се увековечава сагата за човешкото нещастие. 
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Това е ЗВЯРЪТ, който дебне по вашите земи и подхранва 

миазма от мръсотия в невинни умове. 

**Тя ще бъде увековечавана, докато моето Христово Познание 

не бъде признато, прието и прилагано от повечето хора по Земята. 

Защото то ще ви покаже как да се върнете на правилния ПЪТ НА 

ЖИВОТА, за да започнете да създавате това съществуване, за което 

наистина копнеете.** 

Тъй като съм безусловна ЛЮБОВ, аз говоря ИСТИНАТА, за 

която много просветлени умове подозират, но която се отхвърля 

от духовно слепите – за момента. 

/////Казвам това не за да ви заплашвам или наказвам, а за да 

ви предупредя за източника на всички неописуеми ужаси, които 

ежедневно изпълват вашите вестници и телевизионни екрани.///// 

**Единствено любовта ми към цялото човечество ме принуж-

дава да слизам през различни нива на съзнание, за да стигна до изме-

рението на земната поквара и да ви предупредя какви са нейните пос-

ледствия в настоящия ви живот.** 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ – ВАЖНО: Чудите се откъде се взе 

вирусът на СПИН, който атакува вашия скъпоценен механизъм за са-

мозащита – имунната система – и способността ви да се възпроизвеж-

дате? Ако бъде оставен да се разпространява свободно и не бъде 

овладян – не с лекарства, а с ДУХОВНО ОСЪЗНАВАНЕ, – виру-

сът ще заличи непредпазливите. Просветлените ще избегнат този 

и други капани на съществуването. 

 

Събудете се! Осъзнайте се! Вашите собствени мощни „им-

пулси на съзнание“ са жизнени импулси. Те са силно съзидателни 

електромагнитни импулси! Когато са от злостно – насилствено – 

агресивно – смъртоносно естество, те излъчват електрически час-

тици със злостно, насилствено, агресивно, смъртоносно СЪЗНА-

НИЕ, което приема форма на болестотворни вируси във въздуха, раз-

пространяващи се от един невинен човек на друг. 

 

Всичко, което се ражда и подхранва в болния ум, в крайна 

сметка се проявява във физическия свят. Това не е наказание от 

„Бога“, както може би ви учат в църквите, а НАУЧЕН ФАКТ ЗА СЪ-

ЩЕСТВУВАНЕТО. Затова за всички духовно ориентирани хора е 

абсолютно неотложно да оставят настрана „инфантилните“ си фан-

тазии, за да могат да възприемат ясно ИСТИНАТА за творението и 

съществуването. 

 



Писмата на Христос 

16 

Моето ПОСЛАНИЕ към всички ЦЪРКВИ 

Аз, Христос, дойдох изрично, за да разкрия истината за произ-

хода на „човешката личност“. Ще обясня точно как и защо ви е 

била дадена тази естествено вродена склонност към своеволия и кон-

тролиращо желание за самозащита и задоволяване на собствените 

нужди. Това не е грях, а част от естествения съзидателен процес.  

Няма „наказание“ свише! Хората сами привличат към себе си 

своите наказания, като умишлено и злонамерено упражняват „Силата 

на Егото“ си. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Затова, точно както някои учеб-

ници стават излишни, когато човешкият ум открива и усвоява 

по-напреднали научни знания, така и сегашната форма на „Хрис-

тиянството“, изградена върху фалшиви доктрини, съсредото-

чени около моето разпятие, трябва да бъде оставена да умре от 

естествена смърт. 

ВАЖНО: Настоящата световна криза, която предизвиква 

нов разпад на Международното право и полага основите на бъде-

щия глобален тероризъм, ясно показва, че нито една религия по 

Земята не притежава необходимите знания и ефективни ръко-

водни умения, за да предизвика промени в човешките мисловни 

модели, които пряко ще доведат до мир и благоденствие. 

ИСТИНСКИЯТ ДУХОВЕН ВОДАЧ ще бъде способен да по-

каже на паството си как и защо съвременното мислене е причинило 

бедствията и ужасите, които са били създадени в „съзнанието“ и едва 

сега започват да се проявяват сред вас в различни форми – епидемии, 

земетресения, наводнения, глад, войни, революции и други трагедии. 

Бъдете сигурни, че нито една злина, която спохожда Земята, не е 

„природно бедствие“! Всичко, което е вредно за вашето съвършено 

благополучие, най-напред възниква в „човешкото ви съзнание“, а 

после се проявява в преживяванията ви в световен мащаб. 

Това се опитвах да кажа на евреите, докато бях на Земята, и 

ПЛАКАХ, когато те се разсмяха и отказаха да ми повярват. На-

рекоха ме безумец. 

Нека църквите не допускат същата грешка! 

Тъй като замират, закостенели в ритуали и догми, и техните све-

щеници и пастори са неспособни да отговорят на нарастващите ду-

ховни нужди на хората, които пламенно търсят Истината, църквите 

се изпразват. Ако искат да просъществуват, трябва да загърбят 

различията си и смирено да се съгласят, че вдъхновението неви-

наги идва на Земята по приемлив за тях начин. Трябва да пом-

нят, че аз, Христос, също не бях приемлив за евреите. Трябва да 
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останат с отворени умове и сърца, за да получат всичко, което инту-

итивно усещат като По-висша Истина от тази, към която се придър-

жат в момента…, и да изоставят старите вярвания, които позволиха 

на ЗВЯРА да обсеби човешката мисъл. 

Молете се искрено, с цялата си душа, ум и сърце, за истинско 

просветление, вместо да преповтаряте стари и фалшиви убеждения. 

Събудете се и приемете, че тези ритуали и овехтели вярвания не от-

говарят на думите ми към човечеството, когато обещах, че ще пос-

тигнете „по-велики неща от мен“. 

Междувременно, докато получите истинско просветление (след 

много медитация и молитви), проповядвайте, проявявайте и изживявайте 

БРАТСКА ЛЮБОВ 

с цялата сила на душата, сърцето и ума си, 

минута след минута, ден след ден. 

Защото, за да се бори с глобалните разрушителни сили на съзна-

нието, човечеството трябва да положи всички усилия бързо да пре-

мине към следващия етап от своето развитие. 

 

СПЕШНА НУЖДА ОТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ 

Трябва да бъде широко разпространено и прието, че съществува ПО-

ВИСША ВИЗИЯ, която да се стремите да прилагате в ежедневието си. 

Само ако я достигнете, физическият свят ще бъде спасен от 

масово унищожение. 

Без визия за себе си или за света не може да има духовна еволю-

ция или да постигнете това, за което най-силно копнеете. 

В момента възприемате живота си като изпълнен с лишения и из-

питания. Тези убеждения са шокиращо изобразявани и подсилвани от 

вашите екрани и по-късно ви причиняват страданията, които сте се 

надявали, че никога няма да изпитате. Ето защо, за да се спасите от 

собственото си безумие, изразявано чрез медиите и телевизиите, „чо-

вешкото съзнание“ трябва БЪРЗО да се издигне и да види това, което 

аз видях в пустинята – 

Реалността на Любовта във и зад цялото съществуване. 

ВАЖНО: Когато тази велика истина бъде възприета и сърдечно 

призната, Реалността на Любовта ще започне да се проявява по 

много различни начини във всяко живо творение и околната среда. А 

преживяването на изобилие и радост ще укрепи съзнанието на изоби-

лие и радост. И така ще бъде задвижена духовна спирала на все 

по-възвишен и удивителен живот. 

Когато разберете напълно ИСТИНСКОТО естество на своето 

„Същество“, ще преминете на следващото стъпало от духовното си 
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развитие и ще въведете в действие нова и благословена форма на чо-

вешки стремежи и лични преживявания. За да постигнете тези цели, 

първо трябва да добиете представа 

КАКВО сте и КОИ сте. 

Защото един нов и важен въпрос вече навлиза в съзнанието на 

хората: „Кой съм аз всъщност зад образа, който представям пред 

света? Какво е необходимо, за да бъда ИСТИНСКИ?” 

На тези страници отговарям на въпроса: „Кои сте вие всъщност 

на всяко ниво от своето същество”. И ако можете да приемете като 

собствени насоки в ежедневието всичко, което разбрах по време 

на моите шестседмични преживявания в пустинята, в крайна 

сметка и вие ще станете ЦЯЛОСТНИ и ИСТИНСКИ, както аз 

станах ЦЯЛОСТЕН И ИСТИНСКИ, преди да започна своето слу-

жение – да лекувам и проповядвам. 

Тъй като в момента само малцина се смятат за ЦЯЛОСТНИ, със 

сигурност трябва да признаете, че е абсолютно необходимо и неот-

ложно да проникна в умовете ви, за да ви насоча към нов начин на 

мислене и нови чувства. Тази промяна в съзнанието ще ви въведе в 

Божествена хармония с Реалността, ще внесе по-добри условия на 

живот и ще ви даде повече сигурност. Но за да мога да „реконструи-

рам“ съзнанието ви, първо трябва да ви убедя, а вие – да приемете, че 

хората не бяха готови да получат голяма част от учението, което про-

повядвах в Палестина. 

Обърнете внимание, че въпросът „защо няма писмени свидетел-

ства за моята младост?” никога не е бил поставян публично. Каква е 

истинската причина за такъв сериозен пропуск? 

Също толкова важно: въпреки че след кръщението си прекарах 

шест седмици в пустинята и след това преживяване се превърнах в 

УЧИТЕЛ и ЛЕЧИТЕЛ, нито един автор дори не се е опитал да 

опише какво всъщност се е случило тогава, освен че „съм бил изку-

шен от дявола“, „бил съм с дивите зверове“ и „ангелите са били с 

мен“. Няма и най-малък „намек“ какво е станало с мен в пусти-

нята, което би ми позволило да се върна в градове и села и да обявя: 

„Божието Царство е вътре във вас!“, и да говоря в синагогите с та-

къв авторитет, че еврейските старейшини да се слисат. 

Истината за моето човешко състояние беше потулена с общото 

съгласие на учениците ми, за да се придаде по-голяма достоверност 

на моята предполагаема „Божественост“ и служение. 

Според това, което се твърди за мен в евангелията, съм бил 

„единствен Син на Бога“, защо тогава често наричах себе си „Син чо-
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вешки“? Нарочно се изразявах така, за да противодействам на преоб-

ладаващите вярвания в моята „божественост“ и да внуша на хората, 

че съм със същия физически произход като техния. Исках да разбе-

рат, че моите способности биха могли да станат и техни, но само ако 

имат моето знание и следват моите насоки за правилно мислене и 

правилни действия. 

Около моята земна личност и ДУХОВНО СЪЗНАНИЕ въз-

никнаха толкова много митове, че е време хората да се отърват 

от тях колкото е възможно по-пълно, защото те пречат на духов-

ното им развитие. 

Вие, които сте били индоктринирани с религиозни учения, 

трябва да се опитате да разберете, че когато са описвали живота ми в 

евангелията, моите ученици са включили само личните си спомени, 

които подкрепят напълно разказите им за „свръхестествените“ ми 

дела. Добавени са и много чужди изказвания за мен, направени през 

тридесетте години след смъртта ми. 

След такъв период от време и неизбежното разкрасяване на ис-

тината как биха могли да напишат достоверна „биография“ за мен и 

какво всъщност се е случило... или правилно да обяснят моите истински 

духовни възприятия, които породиха думите и „чудесата“ ми? Един-

единствен човек би могъл да представи всичко, както е било, и това съм 

аз. Следователно тези Писма ще ви разкрият моята Истина такава, как-

вато нито един страничен наблюдател не би могъл да предаде, незави-

симо колко добре смята, че е разбрал моя начин на мислене. 

(Ето защо повече от четиридесет години умът на моя писар бе 

методично пречистван от всички ортодоксални учения и системата за 

комуникация помежду ни бе усъвършенствана.) 

Ако моята Истина, изложена в тези Писма, се различава от мно-

жеството описания във вашия Нов завет, трябва ли заради това да 

бъде поставяна под съмнение или да бъде отхвърляна? 

Затова снижавам съзнанието си за кратко, толкова близо до ва-

шето ниво, колкото е необходимо, за да опиша живота и учението си 

отпреди две хиляди години. 

 

МОЕТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА 

Най-напред трябва да подчертая, че животът и личността ми са 

бегло споменати в книгата „Юдейски древности“, написана от Йосиф4 

за римския губернатор и представена на римския император. Той отбе-

лязва накратко, че Исус, който се е опитвал да свали управлението, реда 

                                                 
4 Йосиф Флавий – античен римски историк и писател с еврейски произход.  
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и законите на римляните, е бил наказан и разпнат. Твърди се, че Йосиф 

споменава друг Исус, но това не е вярно. Аз, който по-късно станах 

ХРИСТОС и извърших така наречените „чудеса“ на изцеление и мате-

риализиране, бях този бунтовник. Но не бях „подстрекател“; не подтик-

вах умишлено хората да се противопоставят на римляните и да наруша-

ват реда и законите им. Бунтувах се срещу съществуващите еврейски 

традиции, защото след моя шестседмичен престой в пустинята видях 

по-добър начин на мислене и по-добър начин на живот и се опитах 

да предам това знание на съгражданите си, но без особен успех. 

Важно е да разберете, че натискът на общественото мнение оказ-

ваше сериозно влияние на моите последователи. Макар наистина да 

вярваха, че съм донесъл послание за „спасяване на душите“ на евреите 

и че съм Месията, „Божият син“, те също така бяха част от света и се 

опитваха да се впишат в него по възможно най-добрия начин. Затова, 

въпреки че познаваха острите ми реакции към юдейските убеждения, 

не искаха да се откажат напълно от Стария завет, защото той поддър-

жаше и обединяваше евреите през цялата им история. За да запазят 

всичко, което смятаха за ценно в старата си религиозна доктрина, те се 

въздържаха от каквото и да е описание на „личността“ ми. 

Моите ученици и Павел създадоха собствена система от „све-

щени вярвания“ според това, което искаха да съхранят от живота 

и учението ми. Проповядваха и утвърждаваха само идеите, които 

смятаха за ценни за хората – и евреи, и езичници – към момента 

и за в бъдеще. Следователно извличаха само онова, което биха 

могли да използват, и пропускаха повечето от – както ги наричах 

– „тайните на Божието Царство“, защото така и никога не ги раз-

браха, нито ги смятаха за желателни при създаването на ново възп-

риятие за „Божественото“, за „Отца“. 

За да запазят еврейското вярване в „спасението от наказание 

за греховете“ чрез жертвоприношения в храма, „личността на 

Исус“ беше приета като „върховната“ жертва, платила с разпъ-

ването си човешките грехове. 

По онова време такова убеждение служеше на много цели: да-

ваше основателна и героична причина за смъртта ми на кръста; до-

казваше на хората, че аз съм „Божият Син“, изпълнил конкретна ми-

сия в самия край на живота си; беше голяма утеха за евреите, когато 

римляните разрушиха Храма им, и привлече много нови привърже-

ници на християнството. 

Повечето еврейски и езически секти тогава не вярваха в живота 

след смъртта, затова за тях беше огромна утеха да чуят, че „Исус 

Христос“ е преодолял смъртта и е запазил тялото си. Според голяма 
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част от човешкото мислене по онова време живот без тяло беше не-

възможен, следователно живот след смъртта можеше да означава 

единствено възкресение на тялото. 

Но това убеждение също така поддържаше името ми постоянно 

живо в умовете на хората. Аз бях „историческата фигура“, която 

храбро загина, за да гарантира, че те ще бъдат освободени от всичките 

си страхове от ада и вечните мъки – ако вярваха в „мен“, можеха да 

бъдат „свободни“. 

Само защото „името“ ми беше запазено живо и до днес, сега мога 

да дойда при вас и да ви дам ИСТИНАТА, която преди две хиляди 

години толкова силно копнеех да споделя с хората. 

 

РАННИ ГОДИНИ и ПРЕЖИВЯВАНИЯТА МИ В ПУСТИНЯТА 

Роден съм в Палестина. Майка ми беше убедена, че ще бъда Месия. 

За разлика от общоприетите вярвания, аз не бях свято дете. Ко-

гато на дванадесет години бях отведен в храма, за да може главните 

свещеници да преценят дали съм годен да започна Еврейско Религи-

озно Обучение, бях отхвърлен като твърде своеволен.  

Крайно разочарована, майка ми ме върна у дома и се постара да 

ме възпита в набожността, която винаги е определяла нейното собст-

вено поведение. А това беше непосилна задача, защото преди всичко 

бях непокорен индивидуалист; негодувах срещу нейните напътствия 

и опитите ѝ да ме дисциплинира. 

Като младеж станах неуправляем – истински бунтар! Отхвър-

лях нейната непоколебима преданост към еврейската вяра и тради-

ции и предпочитах да се надсмивам над лицемерната набожност. 

Отказвах да науча занаят, защото щеше да ме вкара в рутина, и из-

бирах да се смесвам с всякакви хора, дори и от по-бедните класи – 

пиех с тях, познавах проститутки, обичах да говоря, да споря, да се 

смея и да лентяйствам. Когато се нуждаех от пари, за ден-два се 

хващах на работа на лозята или някъде другаде, където ми плащаха 

достатъчно, за да ям и да пия, и ми осигуряваха свободното време, 

за което копнеех. 

Въпреки всичките си недостатъци като човешко същество, сво-

ите нехайни, лекомислени и лениви нагласи, своеволието и егоцент-

ричната си решителност да правя каквото искам независимо от мне-

нието на околните, аз бях и дълбоко загрижен за хората. И бях силно 

емоционален. На съвременен език бихте ме нарекли „свръхчувс-

твителен“ и „свръхемоционален“. Сърцето ми беше изпълнено с 

топлота, състрадание и съпричастност. Силно се разстройвах, ко-

гато виждах болести, скръб и бедност. Бях ревностен застъпник 



Писмата на Христос 

22 

на онези, които наричате „онеправдани“. Бях общителен, живеех 

с хората в дух на приятелство – изслушвах неволите им, разбирах 

ги и се грижех за тях. 

Важно е да знаете моя истински произход и младежки характерис-

тики, защото в крайна сметка те ме подтикнаха да се превърна в Христос. 

Това, което най-силно ненавиждах и срещу което се съпро-

тивлявах, беше мизерията – болестите и нищетата, които ме 

заобикаляха. 

Вбесявах се; разгневявах се гръмко и яростно, щом видех хора в 

дрипи, слаби и гладни, болни и сакати, но въпреки това безсърдечно 

насилвани от еврейските си лидери, обременявани с безсмислени тра-

диционни закони и ритуали, заплашвани с наказание от Йехова, ако 

не се подчиняват. Заявявах пред всеки, който би ме изслушал, че тези 

бедни хора страдат достатъчно и без да бъдат потискани с нелепи 

мерки, ограничаващи техните удоволствия. Какъв беше смисълът на 

живота изобщо, ако не бяхме родени, за да бъдем щастливи? 

Отказвах да повярвам в „праведния“ Бог от еврейските традиции. 

Предупрежденията на библейските пророци за „възмездието и гнева“ 

на Йехова ме отвращаваха. Хората все пак бяха човешки същества и 

следваха инстинктите на човешката си природа. Така или иначе бяха 

родени греховни, защо трябваше да бъдат упреквани и осъждани на 

живот в страдание и бедност, ако са нарушили Десетте Божии запо-

веди? Какъв беше смисълът на всичко това? 

За мен еврейската вяра представяше един нелогичен и жесток 

„Бог“ и аз не исках да имам нищо общо с „Него“. Струваше ми се, че 

ако такова „божество“ наистина съществува, човечеството е обречено 

на вечно нещастие. Простотата и свободата, които намирах на хълмо-

вете, равнините, езерата и планините, ободряваха духа ми и успокоя-

ваха гнева ми срещу юдейския Бог. Затова отказвах да повярвам и дума 

на това, което се опитваха да ме научат еврейските старейшини. 

Когато бях на около двадесет и пет години, нова серия от въпроси 

завладя мислите ми. При все по-честите ми самотни разходки из хъл-

мовете бунтарските ми нагласи бяха постепенно заменени от всепог-

лъщащ копнеж да узная и проумея истинското естество на ОНОВА, 

което несъмнено вдъхва живот и диша чрез творението. Тогава се за-

мислих за поведението си и видях каква болка е причинило то на 

майка ми и много други хора. Въпреки дълбокото ми състрадание 

към слабите и страдащите, моята бунтарска природа ме беше подтик-

вала към толкова безразсъдни и егоистични действия спрямо семейс-

твото ми. Изпълних се с безкрайна любов към тях и се разбунтувах 

също толкова силно срещу собственото си поведение в миналото. 
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Бях чувал да се говори за Йоан Кръстител и работата му сред ев-

реите, които идваха да слушат проповедите му чак от Йерусалим. Ре-

ших да отида при него, за да ме кръсти. 

По пътя към река Йордан се въодушевих при мисълта, че ще бъда 

кръстен и ще започна нов живот. Знаех, че въпреки необузданата си 

емоционалност имах остра интелигентност и дарба за задълбочени и 

впечатляващи дебати, които преди умишлено бях използвал за нега-

тивни цели, въвличайки хората в бурни спорове. Бях пилял талантите 

си в преследване на живот, изпълнен с безделие, своеволие и удовол-

ствие. В резултат бях изгубил уважението на другите, а и самоуваже-

нието си. За първи път това ми се стори недопустимо. Помислих си, 

че в бъдеще бих могъл и трябва да използвам по-добре вродените си 

дарби. Вместо просто да вдигам шум, вероятно бих могъл да намеря 

начин да облекча бремето на онези, към които изпитвах толкова дъл-

боко състрадание. Досега не бях помогнал почти с нищо на никого. 

 

МОЕТО КРЪЩЕНИЕ5 

Когато влязох във водите на река Йордан, за да бъда кръстен, не 

очаквах да почувствам нищо повече от облекчение, че поне веднъж 

съм направил правилна стъпка към промяна на поведението си. Пред-

полагах, че ще получа нова решимост да се прибера у дома и да удивя 

майка си и съседите с любезното си отношение към тях. 

 

Обаче онова, което всъщност се случи, когато Йоан ме 

кръсти, беше напълно различно от всичко, което някога съм смя-

тал за възможно. Усетих как огромна вълна от мощна енергия про-

никва в тялото ми. Буквално бях зашеметен. Докато излизах със за-

литане от водата, почувствах, че съзнанието ми е извисено по най-

невероятния начин. Огромен приток на сияйно щастие ме издигна до 

състояние на екстаз. Бях възхитен и усещах великолепна Светлина.  

Отдалечих се замаян от реката и вървях ли, вървях, без да знам 

накъде отивам. С невиждащи очи продължих нататък в пустинята. 

 

Моля, обърнете внимание! МОИТЕ ШЕСТ СЕДМИЦИ В ПУС-

ТИНЯТА бяха време на пълно вътрешно пречистване на човешкото ми 

съзнание. Старите ми нагласи, вярвания и предразсъдъци изчезнаха.  

                                                 
5 Ритуалът „кръщение с вода“ на Йоан Предтеча е свързан с вътрешно преобразя-

ване и покаяние. Евангелие на Лука, 3:16: „Йоан на всички отговори и рече: аз ви 

кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, Комуто не съм достоен да развържа 

ремъка на обущата: Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън.“ 
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Настъпи моментът да споделя с възприемчиви хора всичко, което 

почувствах, „видях“, осъзнах и разбрах в пустинята. (За да ви по-

могна да изоставите вековните въображаеми представи за библейско 

„божество“, ще избягвам да наричам „Бога“ с тази дума. Ще използ-

вам терминология, предназначена да разгърне умовете ви, за да при-

емете това, което „наистина е“ зад всяка земна форма, цвят, звук, емо-

ция и разбиране. Ако постоянствате с молитвите и медитациите си, 

тя ще става все по-значима за вас.) 

 

КАКВО ПОЧУВСТВАХ В ПУСТИНЯТА 

Бях издигнат във вътрешна сияйна светлина, почувствах се жив 

и изпълнен с невъобразима жизнена сила, радост и екстаз. Знаех без 

никакво съмнение, че ТАЗИ СИЛА e истинският Създател, дал съ-

ществуване на всичко сътворено. Великолепната вътрешна хармо-

ния, покоят и съвършеното удовлетворение, без нужда от нищо друго 

в този прекрасен момент, бяха самото естество на Реалността – Съзи-

дателната Сила, вдъхваща Живот на творението и съществуването. 

Какво „видях“, осъзнах и възприех в пустинята? 

Бях издигнат в друго измерение на съзнателно възприятие, което 

ми позволи да „видя” ИСТИНАТА за живота и съществуването. Видях 

ясно и неоспоримо кое в човешкото мислене е реално и кое – фалшиво. 

Осъзнах, че „Съзидателната Сила“, която преживявам, е без-

крайна, вечна, всемирна и изпълва цялото пространство, отвъд 

небето, земята, океаните и всички живи същества. Видях, че ТЯ 

e СИЛАТА НА УМА. 

Тя e „БОЖЕСТВЕНАТА СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА НА УМА“ 

навсякъде и във всичко. 

 

Разбрах, че човешкият ум произхожда от БОЖЕСТВЕНИЯ 

СЪЗИДАТЕЛЕН УМ, но в сравнение с него е само свещица на 

фона на слънцето. 

 

Понякога земното ми зрение беше дотолкова духовно изострено, 

че можех да виждам през скалите, пръстта и пясъка – изглеждаха ми 

като „малки блещукащи прашинки“. 

Осъзнах, че нищо не е истински твърдо! 

Когато имах съмнения, че това е възможно, 

промените в явлението спираха. Много по-късно открих, 

че ако мислите ми са наситени със силно УБЕЖДЕНИЕ, 

могат да повлияят на промените в „блещукащите прашинки“ 
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(които днес науката нарича електрически заредени частици), 

следователно – да предизвикат промени във външния вид 

на скалата или на това, което изучавах. 

Точно тогава осъзнах мощното въздействие на УБЕЖДЕНИЕТО 

или непоколебимата ВЯРА върху заобикалящата среда, когато се за-

яви команда или просто намерение. Още по-изумително беше отва-

рянето на ума ми, „космичното осъзнаване“, че това, на което ставах 

свидетел, наистина беше „Съзидателната сила“ на Самия Божест-

вен ум, видимо проявена в „блещукащите прашинки“. 

Нещо повече – човешкото мислене можеше сериозно да повлияе 

на външния им вид.  

Разбрах, че няма нищо твърдо във Вселената – всичко видимо е 

проявление на различно „състояние на съзнание“, което определя 

състава и формата на „блещукащите прашинки“. 

Затова всяка външна форма е израз на вътрешно съзнание. 

 

Разбрах ясно, че ЖИВОТ и СЪЗНАНИЕ са едно и също нещо. 

 

Невъзможно е да се каже: „Това е ЖИВОТ, а това – СЪЗНАНИЕ”. 

 

Съзнанието е Живот и Животът е Съзнание. „Съзидателната 

Сила“ и на двете е БОЖЕСТВЕНИЯТ ВСЕМИРЕН УМ зад, във и 

отвъд Вселената. 

 

Разбрах, че хората отдават най-голямо значение на индивидуал-

ността и формата. Те не са способни да си представят, че ум и инте-

лигентност биха могли да действат ефективно без посредничеството 

на индивидуална форма. Затова евреите си бяха създали мисловен об-

раз на грандиозно върховно същество, притежаващо всички положи-

телни и отрицателни човешки качества. Така за пророците беше въз-

можно да вярват и говорят за гнева, заплахите от наказания, болести 

и напасти, изпращани от Йехова в отговор на своеволията на хората. 

Осъзнах, че тези мисловни образи са митове. Те не са реални. 

Разбрах, че във всяко ниво на съществуване УМЪТ – проявата на 

интелигентност – е най-важният фактор, свързан със съзиданието и 

самия човек. Затова „Битие“ трябваше да бъде пренаписано: 

Преди съзиданието бе ВСЕМИРНИЯТ УМ – Съзидателната 

Сила във и зад самото творение. 

 

След като „видях“ толкова ясно и неоспоримо, че Съзидател-

ната сила на ВСЕМИРНИЯ УМ e навсякъде в безкрайната шир на 
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небето и активна във всяка земна форма, усетих порив да се огледам. 

Видях само едър пясък и скали. После изведнъж ми беше показана 

картина на красива земя, в която имаше всевъзможни растения и 

храсти, птици прелитаха от дърво на дърво и животни пасяха трева. 

Наблюдавах ги с изумление и „видях“, че всяко едно от тях – да, дори 

птицата и животното – всъщност е съставено от стотици групи безк-

райно малки единици (вашите съвременни учени ги наричат 

„клетки“), които работят непрестанно, в един напълно хармоничен 

дух на сътрудничество, за да изградят тъканта, различните органи на 

вътрешните системи и външния вид на завършеното живо същество. 

Дълго съзерцавах тази прекрасна дейност, въпреки че вре-

мето вече не беше от значение за мен. Докато се взирах съсредо-

точено, си мислех: „Кой би предположил, че под външната об-

вивка от козина, пера и кожа кипи такава интензивна дейност в 

малки групи единици, които работят заедно, за да дадат живот, 

форма, подхранване, изцеление, закрила и издръжливост на те-

лата на толкова много различни видове същества?“ 

Тази интелигентно извършвана РАБОТА привлече внимани-

ето ми. Осъзнах, че РАБОТАТА е неделима част от Дейността на 

Съзидателната Сила, от най-малката „единица“ (клетка) в живите 

системи до най-напредналото същество във Вселената – човека. И 

всички тези дейности в крайна сметка протичат под ръководството на 

Божествената Съзидателна Сила, в която са заложени плановете и 

моделите на творението. Видях, че тези планове и модели всъщност 

са „съзнателни форми“ и биха могли да се нарекат ДУМИ, тъй като 

всяка ДУМА означава много специална форма на „съзнание“. Така 

изначалната ДУМА в „Съзнанието на Съзидателната Сила“ се 

проявява във видимия свят. ДУМАТА, следователно „Моделът на 

Съзнание“, остава в БОЖЕСТВЕНИЯ СЪЗИДАТЕЛЕН УМ и се 

възпроизвежда непрестанно. 

Тогава можех да „видя“, че всичко във Вселената „живее, движи 

се и съществува“ в Съзидателната Сила на ВСЕМИРНИЯ УМ, 

който е безкраен и вечен и е единствената истинска Реалност зад 

проявленията на индивидуализираните форми. Изпитах дълбока 

признателност, че всяко нещо в света е извън и в същото време – 

вътре в НЕЯ. Възхитих се на цялата тайна дейност, която постоянно 

протича в живите същества, включително и в хората, и се чудех как 

тези безкрайно малки единици работят така интелигентно според 

конкретни планове, за да създадат безпогрешно съответната форма – 

ствол, листо, цвете, плод, насекомо, птица, животно, човешко тяло. 
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Тогава осъзнах още по-ясно, че „Съзидателната Сила“ е самият Из-

точник на всяка „интелигентна дейност“ във Вселената. И ако хо-

рата притежават интелигентност, то е само защото я черпят от „Все-

мирния Източник на Цялото Творение“. 

 

Освен това ми беше показано, че Божествената Съзидателна 

Сила винаги работи според определени съществени и точни прин-

ципи на изграждане. 

Беше ми показано, че също както човекът има ясни черти и точно 

определена „природа“, с които се представя пред света, така и СЪЗИ-

ДАТЕЛНАТА СИЛА притежава конкретно „Естество“ – отличи-

телни характеристики, които се разпознават отчетливо в начина, по 

който са създадени и поддържани всички живи организми – растения, 

животни, птици и хора. 

„Видях“, че тези „принципи“ и „характеристики“, ясно забеле-

жими в процеса на сътворение, са установени според неизменни ЗА-

КОНИ, направляващи цялото съществуване. ТЕ са толкова неделима 

част от живота, че никога не подлежат на съмнение. Те са неотклонни 

и последователни, но не биха съществували, ако нямаше Съзида-

телна Интелигентна Сила, проявяваща себе си чрез Вселената. 

Тези „принципи“ на сътворение, характеристиките на Самата Съ-

зидателната Сила, са следните (предавам ги в сегашно време, защото 

са вечни): 

1. „Естеството“ на „Съзидателната Сила“ е РАСТЕЖ. 

Всичко живо неизменно расте. РАСТЕЖЪТ е всемирна характе-

ристика, неотклонен принцип на съществуване. 

 

2. „Естеството“ на „Съзидателната Сила“ е ХРАНЕНЕ И 

ПОДХРАНВАНЕ. 

Храненето и Подхранването са типични и удивително организи-

рани процеси в телата, които са очевидни за този, който си направи 

труда да ги разгледа. Храненето е осигурено според индивидуалните 

предпочитания на всяко живо същество, а веществата се усвояват 

така, че да поддържат здравето и благоденствието му. Когато малкото 

се роди, млякото вече е на разположение в майката, готово да засити 

глада му – още един загадъчен принцип на съществуване, който не 

може да бъде отречен. 

Науката не е способна да обясни защо е възникнала такава слу-

чайна функция в организма, гарантираща оцеляването на видовете. 

Сама по себе си тя може да бъде разбрана, но не и причината за ней-

ната първоначална поява, нито движещата я сила. 
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3. „Естеството“ на „Съзидателната Сила“ е ИЗЦЕЛЕНИЕ. 

Изцелението е естествена характеристика на съществуване и естест-

вен „Процес на Усъвършенстване“, който гарантира индивидуалния ком-

форт. Но никой не може да обясни от какво е подтиквана тази дейност. 

 

4. „Естеството“ на „Съзидателната Сила“ е ЗАКРИЛА. 

Закрилата е неизменна характеристика на Съзидателната Сила и 

цялата ѝ привидно „чудодейна“ активност е насочена към осигуряване 

на защита. (Вашите съвременни медицински учебници описват раз-

личните системи на защита в телата ви, но в пустинята аз „видях“ ней-

ните характеристики, присъщи на Интелигентната Съзидателна Сила.) 

Докато наблюдавах с вдъхновение растенията, птиците и живот-

ните, разбрах как всяка тяхна „нужда от закрила“ е осигурена с любов 

и най-голямо внимание към детайла. 

 

5. „Закрилата“ се комбинира с другата динамична характе-

ристика – ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ. 

Тази характеристика е ясно видима в осигуряването на коса, ко-

зина и пера, за да се предпази кожата на живите същества и за да им 

се гарантира топлина в студа и охлаждане в жегата. Видях, че неж-

ните окончания на жизненоважните и чувствителни пръсти са подо-

баващо защитени с копита и нокти; че веждите предпазват очите от 

пот, клепачите и миглите – от прах и увреждания. Осъзнах, че живот-

ните, които привличат мухи, са снабдени с практични опашки, за да 

могат бързо да ги прогонват. 

Каква щастлива, жизнерадостна грижа и любов са изразени 

в такива дребни телесни особености, които изглеждат толкова 

малки и незначителни, но на практика имат съществен принос 

за комфорта на всички живи същества. Тези „луксозни атри-

бути“, добавени към основната физическа структура, очевидно са 

резултат от една Интелигентност, която е предвидила животът на 

творенията да бъде удобен и щастлив – без стреса, който биха из-

питвали, ако не ги притежаваха! 

Дори естествените функции са толкова интелигентно и удобно 

устроени, че предизвикват благодарност. И всичко е така грижливо 

скрито от поглед. Колко благословено и щастливо е човечеството да 

се роди в толкова удивително планиран и подсигурен с всичко необ-

ходимо живот! 
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Отново се изпълних с благодарност и бях издигнат във вътрешна 

златна светлина на възторжено удивление, защото сега „видях“, че ос-

вен освободени от стреса, живите същества са предопределени да из-

разяват изобилното любещо ЕСТЕСТВО на Съзидателната Сила. 

Затова са снабдени и с крайници – ръце, крака и пръсти, които им дават 

възможност да се движат, да тичат, да скачат и танцуват, за да проявя-

ват своите най-съкровени мисли и чувства. Дори усетих, че ако хората 

копнеят да разгърнат крила и да полетят и повярват с цялото си сърце, 

че са способни да го направят, в крайна сметка в тях ще започне да се 

развива нещо допълнително, което ще им позволи да летят. 

Именно в този момент на разбиране на ЕСТЕСТВОТО на „Все-

мирната Интелигентна Съзидателната Сила“ осъзнах напълно 

ЛЮБОВТА, ръководеща ДЕЛАТА ѝ. Докато размишлявах за НЕЯ, 

почувствах, че „майката“ в сътворението подхранва, закриля, задово-

лява нуждите и се опитва да насърчава изцеление в потомството. Това 

е дейността на ЛЮБОВТА. 

 

6. Присъщата характеристика на ЛЮБЕЩАТА ИНТЕЛИ-

ГЕНТНА СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА, която дава индивидуална 

форма и „същност“ на творението, е РАБОТА. 

Съзидателната Сила действа за нас, в нас и чрез нас и нейната 

„работа“ е винаги, винаги, винаги подтиквана от ЛЮБОВ. 

Това космично откровение ме изпълни с радост и удивление. В 

какъв прекрасен свят живеем! Това беше кулминацията на моето 

просветление и на цялостната ми представа за ИСТИНАТА за ИЗ-

ТОЧНИКА НА ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО. 

Вече бях „видял“ реалността на физическите тела, съставени от 

различни групи идентични, „безкрайно малки единици“, които рабо-

тят в дух на сътрудничество и хармония, за да изградят отделните им 

компоненти – от плътта, костите и кръвта до очите и косата. Единст-

вената разлика между тези групи е в типа работа, предопределена от 

общите им цели. Не е ли именно БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС ос-

новата и вдъхновението зад цялата тази интелигентна, целенасочена 

дейност в тялото, както и в човешкото поведение, когато хората ра-

ботят в синхрон, за да постигнат планирана цел? Тогава те черпят ин-

телигентност и намерение от Съзидателната Сила, но същевре-

менно колко различни са действията им, когато са заети със 

земни дела или обществени проекти, в които неизбежно възник-

ват спорове и разногласия.  

Получих осъзнаване за БЕЗКРАЙНАТА СИЛА на „Интелиген-

тното Съзидание“, винаги активно в творението и поддържащо ред, 
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сътрудничество, хармония и всекидневна продуктивност, ненадми-

ната от човека никога и никъде. 

 

7. Естеството на „Съзидателната Сила“ е ОЦЕЛЯВАНЕ. 

Оцеляването е безспорно най-удивителното обезпечение на 

всички живи същества, за да растат, да се лекуват от болести и нара-

нявания, да се хранят и да поддържат телата си здрави, да създават 

поколения и да гарантират запазването на вида си. Единствената ре-

алност, в която човечеството може да бъде напълно сигурно, е, че дей-

ността на Съзидателната Сила е последователна и методична, го-

дина след година. 

Слънцето, Луната и звездите остават по местата си в продълже-

ние на хилядолетия и беше доказано, че всички те следват свой собс-

твен път на движение – явление, което е част от голямата схема за 

оцеляване на творението. 

Ако това е така, тогава как е възможно вечният пламък на Любе-

щата Интелигентна Съзидателна Сила, скрит във всяко сътворено съ-

щество във Вселената, да не оцелее? Следователно този свят е само 

образ и подобие на скритите светове на Любещата Интелигентна Съ-

зидателна Сила отвъд вашето измерение. Реалността на целостта на 

творението е отвъд видимия ви свят. 

 

8. Присъща характеристика на Любещата Интелигентна Съ-

зидателна Сила е РИТЪМЪТ. 

Видях РИТЪМ в процесите, които протичат във физическия 

свят. Всичко е подчинено на сезони, които водят до растеж и разцвет на 

живота. Сезонът на растеж преминава в сезон на зреене, събиране на 

реколтата и семената, които гарантират оцеляването на растителните 

видове. После постепенно жизнеността им стихва и идва период на по-

чивка през зимата. Но нищо сътворено и живо не би могло да изчезне. 

Този ритъм се вижда ясно дори при женските видове живи съ-

щества. Във Вселената Слънцето и Луната проявяват същите ха-

рактеристики. 

Затова всичко в творението има своето време за поява и време 

за прибиране на реколтата. Следователно самият човек също е под-

ложен на приливи на растеж и успех и отливи на застой. 

 

9. Присъща характеристика на Любещата Интелигентна Съ-

зидателна Сила е ЗАКОН И РЕД. 
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Неизменният ред и надеждност, ясно видими в творението и ръ-

ководещи дори най-малките единици („клетки“) в тялото, са удиви-

телни и далеч надхвърлящи всяко човешко начинание. Следователно 

процесите в цялата Вселена са подчинени на система от съвършен 

ЗАКОН и РЕД. 

Осъзнавах на все по-високи и по-високи нива на духовен възторг, 

че „съзидателната сила“ проявява интелигентна целенасоченост и 

любеща загриженост за всички живи същества. Разбрах, че животът 

не е нещо мъгляво и аморфно, а интелигентна, любеща съзидателна 

сила, която всъщност можех да почувствам в себе си като неописуемо 

състояние на извисено съществуване, възприятие, сияние, екстаз, ра-

дост и любов. Знаех, че съм едно цяло с нея – изпълнен с нея – и едно 

цяло с всичко наоколо, едно цяло с небето и звездите. 

А най-прекрасното и най-изумителното беше, че самото „Естес-

тво“ и „Функция“ на „Отца – Съзидателната Сила“ е да работи за 

човека, за да му създаде радост, красота и комфорт, които да гаранти-

рат неговото благосъстояние; да работи вътре в него, за да му осигури 

щастие, здраве и удобство, и да работи чрез него, като го вдъхновява с 

ново осъзнаване и разбиране. 

Изпълниха ме славни видения за съзиданието. Щом действи-

телно се превърнем в „едно цяло” и станем пречистени проводници и 

инструменти на „Интелигентната Съзидателна Сила“, бихме 

могли постепенно да издигнем съзнанието си, докато не започнем на-

истина да изразяваме Нейното „ЕСТЕСТВО“ чрез умовете и сър-

цата си. Тогава „животът на Земята“ реално ще се превърне в „живот 

в рая“ и ще влезем в състояние на вечно съществуване! 

Помислих си, че това със сигурност трябва да е истинската цел 

зад съзиданието. С прилив на въодушевление и любеща радост разб-

рах защо човекът се е появил и еволюирал! И макар хората да са тол-

кова несъвършени в поведението си и въпреки многобройните си 

простъпки в миналото и днес, в бъдеще за тях абсолютно всичко е 

възможно, защото са едно цяло със „Съзидателната Сила“ и „Съзида-

телната Сила“ е вътре в тях, като им дава живот, здраве и всичко ос-

танало, от което се нуждаят. 

Цялото това осъзнаване ме издигна до висините на такъв възторг, 

въодушевление и върховен екстаз, че едва успях да го понеса. Чувствах, 

че тялото ми сякаш се разтваря в нарастващата Сила вътре в мен. Бях 

облян в СВЕТЛИНА и можех да Я видя как озарява пустинята наоколо. 

Сърцето ми пееше възхвали. Колко прекрасна и красива бе Любещата 

Съзидателна Сила, която работи непрестанно в нас, за нас и чрез нас!  

Какво ЧУДО бе сътворението! 
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Извиках на глас: „ТИ си ИЗТОЧНИКЪТ на всичко СЪЩЕС-

ТВУВАЩО, ти си създателят и едновременно този, който се проя-

вява във и чрез създаденото. В цялата Вселена няма нищо отделено 

или откъснато от безмерната вечна безкрайност на БОЖЕСТВЕ-

НИЯ ЖИВОТ, Съзнанието на Съзидателната Сила, което си ТИ. 

Тогава как е възможно човечеството да е толкова греховно и защо 

хората страдат от болести, бедност и нещастие? Кажи ми, о, лю-

бещи „Отче“, Съзидателна Сила, защото съм тежко обременен с 

болката на окаяните!“ 

Тогава ми беше показана реалността на „земното състояние“ на 

всички живи същества. Почувствах огромно вълнение, защото най-

сетне щях да разбера как тази любеща Божествена „Съзидателна 

Сила“ би могла да допусне Нейните творения да понасят толкова 

много страдания. Беше ми показано, че всяко живо същество би тряб-

вало да бъде в блестящо здраве, да е обгрижвано, подхранвано, зак-

риляно, изцелявано, поддържано в мир и изобилие, процъфтяващо в 

едно организирано общество от „същества“, които проявяват един 

към друг само любов. 

Но в момента на сътворение възникват два ОСНОВНИ ИМ-

ПУЛСА, които осигуряват индивидуалност, но и контролират 

човешкото съзнание. (ИМПУЛСИТЕ ми бяха подробно обяснени, 

но ще запазя това знание за бъдещо Писмо, когато ще бъдете в състо-

яние да го разберете по-добре)…………………………… 

Беше ми показано ярко видение на новородено бебе – като 

„светлина“, форма на живот на „Съзидателната Сила“. Докато то 

растеше, от детството му до зрелостта, чистата СВЕТЛИНА на „Съ-

зидателната Сила“ в него постепенно помръкваше и накрая бе из-

цяло покрита от плътна обвивка с вериги и ремъци. Запитах се за сми-

съла на видението и ме осени едно ясно разбиране: от раждането до 

смъртта си хората вярват и настояват, че техните пет сетива – 

зрение, слух, осезание, обоняние и вкус – отразяват правилно „ре-

алността“ на тяхната същност и на Вселената около тях. И тъй 

като черпят силата на ума си директно от Божествената „Съзи-

дателна Сила“, тяхната „реалност“ се създава според собстве-

ните им вярвания. 

Разбрах, че всеки ремък представлява съвкупност от личните 

обичайни мисли и реакции към хора и събития – предразсъдъци, ом-

раза, враждебност, безпокойство, скръб, – които обвързват човека с 

ниските вибрации и не допускат Светлината на „Съзидателната 

Сила“ до вътрешната му визия. Така, без да знае, той неусетно нав-

лиза в мрака. Вярва, че расте и съзрява по приемлив за света начин, 
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което ще му даде възможност да напредва, да прави „добро” и да пре-

успее, каквато е и целта на повечето хора на Земята. Но всъщност 

колкото по-зрял става и колкото по-изкусен в светските маниери, тол-

кова по-силно се затяга хватката на неговите вериги и ремъци, изко-

вани от измамни и егоистични желания, алчност, агресия и насилие, 

които го държат в плен на ИМПУЛСИТЕ близнаци „Свързване-Отх-

върляне”. Тези вериги и ремъци тежат и обременяват психиката му – 

„силата на съзидателното съзнание“ дълбоко вътре в него. И с всяка 

изминала година те ще се затягат все повече, докато не осъзнае какво 

си причинява и докато не се разкае искрено за всеки ремък и верига 

и не се реваншира на онези, на които е навредил. 

 Съществуването 

От видението научих най-ценния аспект на съществуването: чо-

век се ражда с пълния потенциал да направи живота си прекрасен, но 

отдавайки се на егоистични копнежи и омраза, сам създава своя зат-

вор от нещастие, от който не може да избяга, докато не осъзнае ИС-

ТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО. 

Всички проблеми на суровото битие се коренят единствено в лич-

ните мисловни процеси! И единствено „формите на съзнание“ на хората 

– мисли, думи, чувства, действия – създават плътна преграда между тях-

ното и Всемирното Съзидателно Съзнание, което изцяло изпълва Все-

лената – всяко листо, дърво, насекомо, птица, животно и човек. 

Бяха ми разкрити и ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, които 

контролират способността ви да създавате нови обстоятелства, обк-

ръжаваща среда и взаимоотношения, както и постижения или про-

вали, просперитет или бедност. 

Това, в което дълбоко в себе си ВЯРВАТЕ, че сте – добри или 

лоши, – такива ще станете. 

Това, от което се СТРАХУВАТЕ, че другите ще ви причинят, те ще 

ви го причинят. 

Това, което се НАДЯВАТЕ да направят за вас, най-напред трябва 

да направите за тях, защото така създавате „модел на съзнание“, 

който ще се върне, за да ви благослови – дотолкова, доколкото 

сте ги благословили и вие. 

Това, от което се БОИТЕ, че ще се разболеете, именно то ще ви 

повали, защото сте изградили „модел на съзнание“ на болестта, 

която най-малко искате. 

Това, което изпращате чрез ума и сърцето си, своевременно се 

връща при вас под една или друга форма. Но помнете, че винаги 

е съизмеримо. Силно емоционалните мисли са „семена съзна-

ние“, посадени в „полето“ на вашето. 
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Те ще растат и ще ви носят подобна реколта за жътва. 

Това са плодовете на свободната воля. 

Няма как да избягате от мислите, думите или делата си, защото 

сте родени от силата на Божественото Съзидателно Съзнание и 

вие също сте толкова съзидателни във въображението си. 

Ако искате добро за себе си, първо трябва да го дадете на другите. 

Нека самото ви съществуване да бъде благословия за тях. 

Когато сте в хармония с всички останали, тогава сте и в съ-

вършено съзвучие със 

силата на всемирното съзидателно съзнание 

и се вливате в потока на „естеството“ на Отца – растеж, закрила, под-

хранване (физическо, умствено, духовно), изцеление и задоволяване 

на нуждите, всичко в система на закон и ред. 

 

Как мога да ви опиша вътрешната светлина, превъзходния 

блясък и великолепие на радостта и силата на любовта, които из-

пълниха и завладяха цялото ми същество с такъв интензитет, че 

извиках от натиска им върху ума и сърцето ми. Усещането беше 

толкова мощно, че сякаш телесната ми форма щеше да се разт-

вори напълно. Докато получавах това върховно, възвишено раз-

биране за Реалността, за Източника на нашите Същества и истин-

ското естество на цялото сътворение – и на сътворението на чове-

чеството, – духът ми се извиси и тялото ми стана леко като перце. 

Докато бях издигнат в Божествената Съзидателна Сила, наис-

тина бях почти „Божествен Човек“ и до голяма степен преживявах 

Нейното „Естество“ и чувствах Нейната движеща сила и любеща 

загриженост за цялото човечество. 

Затова по-късно можех да кажа истината: „Само аз познавам и 

съм виждал Отца“. 

В онзи момент как силно копнеех да проповядвам и лекувам, да 

утешавам, извисявам и храня, да отнемам болката и страданието на 

хората! Жадувах да ги освободя от страха им от техния митичен „от-

мъстителен бог“! 

Щом се върнех да им кажа истината, щях сериозно да наблегна 

на „реалността“ на „Съзидателната Сила на Отца“ – СЪВЪРШЕ-

НАТА ЛЮБОВ, която задоволява всяка тяхна потребност. Те тряб-

ваше само да „попитат, потърсят, помолят“ и нуждите им – каквито и 

да са те – щяха да бъдат удовлетворени. С каква радост щях да им 

съобщя „добрата вест“, че „избавлението от страданията“ е на една 

ръка разстояние, но само ако предприемат необходимите стъпки, за 
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да пречистят умовете и сърцата си от ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ в 

проявеното „същество“. 

Мислех си, че това би трябвало да е много лесно, тъй като се 

изискваше единствено разбиране и самоконтрол. 

 

(– Спуснах се към вашето ниво на вибрации, за да пресъздам 

какво беше реалното състояние на ума ми, докато бях в пустинята. 

Ако се опитате да навлезете в моето „състояние на съзнание“ тогава, 

това безкрайно ще помогне на собственото ви разбиране за него. Тол-

кова много неща ще ви станат ясни – дарбата ми да лекувам, способ-

ността ми да „ходя по вода“ – и ще ги възприемете като естествен 

резултат от новото ми разбиране за „Съзидателната Сила на Отца“. 

Ако четете евангелията на Матей и Марко, те ще добият различно 

значение за вас. –) 

 

И да се върна към последните часове от просветлението си. Бях в 

пустинята, вече с ясното разбиране, че човек сам (макар и не по своя 

вина) си пречи да бъде в хармония със „Съзидателната Сила на 

Отца“, и копнеех бързо да се прибера и да започна да проповядвам, 

лекувам, утешавам; да избърша сълзите на всички, към които изпит-

вах толкова дълбоко състрадание. Но все още не бях склонен да на-

пусна това „свято“ място, където получих такова просветление и пре-

образяване на духа. 

От друга страна, какво прекрасно бъдеще ме очакваше! Щях да 

обикалям градове и села и да съобщавам ДОБРАТА ВЕСТ на тези, 

които срещах: „Небесното Царство“ – там, където всяка болест из-

чезва и всяка нужда е задоволена – е вътре във вас!“ И тъй като знаех, 

че „Отца“ и аз сме „едно цяло“, а умът ми вече беше пречистен от 

старите мисли и идеи, щях да лекувам болестите и страданията им и 

да ги уча как да се избавят от бедността. 

Когато СЪЗНАНИЕТО НА ОТЦА вътре в мен започна да изб-

леднява и постепенно се върнах към нормалното си състояние, усетих 

мъчителен глад. Върнаха се и човешките ми мисли и обусловеност. 

Реакциите ми към моите шестседмични преживявания започнаха да 

се променят. Обичайното ми човешко осъзнаване за „мен самия“ и за 

моите желания завладя мислите ми. 

„С мен се случи нещо удивително и напълно неочаквано! – лику-

вах аз. – Беше ми разкрито знание, отвъд всяко друго, давано на ня-

кого досега.“ Тържествувах, тъй като моите съмнения и бунтарство 

срещу отмъстителния „бог“ на традиционните ортодоксални евреи се 

оправдаха. В крайна сметка се оказах прав! 
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Кой е подозирал някога, че човешкият ум може да бъде толкова 

съзидателен, че една настойчива мисъл или силно желание наистина 

да се прояви във видимия свят? Осъзнах, че Моисей трябва да е знаел 

това до известна степен, защото е постигнал някои необясними неща, 

когато израилтяните са били в безизходица. Станал е водач на поро-

бения в Египет народ и е променил съдбата му. Сега можех да се 

върна и аз също да освободя народа си от суровия контрол на собст-

вените им Учители. 

Болките ми от глада се засилиха. Хрумна ми, че мога да превърна 

камъните в хляб и да задоволя копнежа си за храна, защото си спом-

них, че „Съзидателната Сила на Отца“ действа чрез ума ми, следо-

вателно всичко във Вселената е подчинено на волята ми. Тъкмо се 

канех да изрека „думата“, която щеше да превърне камъните в хляб, 

когато нещо вътре в мен рязко ме спря. Получих силно внушение, че 

„Съзидателното Съзнание на Отца“ е съвършена закрила, подхран-

ване и задоволяване на нуждите, така че щеше да се погрижи за глада 

ми, ако го помолех за облекчение. 

Разбрах, че ако незначителното ми човешко „аз“, бидейки в 

нужда, използва „Съзидателната Сила“ за егоистични цели, щях да 

издигна преграда между себе си и Нея и всичко, което току-що бях 

научил, можеше да ми бъде отнето. Това ме уплаши и бързо помолих 

„Отца“ за нови сили, за да се върна в поселищата и Назарет. Помолих 

също гладът ми да бъде облекчен по най-подходящия за мен начин. 

Веднага болките ми стихнаха и почувствах прилив на енергия в 

цялото си тяло. Това доказа, че всичко, което бях видял, чул и разб-

рал, беше „реалност“, а не мираж, породен от престоя ми в пустошта, 

изгладнял и сам. 

Новите сили ми позволиха да побързам по каменистите пътеки 

на излизане от пустинята. По пътя срещнах добре облечен мъж с мило 

и приветливо лице. Той ме поздрави сърдечно и изрази загриженост, 

щом видя занемарения ми външен вид и влошеното ми състояние. 

Внимателно ми помогна да седна на един камък и сподели с мен вкус-

ното си месо и хляба си. Зачудих се какво ли прави на това запустяло 

място и откъде е дошъл. В отговор на моите въпроси той само се ус-

михна, но не изглеждаше ни най-малко изненадан, когато му казах, 

че съм бил в пустинята толкова много дни, загубил представа за вре-

мето. Обясних му, че съм получил просветление за истинското естес-

тво на Създателя на света и за Законите на Съществуването. Той 

просто се засмя и кимна.  
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– Връщам се при хората си, за да им предам всичко, което научих. 

– радвах се аз. – Знам, че ще мога да ги излекувам и да ги избавя от 

болестите и бедите им. 

– Ще са нужни много хилядолетия. – отвърна тъжно непознатият. 

Понечих да го смъмря за липсата му на вяра, когато осъзнах, че е 

изчезнал. Тогава разбрах, че ме е навестил Божий пратеник, за да ме 

подкрепи с хубав хляб и месо и състрадателно да ме предупреди, че въп-

реки ентусиазма ми моята мисия можеше да не се окаже толкова лесна. 

Посърнах от неговото предупреждение. Ентусиазмът ми се 

стопи. Разстоянието до първото село ми се стори безкрайно. Как една 

промяна в човешкото мислене води до промяна в настроението! 

Хрумна ми, че мога да потвърдя по още по-несъмнен начин ис-

тинността на това, което ми беше показано, като скоча от ръба на ня-

коя пропаст, което щеше значително да съкрати пътя ми. Тъкмо се 

канех да го направя, когато ме прониза силното усещане, че се опит-

вам да „докажа“ реалността на просветлението си. Ако ми беше 

нужно такова доказателство, значи се съмнявах в него и вероятно щях 

да загина. При това ми беше показано, че във всяка една ситуация бих 

могъл да издигна мислите си към „СЪЗИДАТЕЛНОТО СЪЗНА-

НИЕ НА ОТЦА“ и да помоля за нейното разрешаване. Колко бързо 

бях забравил Истината! 

Затова започнах да се моля, горещо да искам прошка, задето 

бях толкова слаб, че да се отдам на собствените си фантазии и да 

търся свой собствен начин да оправя нещата. 

Отговорът отново дойде като прилив на нови сили и краката ми 

се понесоха с по-голяма увереност по неравния терен. Открих също, 

че изминавам дълги разстояния толкова бързо, че сякаш се движех 

извън реалното време, в по-ефирно измерение, където човешките 

преживявания се издигат над тежкия плен на изтощително изразход-

ване на енергия. Вървях толкова леко, че сега това дори ме ободря-

ваше. Ликувах, защото бях открил ключа за „по-изобилен живот”! 

Малко по-късно, вече напълно спокоен, умът ми се зарея и се за-

мислих за срещата си със странника и за добрината, която беше про-

явил към мен. Спомних си също неговото предупреждение и предиш-

ната ми природа отново се завърна – разбунтувах се силно, че бе дръз-

нал да ми каже как щяха да протекат делата ми. Реших, че той не знае 

нищо за моето бъдеще и пренебрегнах думите му. „Та с новото си 

знание – мислех си аз – бих могъл да постигна неща, които досега 

никой друг не е постигал. Вместо да се боря с трудния живот, лесно 

бих могъл да трупам богатства, да привличам последователи където 
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и да отида и да споделям знанията си с тях, за да улесня и техния 

живот. Бих могъл да премахна цялата им болка и страдание.“ 

Докато обмислях многобройните места, които толкова лесно бих 

могъл да посетя, усетих, че едва докосвам земята и все повече се из-

дигам, докато не стигнах до най-високия връх на стръмна планина с 

гледка към цялата околност. 

Всичко лежеше пред мен. Предишният ми ентусиазъм се завръ-

щаше. Щеше да е толкова лесно да събера хората и да споделя с тях ця-

лото си знание. Щях да стана влиятелен, дори известен – човекът, който 

спаси човечеството от всички болести и беди. Щях да спечеля възхище-

ние и уважение и нямаше да ме помнят като лентяй и нехранимайко. 

Обаче това, което бях научил само преди няколко часа, шоки-

ращо нахлу в съзнанието ми с огромна сила и яснота. 

Нима не бях разбрал, че единственият начин да успея, беше 

да изоставя собствената си воля и да се обръщам за помощ към 

„ОТЦА“ във всяко свое начинание? 

Тогава си спомних, че сътворението изпълнява свои собствени 

цели. Индивидуализиращият процес беше създал „привличането и 

отблъскването“, „даването и получаването“ в поведението на хората. 

И въпреки че тези човешки характеристики им причиняваха толкова 

неволи, нима именно неволите не ги принуждаваха да търсят по-до-

бър начин на живот, за да намерят истинско щастие? Осъзнах, че 

страданията имат своето място в схемата на земното съществуване. 

Имах ли право да донеса на хората привилегировани знания 

и да обезсиля резултатите от „индивидуализиращия процес“? 

Разбрах, че съм размишлявал от „централна точка“ на своята ин-

дивидуалност – „егото“, чиито подбуди издигат прегради между хо-

рата и „Съзидателното Съзнание на Отца“. Затова, ако исках да 

живея в съвършена хармония с Него, каквото беше и искреното ми 

намерение, моята „Централна точка на човешки желания“ трябваше 

да бъде покорена. 

И така, продължих по пътя си и се чудех какво ми предстои и как 

най-добре бих могъл да преодолея импулсите, които ръководят зем-

ната ми същност, за да остана в Потока на „Съзнанието на Отца“ и да 

черпя от него вдъхновения, напътствия, решения на проблемите, ре-

довно препитание, здраве и закрила. Всъщност разбрах, че докато съм 

в Неговия ежедневен поток, никаква беда не можеше да ме сполети и 

всяка моя нужда щеше да бъде задоволена. И още по-важното – „Съз-

нанието на Отца“, действащо чрез мен, щеше да направи каквото е не-

обходимо за хората, които отчаяно се нуждаеха от изцеление и утеха. 
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Във всеки един момент трябваше да превъзмогвам бунтарството 

си срещу суровата реалност на съществуването, да се вслушвам във 

„вътрешния си глас“ и да се съобразявам с Неговата „Висша Воля“. 

А тя е „Съвършена Любов“, изцяло насочена към насърчаване на 

това, което е най-добро за мен. Осъзнах, че би било изключително 

глупаво да продължавам по пътя на „собствената си воля“, която бе 

диктувала поведението ми досега. 

Точно тогава получих вдъхновение да говоря на хората с притчи. 

Тези, които бяха готови да получат знанията, щяха да ги разберат и да 

се възползват от тях. Но, както се оказа, дори моите ученици не успяха 

да се освободят от еврейската доктрина в достатъчна степен, че да мо-

гат да разберат значимостта на съзнанието или пък дейността на Бо-

жествената „Съзидателна Сила“ в творението. (И досега те остават 

загадка за всички, освен за духовно просветлените.) 

 

Затова моите Писма трябва да се четат бавно и да са придружени 

с много медитация и молитви, за да бъдат правилно разбрани, защото 

човешкият ум не би могъл да възприеме незабавно и напълно дори 

духовните думи на просветление. 

И помнете, че ако не можете да станете като „дете“, свободни от 

натрупаните безполезни убеждения, предразсъдъци, негодувание, 

амбиции и его-подбуди, с ум, изпълнен с удивление и безрезервна 

вяра, няма да сте способни да усвоите правилно тези страници. А за 

да станете „дете“, трябва да положите усилия да изхвърлите всяка 

стара мисловна обусловеност. 

Ако страдате умствено, емоционално или физически, то е само 

защото вашите най-искрени вярвания, каквито и да са те, не са били 

полезни за вас, не са насърчили благоденствието ви. 

Време е да преразгледате НАЧИНА СИ НА МИСЛЕНЕ. До-

волни ли сте от него?  

Решенията са във вашите ръце. И докато ги вземате, можете да 

призовете „Отца“ за помощ, за да направите нужните промени, и тя 

със сигурност ще ви бъде дадена. Но само ако не се съмнявате. 

Затова ви приканвам да продължавате да четете и усвоявате след-

ващите страници. 

 

Искам да наблегна на силата на човешкия начин на мислене, 

който е съвкупност от всички ваши съзнателни и подсъзнателни прог-

рами. Много е важно да разберете, че никаква част от него не произ-

тича от духовното измерение. Той е изцяло земен и навярно изпълнен 
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с митични идеи, предразсъдъци, заблуди, неприязън, погребани спо-

мени за стари обиди и затвърдени методи за справяне с възходите и 

паденията на живота. Вашият човешки начин на мислене, включи-

телно всички религиозни идеи или вярвания, определя вашия свят – 

взаимоотношения, преживявания, успехи или неуспехи, щастие или 

нещастие. Той е отговорен дори за вашите болести и злополуки. 

Нищо не идва случайно. Всичко е изтъкано от вътрешните нишки 

на личното ви съзнание – мисли, очаквания, убеждения за съществува-

нето, съдбата и „Бога“. Живеете в такъв свят, какъвто сами сте си съз-

дали. Затова деца, отглеждани в една и съща среда, се оказват различни. 

Всички вие имате свой собствен индивидуален начин на мислене, 

конструиран според присъщите ви характеристики. И ако не бяхте 

започнали да го развивате още от раждането си, щяхте да бъдете не-

съзнателни като статуи, лишени от чувства, реакции и мнения. Щяхте 

да втренчвате празен поглед в света и дори около вас да кипеше ожив-

ление, нищо нямаше да повлияе на съзнанието ви. И нищо нямаше да 

ви прави щастливи или нещастни, дори и да избухнеше бомба наб-

лизо. Без начина си на мислене нямаше да имате живот и развитие; 

нямаше да има добро и зло. 

ТИПЪТ на вашето мислене определя качеството на вашия живот. 

Това е първата Истина за Съществуването, която искам да осъзнаете 

и да разберете напълно. Също така имайте предвид, че ще носите своя 

начин на мислене със себе си, където и да отидете, докато сте живи. 

Не можете да избягате от него и ден след ден той ще продължава да 

създава за вас същите преживявания, каквито сте имали и в миналото. 

Целият живот на много хора преминава с убеждението, че са не-

щастни и злочести. Смятат, че другите са подли, жестоки и груби с 

тях и че вгорчават дните им. Вярват, че „другите“ са тези, които пос-

тоянно предизвикват кавги и създават затруднения, докато те самите 

са съвършено невинни при всяка провокация. 

Напротив, „другите“ не са виновни – единствено вашият начин 

на мислене привлича негативните обстоятелства около вас. 

Мнозина обаче отказват да допуснат вероятността, че сами те но-

сят отговорност за собствените си неприятности. За някои хора е по-

трудно да се изправят пред недостатъците си, отколкото за други, ко-

ито имат вътрешна сила и самоувереност да погледнат себе си честно 

и безпристрастно. 

Искрената Молитва привлича в ума ви „Съзидателното Съзнание 

на Отца“, което тихо и незабележимо премахва от човешкото ви съз-

нание всичко, което ви безпокои. Това е необходим и много постепе-

нен процес на вътрешно пречистване и развитие. 
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ЕМОЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ 

Емоционалните ви модели могат да бъдат също толкова вредни 

за цялостното ви благосъстояние, колкото и начинът ви на мислене. 

Заедно те представляват вашите СЪЗИДАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

и заедно създават необходимите очертания на бъдещи притежания, 

събития и обстоятелства. ТЕ действат в живота ви, независимо дали 

го имате предвид или не. 

Далеч по-лесно е да разкриете умствената си обусловеност, от-

колкото дълбоко вкоренените си емоционални нагласи – съзнателни 

и подсъзнателни. Може да сте обсебени от негативни емоционални 

модели, без изобщо да ги забележите, тъй като са прикрити от момен-

тните ви чувства в ежедневието. 

За да разберете какви са те в действителност, задайте си следните 

въпроси и бъдете напълно честни със себе си. Да се опитвате да се 

скриете от истината за емоционалните си модели, означава просто да 

мамите себе си и сами да си пречите да постигнете онова щастливо 

състояние на съществуване, на което би трябвало да се наслаждавате.  

 

Какво е истинското ви отношение към ЖИВОТА? Искам да на-

пишете топло и състрадателно писмо до себе си и да разкажете как 

точно се чувствате, докато отговаряте на въпроса: радвате ли се, че 

сте живи, или бихте предпочели да не сте? Ако вашият честен отго-

вор е вторият, значи имате негативно отношение към съществуването 

и дълбоко в себе си сте във война с живота. Осъзнавате, че трябва да 

продължите ежедневието си, но на подсъзнателно ниво просто искате 

да се откажете. Вашата вътрешна борба ви пречи да привлечете 

всичко онова, което бихте могли да преживеете, ако имахте пози-

тивни емоционални модели. 

Какво е истинското ви отношение към роднините? Таите ли ня-

каква скрита враждебност, която не искате да признаете или за която 

не подозирате? Какво е отношението ви към работата, колегите, за-

бавленията, другите раси и т. н.? Запишете всички наблюдения за 

себе си и ги съхранете. 

Това упражнение е за вас и само във ваша полза. Не го правите, 

за да станете по-добър човек, да угодите на „Бога“ или да си спече-

лите одобрението на околните. Правите го, за да премахнете вътреш-

ните пречки към своето духовно развитие и пълно щастие. 

Ако решите да промените живота си, като ежедневно четете 

тези Писма, горещо ви приканвам да отбележите дата на запис-

ките си и да ги приберете на сигурно място. Прочетете ги отново 
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след година и се насладете на огромните промени в начина си на 

мислене, както и на промените в обстоятелствата около себе си. 

 

Помнете, че молитвата и медитацията, изцяло насочени към ва-

шия Създател, ще ви вдъхнат нови сили и прозрения, които на свой 

ред ще предизвикат промени в чувствата и заобикалящата ви среда. 

Но когато се молите, никога не се съсредоточавайте върху пробле-

мите си – винаги искайте точните средства да се справите с тях. Нека 

вашият Създател ви даде правилните решения, които човешкият ви 

ум е неспособен да измисли. 

Например никога не казвайте на „Отца“ колко сте болни. Съсре-

доточете се върху Силата, която незабавно облекчава състоянието ви 

(макар че съзнанието ви може да е така наситено с човешки характе-

ристики, че да не я почувствате), благодарете за бързото си възстано-

вяване и повярвайте в него. 

Когато „благодарите“, вие приемате, признавате, вярвате и запе-

чатвате в ума си убеждението, че вашата молитва е стигнала до „Лю-

бещото Съзнание на Отца“ и вече се „обработва“, за да се прояви във 

видимия свят в подходящия момент. (Когато бях в Палестина, непре-

къснато благодарях за делата си, още преди да ги изпълня.) В никакъв 

случай след молитва не разправяйте на хората колко зле се чувствате, 

в каква ужасна ситуация се намирате или колко лошо е състоянието 

на държавата ви. Ако сте помолили Създателя да разреши пробле-

мите ви – финансови или здравословни, – какво ли оскърбление е за 

Него да продължавате да повдигате негативите от миналото? По този 

начин незабавно унищожавате работата, с която Той вече се е заел. 

Ако след молитва вашите предишни негативни състояния не са се 

променили, молете се дотогава, докато не ги изхвърлите от ума си и 

наистина не повярвате, че Божественото Съзнание се грижи за всичко 

– точно в тази минута. Благодарете отново и отново за това, което сте 

поискали, и то със сигурност ще се прояви във видима форма. 

Днес хиляди хора по света постоянно разчитат на Всемирния 

Създател да задоволи всяка тяхна нужда и свидетелстват за многоб-

ройни благословии в живота си. Затова, освободете се от страховете 

си – те с нищо не ви помагат. Обръщайте се към „Отца” като към 

ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО СЪЩЕСТВО, на своето зачеване, рас-

теж, развитие, подхранване, възстановяване, изцеление, задоволя-

ване на нуждите, ЗАКРИЛА, всичко в система на ДУХОВЕН ЗА-

КОН И РЕД. Осъзнайте, че цялата тази прекрасна дейност е конст-

руктивна, целенасочена, методична. Вие наистина разполагате с един 
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ВЪРХОВЕН УМ, който стои зад вас, вашето семейство и условия на 

живот. ДОВЕРЕТЕ МУ СЕ. 

Не позволявайте на мислите си да провалят Божествения Съзи-

дателен Процес! 

Преди всичко помнете, че Аз, ХРИСТОС, извърших така нарече-

ните чудеса само защото осъзнах, че „Божието царство“ е вътре в мен и 

че винаги мога да разчитам на своя Създател да работи в мен и чрез мен. 

Не забравяйте, че имате индивидуално съзнание само защото сте го 

извлекли от Съзидателното Съзнание на „Отца“. Когато то е напълно 

пречистено от негативността, ще откриете, че вие също сте станали Не-

гов истински проводник. И вие като мен ще бъдете радостен източник 

на растеж, подхранване, изцеление, закрила и задоволяване на нуждите, 

в система на добре организиран закон и ред, за всички около себе си. 

Това мощно влияние ще се разпростира чрез ума ви към вашите семейс-

тва, приятели, съседи, земеделски земи, животни и култури. 

Както електричеството, протичащо през ръцете ви, ще запали 

Бунзенова горелка6 в лаборатория, така и вашите излъчвания на 

ЖИЗНЕНАТА СИЛА ще бъдат от полза за всички, които влизат във 

вашия обсег на влияние. 

 

Това е намерението зад сътворението. Вие сте предназначени да 

изразявате Всемирното Съзидателно Съзнание чрез ума и сърцето 

си. Аз, ХРИСТОС, дойдох, за да ви кажа как да го направите. 

 

Преди всичко помислете в какво „състояние на съзнание“ се 

намирах, когато извършвах своите така наречени чудеса. Не изпол-

звах точно определена молитва, просто молех „Съзидателното 

Съзнание на Отца“, което се излъчва чрез моето, да осигури как-

вото е необходимо. 

Ясно осъзнавах и визуализирах, че ТО е динамично действаща 

Сила, която чрез видимия свят проявява себе си като съзидателност, 

интелигентно планиране, растеж, хранене и подхранване, закрила, из-

целение, възстановяване, задоволяване на нуждите – всичко в сис-

тема на закон и ред. 

Ясно разбирах, че „Съзидателното Съзнание на Отца” ще из-

лъчва чрез моето цялото Си Естество, за да влезе в съзнанието на 

онези, които са се молили за изцеление и искрено са повярвали, че ще 

                                                 
6 Бунзенова горелка – основна част от лабораторно оборудване, която произвежда 

отделен открит газов пламък за отопление, осветление и стерилизация. 
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го получат. Знаех също, че ако им липсва „вяра и очакване на изцеле-

ние“, тяхната негативна нагласа щеше да попречи на въздействието 

на притока на Неговото ЕСТЕСТВО и изцеление нямаше да има. 

Освен това разбирах, че лечението, извършвано от „Съзидател-

ното Съзнание на Отца”, всъщност е Любов, видимо проявена на 

Земята, и че цялата Негова дейност във физическия свят също е про-

явена любов – и благодарях. 

Разбирах, че цялата субстанция на Вселената произлиза от Все-

мирното Съзнание – и благодарях. 

Разбирах също, че „Съзидателният Отец“ е „работникът“; че 

Той е вечен и безкраен и че нищо, нищо, освен човешкият ум, не би 

могло да го спре да си върши работата. Затова освобождавах ума си 

от всички човешки мисли и чувства и знаех, че съм истински провод-

ник на „Любещия Отец“ и че неговата съвършена воля за нуждае-

щия се от изцеление щеше да бъде изпълнена. 

Но имайте предвид, че също така бях наясно, че макар тази част 

от съзнанието на болния, която беше причинила заболяването или 

осакатяването му, за момента да беше заличена от тялото му, него-

вото обичайно „съзнание“ можеше да доведе до завръщане на пре-

дишното му състояние, вече изцелено по божествен път. Затова му 

казвах: „Върви си и не съгрешавай повече”. 

 

Искам да знаете и искрено да вярвате, че моето състояние на 

съзнание на Земята, което ви описах, е „състоянието на съзнание“, 

към което и вие трябва да се стремите с цялото си сърце и ум. 

Просветлението, което преживях в пустинята, ми позволи да пос-

тигна до голяма степен ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, още докато 

бях на Земята. Ако имате воля да го направите и вие, можете да пос-

ледвате стъпките ми, а аз със сигурност ще бъда наблизо, за да ви 

помагам във вашето пътуване. Ако сте достатъчно чувствителни, ще 

можете да доловите моето присъствие. Но дори известно време да не 

усещате нищо, не се обезкуражавайте – докато полагате усилия да 

променяте съзнанието си, можете да бъдете абсолютно сигурни, че се 

настройвате към моето ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ и аз ще бъда на-

ясно с всичко, което се случва с вас. 

ЗНАЙТЕ, че вашата цел на Земята е да се издигате духовно до-

тогава, докато не превъзмогнете цялата си човешка същност, която в 

момента ви дърпа надолу, и докато в крайна сметка също не станете 

способни да контролирате елементите и не се превърнете в учители. 

Освен това разберете, че когато световното съзнание е напълно 

настроено към „Съзидателното Съзнание на Отца“, всичко, което 
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вреди на вашето съвършено благосъстояние, ще изчезне. Повече няма 

да има комари, които разпространяват малария; скакалци, които уни-

щожават посевите; тежки климатични условия; инфекции, вируси и 

всичко останало, което в момента създава проблеми на живите съ-

щества. Ще живеете под плаща на всемирната закрила. 

Когато вашето собствено съзнание е в съвършено съзвучие и хар-

мония с Любещия Отец, вие също ще бъдете божествено защитени 

и ще станете проводници на Съзидателни планове, растеж, хранене и 

подхранване, закрила, изцеление, възстановяване, задоволяване на 

нуждите, закон и ред. 

ЛЮБЕЩИЯТ ОТЕЦ ще действа в ума, сърцето, тялото и делата ви. 

Той ще работи и във всички онези, към които насочвате силата му.
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Писмо 2 

(Върху това Писмо трябва да се размишлява, а не просто да се чете.) 

 

Аз съм ХРИСТОС. 

 

Докато действам от най-висшите царства на БОЖЕСТВЕНОТО 

СЪЗИДАТЕЛНО СЪЗНАНИЕ, моето влияние обгръща вашия свят. 

 

Образно казано, като „съзнание“ аз съм толкова далече от вашия 

свят, колкото Слънцето е далече от Земята. И все пак, ако ме призо-

вете искрено, аз съм толкова близо до вас, колкото е необходимо, за 

да ви помогна. 

 

Ще има много хора, които няма да са способни да приемат моите 

ПИСМА. Те все още не са готови за тях. Други ще се опитат да ги по-

тулят, тъй като тези учения ще застрашат препитанието или религията 

им. Няма да успеят. От тази съпротива моите ПИСМА ще укрепват. 

Ще има и хора, които ще ГИ приемат с радост, тъй като в душите 

си знаят, че ИСТИНАТА – РЕАЛНОСТТА на съществуването – e 

отвъд всички земни религии. Това са тези, които ще преуспяват и в 

крайна сметка ще спасят света от самоунищожение. 

 

Сега ще продължа „автобиографията“ си оттам, докъдето бях 

стигнал в предишното си ПИСМО. Когато ви давам някои подроб-

ности за влизането си в обществения живот като учител и лечител, 

целя да ви поднеса възможно най-жива картина за младежките си наг-

ласи и поведение, за обстоятелствата, в които постигнах това състоя-

ние на одухотворена човечност. 

Важно е да можете да си представите Палестина такава, каквато 

беше, когато бях на Земята, и да разберете ясно вътрешните конф-

ликти, които учението ми предизвика у хората с насадени Еврейски 

вярвания и Традиционни ритуали. 

Тези противоречия лежат в основата на неспособността на авто-

рите на евангелията да запишат правилно всичко, на което се бях 

опитвал да ги науча. Въпреки че често споменават притчите ми, опис-

ващи реалността на Небесното или Божието Царство, и независимо 

какъв термин са използвали, те никъде не са направили опит да 



Писмо 2 

47 

проникнат в смисъла на думите, да изследват изразните средства 

или да уловят духовното значение на „Небесно Царство“. 

Като ви разказвам за истинските си проповеди пред хората, най-

сетне ще можете, в светлината на моите преживявания в пустинята и 

собствените си научни знания, да разберете поне малка част от 

всичко, на което се опитвах да ги науча тогава. 

Тъй като до голяма степен не успях, сега, в началото на този век 

и това хилядолетие, е наложително да се направи нов опит, защото 

следващата епоха ще се основава и развива върху устоите на мо-

ето привилегировано и най-висше духовно прозрение и познание.  

За Учители като мен и другите, които сме изключително чувст-

вителни и изцяло умствено и емоционално посветени да търсим Ис-

тината за Съществуването, винаги е било – и е – от съществено зна-

чение да дойдем на Земята и да ПОДБЕРЕМ ТОЧНИТЕ ДУМИ към 

хората, подвластни на думите, за да опишем какво се крие във ВСЕ-

МИРНОТО СЪЗИДАТЕЛНО ИЗМЕРЕНИЕ в неоформено състоя-

ние. Ако нямаше такива вдъхновени Учители, човечеството щеше да 

остане в неведение за всичко, което се простира отвъд неговата реал-

ност – готово за контакт, готово да бъде лично преживяно и усво-

ено, за да насърчи бъдещата духовна еволюция.  

Не само това – Библията се счита за най-четената книга в света. 

В настоящия си вид тя е изпълнила целите си. Новият завет, такъв, 

какъвто е днес, с целия си товар от погрешни тълкувания, спира ду-

ховното ви развитие. Време е да се придвижите напред, да влезете в 

нова сфера на мистично възприятие и разбиране.  

Тъй като за мен е невъзможно отново да сляза в човешко тяло, за 

да се обърна директно към вас, а имам и други измерения, за които се 

грижа, обучих една чувствителна душа да приеме и запише послани-

ята ми. Това е най-близкият възможен контакт, който бих могъл да 

направя, за да говоря лично с вас. Надявам се, че ще го приемете. 

Всяка неточност е изтрита. Можете да бъдете сигурни в това. 

Събитията и изцеленията, описани на следващите страници, не 

са фактологично важни. Те действително се случиха, но ви ги разказ-

вам само за да ви дам възможност да разберете истинското им ду-

ховно значение. 

Докато четете, искам да сравнявате условията отпреди две хи-

ляди години с обстоятелствата и живота си днес. Искам да възприе-

мате личността „Исус“ като „икона“ на това, което в крайна сметка 

може да бъде постигнато от всеки човек, готов и решен да стане ос-

новател на „небесното царство“ на Земята. 
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Макар хората във вашия свят да са, както ги наричате, обиграни 

и надменни с модерните си „знания и учения“, изкусни в съвремен-

ните обноски и отношения, в същността си те са като тези отпреди 

две хиляди години. 

Тогава също бяха контролирани и изцяло задвижвани от 

ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ: 

Свързване – Отхвърляне, 

Привличане – Отблъскване, 

както сте и вие днес. 

Те също обичаха, мразеха, критикуваха, осъждаха, клеветяха, 

одумваха, имаха амбиции да се издигнат до върховете на общест-

вото, презираха неуспелите, тайно се отдаваха на безразборен секс, 

както се изразявате, и се подиграваха на онези, които бяха раз-

лични от тях по някакъв начин.  

За да ви помогна да разберете напълно, а и да изпитате особе-

ностите на времето, когато бях на Земята, моето „съзнание“ се 

спусна до вашето ниво на материално съществуване, за да мога да 

преживея отново „личността“ на „Исус“, емоциите и събитията, в 

които участвах тогава. 

************************************* 

 

Когато излязох от пустинята и поех по пътя към моето село Наза-

рет, все още бях въодушевен и изпълнен с възторжена радост от зна-

нията, които ми бяха разкрити в пустошта по такъв възхитителен на-

чин. Съсредоточих се изцяло върху наученото и ако мислите ми се 

отклоняваха към предишните негативни форми, бързо се обръщах към 

„Отца“, за да получа вдъхновение и решимост да ги преодолея. Така 

постоянно се връщах в Светлината на осъзнаването и разбирането. 

Някои хора ставаха подозрителни, щом видеха радостта ми, въп-

реки моя мърляв и занемарен външен вид – дали не бях пиян, чудеха 

се те. Други ме зяпаха с отвращение. Вместо да се разгневя, както бих 

направил в миналото, аз си спомнях, че бях дарен с видения и знания, 

които те дори не можеха да си представят. Благославях ги, молех се 

и тяхната вътрешна визия да бъде отворена по същия начин и про-

дължавах мирно по пътя си към дома. 

Имаше обаче и селяни, които гледаха окаяното ми състояние със 

състрадание и бързо изнасяха от къщите си хляб, дори вино, за да се 

подкрепя. Винаги се намираше някой, който да ми предложи подслон 

за през нощта. „Животът“, „Отца“, наистина се грижеше всичките ми 

нужди да бъдат задоволени и ме закриляше, когато беше необходимо. 
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През цялото време не казах нито дума за шестседмичните си пре-

живявания в пустинята. Чувствах, че моментът все още не е настъпил. 

Накрая пристигнах в родния си Назарет. Хората открито ми се по-

диграваха и сочеха с пръст кирливите ми дрипи. „Мръсен, мързелив 

нехранимайко!“ – бяха някои от „любезностите”, които ми отправяха. 

 

Застанах пред вратата на майка си, изпълнен със страх, защото 

знаех, че щом ме види, щеше да се шокира повече и от съседите: само 

„кожа и кости”, хлътнали очи и бузи, почерняло от слънцето лице, 

напукани устни, дълга и сплъстена брада. А дрехите ми! Щеше да 

бъде потресена, като ги види – висящи по мен разкъсани дрипи, чийто 

цвят не личеше от прахоляка в пустинята.  

Изкачих стълбите и се подготвих да понеса яростта ѝ. Когато по-

чуках, сестра ми отвори вратата. Погледна ме със зяпнала уста и око-

корени от страх очи, след което я затръшна пред лицето ми. Чух я да 

тича към задната част на къщата и да крещи: 

– Майко, бързо ела, някакъв мърляв старец стои пред вратата! 

Долових как майка ми сърдито си мърмори под нос, докато бързаше 

към вратата. Отвори я широко и се стъписа. Усмихнах ѝ се; тя ме огледа 

от глава до пети с нарастващ ужас, щом осъзна, че окаяното същество 

пред нея наистина беше синът ѝ Исус. Протегнах ръка и казах: 

– Знам, че ти причинявам много болка, но ще ми помогнеш ли? 

Изражението ѝ веднага се промени, дръпна ме навътре и залости вратата.  

– Бързо! – каза тя на уплашената ми сестра. – Стига си пищяла, 

а сложи да се топли вода! Брат ти е изгладнял. Няма значение в какви 

неприятности се е забъркал, мястото му е при нас. Трябва да се пог-

рижим за него. 

Внимателно ми помогна да се съблека, наведе ме над коритото и 

ме изми, подстрига косата и брадата ми, намаза с мехлем раните по 

тялото и устните ми. Никой от нас не наруши тишината. Наслаждавах 

се на любовта, която ми показваше, и се опитвах нежно и деликатно 

да изкажа благодарността си. 

След като ми помогна да облека чиста роба, тя ме заведе на ма-

сата и сложи пред мен скромна храна – хляб, мляко и мед. Неохотно 

ми даде и вино, за да събера сили, но беше очевидно, че според нея 

именно то беше причината за потресаващото ми състояние. После ме 

сложи да си легна и ме зави.  

Спах няколко часа и на сутринта се събудих ободрен, огрян от 

ярката слънчева светлина през прозореца. 
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Вече нямах търпение да говоря с майка си и да ѝ кажа, че наис-

тина съм Месия, но не като онзи, когото си представяха евреите. Мо-

жех да спася хората от тежките последствия на „греховете им“. Знаех 

как да им помогна да намерят здраве, изобилие, задоволяване на 

всяка нужда, защото вече можех да им обясня как точно е бил създа-

ден светът. Тъкмо се опитвах да ѝ разкажа, когато тя развълнувана и 

въодушевена скочи на крака и понечи да се втурне навън и да сподели 

със съседите, че синът ѝ наистина е Месията – да го чуят как сладко-

думно приказва сега – и че е бил в пустинята да пости! Но аз я спрях. 

Казах ѝ, че все още не съм ѝ обяснил всичко, което ми беше разкрито. 

Едно от най-важните неща, които бях научил, беше, че ортодоксал-

ните евреи напълно погрешно вярват в един отмъстителен „бог“. Та-

къв „бог“ не съществува. Това я уплаши и разстрои и тя възкликна: 

– Но как тогава Йехова ще управлява света, как ще ни прави добри 

и ще ни накара да слушаме пророците му, ако не ни наказва? Толкова 

ли се възгордя, че ще казваш на Първосвещениците как да си вършат 

работата, която им е възложена още от времето на Моисей? Искаш още 

повече да посрамиш дома ни ли? – разплака се тя и гневно добави: – 

Изобщо не си се променил. Променили са се единствено думите ти. Но-

сиш ми само мъка. Как можах да повярвам, че си Месия? Със своите 

странни идеи само ще докараш още по-големи беди на хората.  

Братята ми я чуха да плаче и дотичаха, за да ме изгонят от къ-

щата. Тъй като не исках да всявам смут, предложих да си тръгна сам. 

Щом майка ми реагира така, можех да бъда сигурен, че и всички 

останали щяха да реагират по същия начин на това, което имах да им 

кажа. Разбрах, че се нуждая от известно време за почивка в пълна ти-

шина и покой, за да събера мислите си и да осъзная преживяното. 

Трябваше да се моля за вдъхновяващи напътствия за най-правилния 

начин, по който да съобщя на евреите „добрата вест“. Бях сигурен, че 

„Животът“, Отца“, щеше да отговори на нуждите ми и щях да на-

меря подходящо място, където да отседна. 

Майка ми, макар и бясна на привидно „вироглавото ми поведе-

ние“, беше изпълнена с любов и състрадание към измършавелия си 

син. Отхвърляше всичко, което проявявах – бунтарство, презрение 

към еврейската религия, високомерие към властта, своеволие и над-

менност, – но все пак ме обичаше и силно се страхуваше, че в крайна 

сметка щях да се забъркам в още по-големи неприятности, отколкото 

някога съм си представял. 

Тя смъмри братята ми да спрат да вдигат врява и се обърна към мен: 

– Можеш да останеш тук, докато се оправиш, и през това време 

вероятно ще успея да те вразумя. Отсега ти казвам, че ако излезеш 
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навън и започнеш да разправяш това, което ми наговори, ще свършиш 

в още по-окаяно състояние. Добрите люде ще те заплюят и ще те за-

мерят с боклуци. Ти си позор за семейството си! 

И така, въпреки гнева ѝ, аз се засмях, благодарих ѝ и я целунах 

сърдечно. С удоволствие останах при нея – отлично знаех, че зад този 

гняв се крият дълбоки тревоги за мен.  

Майка ми ме хранеше добре и ми уши нови дрехи. Оценявах 

всичко, което правеше за външния ми вид, защото бях наясно, че за 

да се движа свободно сред бедни и богати, трябваше да бъда при-

лично облечен. 

Понякога у дома храната не достигаше. Осланяйки се на силата 

на „Отца“, възстановявах запасите, без да продумам. Майка ми също 

не казваше нищо. Знаех, че се чудеше дали към всичките си лоши 

навици, за жалост, не бях добавил и кражбата. 

Веднъж ме хвана с прясно изпечен хляб в ръце, а знаеше, че онзи 

ден не съм излизал от къщата, а и печката не беше използвана. Не 

каза нищо, но ме изгледа дълго и замислено. Видях как в този момент 

нагласите ѝ се промениха. Вече не беше толкова убедена в правотата 

си. Започваше да се съмнява в отношението си към мен и към истин-

ността на твърденията ми: „Какво се е случило с него в пустинята? 

Как би могъл да направи хляб без огън, брашно и мая? Какво означава 

това? Нима той е Месията?“ 

Тогава брат ми си поряза ръката. Раната загноя и много го заболя. 

Той ми позволи да положа ръце върху нея и тихичко да се помоля. Ви-

дях, че почувства притока на „Силата“, защото ме изгледа странно. 

– Болката изчезна. – каза лаконично и се отдалечи навъсен. 

Знаех, че макар и облекчен, на него не му харесваше, че съм успял да 

му помогна. Долових завистта му. 

Сестра ми си изгори ръката, а друг от братята ми често се оплак-

ваше от главоболие. Излекувах ги и двамата. 

Всички започнаха да се шегуват с моите „магически сили“. Чу-

деха се какво ли „зло“ мога да им сторя, ако ме ядосат. Напрежени-

ето се задълбочи и ми стана тъжно за майка ми, която копнееше за 

разбирателство у дома. Но промените, които виждаше в поведени-

ето ми, я успокояваха. Бях по-тих, видимо се контролирах да не из-

бухвам, владеех енергията си, обуздавах нетърпението си, вече не 

спорех. Бях станал по-грижовен, изслушвах женското ѝ мърморене, 

помагах ѝ в къщната работа, поправях счупените мебели и ходех из 

хълмовете до далечни ферми, за да намеря плодовете и зеленчуците, 

които искаше. Обичах я нежно и състрадателно, както трябваше да 

бъде обичана една майка. 
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Един ден се осмели да ме попита: 

– Още ли твърдиш, че Йехова е мит? 

– Йов е казал, че ако Йехова си поеме дъх, всичката плът ще се 

слее. Това е „Богът“, в когото вярвам и когото видях. 

– Никой не е виждал Йехова! – сопна ми се тя. 

– Видях ОНОВА, което е дало съществуване на всичко. – от-

говорих тихо. – Наричам ГО „Отец“, защото ТО е СЪВЪРШЕНА 

ЛЮБОВ; ЛЮБОВ по-съвършена от майчината. – добавих и ѝ се ус-

михнах. – ТО работи за всички СВОИ творения, работи в тях и чрез 

тях. То е „Отца“ вътре в мен, който ви даде това, от което се нужда-

ехте у дома, и изцели толкова бързо братята и сестрите ми. 

– А какво мислиш за „греха“? – попита. Видях, че започваше 

смътно да разбира. 

– Грехът, както ние го разбираме, не съществува. Раждаме 

се, за да се държим както се държим. Трябва да намерим начин 

да превъзмогнем човешките си мисли и чувства, защото те ни от-

делят от закрилата на „Отца“ и ни носят болести и страдания. 

Когато се научим как да преодолеем собственото си „аз“, ще вле-

зем в „Небесното Царство“. 

Майка ми се обърна мълчаливо, очевидно замислена върху ду-

мите ми, но вече не беше сърдита. Знаех, че разсъждава върху твър-

денията ми и осъзнава, че те щяха да преобърнат с главата надолу 

нейния добре познат и безопасен свят. Без вярата си в Йехова, който 

заплашва непокорното човечество с жестоки отмъщения, щеше да се 

чувства изгубена и несигурна. Щеше да се чуди в какво ще се пре-

върне светът, ако контролът върху злините на хората бъде оставен 

изцяло в техните собствени ръце. Дори царете и управниците бяха 

нечестиви в делата си. Без Йехова, който да контролира и наказва 

грешниците, къде щеше да му излезе краят? 

Докато се възстановявах, прилежно изучавах Светото писание, за 

да съм уверен при срещата си с фарисеите и книжниците. Налагаше 

се да знам и какво се твърди за Месията, защото бях убеден, че аз съм 

„този“, за когото са говорили пророците. Наистина бих могъл да из-

бавя – да спася – хората от страдания, болести и бедност, дори да въз-

становя здравето и благоденствието им, като им разкрия истината за 

Небесното Царство и Реалността на „Отца“. 

Когато се почувствах достатъчно подготвен да изляза и да про-

повядвам и лекувам, за да угодя на майка си, се съгласих да отида в 

синагогата в Назарет на един Шабат и да говоря на паството. 
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Както беше обичаят, станах прав. Подадоха ми книгата на Исая и 

аз избрах да прочета пасажа с предсказанието за идването на Месия, 

който щеше да освободи евреите от всички окови: 

„Духът на Господа Бога е върху Мене, 

защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни,  

прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце,  

да проповядвам на пленени освобождение, 

на слепи - проглеждане, 

да пусна на свобода угнетените,  

да проповядвам благоприятната Господня година.“ 

После седнах и казах: 

– Днес виждате това пророчество изпълнено чрез мен. 

По лицата на мъжете се изписа шок и изумление. Аз продължих 

да говоря – знаех, че „Отца“ ще ме напътства. Думите идваха без 

колебание. Разказах им за преживяванията си в пустинята, за видени-

ето с бебето, което растеше и възмъжаваше, но през цялото време на-

пълно несъзнателно се обвиваше с мисловни ремъци и вериги. Така 

порасналият мъж сам ставаше причина за собствената си слепота, зат-

ворен във вътрешен мрак и изолиран от Бога. Обясних им, че по съ-

щия начин те сами се подлагат на потисничество на завоеватели, роб-

ство, бедност и болести. 

– Защото Бог е СВЕТЛИНА. – заявих аз. – А СВЕТЛИНАТА е 

същността на видимия свят. И СВЕТЛИНАТА е ЛЮБОВ, която е 

създала всичко съществуващо за наслада на човека. Цялото изо-

билие и здраве са на разположение на онзи, който обича Бога с ума, 

сърцето и душата си и спазва стриктно Божиите Закони. 

Когато приключих, в синагогата цареше пълна тишина. Усетих, 

че паството беше преживяло нещо странно и мощно, беше издигнато 

до по-високо ниво на мисълта и не искаше нищо да смущава съвър-

шеното спокойствие на този миг. 

После хората започнаха да шептят помежду си. Чудеха се кой ли 

съм аз! Някои бяха убедени, че съм същият Исус, чието семейство 

познаваха в селото, но други не можеха да повярват, тъй като им бях 

говорил с голям авторитет. 

За съжаление, почувствах, че старите ми реакции към тези ре-

лигиозни мъже се завръщат. Знаех, че в миналото те ме бяха прези-

рали и затова и днес очаквах отхвърляне. Подведох се по старите 

си предизвикателни нагласи и силно ги разгневих. Моите човешки 

реакции привличаха към мен собствената ми гибел. И за малко щях 

да я получа. 
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По-младите мъже, подканяни от по-възрастните, се втурнаха към 

мен и ме завлякоха до най-високата скала, за да ме хвърлят в про-

пастта. Помолих се на „Отца“ за избавление. Изведнъж, изглежда, те 

така се объркаха, че не знаеха какво правят; нахвърлиха се един върху 

друг, което ми даде възможност да се промъкна между тях и да избя-

гам. Беше странно – те сякаш изобщо не забелязаха това. 

Силно разтърсен от преживяното, успях да пратя вест на майка 

си, че незабавно напускам Назарет и тръгвам към Капернаум – красив 

град край Галилейското езеро. Първоначално си мислех да посетя 

свои стари познати, но интуитивно усетих, че това не е правилното 

решение. Така че по време на целия път към града и влизайки в него 

се молех на „Отца“ да ми даде напътствия и да ми помогне да намеря 

подслон. Нямах пари и не исках да прося. 

Докато вървях по улицата, към мен се приближаваше една жена 

на средна възраст, натоварена с тежки кошници. Изглеждаше опеча-

лена и като че ли беше плакала. Импулсивно я спрях и я попитах къде 

бих могъл да намеря подслон. Тя отвърна, че по принцип би ми пред-

ложила легло, но у дома синът ѝ лежи тежко болен. Добави, че e из-

лязла да купи храна за „оплакващите“, които вече са се събрали да 

скърбят, когато синът ѝ умре. 

Сърцето ми се късаше за нея, но и се зарадвах. Още с влизането 

си в града срещнах човек, на когото можех да помогна. Изразих съ-

чувствие и ѝ предложих да нося кошниците до дома ѝ. Жената ме из-

гледа за момент, позачуди се кой ли съм аз, но очевидно остана до-

волна от външния ми вид и поведението ми. 

По пътя ѝ казах, че вероятно ще успея да помогна на сина ѝ. 

– Лекар ли сте? – попита тя. Отговорих, че нямам медицинска 

подготовка, но въпреки това бих могъл да му помогна. 

Когато стигнахме до къщата – голяма каменна постройка, знак за 

просперитет и добро положение в обществото, – тя ме отведе при съп-

руга си и му рече: 

– Този човек твърди, че може да помогне на сина ни. 

Той кимна навъсено, но не каза нищо. Жената, Мириам, ме 

дръпна встрани и обясни, че е разстроен и много гневен. 

– Момчето е единственият ни син сред много дъщери и мъжът 

ми вини Бога, задето му е пратил болестта. – изплака тя. – Ако про-

дължава да говори така против Бога, кой знае още какви беди ще 

ни сполетят. 

– Успокой се, синът ви скоро ще се оправи. – отвърнах аз. Тя се 

усъмни, но ме отведе в стаята, където лежеше момчето.  
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Вътре беше горещо и задушно, пълно с мрачни, бъбриви „добро-

желатели“. Помолих майката да опразни стаята, но гостите отказваха 

да излязат. Искаха да видят какво ще стане и си тръгнаха неохотно 

чак когато Мириам повика съпруга си да говори с тях. Чувах ги как 

спорят с него в съседната стая: 

– Какво си мислиш, че може да направи този човек, щом лекарят 

не успя да помогне на сина ти? 

Бащата влезе, за да види сам. 

Момчето беше мъртвешки бледо и трескаво. Майката обясни, че 

не задържа никаква храна и има разстройство. Бил така от няколко 

дни и толкова бил отслабнал, че лекарят заявил, че нищо повече не 

можело да се направи за него. Вероятно щял да умре. 

Поставих ръце върху главата му и започнах да се моля, като знаех 

и мълчаливо благодарях с цялото си сърце, че ЖИВОТВОРНАТА 

СИЛА на „Отца“ щеше да се стича през тях в тялото на момчето. 

Така щях да го излекувам. Усетих много силна топлина и трептящи 

вибрации в ръцете – Силата се вливаше в крехкото тяло. Завладя ме 

възторжена признателност. Колко велик, колко прекрасен е „Живо-

тът“, „Отца“, когато му бъде позволено да върши присъщата си ра-

бота – да лекува! 

Майката и бащата бяха угрижени и се чудеха какво ли ще пос-

ледва; държаха се за ръце и гледаха напрегнато. Когато видяха, че 

лицето на сина им постепенно добива по-здравословен вид, възклик-

наха с възторг и удивление.  

След известно време момчето ме погледна и каза ведро: 

– Благодаря ти. Вече съм добре. Гладен съм, искам нещо за ядене. 

Майка му грейна от щастие, засмя се и го прегърна, но изглеж-

даше и неспокойна: 

– Не мога да ти дам храна, синко. Докторът ще се ядоса. – беше 

предупредена да не му дава нищо друго освен вода. Аз се усмихнах и 

рекох:  

– Синът ви е излекуван. Можеш да му дадеш хляб и вино и той 

ще ги задържи.  

Бащата, Седекия, не беше на себе си от радост и признателност. 

След като прегърна любимото си момче, той се обърна към мен и 

стисна топло ръцете ми. Потупваше ме по рамото и клатеше глава, 

неспособен да каже и дума заради сълзите, които се стичаха по бузите 

му. Когато се успокои, отиде в дневната и каза на хората: 

– Синът ми беше с единия крак в гроба, но беше върнат отново 

напълно жив и здрав! 
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Думите му бяха посрещнати с възторжени възгласи, въодушевле-

ние, почуда, въпроси, смях и поздравления. Майката стоеше встрани 

и на лицето ѝ грееше усмивка.  

След това вече не се тревожех къде ще се подслоня. Когато Се-

декия обясни на смаяните „оплакващи“, че момчето е излекувано, а 

самият младеж се появи засмян на вратата и отново помоли за храна, 

всички до един се скупчиха около мен и ме канеха в домовете си. Аз 

обаче предпочетох да остана при Седекия, който ми каза, че има 

много въпроси и се надява да мога да му отговоря. 

След като храната и виното бяха сервирани на масата и всички 

бяха поканени да хапнат до насита, домакинът седна и зададе пър-

вия си въпрос: 

– Ти направи нещо, което не беше по силите на нито един све-

щеник или лекар. Изцелението идва единствено от Бога. Макар и да 

си странник, усещам, че сигурно идваш от Бога. 

– Да. – отвърнах аз, а хората се разшумяха учудено. Той продължи: 

– Болестта, която сполетя сина ми, наказание за някое мое ми-

нало прегрешение ли беше? И как бих могъл да извърша толкова те-

жък грях, че Бог да поиска да ми отнеме единствения син? – попита 

той и много от присъстващите закимаха с глави. 

– Ти ми зададе въпроса, на който най-много искам да отговоря, 

Седекия. Бог е източникът на нашите същества 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 управлява 

народа си от престола. Това е човешкият начин и човешкото вярване, 

а не истината. Божественият начин далеч надхвърля всичко, което 

земният ум може да измисли или да си представи. И тъй като само аз 

съм „виждал” „Онова, което ни е дало съществуване“, знам, че ТО 

не е „Богът“, за когото проповядват равините. Разбрах, че ТО е „Съ-

вършена любов“ и затова предпочитам да го наричам „Отец“, за-

щото видях, че работи 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. 

– Но как е възможно? – усъмни се някой. 

– 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 нямаше въздух и не можехме да дишаме, 
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щяхме да умрем. 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.  

И сега ще ви попитам: коя е най-реалната и най-ценната част от 

човека – тялото или умът? 

Някои смятаха, че е умът, други – тялото, защото иначе нямаше 

да бъдем на Земята, нямаше да можем да работим, да ни виждат ос-

таналите; никой нямаше да знае за нас. Аз отговорих: 

– Най-важната част е умът, тъй като без него човек нямаше да 

може да задвижи тялото си; нямаше да може да се храни, да пие, да 

спи, да се движи, да планира, да живее. И въпреки това не виждаме 

ума. Знаем, че го имаме само заради мислите, които той поражда и 

които предизвикват някакви действия в ежедневието ни. Вярваме, че 

умът работи чрез мозъка. 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 начин „Отца“ 

присъства навсякъде – Той е насочващият „ум“ зад човешкия ум и 

така върши великите си дела във всяко живо същество. Знаем, че е 

истина, защото виждаме чудесата, които той създава. Виждаме, че де-

цата растат и че храната, която приемат, като по чудо се превръща в 

друго вещество, което подхранва и стимулира растежа им. Как става 

това, изобщо не можем да си представим. Но дори и да можехме, пак 

нямаше да знаем какво задвижва тези толкова важни процеси в жи-

вите организми. Обърнете внимание колко прекрасно са създадени и 

устроени телата на всеки биологичен вид, с изричната цел да преоб-

разуват храната си в средство, което да стимулира растежа на кос-

тите, кръвта и плътта им. 

– Сега, като ни показваш тези неща, разбираме, че наистина са 

удивителни! – възкликна един младеж.  

– Те са чудо! Чудо са! – отговорих. – Виждаме как младите тела 

преминават през различни етапи на растеж и как умовете им следват 

темповете на физическото им развитие, докато момичетата и момче-

тата не закопнеят за съпруг или съпруга и също станат родители. То-

гава се случва великото дело на зачатието. После растежът на семето в 

утробата продължава, докато не се превърне в напълно оформено дете. 

Помислете само! Кой обуславя този устойчив и методичен рас-

теж вътре в майката, неизменен при всяка жена и всяко живо същес-

тво; откъде идват плановете, които направляват правилното развитие 

на главата, тялото и крайниците? Кой избира точния момент, в който 

трябва да започне раждането – онези физически средства и процеси, 

чрез които бебето ще бъде изведено от утробата и млякото му ще бъде 



Писмата на Христос 

58 

подсигурено? Помислете, майката ли? Не, не е майката. Тя е само 

свидетел на всичко, което се случва вътре в нея, от момента, в който 

мъжът е посял семето си, за да се слее с нейното.  

А дали Бог прави това отдалече? Дали Неговите мисли се налага да 

достигат до всеки мъж и жена и да решават кога и какво трябва да се 

случи? Не, „Съзидателната Сила на Ума“, „Интелигентният Любещ 

Живот“ извършва цялата тази дейност вътре в живите същества. 

Виждаме любовта на родителите към малките им, независимо 

дали са птици, животни или хора, откъде идва тя? Извлечена е от 

„Съзидателната Сила на Ума“ – Съвършената Любов на „Отца“ 

вътре в нас. Защото Той върши своята работа в растения, дървета, 

птици, животни и в самия човек и благодарение на нея днес ние сме 

тук, живеем, дишаме, ядем, спим, раждаме деца, остаряваме и после 

умираме, за да се преместим на някое по-щастливо място. Всичко 

това е дело на „Отца”, действащ вътре в нас. 

Как е възможно да отречете истината, която ви казвам сега? Днес 

видяхте как едно умиращо момче много бързо се върна към пълно-

тата на живота – аз ли го излекувах? Ни най-малко! Сам не мога да 

направя нищо. ЖИВОТЪТ, който е „Отца”, действащ вътре във 

всичко, преля цялата си сила, за да възстанови болното тяло и отново 

да го върне към пълно здраве, защото вярвах без капчица съмнение, 

че Той ще го направи. 

 

Из стаята се разнесоха въздишки на удовлетворение. Лицата на при-

състващите засияха с нова светлина, нов интерес, дори с нова благост. 

– Защо тогава хората понасят толкова тежки страдания? – по-

пита Мириам. 

– Защото човекът се създава, когато ЖИВОТЪТ приема форма 

в семето. Тогава ЖИВОТЪТ добива и земно естество, което ГО от-

деля от всяка друга индивидуалност по света. За да се превърне в са-

мостоятелна фигура, несвързана с никого, единствена, уникална лич-

ност, ЖИВОТЪТ започва да се подчинява и да бъде контролиран 

от два изключително мощни импулса на земната си природа – да се 

вкопчва в това, за което силно копнее, и да отхвърля и отблъсква 

онова, което не желае. Тези два най-фундаментални импулса в човека 

са в основата на всичко, което той прави през целия си живот, и са 

напълно отговорни за неприятностите, които сам си причинява. 

И макар „Отца” да действа във всеки човек, Той няма нищо 

човешко в СЕБЕ СИ. Затова Той не задържа нищо, не отхвърля 

нищо, не осъжда нищо, дори не вижда „простъпките“. Делата, ко-

ито наричате „грехове“, са само от този свят и се наказват само в 
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този свят, защото такъв е Законът за Земното Съществуване – 

както знаете, ще пожънете каквото посеете. И тъй като черпите 

ЖИВОТ и УМ от „Отца“, вие също сте съзидателни в своите 

мисли, думи и дела. Всичко, което мислите, казвате, правите и 

вярвате, след известно време се връща обратно при вас в подобна 

форма. Няма наказание от „Отца“ – каквито и злини да сполетя-

ват човечеството, са си единствено негови дела. 

Присъстващите замърмориха, че това е изцяло ново учение и все 

пак звучи по-смислено от всичко, на което ги бяха учили до момента. 

Няколко души ме подканиха да продължа.  

– Казвам ви, чрез мен видяхте дейността на ЖИВОТА като 

изцеление; следвайте ме и ще ви разкрия ПЪТЯ, по който трябва 

да вървите, за да намерите щастие; в моите думи ще откриете 

ИСТИНАТА за Съществуването, която досега никой друг не е 

разкривал. За Месията се говори, че ще разбули тайни, скрити от 

зората на сътворението – повярвайте ми, ще научите тези тайни 

от мен. Ако слушате внимателно и разбирате значението им, ако 

стриктно се придържате към техните закони и прилагате тяхната 

истина, ще се възродите и ще влезете в Небесното Царство. 

След като казах това, хората за момент се смълчаха, после се раз-

шумяха въодушевено, но Седекия стана и рече, че е време домаки-

ните да си починат. Момчето се нуждаеше от сън; съпругата и дъще-

рите му също бяха уморени от изтощителния плач. 

Уговорихме се на следващата сутрин да отида на пристанището, къ-

дето щяха да ми доведат болни. Така можех да започна мисията си. И 

нещата бързо се подредиха по възможно най-добрия начин за мен. Изг-

леждаше, че ако не лекувам, хората нямаше да се заинтересуват и да 

приемат всичко това, което трябваше да им кажа. Лечението щеше да 

покаже нагледно истината, която исках да им разкрия, а моето учение – 

да им поясни защо съм способен да им донеса изцеление от „Отца“. 

Когато на другата сутрин се събудих, се чувствах истински жив 

и очаквах да се случат чудеса. Оправих се набързо и със Седекия 

тръгнахме към пристанището. Сърцето ми гореше от любов към 

всички, които срещахме по пътя си. Поздравявах ги топло и им каз-

вах, че имам „добра вест“ за онези, които искат да я чуят. 

Когато пристигнахме на кея, заварихме мъже, жени и деца, сед-

нали на земята да ме чакат. Няколко умоляващи ръце се протегнаха 

към мен. Хората изглеждаха много болни; едни бяха сакати, а други 

– покрити с рани. 
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Сърцето ме болеше заради окаяното им състояние, но сега можех 

и да се радвам, защото знаех, че то не беше такова по „Волята на 

Отца“. Точно обратното! „Отца“ сам по себе си беше изцеление, 

здраве, благосъстояние. Бях го доказал предишния ден, както и у 

дома в Назарет. Ликувах, защото получих възможност да покажа тази 

прекрасна истина на тълпите, които се бяха събрали около мен.  

Едно тъжно старческо лице привлече вниманието ми. Жената 

беше сбръчкана, слаба и изкривена. Отидох до нея, коленичих и пос-

тавих ръце на главата ѝ. Веднага усетих как притокът на „Силата на 

Отца“ започна да вибрира в нея, докато цялото ѝ тяло не се разтресе 

от Жизнената Енергия. Тя изпълни и крайниците ѝ. Някои бяха стъ-

писани и се чудеха какво ли правя с жената, но други ги усмириха. 

Крайниците ѝ започнаха постепенно да се отпускат, да се удъл-

жават и изпъват; лицето ѝ се оживи от радост заради прилива на нови 

сили. Помогнах ѝ да се изправи и тя застана до мен, горда от себе си, 

преливаща от щастие. Започна да плаче, после се разсмя и затанцува, 

като викаше към тълпата: 

– Слава на Бога, слава на Бога! 

Някои взеха да ѝ пригласят, но всички бяха дълбоко развълну-

вани от видяното. 

Цялата тълпа се опитваше да се добере до мен и блъсканицата 

стана толкова голяма, че Седекия предложи да въведе ред. С помощта 

на няколко нетърпеливи зрители той подреди чакащите и насочваше 

болните към мен, за да излекувам първо най-нуждаещите се. 

В края на деня, вече уморен, Седекия ме покани да се върнем в дома 

му за вечеря. Отпрати онези, за които времето не беше стигнало и не 

успях да излекувам, но ги увери, че на следващия ден ще дойда отново. 

Вечерта беше празнична; имахме толкова много да говорим, тол-

кова много да се веселим, толкова много знания да предадем и тол-

кова много да научим – всичко това със сигурност беше „добра вест“ 

и присъстващите се съгласиха. Знаех, че голяма част от тях приеха, 

че казвам истината за онова, което бях „видял“ в пустинята.  

Така продължи много дни. При мен се стичаха хора отблизо и 

далеч. Седекия и някои негови приятели ми помагаха да овладея тъл-

пата, за да мога да лекувам и проповядвам. Всички ме слушаха с ра-

дост. Говореха помежду си за „Отца“ и бяха нетърпеливи да научат 

повече за „ремъците и веригите“, които ги държаха в нищета.  

Блъсканицата ставаше толкова голяма, че скоро осъзнах нуждата 

да си намеря помощници, на които мога да разчитам. Беше време и 

Седекия да се върне към търговията си с кожи, която беше занемарил.  
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Отидох на хълмовете, за да се помоля за напътствия при избора 

си на „следовници“. Когато получих увереност, че ще бъда насочван 

кого да избера, се върнах в Капернаум. Усетих силен порив да сляза 

до кея и да поговоря с няколко мъже, които бях забелязал, че слушат 

внимателно проповедите ми. Дали щяха да оставят рибарските си 

мрежи и да се присъединят към мен, тепърва щях да разбера. Но ко-

гато ги повиках, Симон, Андрей, Яков и Йоан, дойдоха веднага, щас-

тливи да помагат в работата ми – да лекувам и проповядвам. Когато 

започнах делото си сред хората, към мен се присъединиха и други. 

Напуснах дома на Седекия, но той горещо ме увери, че мога да 

се върна по всяко време. 

 

Така започнах мисията си на учител и лечител; странствах по гра-

дове и села, навсякъде, където имаха нужда от мен.  

Преди да потеглим, събрах младите мъже, които с радост се бяха 

съгласили да ми помагат. Те щяха да слушат проповедите ми и много 

неща, които исках да кажа, щяха да ги озадачат. Беше жизненоважно 

първо да им обясня обстоятелствата около всичко това, което ми 

беше разкрито в пустинята.  

Казах им, че въпреки предишния си ленив начин на живот, ви-

наги съм изпитвал дълбоко състрадание към хората, което всъщност 

ме беше накарало да се отвърна от „Бога“, за когото проповядваха 

равините. Когато чуха, че напълно отхвърлям отмъстителния Йехова, 

видях по лицата им да се изписва съмнение и шок. Дълго им обясня-

вах, че съм се питал как е възможно той да се смята за „добър“ Бог, 

когато и невинни деца понасят толкова много страдания. Докато го-

ворех, забелязах, че израженията им постепенно омекват. Продължих 

да разказвам за предишните си съмнения и гняв, докато не видях, че 

започват да приемат думите ми и после напълно да се съгласяват с 

мен. Разбрах, че съм поставил собствените им въпроси и подозрения, 

които преди никога не са имали смелост да изразят на глас. Докато 

разговаряхме, усещах облекчението им, че вече не са сами в тайната 

си съпротива срещу ученията на равините. 

Казах им, че беше дошъл момент, в който бях започнал все по-

ясно да осъзнавам, че пропилявам живота си; че бях поискал да се 

променя и бях усетил силен порив най-напред да отида при Йоан 

Кръстител, за да започна начисто. Описах им какво се беше случило 

по време на кръщението ми и последвалите шест седмици в пусти-

нята. Разказах им, че докато преживявах дълбоките откровения и ви-
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дения, разкриващи ми „Реалността“, която наричах „Отец“, съзна-

нието ми постепенно е било пречистено от всички мои предишни 

мисли, вярвания, нагласи, арогантност и бунтарство. 

Разкрих им естеството на „Отца“ – „Божествената природа“, 

която всъщност беше „Божествената Воля“ за нас. Казах им, че за-

ради погрешния си начин на мислене и поведение, човек сам се беше 

изолирал от „Отца“ вътре в себе си и сам можеше да намери пътя си 

обратно към пълен контакт с Него, но най-напред трябваше да се по-

кае и да се пречисти умствено и емоционално. Тогава цялото Естес-

тво на „Отца“ щеше да изпълни ума, сърцето, тялото, душата, 

жизнената среда и преживяванията му. И когато това станеше, 

той щеше да влезе в Небесното царство, ръководено от „Отца“, и 

Небесното царство щеше да се установи в съзнанието му. Тогава 

вече щеше да е постигнал целта зад своето съществуване. 

Докато говорех на учениците си, виждах реакциите им да се из-

писват по лицата им. Всички съмнения бяха изчезнали и сега от тях 

струеше светлината на зараждащото се разбиране и радост – младите 

мъже ставаха въодушевени последователи на моето учение.  

– Това наистина е добра вест! – възкликнаха те. 

Въпреки че първоначално приеха всичко, което им казах, на мо-

менти в тях се прокрадваше съмнение в истинността на думите ми. 

Разбирах ги. За да бъдат готови да се избавят от образа на „Йехова“, 

който беше толкова дълбоко отпечатан в умовете им, се изискваше 

огромна смелост. 

Когато общуваха помежду си, понякога се питаха: „кой ли е този 

човек, който говори за такива чудеса?“ Ако тръгнеха с мен, но се ока-

жеше, че наистина съм пратеник на Сатаната, тогава какво? Йехова 

щеше да ги накаже сурово. Те имаха какво да губят – положението си 

в обществото като трезви и трудолюбиви млади мъже, репутацията 

си на търговци и занаятчии, доходите си. А най-голямата пречка от 

всички беше вероятността техните семейства да се разгневят и да се 

отрекат от тях. Какво щяха да получат в замяна? 

Казах им, че не можех да им обещая никакви земни награди за 

помощта им в разпространението на „евангелието на добрата вест“. 

Изобщо не се съмнявах, че където и да отидехме, щяхме да получим 

храна и подслон и щяхме да бъдем добре приети, но можех да им обе-

щая само Истината, че „Отца“ знае техните нужди и щеше да ги 

задоволява и да ги поддържа в добро здраве. Можех също да им 

обещая, че ако във всеки момент се обръщат към Него и Му се 

доверяват, щяха да бъдат щастливи по начин, по който никога 
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досега не са били. Самите те щяха да могат да преживеят Небес-

ното Царство – до степента, в която пренебрегват изискванията 

на собственото си „Аз“ и служат на другите. Щяха да станат сви-

детели на изцеления, които щяха да засилят вярата им и да им 

дадат смелост да издържат всички несгоди на пътуването.  

Така започнахме мисията си да разпространяваме „ДОБРАТА 

ВЕСТ“ на „ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЦАРСТВОТО“. Изпращах младите 

мъже да влизат преди мен в града, който трябваше да посетим. Те каз-

ваха на хората да се съберат, за да чуят „Добрата Вест за Небесното 

Царство“. Всички бяха удивени и искаха да узнаят повече, но учени-

ците ми ги призоваваха да доведат приятели и съседи и „когато Исус 

пристигне“, сами да я чуят и да видят изцеленията на болните си 

близки. Силно развълнувани, мнозина се втурваха да помагат за разп-

ространяването на „добрата вест“ и скоро се събираше огромна тълпа.  

Аз, който толкова дълбоко и пламенно бях роптал срещу 

мрачните религиозни проповеди, заплашващи грешниците с на-

силие, наказания и проклятия, сега с радост посрещах същите 

тези тълпи. Имах „добра вест“, която исках да споделя с тях, за 

да озаря деня им, да изцеля болестите и страданията им, да внеса 

радост в живота им.  

Но докато преди ходех сред хората егоистично настроен и с 

празни ръце, възползвайки се от тяхната добра воля, а понякога – и 

от подаянията им с не особено голяма благодарност, сега идвах с изо-

билие от животворни възможности за всеки, който беше готов да 

слуша думите ми и да предприеме действия, за да подобри живота си. 

Искам вие, които четете тези страници, да разберете напълно си-

туацията около мен по онова време, състоянието на съзнанието ми 

след просветлението в пустинята и личността, която представях на 

сънародниците си като „Исус“. Толкова предположения се изказаха 

по въпроса, че сега съм длъжен да ви разкрия истината. 

В зрелостта си бях надарен с добра физика, силни орлови черти, 

забележителен интелект и влечение към шегите и смеха, но, както и 

много от вас днес, не се грижех за земните си таланти. По времето, 

когато отидох в пустинята, изразът на лицето и маниерите ми бяха, 

както ще ги наречете, „на по-ниско ниво“, отколкото трябваше да бъ-

дат. Макар да бях започнал да се замислям и да се бунтувам срещу 

човека, в който се бях превърнал, интелектът ми също страдаше от 

неправилната употреба, постоянно ангажиран с религиозни спорове 

и разногласия, отдаден на лекомислени речи. Умеех да разсмивам хо-
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рата, с които общувах, и те ме харесваха, но със сигурност не ме ува-

жаваха. На това се дължеше и учудването на всички, които ме позна-

ваха, когато им говорех в синагогата в Назарет.  

Докато се възстановявах и майка ми се грижеше за мен, усилено 

използвах знанията и прозренията, които ми бяха дадени в пустинята, 

и това ме превърна в човека, който трябваше да бъда. 

Когато започнах мисията си, бях напълно наясно, че аз бях един-

ственият, който разполагаше с върховното познание за тайните на 

сътворението и самото съществуване. Затова можех да кажа със съ-

вършена увереност: „Никой друг не е „виждал” „Отца“ освен мен.” 

Знаех, че всичко, в което хората вярваха с цялото си сърце, беше 

фалшиво и нереално. Знаех, че бях специално създаден и подготвен 

от „Отца“ за тази мисия. Бях щедро благословен с физическа енергия, 

красноречие и способност да измислям мъдри притчи, за да мога да 

предам посланията си успешно и във форма, която никога нямаше да 

бъде забравена. 

Освен това, заради дългото ни общуване, разбирах толкова добре 

събратята си, че познавах техните най-съкровени надежди и най-отча-

яни страхове; знаех какво ги разсмива и какво ги подтиква да се подиг-

рават и присмиват на богатите и помпозните; бях наясно, че толкова 

много хора – млади и стари – страдат силно, храбро и безмълвно. 

Знаех всичко това и изпитвах дълбоко съчувствие към народа, 

който живееше в страх, понасяше словесния бич на фарисеите и се 

превиваше под тежестта на данъчните закони на римляните. 

Знаех, че гордият им еврейски дух беше наранен от завоевателите 

езичници, които бяха принудени да почитат с възгласи, ръкопляскания 

и коленичене, но които презираха зад затворените врати на домовете си. 

Знаех и напълно разбирах живота и нагласите на хората. Преди и 

аз бях мислил като тях, бях изпитвал същото негодувание, бях пона-

сял техните тревоги във времена на недоимък и се бях чувствал без-

силен в хватката на римското управление. 

Сега обаче знаех, че в действителност никое от тези страдания не 

беше необходимо. Тъй като познавах Реалността – Всемирния 

„Бог“, – можех да видя ясно, че безразсъдствата на евреите във 

властта, които обременяваха живота им, бяха напълно погрешни и в 

пряко противоречие с Истината за Съществуването. Всичко това 

силно ме гневеше. 

Ето защо знаех, че бях съвършено устроен и подготвен да стана 

пречистен инструмент на Божествената Дейност в Палестина, воден 

от страстта си към ИСТИНАТА и направляван от състраданието си 

към ближния. Затова и се наричах „Син човешки“ – знаех точно с 
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какво се сблъскваха хората в ежедневието си. Освен това бях напълно 

уверен, че щях да постигна целите си – да им разкрия Истината и така 

да стана средство за промяна на качеството на техния живот. 

И макар още от самото начало на мисията си да знаех, че щях да 

бъда наказан и да платя за всичко, което имах намерение да направя 

– да преобърна наопаки познатия им еврейски свят, – бях готов да се 

изправя пред това изпитание и да премина през него. Не можех да го 

избегна, защото обичах хората с ЛЮБОВТА на „Отца“, която изпъл-

ваше сърцето и цялото ми същество. А ЛЮБОВТА на „Отца“ беше 

същността на ДАВАНЕТО – дава себе си във видимото творение и 

видимото съществуване и расте, закриля, подхранва, лекува, задово-

лява нуждите на всичко създадено.  

Знаех, че аз бях дарът на „Отца“  

за спасение на човечеството, на света, 

а НЕ,  

както предполагаха и утвърждаваха през вековете 

евреите във властта, за спасение от наказание, 

отсъдено на „грешници“ от един гневен Бог.  

НО 

да спася хората от ежедневното повтаряне 

на едни и същи грешки на неправилно мислене –  

погрешното мислене, което причиняваше техните 

болести, страдания, бедност и нещастие. 

Тъй като обичах човечеството толкова силно, бях готов да 

проповядвам и лекувам, напук на еврейските свещеници. Бях го-

тов да умра на кръста за това, което наистина бях „видял“ в пус-

тинята, което знаех с цялото си сърце и исках да споделям до пос-

ледния си дъх. 

*************************** 

ТОВА Е ИСТИНАТА ЗА МОЕТО РАЗПЯТИЕ. 

ВСИЧКО ОСТАНАЛО, КОЕТО СТЕ ЧУВАЛИ, 

СА ЧОВЕШКИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕВРЕЙСКИЯ ОБИЧАЙ ЗА 

ИЗГАРЯНЕ НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ХРАМА. 

*************************** 

Аз бях дарът на „Отца“ за хората, 

който щеше да им помогне да преодолеят 

невежеството си за Законите на Съществуването 

и да намерят истинския Път на Живота, 

който води до радостта, изобилието и 

съвършената цялостност в Небесното Царство. 
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Това бяха възприятията, желанията, намеренията, целите и мис-

лите, които вълнуваха ума и сърцето ми. Такава беше земната умст-

вено-емоционална рамка на моето духовно съзнание, скрито във фи-

гурата на „Исус“ и насочено към описаните по-горе мисли и чувства, 

които ме подтикнаха да се отправя на тригодишно пътуване, за да до-

неса на хората това, за което бях напълно убеден, че щеше да се окаже 

окончателното спасение от техните собствени елементарни мисли и 

емоции, които създаваха несгодите в живота им. Искрено вярвах, че 

ако им покажех всичко, което бях разбрал, те щяха да осъзнаят пре-

дишното си безразсъдство, щяха да положат максимални усилия да 

променят начина си на мислене и да стъпят на Пътя към Небесното 

Царство. За тази цел бях готов да дам живота си. 

Тъй като еврейските учители изтълкуваха погрешно мисията ми, 

моето същинско послание беше изопачено до неузнаваемост. Целта 

на тези Писма е да разкрие на хората от сегашната Нова Епоха исти-

ната, за която говорех пред тълпите в Палестина. Ето защо, връщайки 

се към разказа си за онези времена, нека ви отведа в един специален 

ден, който оказа силно въздействие на слушателите ми и остави траен 

отпечатък в съзнанието на учениците ми. Затова този ден беше осо-

бено значим и за мен. 

За да си почина от натиска на тълпите, отидох на хълмовете да се 

моля и медитирам, да презаредя духовните си батерии, като установя 

дълбока, стабилна и по-мощна връзка с „Отца“ вътре в себе си. Ко-

гато бях ангажиран сред много хора, тя толкова бързо помръкваше в 

съзнанието ми, че се чувствах изтощен. 

Стигнах до пещерата, която използвах в онзи район, извадих 

скритата под един камък рогозка и легнах да спя. Вместо да заспя 

обаче, почувствах незабавния приток на Божествения Живот, на 

„Отца“. Умората изчезна, тъй като тялото ми се зареди със Силата 

– Съзидателния Източник на Всичко Съществуващо. 

Съзнанието ми беше издигнато сред златна Светлина и докато 

се носех нагоре в нея, Тя внезапно се промени до чисто бяло. Знаех, 

че в съзнанието си вече бях пред порталите на Равновесието – Веч-

ното Всемирно, Безкрайно измерение отвъд всички представи на 

човешкия ум. Наблюдавах СВЕТЛИНАТА, но не бях част от НЕЯ, 

нито силата ѝ беше в мен, тъй като това беше Божественото изме-

рение на празнотата – неоформеността на Всемирното Равновесие. 

Но ТЯ общуваше с мен и ме изпълваше със своята възторжена 

ЛЮБОВ. За пореден път бях впечатлен, че ТЯ беше тази 

„Съзидателна-Усъвършенстваща-Изцеляваща” 

ЛЮБОВ, 
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която направлява цялото съществуване. 

Знаех, че където имаше липса, в крайна сметка тя щеше да 

бъде запълнена, точно както водите се вливат, за да напълнят езе-

рото; където имаше нещастие, щеше да има и радост, защото та-

кова е ЕСТЕСТВОТО на Всемирното – да се стича във всяко 

живо същество в нужда, за да донесе удовлетворение и радост. 

Знаех, че където нямаше растеж, обстоятелствата щяха да се 

подредят така, че да го насърчат; където имаше усещане за про-

вал, щяха да бъдат осигурени предизвикателства, които да сти-

мулират успеха и самоувереността. 

 

„Видях“, че тази постоянна ЛЮБЕЩА РАБОТА на „Отца“ в 

живота на обременените можеше да не бъде разпозната като 

„ЛЮБEЩ дар“ от хората, които я получават. Беше възможно да са 

толкова затънали в своята апатия, усещане за провал и убеждение, 

че нищо хубаво не би могло някога да им се случи, та да са слепи за 

всичко друго, освен за собствените си чувства и вярвания! Така че 

те щяха да останат затворени в ада, който сами си бяха създали. 

Но нямаше нужда да съжалявам никого. Трябваше ми само 

състрадателно сърце и решимост да им донеса Истината, която 

да излекува тяхното невежество. 

Най-големият дар, който един човек би могъл да даде на друг, 

е просветление на невежеството за съществуването и неговите 

космични закони, защото ИСТИНАТА е, че всяка душа е обгър-

ната от ВСЕМИРНОТО, но степента на ВСЕМИРНИЯ ПРИНОС 

в нейния земен живот чрез ЛЮБЕЩАТА РАБОТА на „Отца“ за-

виси изцяло от възприемчивостта на личността.  

Разбрах, че хората трябваше спешно да чуят това, което току-

що ми беше казано. Трябваше да „видят“ и да осъзнаят напълно, 

че намерението, целта и потенциала на ЛЮБОВТА е самата 

същност на тяхното същество. Заради своето неверие биха могли 

да отхвърлят ЛЮБЕЩАТА РАБОТА на „Отца“ като свързана с 

повече „болезнени предизвикателства“ и така да останат зави-

наги в плен на неуспехите си. 

Сега виждах дори още по-ясно, че бях изпратен да пробудя хо-

рата за всички възможности да се самоусъвършенстват, да прос-

перират и да постигнат щастие и радост, но само от тях зависеше 

да се събудят и да се възползват от това, което им предлагах. 
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Спомням си, че извисяването ми продължи цяла нощ, а на сут-

ринта се чувствах по-жизнен от всякога. Моето послание беше изяс-

нено. Бях видял по още по-несъмнен начин Реалността на „Отца“ 

и знаех, че онзи ден щях да мога да изляза и да се срещна с тълпите, 

да им предам силата и живота на всичко, което ми беше показано. 

Докато слизах от пещерата, стигнах до голяма скала над стръмна 

пропаст. Седнах на нея и долу видях града, който щяхме да посетим 

днес. Усещах, че „Усъвършенстващият Процес“ – Импулсът на „Съз-

даване на Цялост“ – „Отца“ бушуваше в мен и копнеех да Го споделя 

с другите, преди проблемите от ежедневието да Го задушат и Той да 

загуби мощта и движещата Го сила в моето човешко съзнание.  

Малко по-късно учениците ми се присъединиха към мен. На 

влизане в града те говореха с хората и насочваха събиращите се тълпи 

към склона зад къщите. Качих се на една голяма скала сред тях и за-

почнах да говоря. Установих, че страстта и радостта – стремежът, коп-

нежът и убежденията се изливаха спонтанно в думите, които изричах: 

– Вие сте крайно потиснати и уморени. С напредването на въз-

растта задачите ви стават все по-тежки, дрехите ви овехтяват, стома-

сите ви често са празни, хората ви ядосват и имате чувството, че неп-

риятностите и обременеността на духа ви нямат край. Но това не е ис-

тината за вашето съществуване. Вашият живот е предназначен да бъде 

съвсем различен. Само ако можехте да погледнете отвъд чувствата си; 

само ако можехте да извисите умовете си, за да се свържете с „Отца“ 

вътре в себе си, щяхте да можете да „видите“ и да знаете какъв би 

трябвало да бъде животът ви. Щяхте да осъзнаете, че сте създадени, за 

да се наслаждавате на изобилие, закрила, здраве и щастие. 

Но тъй като ежедневно се страхувате от „добро и зло“, очаквате 

ги и вярвате в тях повече, отколкото вярвате, че „Отца“ е изобилен 

ЖИВОТ и ЛЮБОВ и ви осигурява всичко необходимо, за да бъдете 

здрави и успешни, привличате в битието и тялото си най-страхови-

тите преживявания на „добро и зло“. Вашите убеждения в „добро и 

зло“ засенчват – ПОМРАЧАВАТ – всичко, което „Отца“ е приготвил 

за вас само ако повярвате в НЕГОВАТА ЛЮБОВ!  

Съдите днешния си ден и очаквате от утрешния това, което 

сте преживявали в миналото. Ето защо мъките ви от вчера пос-

тоянно се повтарят днес. Вие сте в плен на спомените си и на не-

отклонното си убеждение, че миналото трябва да се връща отново 

и отново, за да ви обременява и наранява. 

Не е нужно да лекувате телата си или да се опитвате да нап-

равите живота си по-добър – трябва да лекувате убежденията си! 

Казах ви, че няма нищо солидно под слънцето. 



Писмо 2 

69 

Ако можете да излекувате убежденията си и да ги приведете в 

съответствие с истинските Намерения на „Отца“ за вас, погреш-

ните вярвания, направляващи телата и битието ви, ще се разсеят като 

мъгла на слънце. Обстоятелствата в живота ви незабавно ще се вър-

нат към Божественото Намерение зад цялото творение. Ще устано-

вите, че за всяка трудност винаги има решение и всяка липса винаги 

се задоволява напълно според нуждите ви. 

Какво смятате, че се случва, когато болните дойдат при мен и аз 

положа ръцете си върху тях? Мисля ли за болестта, питам ли се дали 

човекът ще бъде излекуван, страхувам ли се, че „Отца“ може да спи 

или да е толкова далече, че да не ме чува? Не. Ако допусна мисли на 

неверие, изцеление няма да има.  

Когато към мен се приближава болен, това веднага ме изпълва с 

радост, защото знам, че Силата – „Отца“ вътре в мен – очаква и е 

готова да лекува в мига, в който я призова. Благодарен съм, защото 

знам, че „Волята на Отца“ е здраве, а не болест, и се моля ТЯ да 

бъде изпълнена.  

Тъй като премахвам от страдащия вярата му в болестта и 

ЗНАМ, че „Волята на Отца“ за здраве се влива в него, външната 

проява – външната проява – на болестта се променя в реал-

ността „Отца е Здраве“ и тялото му отново става пълноценно.  

Болестта не е нищо повече от понижена жизненост – отс-

лабване на ЖИВОТА – в засегнатата част на тялото. Върнете 

„Живота – Отца“ към истинското Намерение и План за целия ор-

ганизъм и той ще функционира както би трябвало. 

Внушават ви, че Бог изпраща болести, епидемии, глад и унищо-

жение на народите, когато не спазват законите му. Втълпяват ви, че 

самите вие сте наказвани от един гневен Бог заради греховете, които 

сте извършили. А какво е наказанието, ако не злодеяние зад маска 

на добронамереност? Аз ви казвам, че злото не идва от Бога. Как е 

възможно Той да има две „лица” – добро и зло? 

Представата за добро и зло съществува само в умовете ви, усе-

щате ги само в сърцата си. Тези мисли и чувства нямат нищо общо с 

истинския Бог, който е „Отца“ вътре във вас и който ви носи единс-

твено добро, ако го поискате, но и ако повярвате, че е така. Вашите 

вярвания в добро и зло и доброто и злото, което носите в сърцата си, 

пораждат всичките ви болести. 

В действителност живеете в Небесното Царство и Небесното Цар-

ство е вътре във вас; направлявани сте от „Отца“. Но тъй като вярвате 

в наказанията от Бога; вярвате, че само жертвоприношенията в Храма 
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ще ви спасят, и вярвате, че неизбежно ще преминете през бедност, 

болки и страдания, сами създавате точно това, което не искате.  

Не унивайте – радвайте се и се веселете, и знайте, че онези, които 

живеят в недоимък, далеч не са наказани и изоставени от Бога, дори 

и да са съгрешили, а са истински благословени. Човек, който не при-

тежава нищо, е богат със Силата на „Отца“, ако го поиска, но и ако 

се вслушва, доверява и живее в НЕЯ. Защото, когато стомасите ви са 

пълни, телата – задоволени, а умовете и сърцата – в покой, нямате 

спешна нужда „Отца“ да се задейства вътре във вас, за да задоволи 

потребностите ви. Вярвате, че лесно можете да го направите със соб-

ствените си мисли и ръце. Затова, когато говорите за „Бога“, можете 

да кажете само нещо, което сте чули от другите – самите вие няма да 

сте преживявали „Бога“ лично. 

Да вземем за пример богатите. Потопени, обвързани, затънали в 

собствените си богатства, сутрин стават и се залавят с ежедневните 

си дела, без да знаят нищо за Силата на „Отца“ вътре в себе си. Умо-

вете им са заети с мисли, с които ще увеличат състоянието си и ще 

лансират „себе си”; издават заповеди, които ще обременят онези, ко-

ито им служат; водят живота, който сами са си избрали. Но тъй като 

извличат ограниченото си съществуване само от собственото си ог-

раничено човешко мислене, породено от физическите им умове и 

сърца, те се разболяват и страдат също толкова, колкото и хората, ко-

ито нямат нищо. Не осъзнават, че са само наполовина живи, защото 

нямат връзка с ИЗВОРА НА ЖИВОТА, с „Отца“, скрит вътре в тях. 

Нито пък могат да „видят“, че голяма част от благата, които са по-

текли в живота им, не са тяхна лична заслуга, а следствие от НЕГО-

ВОТО ЛЮБЕЩО ДЕЛО. 

Религиозните водачи са спокойни на удобните си позиции във 

властта. Те не се нуждаят от нищо извън собствените си физически 

удовлетворения. И тъй като не са познали Бога лично, трябва да четат 

от Свещените си книги думите на светците отпреди хиляди години и 

да казват на хората как ги тълкуват. Но всичко, което говорят, идва от 

дребнавите им умове, пленници на удобствата на живота, затънали в 

очаквания какво ще ядат и пият и какво ще облекат, за да впечатлят 

другите. Не знаят нищо за вдъхновението, което е породило думите на 

пророците преди толкова векове, нито дали това са точните думи, от 

които наистина се нуждаете сега, когато времената са се променили. 

Повярвайте ми, богатите хора и религиозните водачи са силни в 

земните неща и не искат да се разделят с това, което смятат за сигурно 
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и вечно в своите традиции и обичаи. Всяко отклонение ще разтърси 

основите на техните вярвания, следователно – на живота им. Но по 

този начин изграждат умствени укрепления, спиращи притока на Си-

лата на „Отца“, и затова те също се разболяват и по свой начин поз-

нават страданията, както и вие, които не се радвате на земни удобства. 

Няма никаква разлика между вас, които имате малко, и онези, ко-

ито имат всичко, защото и бедните, и богатите се разболяват еднакво, 

създават си врагове и се оказват сами. Но потенциалът да получите по-

вече, отколкото религиозните и богатите някога могат да се надяват – 

здраве, щастие, добри приятелства, постижения в избрания от вас на-

чин на живот, – е огромен. И когато ги постигнете, ще знаете, че въз-

можностите, способностите и вдъхновенията ви са дошли от 

„Отца“ вътре във вас, защото ще знаете, че никога не бихте могли 

да го направите, ако не Го бяхте помолили да ви помогне да използвате 

всичките си дарби и да напълните шкафовете си с храна, да имате 

дрехи на гърба си, да осигурите щастие и добър живот за децата си. 

„Отца“ ще го направи за вас, ако искате, но и ако молите – вяр-

вате – знаете – и винаги помните, че „Неговото Естество“ е да сът-

ворява и след това да осигурява изобилие за всички Свои творения. 

Точно както вие не бихте лишили умишлено децата си от нещо, което 

им е необходимо, така и Той никога няма да ви лиши умишлено от 

това, от което се нуждаете за щастлив живот. Ако сте бедни, то е за-

щото все още не сте разбрали естеството на „Отца“; не сте осъзнали, 

че за да задоволите потребностите си, трябва да работите с Него. 

Трябва да се възползвате незабавно от божествените възможности, 

които са ви предоставени, за да ви помогнат да продължите напред. 

Само да можех да ви покажа, да ви накарам да „видите” и да по-

вярвате, че когато скърбите, вашата тъга е известна на „Любещия 

Отец“. С течение на времето тя ще се превърне в радост, ако поис-

кате, но и ако Го призовете и наблюдавате работата, която Той върши 

вътре във вас. Ще намерите утеха, надхвърляща всичко, което сте 

смятали за възможно. 

Колко благословени сте, когато сте гладни и жадни, защото ва-

шите нужди са известни на „Отца“. Скоро те ще бъдат удовлетво-

рени, ако престанете да се оплаквате и помолите и поискате от Него 

– с вяра, че ще получите. 

Как е възможно да вярвате, че за да сте нахранени и добре обле-

чени, първо трябва да отидете в Храма и да предложите на „Отца“ 

неговите собствени живи творения като изгорени жертви, с които да 

платите греховете си? Не виждате ли, че съществата, които убивате, 

са били създадени, за да се наслаждават на живота също като вас; за 
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да бъдат благословия и да бъдат благословени на тази Земя също като 

вас? Защото това е естеството на „Любещия Отец“, което се проя-

вява във всички Негови творения. 

Ако помните, че „това, в което наистина вярвате“, е онова, 

което получавате, не можете ли да видите, че еврейските вярва-

ния в изгарянето на живи същества в Храма ще ви донесат само 

страдания? Вярвайте в наказанието и наказание ще получите. 

Вярвайте, че убийството и унищожението са правилният начин 

да достигнете до Бога, и точно това ще преживеете – убийство и 

унищожение. 

Ако сте гладни и жадни, то е защото сте се отвърнали от „Отца“ 

вътре в себе си. Когато се отдавате на страховитите си мисли, тревоги 

и чувства на безнадеждност, вие създавате точно онези условия, ко-

ито искате да промените. Сами причинявате собствените си беди. 

Затова сте още по-благословени, когато сте гладни и жадни за 

доброта и контакт с „Отца“ вътре в себе си, защото тогава със си-

гурност ще бъдете стократно заситени. 

Благословени сте, когато сте нападнати или ограбени, но оста-

вате изпълнени с доверие, защото ще видите „Бог в действие“ и ще 

видите как идва избавлението. 

Благословени сте, когато сте въвлечени в конфликт, но все още 

сте загрижени за ближния и търсите помирение. В сърцето си носите 

любовта, която идва от „Отца“, и вие наистина сте Негово дете. 

Благословени сте, когато сте дълбоко ощетени, но можете да 

простите и да проявите милост, като се въздържите да търсите пра-

восъдие или преследване. Така веднага влизате в хармония с лю-

бовта, която е „Бог – в действие – вътре във вас“, и в тежки времена 

ще бъдете пощадени. 

А най-благословени от всички са онези с чисти сърца, които 

са се избавили напълно от гнева, омразата, отмъстителността, 

грубостта, завистта и коравосърдечността и застават пред света 

като видимо проявление на Любовта. Те ще познаят Реалността, 

наречена „Бог“, и ще знаят, че Тя е „Отца“ вътре в тях. 

Как мога да ви помогна да видите тази велика истина? Как 

мога да ви помогна да видите реалността на Небесното Царство, 

на Божието Царство? 

Не е нужно да гледате към небето, защото там няма да видите 

делата на „Отца“ толкова ясно, че това със сигурност да затвърди 

вярата ви. Векове наред хората са допускали сериозна грешка да на-

сочват фантазиите и въображението си натам и да създават за себе си 
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един несъществуващ Йехова. Няма да откриете „Отца“ някъде в не-

бето – Той не е на конкретно място, а е навсякъде около вас и във 

всичко. Но можете да видите възхитителните Му дела. Вгледайте се 

в това, което расте – пшеница, трева, цветя, дървета, птици, – и във 

всичко живо ще намерите Неговата непрестанна, тайнствена и уди-

вителна работа. Именно тук Той напълно владее всичко. Можете да 

видите съвършения закон и ред, растеж, развитие и накрая – самата 

реколта, с която са благословени хора, животни и птици. 

Помислете, след като човек изоре нивите си, той ще разпръсне се-

мената над земята, ще ги покрие, ще събере инструментите си и ще се 

прибере у дома, доволен, че ако вали достатъчно дъжд, ще може да 

нахрани децата си. В продължение на много дни ще спи и ще се съ-

бужда, без да прави нищо повече за посевите си. Но когато отиде да ги 

нагледа, ще види поникналите зелени стръкове; по-късно ще открие 

израсналите стебла и листа, а след това – образувалите се семена. И 

един ден ще отиде и ще намери едро и златисто зърно, готово за жътва. 

Междувременно целият този растеж не е изисквал никаква помощ от 

негова страна. Пшеницата е израснала по удивителен начин, който той 

не би могъл да си обясни. Магия ли е това? Не, това е работата на 

„Отца“ – Силата, Любещата Интелигентност – навсякъде във Все-

мира, която Той вдъхновява и чрез която диша. Това е дейността на 

„Отца“, който е ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЖИВОТ НА ВСЕЛЕНАТА. 

 

Когато влезете в Божието Царство, ще се чувствате добре – 

щастливи и радостни. 

Можете ли да си представите как се чувства една жена, ако е за-

губила голяма сума пари и се чуди как ще нахрани децата си? Плаче 

и търси из къщата, като помита така старателно, че не остава и пра-

шинка. После намира ценна сребърна парà, скрита в тъмен ъгъл, и 

сълзите ѝ незабавно секват, започва да се усмихва и след това се чув-

ства толкова жива и толкова радостна, че се втурва навън при съсе-

дите, за да ги покани да празнуват. Допреди малко си е мислела, че е 

загубила всичко, а сега се е оказала богата. 

Така е и когато откриете Небесното Царство. Вместо сълзи 

и страхове, глад и болести, ще намерите мира и радостта, изоби-

лието и здравето на Божието Царство. Повече никога нищо 

няма да ви липсва. 

Божието Царство може да се оприличи с една история за много 

богат човек, търговец на перли. През целия си живот той е искал да 

намери необикновена перла, безупречна и съвършена, която да за-

сенчи всички останали и за която другите търговци да му завиждат. 



Писмата на Христос 

74 

Един ден той я е открил – невъобразимо красива, по-съвършена от 

която и да било друга. Продал всичко, което притежавал, изоставил 

това, което е натрупал, за да я купи, и е бил безкрайно щастлив.  

Какво означава това? Означава, че се е отказал с радост от 

всичко, което е ценил преди: богато обзаведена къща, скъпи вещи, 

начин на живот, изобилие от храни и напитки, за да притежава сък-

ровище, отвъд всяка стойност – познанието, което го е отвело в Бо-

жието Царство. Там, където щастието е състояние на ума, недо-

сегаемо за външния свят с всичките му грижи и тревоги. 

„Божието Царство“ е вътре във вас. Ще влезете в него, когато 

осъзнаете напълно, че „Отца“ действа във вас непрестанно. „Бо-

жието Царство“ е състояние на ума, на възприятието и разби-

рането, че Реалността зад и във всичко видимо е „Отца“, че Тя е 

прелестна и съвършена и че това, което не е красота, хармония, 

здраве и изобилие, е дело на погрешно човешко мислене. 

 

Как скърбя за вас, които страдате! Няма да се налага да се 

измъчвате, ако чуете какво имам да ви кажа. Но и трябва да ви 

предупредя, че Пътят, който води в Небесното Царство, е труден 

за следване, защото най-напред трябва да се справите със „себе 

си“. Защо да го правите? Защото желанието ви да защитавате 

и насърчавате личното си благо подтиква всички ваши себелю-

биви мисли, думи и действия. 

Вероятно ще попитате: „Защо трябва да се тревожим за това? Ако 

думите ти, че Бог не вижда злините ни и не ни наказва, са истина, 

тогава защо трябва да се безпокоим как се държим?“ 

Имате да учите толкова много, че дори не знам откъде да започна. 

Както вече ви обясних, вие черпите ЖИВОТ от „Отца“, сле-

дователно получавате от Него и способността си да мислите и 

обичате. И точно както е съзидателен „Бащата Интелигентност“, 

така е съзидателно и вашето съзнание. Чрез умовете и сърцата си 

всъщност създавате плановете на собствения си живот и собстве-

ните си преживявания. 

И що за живот планирате и оформяте? Когато някой ви подразни 

или нарани, вие му отмъщавате по един или друг начин, защото вяр-

вате, че щом е отнел окото ви, той ви дължи своето в замяна. Вярвате, 

че който убива, за наказание или възмездие той също трябва да бъде 

убит; че който ви ограбва, трябва да си плати цената; че който отк-

радне жена ви, трябва да бъде пребит с камъни заедно с нея. Вярвате, 

че трябва да търсите отплата за всяка извършена спрямо вас злина. И 
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тъй като е присъщо за човешката ви природа да наранявате другите и 

са ви учили да отвръщате на удара, животът ви е постоянна сцена на 

конфликти – между съпрузи, деца и съседи, между обществени лич-

ности, между народи. 

„Отца“ не знае нищо за вашите житейски битки, но познава нап-

режението, което те пораждат в умовете и телата ви, и не може да 

направи нищо, нищо, за да облекчи болката ви, докато сами не спрете 

тези войни и не заживеете в мир със своите роднини, съседи, служи-

тели, работодатели, обществени личности, с другите народи. 

Само тогава „Отца“ може да върши ЛЮБЕЩАТА СИ РА-

БОТА в умовете, сърцата, телата и живота ви. Само тогава ще 

бъдете в състояние да разпознавате и виждате Неговите Любещи 

Дела във вас и за вас.  

Помнете и великия ЗАКОН „ЖЪНЕТЕ ТОЧНО ТОВА, КО-

ЕТО СТЕ ПОСЕЛИ“. Не е възможно да берете смокини от къпи-

нак или грозде от трънак, нито да жънете пшеница от плевели. За-

мислете се и разберете тази притча, защото тя е много важна за вас 

– не само днес, но и всеки ден, всяка година, дори във вечността. 

Така че, ако искате да промените живота си, 

променете мислите си. 

Променете думите, които те пораждат. 

Променете действията, които те подбуждат. 

Това, което е в ума ви, ще създаде всички ваши преживява-

ния, болести, бедност, нещастие и отчаяние. 

 

Един човек се провикна: 

– Кажи ни, Учителю, как да живеем в мир със съседите си, ко-

гато самите те не искат да живеят в мир с нас? 

– Когато съседът ти дойде при теб и ти каже, че се налага да отиде 

някъде, но не му се ходи сам и те помоли да го придружиш, какво ще 

направиш? – усмихнах се аз. 

– Ако иска да ме откъсне от работата ми, никак няма да съм до-

волен. Ще му кажа да си намери друг спътник, защото аз съм зает. – 

засмя се той. 

– И как ще се почувства съседът ти? 

– Не знам. – човекът сви рамене.  

– А следващият път, когато ти потрябва услуга от него, как ще 

реагира той? 

Мъжът вече не се смееше и не отвърна. Някой се провикна: 

– Ще го наругае и ще му каже да потърси помощ другаде. 
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– Това е правилният отговор. И как ще се почувства той? – по-

сочих мъжа, който пръв беше заговорил, и му се усмихнах. Една жена 

надвика смеха:  

– Ще разправя на всеки срещнат колко егоистичен и жалък съ-

сед има. Може би дори ще поиска да го нарани по някакъв начин. 

Последваха одобрителни възгласи, а аз кимнах: 

– Да, ще е забравил, че някога съседът му го е помолил да го 

придружи километър-два, а той му е отказал. Няма да разбере, че ЗА-

КОНЪТ за ЖЪТВАТА и СЕИТБАТА се е проявил в живота му. Той 

го е задействал, когато е отхвърлил молбата на съседа си, и сега жъне 

последиците от нагласите и реакциите си. Защо да се ядосва, когато 

сам си е създал такава ситуация? 

Хората се смееха, кимаха и говореха помежду си. Никога преди 

не бяха чували подобно обяснение на човешкото поведение. За тях 

това беше едно изцяло ново учение. 

– Съветвам ви когато съседът ви дойде при вас и ви помоли за 

нещо, което ще го облекчи или ощастливи, първо помислете какво 

бихте искали той да направи за вас, ако и вие се нуждаете от помощ. 

Как бихте искали да отговори на молбата ви? – попитах. 

Тълпата се разшумя; видях, че хората разбираха какво им казвам 

и продължих: 

– Всъщност, ако ви помоли да извървите с него километър, съг-

ласете се с леко сърце и бъдете готови, ако се наложи, да извървите и 

два. Когато отказвате помощ, без да осъзнавате, затваряте умовете и 

телата си, готови да се предпазите, ако ви принудят да направите 

нещо, което не искате. А когато затваряте умовете и телата си, това 

поражда болести и пречи на „Отца“ да върши ЛЮБЕЩОТО СИ 

ДЕЛО вътре във вас. 

Може да срещнете някой, който силно се нуждае от нещо, който 

е нещастен и премръзнал. Той може да ви помоли да му дадете пал-

тото си. Не го подминавайте със свиреп поглед. 

Няколко души се разсмяха – знаеха, че точно така ще да направят. 

– Не, дайте му палтото си, и ако наистина е премръзнал, дайте 

му и наметката си. После с радост продължете по пътя си. 

– С радост? – попита един невярващ глас. 

– Да, приятелю, с радост! – засмях се аз. – Първо, защото си 

имал палто и наметка, които да дадеш, и второ, защото сега вече ня-

маш и „Отца“ вътре в теб скоро ще ти ги набави по някакъв неочак-

ван начин. Но какво става, ако след като си ги дал, продължиш по 

пътя си, мърморейки: „Защо го направих? Колко глупаво от моя 

страна! Сега вместо него ще мръзна аз и хората ще ми се подиграват, 
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задето му дадох палтото и наметката си и останах без нищо. И какво 

ще каже жена ми, като се прибера у дома? 

Хората се смееха и кимаха, забавляваха се при мисълта за човек, 

който е подарил палтото и наметката си и после е осъзнал какво си е 

причинил. Знаех, че самите те често са се лишавали от нещо, за да 

помогнат на другите, но след това са съжалявали за щедростта си. 

Изчаках малко и после извиках с висок глас, за да привлека 

цялото им внимание: 

– Но не ви ли казах, че ЖЪНЕТЕ каквото сте ПОСЕЛИ? Не 

ви ли казах ясно, че вашите мисли, думи и действия създават бъ-

дещите обстоятелства около вас? И какво искате да ПОСЕЕТЕ и 

да ПОЖЪНЕТЕ, след като сте дали палтото и наметката си на 

непознат? Искате ли вашите дарове да ви бъдат върнати или 

предпочитате да останете дълго, дълго време без връхни дрехи, 

защото точно това ще се случи, ако продължите по пътя си ядо-

сани и разстроени. Вашите думи и действия ще запечатат и зат-

върдят бедността, която сами сте си създали, като сте дали пал-

тото и наметката си. 

Хората вече не се смееха, дори не се усмихваха – бяха се смъл-

чали и слушаха напрегнато. Аз продължих: 

– Помнете, че първо трябва да направите за другите това, което 

бихте искали те да направят за вас, тогава умовете, сърцата и телата 

ви ще бъдат спокойни и доволни, а „Отца“ ще може да върши своята 

ЛЮБЕЩА РАБОТА в тях. Давайте, давайте щедро и се радвайте, че 

имате какво да дадете на хората в нужда, защото когато го правите, 

вашите дарове ще ви бъдат върнати по най-подходящия за вас начин. 

Давайте от все сърце, с вяра и разбиране, че когато нещо ви липсва, 

Неговата ЛЮБЕЩА РАБОТА вътре във вас и за вас ще бъде изо-

билна. Не правете нищо със свито сърце, защото сърцето ви ще 

остане свито. Винаги давайте с радост и така всичко в живота ви 

ще ви носи само радост и духовни прозрения. 

– Това противоречи на човешката природа. – отбеляза един мъж. 

– Естествено е да се тревожим за бъдещето си – дрехите са скъпи, 

храната трудно се намира; животът е постоянна борба. 

Отговорих му с висок глас, защото той каза това, което бях убе-

ден, че си мислеха повечето от моите слушатели: 

– Но ти не знаеш със сигурност, че утре ще се бориш за оцеля-

ването си. Не знаеш дали точно утре няма да си намериш чудесна ра-

бота или да се случи нещо друго удивително с теб. Не знаеш това, но 
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уверяваш себе си, че няма да имаш хубава работа или друга прек-

расна възможност в живота си. Така днес създаваш обстоятелствата 

за утрешните си дни. 

– Нима? И как го правя? – ядоса се мъжът. 

– Та не ти ли обясних току-що? – попитах. После се обърнах към 

хората, които се смееха: – Кажете ми как този човек отпред, с черве-

ното наметало, създава утрешните си дни? 

Тълпата мълчеше, но един много млад мъж, Марко, извика: 

– Аз знам. Той каза, че ще се бори, за да си набави храна и 

дрехи, а ти ни обясни, че ще получим именно това, за което мис-

лим и говорим. 

– Точно така, разбрал си ме. Внимавайте да не създавате за 

себе си нещата, които не искате. Ти си много умно момче и ще се 

радвам да станеш мой ученик, когато пораснеш още малко и тво-

ите родители ти позволят да се присъединиш към мен. 

Няколко души се разсмяха, други – не. Виждах, че не вярват на 

нито една моя дума, но продължих: 

– Никога няма да влезете в Небесното Царство, като се безпоко-

ите. Ако днес се сблъсквате с трудности, защо трябва да се оплаквате? 

Ще се почувствате ли по-добре, ако започнете да се жалвате; сълзите 

ще озарят ли деня ви? Когато сте загрижени за бъдещето си, така го 

правите обременяващо и изтощително, още преди да е дошло. Защо? 

Каква е ползата ви от това? Кога тревогите са ви помагали да постиг-

нете нещо? Ще станете ли по-високи, като се безпокоите, че сте ниски? 

Не, не се занимавайте с това, което нямате. Мислете за всичко, 

което може да бъде ваше, ако се обърнете към „Отца“ вътре в себе 

си и го помолите с непоклатима вяра и без никакво съмнение, че ще 

получите. И без страх от възражения ви казвам, че наистина ще го 

получите! Но трябва да поискате правилно – с вяра. Няма да получите 

нищо, ако поискате, но в същото време се чудите дали сте били чути 

или дали „Отца“ ще пожелае да ви го даде. Това е човешкият начин 

на даване, а не начинът, по който Той дава в изобилие и удовлетво-

рява всичките ви нужди. 

„Отца“ винаги ви обсипва със своите дарове – достатъчно храна, 

дрехи, къща, приятели, стига само да имате чисти сърца и умове и 

постоянно да разчитате на Него като на своя неизменна опора. 

Ако се молите, но не получавате, не допускайте дори и за миг, че 

Той не съществува или не ви чува, а по-скоро се запитайте какво е 

това у вас, което му пречи да върши СВОЯТА ЛЮБЕЩА РАБОТА 

вътре във вас и за вас. 
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Ако отивате към олтара да се помолите или да дадете дар, и по 

пътя си спомните, че сте се скарали с някого, върнете се и се помирете 

с него. След това, когато се обръщате към „Отца“ с молитва, ще 

имате чист и неопетнен ум. Така сред мира и покоя на вашето съ-

щество Той ще ви чуе и ще може да ви отговори, като ви даде всичко, 

от което се нуждаете. 

Ако все още не можете да повярвате, че „Отца“ се грижи за сво-

ите творения, погледнете пъстрите цветя в полето – колко са прек-

расни само! Каква гениална мисъл, създала формата и красотата им! 

Къде ще намерите цветовете на венчелистчетата им? Дори самият Со-

ломон, с цялата си мъдрост, не е бил способен да си направи такива 

чудни одежди. Вижте как цветята привличат пчелите, за да им помог-

нат в разпръсването на прашеца за следващия сезон, когато отново 

ще направят света ви красив и ще ви осигурят храна. Защо не можете 

да повярвате в „Отца“ и да му се доверите, когато всичко около вас 

е толкова удивително замислено, планирано и поддържано? 

Но помнете, че растенията и дърветата, за разлика от хората, не 

могат да се жалват заради съдбата си и не смятат, че са голи и гладни 

– не пречат на работата на „Отца“ вътре в тях. Вие сте тези, които 

непрекъснато се оплаквате, че все нещо не ви достига; които сте аг-

ресивни помежду си и търсите възмездие; които критикувате и кле-

ветите. Всичко това създава вашите липси – и вашите болести – пос-

ледователно, ден след ден. 

Казах ви всичко това, за да подготвя болните за изцеление. Не е 

възможно да бъдете излекувани, ако не повярвате с цялото си сърце, 

че това наистина ще се случи. Помнете, че болестта на тялото въз-

никва от болестта на ума – избухливост, негодувание, гняв, омраза. 

„Любовта на Отца“ е извор на здраве и затова всички мисли и 

чувства, които Ѝ противоречат, пораждат заболявания. 

Точно както вашите болести и злини се пораждат в ума, оттам идва 

и доброто. Грижете се за ближния така, както се грижите за себе си. Бла-

гословете го, когато спорите; молете се за него, когато е груб с вас; пома-

гайте му винаги с каквото можете, дори и да се отвърне от вас, защото 

само тогава създавате добро в мислите си и доброто ще бъде жътвата от 

вашата сеитба. Нещо повече – настройвате ума си в хармония с „Отца“ 

вътре в себе си, който е Съвършена Любов. При тези условия Той може 

да върши своята съвършена, ЛЮБЕЩА РАБОТА вътре във вас. 

 

Когато спрях да говоря, хората доведоха болните при мен и аз ги 

изцелих според вярата им. 

********************************************************************** 
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В ПИСМО 3 са описани още от Ученията на Христос, както и 

събитията, довели до разпятието и смъртта му. Той разкрива трога-

телни подробности от Тайната вечеря с учениците си, когато се е ока-

зал духовно сам, защото те всички са отказали да повярват, че ще бъде 

разпънат на кръст. И тъй като многократно е оставал неразбран, той 

отново е осъзнал колко малко от учението си е успял да предаде през 

трите си години мисионерска работа. Радвал се е, че ще си отиде! 
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Писмо 3 

(Тъй като тези Писма ви отвеждат в духовно-умствено изме-

рение, надхвърлящо човешкото ниво на дейности и тревоги, ще 

ги усвоите най-добре, ако първо отделите известно време за по-

кой и отпускане. Ако е възможно, усмирете ума си, потопете се в 

състояние на вътрешна мисловна тишина. Само когато сте в та-

кова напълно възприемчиво състояние, реалността на тези 

Писма ще може да проникне в човешкото ви съзнание.) 

 

Моята БЕЗГРАНИЧНА НЕБЕСНА ЛЮБОВ ме подтиква да 

се връщам отново и отново, за да се свържа с човечеството, с на-

мерението, че в крайна сметка ще получите знанието – тъй като 

мнозина вече са готови, – което ще ви позволи да превъзмогнете 

човешката си природа и да се слеете със „Съзнанието на Отца“ – 

истинското „Любещо Съзнание“, където всички изобилни и кра-

сиви неща могат да бъдат постигнати. 

 

Както вече казах, но искам да повторя, цялата ми мисия на Земята е 

продиктувана ЕДИНСТВЕНО от ЛЮБОВ и насочена САМО към уче-

нието за Истината на Съществуването, защото без това знание няма на-

дежда да се избавите от мъките, които понасяте още от раждането си. 

Знам, че думите ми ще донесат много скръб на искрено отдадените 

последователи на Християнската религия и на онези, които са съсредо-

точили цялата си вяра върху личността на „Исус“, но, истина ви казвам, 

трябва да се освободите от старите догми за „избавление чрез 

кръвта на агнеца“, Светата Троица и други подобни убеждения. Само 

така ще успеете да надмогнете човешката си природа, която ви пречи 

да отворите умовете си и да осъзнаете напълно ВСЕМИРНАТА ИС-

ТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, да разберете истинското естество на 

онова „духовно-човешко“ състояние, което нарекох „Божие Царство”. 

Няма друго спасение. „Бог“ не може да ви „спаси“, тъй като заради 

невежеството си за фактите на съществуването вие ще продължавате 

да правите същите човешки грешки до края на времената, съответно 

ще продължавате да създавате собствените си болести и страдания. 

Освен това, независимо какви са вашите вярвания в „спасението 

от греховете“, те са пълна заблуда, тъй като Законът за причинно-
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следствената връзка е непреодолим и е присъща – неизменна – естес-

твена характеристика на съществуването. Не можете да разделите 

следствията от причините, нито да заличите причините и да запазите 

следствията. Това е Истина във всяко ниво от вашето Съществуване. 

В момента може да сте достатъчно напреднали в мисленето си, 

за да сте способни да възприемете следната фундаментална истина за 

земния си живот: законът за „Причинно-следствената връзка“ („Ще 

пожънете каквото сте посели“) е видимият резултат от това, което на-

ричате електромагнетизъм, и никой с поне малко научни познания не 

би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са 

„дейност – свързване-отхвърляне“. 

„Дейност – Свързване-Отхвърляне“ или „Движение – Привли-

чане-Отблъскване“ са фундаменталните ИМПУЛСИ на СЪЩЕС-

ТВУВАНЕТО, както и на ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, които са 

проявили вашите видими форми и които са единствените „инстру-

менти“ или „средства“ на съзиданието. Те отговарят за образува-

нето на веществата или „материята“, за развитието на обособените 

форми и накрая – за самата личност на всяко живо творение. 

И тъй като тези Закони са фундаментални за вашето индивидуа-

лизирано съществуване, не е възможно да ги избегнете. Затова не мо-

жете да пренебрегвате проблемите, присъщи на битието ви, и да вяр-

вате, че „Бог“ ще ви спаси от тях. Единствената ви надежда за окон-

чателно измъкване от въртележката на човешките ви преживявания е 

да ги разпознавате, приемате и минута след минута да се стараете да 

ги превъзмогнете. В крайна сметка с чист ум, сърце и поведение да 

се слеете с Всемирното Любещо Съзнание – „Отца“, който върши 

ЛЮБЕЩАТА СИ РАБОТА – и да станете „едно цяло“ Него. 

В същото време, докато разбирането ви за истинското ЕСТЕС-

ТВО на „Отца“, който е „във вас, навсякъде около вас и ви надх-

върля“, расте, ще се сдобивате с все по-неотклонна вяра, че при вся-

какви обстоятелства можете да черпите вдъхновение, сили и извися-

ване директно от Него.  

Ще ЗНАЕТЕ, че именно „Отца“ е този, който ви подкрепя и нап-

равлява в Царството на своето „Любещо Съзнание“. 

Ще ви става все по-ясно, че макар „Отца“ да е всемирен, за вас 

Той е и индивидуален – познава ви, наясно е с начина ви на мислене 

и проблемите ви. Съвършените решения за вас са в Неговото „Лю-

бещо Съзнание“, в очакване да ги разпознаете. И когато ги разпозна-

вате, когато сте възприемчиви и готови да се вслушате в тях, ще се 

освободите от болката.
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Докато не го направите, няма да се изпълните със „Съзнанието 

на Любещия Отец“. 

Ще ви разкажа кратка притча. Представете си, че едно дете пищи 

и рита, защото иска сладолед. През цялото време, докато вдига шум, 

баща му търпеливо чака на вратата на стаята, за да му покаже, че му 

е донесъл сладолед и плодове. 

Може би притчата ви се струва неправдоподобна, но въпреки това 

е вярна. Майките ще си спомнят случаи, когато децата им са били неу-

тешими, когато са искали нещо, и са отказвали да чуят това, което тол-

кова усилено са се опитвали да им кажат – че имат решение и са готови 

да им го дадат в момента, в който спрат да плачат и да вдигат шум. 

 

Виждам мъката и сълзите ви, чувам ви как ридаете и състра-

данието ми е безгранично. Чувам ви, но заради сегашното състо-

яние на съзнанието ви не мога да направя много за вас – няма как 

да проникна през ремъците и веригите на вашите ограничени 

мисли и действия през годините. 

Виждам болката, която невежи проповедници увековечават 

от амвоните в църквите. Виждам как нации и народи полагат 

всички усилия да се преборят с трудностите, които техните тра-

диционни ценности, култури и религиозни вярвания им създа-

ват. Виждам ограниченията в ежедневието им, неудовлетворе-

ните им нужди и цели; виждам какви страдания пораждат отно-

шенията помежду им. 

Колективното съзнание, което светът излъчва, е миазма от 

страхове, негодувания, гняв, емоционални вихрушки от страстни 

желания, отмъщение и изтощение, преплетени с решимост то да 

бъде издигнато, със състрадание и всеотдайно търсене на безус-

ловна любов от онези, които са получили вдъхновение и някаква 

степен на просветление. 

Идвам при хората, които ме призовават, и работя с тях, за 

да облекча неволите им. Но техните нагласи и вярвания са тол-

кова силно отпечатани в умовете им, че моята Истина не може 

да проникне в тях и да им донесе нови знания. Мнозина са ме чу-

вали, макар непълно и за кратко, но не са имали смелост да прие-

мат новите идеи и да говорят открито. А и правилният момент 

да премина преградите на човешкото съзнание и да ви уча не 

беше настъпил. 

Но сега времената са подходящи. Вие се намирате в ново ниво 

на вибрационни честоти, което ще ви позволи по-лесно да се из-

дигнете над материализма на предишната епоха. Може да ви се 
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стори странно, но съществува всемирна база от знания в областта 

на енергиите, които дори не сте започнали да разбирате. Към нас-

тоящия момент няма земен ум, който да е способен да ги проумее. 

Възможно е единствено да си „представите“ спектъра на енер-

гията, което обаче не е истината. 

Затова ще бъде полезно за вас, ако можете да приемете с доверие 

думите ми, защото те са истина. Вие се движите в нови честоти на 

вибрации на „човешкото съзнание“, което ще ви позволи да нап-

редвате в духовно-умственото си развитие, както описах в Писмо 1. 

 

Тъй като се отклоних, трябва да повторя: не можете повече да 

бягате от най-основните Закони на Съществуването, свързани с 

мислите и чувствата ви – каквото посеете, това ще пожънете, – както 

не можете да бягате от законите на електромагнетизма във вашия ма-

териален свят, защото електромагнетизмът е ИМПУЛСЪТ, който съз-

дава Закона за сеитбата и жътвата, както и формите във фундамен-

талното поле на енергийните частици. 

Ето защо не е възможно да продължавате да вярвате в християнс-

ките канони и едновременно с това да се опитвате да следвате моите 

Писма, защото догмите за „спасение чрез смъртта ми на кръста“, Све-

тата Троица, физическото възкресение на мъртвите, използването на та-

мян и определени молитвени форми са фалшиви, а фактите, които ви 

представям сега в тези Писма, са Истина. Догмата и практиката за при-

частяване са, както бихте ги нарекли, „прах в очите“, с цел да се спечели 

вашето внимание и преданост, но прикриват Истината в моето учение. 

Затова тези Писма трябваше да бъдат написани. 

Единственият начин, по който можех да достигна до вас в насто-

ящия момент, когато сте на път да влезете в нова фаза на умствено-

емоционално освобождение, беше да използвам възприемчив, поко-

рен и непрограмиран ум, който да получи моите инструкции и да 

свърши за мен необходимата физическа работа. 

Тези Писма представят единствените правилни средства, чрез 

които да намерите пътя към духовното измерение, където човеш-

ките грешки изчезват и остава само любовта. Всички други твърде-

ния са просто земни разсъждения и тълкувания и не са ИСТИНА. 

 

Хората търсят нови начини за разрешаване на стари проблеми, 

особено в Америка, но докато не разберат истинското естество на 

ЖИВОТА, Законите на Съществуването, както и същността на 

„егото”, само ще засилват неговата притегателна сила и ще продъл-

жават да страдат. 
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Не забравяйте, че простичката Истина, която описвам на следва-

щите страници и за която говорех преди две хилядолетия, си остава 

постоянна и неизменна. Затова е възможно само да задълбочавате 

разбирането си за Нея, но не и да я променяте. 

 

Сега, след като сте прочели първите две Писма, осъзнавате ли, 

че всичко онова, което казвах на хората в Палестина, беше пряк ре-

зултат от възприятията ми за „реалността на съществуването“, 

получени в пустинята, че нищо не е солидно? Помните ли, че в моето 

трансцедентално състояние, докато гледах скалите, пясъка, плани-

ните и водите на Мъртво море, всичко изглеждаше като „блещукащи 

прашинки“? Скалите, пясъкът, планините и водите се различа-

ваха единствено по интензитета и видимата плътност на „пра-

шинките“ в сияещия облак. 

Няма друг начин да ви опиша какво видях, докато бях на Земята, 

или да предам фактите за истинския състав на „материята“ и на пръв 

поглед твърдата структура и строеж на вашия свят. На съвременен език 

вероятно бихте нарекли „блещукащите прашинки“ вибрация на час-

тици или да съчетаете двете понятия и да опишете най-фундаментал-

ната видима „реалност“ като „блещукащи частици“. Това наистина 

предава чувството за „сияещата светлина“, в която видях техния танц. 

 

След като направих въведение към разказа за дейността си в Па-

лестина, позволете ми да ви пренеса в един друг ден преди две хиляди 

години, когато слънцето светеше ярко, небето беше синьо и безоб-

лачно, а аз и учениците ми започнахме да изкачваме хълмовете, за да 

се оттеглим за почивка, медитация и молитва. Това обаче не стана. 

Смятахме да избягаме и макар да споделихме с хората намеренията 

си, най-напред ни последваха няколко души, които после повикаха и 

други. Въпреки че ги помолихме да се върнат по домовете си, в 

крайна сметка след нас се затътри цяло множество. Всички настоя-

ваха да им говоря. 

Може би се чудите защо бяха толкова нетърпеливи да ме слушат. 

Те интуитивно знаеха, че им казвам думите на ЖИВОТА. Винаги 

им показвах дейността на „Отца“ навсякъде около тях и това им да-

ваше надежда и им помагаше да видят света с нови очи. Говорех им 

за ЛЮБОВ и те се утешаваха. 

Тъй като знаех, че ще разберат и ще се съгласят с мен, можех да 

им кажа: „Вие, които сте уморени и обременени, елате при мен и аз 

ще ви дам покой. Моето иго е светло, моето бреме е леко.“ Знаеха, 
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че когато казвам това, а често го правех, сравнявам правилата и 

законите на еврейските водачи с Истината, която им давам. 

Така че, когато хората дойдоха при мен да ги уча, какво можех да 

направя, освен да седна на някоя скала над тях и да ги уча. Щом бяха 

стигнали чак дотук, за да ме чуят, бях твърдо решен да чуят нещо, 

което щяха да запомнят и вероятно – да повтарят до края на дните си. 

Знаех, че въпреки всичко, което им бях разказвал за „Отца“ и 

„Любещия Баща“, те все още се бояха да не бъдат отхвърлени от 

„Бога“. И макар да се бях опитвал да им помогна да разберат, че 

„Отца“, за когото говорех, не е персонализираният „Бог“, на когото 

се кланяха, знаех, че са объркани. Повтарях им отново и отново, че 

Той е вътре в тях, но те все още се тревожеха, че ако ми повярват, 

може да бъдат наказани свише. 

Попитах „Отца“ на какво трябва да ги науча през онзи ден. То-

гава забелязах козите и овцете, които пасяха на хълма под бдителния 

поглед на своя пастир, и посланието проникна в ума ми. Изправих се 

и извиках така, че да ме чуят и хората най-отзад в тълпата: 

– Виждате ли тези овце и кози, които пасат на хълмовете, но на 

различни места? Погледнете овцете – те са търпеливи и не са агре-

сивни една към друга, дори когато са сгушени натясно в кошарата си. 

Хранят се спокойно, не претендират за територия, която не е тяхна, и 

оставят поляната опасана, но не и повредена – така тревата отново ще 

порасне. Но най-важното е, че слушат гласа на своя пастир. Затова той 

се грижи добре за тях – води ги на най-сочните пасища и нощем спи 

при тях, за да не бъдат застрашени или нападнати от вълци или крадци. 

Сега погледнете козите – катерят се и скачат по скалите, свират 

се по опасни места, нараняват се в трънаците и клоните на дърветата. 

Те са опустошителни. Ако не бяха полезни за хората, нямаше да има 

място за тях в света, освен по цял ден да са вързани или да бродят из 

пущинаците. 

Гледам ви пред себе си и знам, че сред вас има много овце, но и 

много кози. 

Чу се и гневно мърморене, но като цяло хората добронамерено се 

подбутваха и смушкваха с лакти, сочеха „козите“, смееха се и кимаха. 

Беше хубаво да ги видя усмихнати, така че продължих: 

– Ще познаете „овцете“ по домовете им, по отношението им към 

съседите и по това как са приети в общността си. По същия начин ще 

познаете и „козите“ – възможно ли е да имат много приятели? 

– Неееее! – изрева тълпата и пак се разнесе дружен смях. 

– Пастирът върви ли подир козите, грижи ли се за тях или те сами 

трябва да се грижат за себе си и вечер сами да се прибират у дома, за 
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да бъдат издоени? – попитах и всички отново се разсмяха. Чуха се раз-

лични отговори, някои от които много забавни и остроумни. 

– Същото е и при вас, които сте „овце“ и които сте „кози“. Ако 

сте овце, вие сте закриляни от „Отца“; ако сте кози – не сте, защото 

всеки ден твърдоглаво следвате само собствените си желания и веро-

ятно оставяте след себе си опустошение. Кажете ми, „Отца“ може 

ли да закриля хората, които са „кози“? 

Тълпата мълчеше и слушаше внимателно.  

– Мислите ли, че им е ядосан и затова не ги закриля, или по-

скоро смятате, че пастирът щеше да се грижи за козите, точно както 

и за овцете, ако му позволяваха? Той ги обича еднакво, но е безсилен 

да ги закриля еднакво заради различията в присъщото им поведение. 

Помислете и за хранителните навици на овцете и козите. Едните 

се задоволяват да пасат само трева, за която стомахът им е идеално 

пригоден, докато другите ядат всичко по пътя си, без да се съобра-

зяват дали е подходящо за техния организъм или не. Така е и при 

хората, които нехаят с какво подхранват умовете си, защото нямат 

конкретна цел или ясна посока. Подобно на козите, те не разпознават 

кога умствената храна е вредна за тях, кога ги повежда в направление, 

което не би трябвало да поемат в живота си, или кога ги въвлича в 

пагубни митове и опасни заблуди. Тъй като им липсва усет, те бро-

дят и събират смисловия еквивалент на тръни, стари обувки, пар-

цали, листа, магарешки бодили и плевели. 

– Учителю, а какво ще стане, ако човек, който е „овца“, допусне 

грешка и се забърка в неприятности – „Отца“ ще го изостави ли? – 

провикна се един мъж. Отговорих му с въпрос: 

– Какво прави пастирът, когато някоя от овцете му падне в яма, 

катурне се от скала или се заплете в храсталаци? Ще ви кажа. Той 

оставя стадото си, хуква да я търси и не се връща, докато не я намери. 

Така е и с „Отца“. Дори „овцете“ неизбежно допускат някакви 

грешки, но бъдете сигурни, че Той незабавно реагира на техния зов 

за помощ и ги спасява. И ако козите започнат да се държат като 

овцете и се вслушват в гласа на пастира си, също като тях ще 

бъдат под неговата закрила и грижа. Така е и с вас и Небесното 

Царство – Божието Царство. 

Няколко души се провикнаха и ме помолиха да им обясня какво 

имам предвид под „Божие Царство“. 

– Това, което ви казвам – отговорих, – е различно от всичко, ко-

ето сте чували досега от пророците. Но не се опитвайте да разберете 

думите ми, като същевременно мислите за онова, което знаете от 

своите религиозни водачи. Те могат само да повтарят Светите 
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писания и нямат лични познания за Божието Царство или Небес-

ното Царство. Бог не е на определено място, Той е навсякъде – 

като въздуха и небето над вас. Святото слово разкрива истината 

там, където се казва: „ние чрез Него живеем и се движим, и съ-

ществуваме“, защото Божието Царство е над вас, около вас и 

вътре във вас – и можете да влезете в него. 

– Но какво представлява? – извикаха нетърпеливо хората. 

– То е състояние на ума и сърцето, когато са напълно завла-

дени от „Бога“ – вашия „Отец“. Тогава Той е главата на раменете 

ви и направлява всичко, което правите, и живота ви като цяло. 

– Но как е възможно? – измърмориха няколко души. 

– Възможно е да се освободите до такава степен от собственото 

си „аз” – егоистични желания, вражди, гняв, ревност, алчност, от-

мъстителност, – че само „Бог“ да ръководи умовете и сърцата ви. 

– И какво става тогава? – попита една жена. 

– Тогава влизате в онова „Състояние на съществуване“, ко-

ето се „направлява от Бога“. То е изцяло красиво и славно. То е 

любов и щедрост; то е да се грижите за другите, както се грижите 

за себе си; то е неосъждащо, тъй като приемате хората точно как-

вито са, защото знаете, че те също са деца на „Отца“ и Той ви 

закриля еднакво. То е неописуемо, безмерно щастие и радост от 

красотата на света; живот с неограничена и растяща енергия; 

здраве и удовлетворение на всяка нужда, още преди да разберете, 

че имате такава. 

– Защо равините не ни казват тези неща? – оплакаха се ня-

колко души. 

– Защото само аз съм виждал „Отца“, само аз знам как е сът-

ворен светът и какви са законите на съществуването. И понеже 

знам всичко това, вие само трябва да дойдете при мен, да ме по-

питате и аз ще ви разкрия цялото знание, което ми беше дадено. 

Истина ви казвам, онези от вас, които вярват, разбират и се стре-

мят да прилагат думите ми на практика в ежедневието си, ще бъ-

дат спасени от изпитанията, на които е подложено човечеството. 

Страдате, защото не знаете как сте били създадени и какви са ис-

тинските цели, заради които сте се родили. А вие сте родени, за 

да бъдете деца и потомци на „Отца“, да се наслаждавате на това, 

което е Той сам по себе си, и на всичко, което може да ви даде. Но 

вие обръщате гръб на цялото великолепие на Царството и се 

опитвате да намерите удоволствия в земните неща. Докато го 

правите, никога няма да откриете Божието Царство, нито да вле-

зете в Небесното Царство.  
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– Как да влезем в Небесното Царство? – попита някой. 

– Вече ви казах – когато се покаете за всичко, което сте в сър-

цата и умовете си; когато отнесете злините си към „Отца“, поискате 

прошка и се помолите за сила, за да се пречистите от лошите си 

мисли, думи и дела. И когато окончателно се отървете от тях, можете 

да бъдете сигурни, че сте на път да намерите Небесното Царство. 

След като сте постигнали това, ще откриете, че отношението ви 

към другите се променя, защото „Отца“ ще върши своята Любеща 

Работа вътре във вас. Ще бъдете освободени от веригите и ремъците 

на злонамерените си желания и постъпки, които преди са ви обвърз-

вали и държали в плен на света. Нещо повече – ще се убедите, че Той 

задоволява всяка ваша нужда.  

– Точно в този момент имам нужда, Учителю. Гладна съм. – извика 

една жена и хората се разсмяха. После няколко гласа се присъединиха: 

– Бяхме с теб много часове, накара ни да ходим и ходим, преди 

да склониш да ни учиш. Показахме ти, че сме от добрите „овце“. Няма 

ли да ни помогнеш да заситим глада си? 

Осъзнах, че са прави, и изпитах дълбоко състрадание към тях. След-

ваха ме не само за да получат изцеление, но и защото копнееха да научат 

Истината, както ми беше дадена от „Отца“. Бях им казал, че Той удов-

летворява техните нужди и сега беше удобен случай да им покажа си-

лата на вярата и Силата, която е „Бог“. Щях да им докажа, че всичко е 

възможно, когато истински вярват, както аз вярвах и възприемах. 

Повиках учениците си и им казах да проверят дали някой от при-

състващите носи храна. Те намериха младо момче, което имаше ня-

колко комата хляб и няколко риби, и ми го доведоха. 

Отдръпнах се встрани от тълпата и тихо съзерцавах храната, като 

знаех, че тя е само „Умствена Сила на „Бога“, субстанция на цялата 

„материя“ във видима форма. Знаех, че тази Сила е безгранична и 

активна в съзнанието ми. Знаех, че естеството на „Отца“ е удовлет-

воряване на нуждите. 

Докато благославях хляба и рибата, почувствах как МОЩНИЯТ 

поток преминава през ума, тялото и ръцете ми и знаех, че гладът на 

хората щеше да бъде заситен. Нямах представа как, просто знаех, че 

щеше да стане. После взех кошниците и казах на учениците си да раз-

пределят храната, като бях абсолютно сигурен, че всички щяха да по-

лучат толкова, отколкото се нуждаеха. 

Колкото повече храна раздаваха учениците ми, толкова повече тя 

се множеше, докато цялата тълпа не беше заситена. Останаха и ня-

колко кошници излишък. 

По този начин показах, че: 
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„материята“ – всичко видимо във Вселената – е ум/съзнание, 

проявено във физическия свят чрез вибрациите на „прашин-

ките“ (научният им термин е частици). 

Промените във „вибрациите на прашинките“, следователно про-

мените в „материята“, са резултат от мощно насочено, дисципли-

нирано и концентрирано движение/образ в умствената/съзна-

телната енергия. 

Когато човек е воден единствено от „любещо съзнание“, за да 

прави добро за другите, единствените ограничения за „Любе-

щата работа на Отца“ СА ОГРАНИЧЕНИЯТА, КОИТО 

УМЪТ МУ ПОСТАВЯ ПРЕД НЕЯ. 

Такива промени в „материята“ са възможни само когато не-

говото съзнание е в пълна хармония и единение с „Всемир-

ното Съзнание на Отца“. 

 

Въпреки че и присъстващите, и учениците ми бяха изумени от 

начина, по който беше заситен гладът им, никой от тях не разби-

раше как беше постигнато това. Можеха само да стигнат до заклю-

чението, че беше най-голямото чудо, което някога са виждали. Освен 

това то потвърждаваше убеждението им, че съм Божият Син. 

 

Друг ден седях под едно дърво край Бетезда, заобиколен от хора, 

които бяха довели близките си, за да ги изцеля. Както винаги, те се 

удивяваха на възвръщането на живота и здравето в болните и недоу-

мяваха как са възможни такива чудеса. Отново се опитах да ги нака-

рам да разберат Силата на Вярата. 

Според евангелията съм бил казал, че ако човек има вяра колкото 

синапено зърно, би могъл да премести планини. Такова твърдение е 

погрешно тълкуване на това, което всъщност казах, и разкрива колко 

малко са разбирали ученията ми авторите на евангелията и моите уче-

ници, когато бяхме на Земята. Ако човек има „вяра“ колкото сина-

пено зърно – какво означава това? Как е възможно да измерите вярата 

по такъв начин? 

 

Вярата е вяра. 

Тя е силата на „пълното убеждение“, която изцяло владее 

ума, и не може да бъде вместена в „размер“. Вярата, възникваща 

от нуждата ви да се уповавате на нещо, което по някакъв начин 

ще послужи на целите ви, може да бъде мощна и силна, но никога 

не може да бъде вместена в „размер“! 
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Убеждението е дори по-силно. То е „рожба” на слуховете и 

логиката. Защото, ако сте чули или прочели нещо и сте сигурни, 

че е истина, развивате дълбока вяра в него. Убедени сте, че е 

истина. Убедени сте напълно и безрезервно, по начин, който не 

допуска възражения. 

Непрекъснато повтарях на хората: „Вярвайте, че ще полу-

чите, и ще ви бъде дадено“, но още тогава знаех, че за тях щеше 

да бъде почти невъзможно някога да постигнат вярата, която 

щеше да породи чудеса, защото, без значение колко пъти им обяс-

нявах Истината, те никога нямаше да имат това наситено знание, 

което ми беше дадено в пустинята. 

Но сега, докато разказвам накратко за пребиваването си на Зе-

мята в Палестина, се надявам, че ти, читателю, ще започнеш да го 

възприемаш и разбираш. 

 

Намерението ми е да ви дам знание. Слуховете са нещо, което ви 

е било казано, но всъщност не можете да докажете, че е истина. А 

знанието е нещо, което ви е било казано – или сте прочели, – но 

тъй като то логично и реалистично съответства на всички свър-

зани елементи на знанието, което вече имате в ума си, вие можете 

логично и реалистично да го разберете и да повярвате в него. 

Така новата информация се превръща в знание. ЗНАЕТЕ, че 

това, което „знаете“ сега, е ИСТИНА. „Убедени“ сте в него. 

 

До момента някои от вас са вярвали в „Исус Христос“ като 

преждевременно пораснали деца – отчасти сляпо и безпрекословно, 

но все пак и с много съмнения. Затова, от каквото и да сте се нуж-

даели за себе си, вие сте били зависими от Него, за да го постигнете. 

Но голяма част от това, което смятате, че сте получили директно от 

„Исус”, всъщност е дошло благодарение на вашата собствена „вяра 

в Исус“, видимо проявена във формата на желанието. 

Макар такава детинска „вяра“ да е много важна за вашето благо-

получие, тези от вас, които са способни да се придвижат напред по 

духовния път към съвършенството, сега трябва да стигнете до по-дъл-

боко ниво на истинско познание за връзката между ум и „материя“. 

Без тази основа ще продължавате да се лутате в религиозни митове и 

ще останете блокирани в нещастието на човешкото състояние. 

Когато бях на Земята, говорех на хората Истината, но тя постоянно 

беше тълкувана погрешно. Това, което всъщност казах за вярата, беше: 
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„Виждате голямото величествено дърво. То е израснало от най-

малкото семенце, което можете да си представите. Погледнете широ-

кия ствол, грамадните клони и многобройните листа. Целият този 

огромен растеж е произлязъл от едно малко семенце. Как е ста-

нало? Откъде се е появила толкова много дървесина? А листата, ко-

ито го красят? Дървото не е ли толкова голямо чудо, колкото са и 

чудесата, които всеки ден правя за вас? Неговият растеж не е ли също 

толкова дело на „Отца“, колкото е и изцелението на болните? 

Питам ви: какво представлява семето, можете ли да ми кажете? 

Не, не можете. Аз ще ви кажа: то е малка единица „съзнателно поз-

нание“ за това, в което ще се превърне. То е фрагмент „съзнание“, 

извлечено от „Божественото Съзидателно Съзнание“; частица 

умствена сила от „Умствената Сила на Отца“..., която, веднъж 

засадена в земята и напоена от дъжда, ще започне да се „облича“ 

с видимата „материя“, за която дълбоко в себе си носи познания. 

Това знание е вярно, устойчиво, силно и неотклонно. 

Еднопосочното самопознание, въплътено в семето, е „убежде-

ние в съзнанието“, от което възникват всички живи форми. 

„Убеждението в съзнанието“ е това, по което неживата природа 

се различава от живата, пръстта и скалите – от всичко, което жи-

вее и расте по цялата Земя. Когато няма „убеждение в съзнани-

ето“ или „познание за идентичността“, няма растеж. Съзнанието 

в пръстта и скалите остава „съзнание“ в латентна форма.  

Така че, ако можете да повярвате в това, 

за което се молите, 

толкова силно, колкото синапеното семе 

познава идентичността си, 

бихте могли да постигнете всичко, което поискате. 

Ако можехте да носите в ума си семе – съвършения план на 

своите най-съкровени цели – и да знаете извън всякакво съмне-

ние, че то ще расте и ще даде обилен плод, щяхте да видите как 

това прекрасно семе започва свой собствен живот, който бързо 

ще се прояви във вашия. 

Наистина щяхте да можете да премествате планини – онези 

планини, които сами сте си издигнали в пристъпи на безразсъдс-

тво и злонамереност, които стоят на пътя ви и ви пречат да пос-

тигнете всичко, което искате... 

Само ако сте разбрали сътворението и съществуването, ще 

можете да живеете в пълна свобода, неограничени постижения и 

съвършена радост. Стремете се да разберете и ще установите, че 

малко по малко наистина започвате да разбирате. 
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Чукайте на вратата на Вселената, през която се влиза при 

„Бога“ – „Всемирното Съзнание на Отца“, – и в крайна сметка 

ще видите, че тя се люлее разтворена и вече имате достъп до 

тайните на света. 

Само повярвайте и ще получите. 

Също така постоянно напомнях: „Единствено хората с 

чисти умове и сърца ще постигнат тези велики неща.“ 

Нечестивите може и да се радват на успех за известно време, 

както се случва с владетели, мародерстващи армии и други, които 

трупат неправди в умовете си – за кратко им е било позволено да го 

правят, тъй като от злото биха могли да възникнат и някои добрини, 

– но в крайна сметка те се провалят и имената им са поругани от 

останалия свят. 

Затова, тъй като мнозина ще постигнете тези велики неща, изс-

ледвайте мотивите си. Желанията, породени само от егоистичен коп-

неж за богатства или удобства, накрая завършват с разочарования, 

болести и смърт. 

И нека никой от вас, които четете тези думи, не се осмелява 

да отрича Истината, която ви казвам, докато не извърви Пътя 

на Себеотрицанието, който аз извървях на Земята, и не постигне 

същото единение с „Отца“ и същата висота на неоспорими зна-

ния и разбиране, които аз постигнах. Когато направите всичко 

това, вече няма да имате никакво желание да отричате Исти-

ната и няма да можете да се въздържите да не се присъедините 

към „мен“ в обучението на ближните ви. 

Дотогава замълчете и нека никой не узнае за вашето невежество. 

 

Много често хора по целия свят с радост приемат моите учения 

като високо морални и съвършено формулирани напътствия за добро 

поведение и ежедневие. Въпреки това бързо добавят, че не трябва да 

се вярва на историите за чудеса, защото такива отклонения от при-

родните закони на Вселената са невъзможни. Този начин на мислене 

издига бариери пред бъдещия напредък в духовно-научното разви-

тие, на което е способен човешкият ум.  

Всъщност не дойдох на Земята, за да въведа нова религия или 

по-висок морален кодекс от този, който ви е даден от Моисей с 

Десетте Божии заповеди. Целта ми беше да донеса ново възприя-

тие за „Бога“ като създател и ново разбиране за самото същест-

вуване, защото тези знания щяха да породят нов начин на живот. 
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Правилното отношение към моята мисия на Земята в това 

трето хилядолетие е да признаете, че „чудесата“, които извър-

ших, са извън възможностите на обикновения човек в момента. 

Те обаче бяха пример какво може да бъде постигнато в бъдеще, 

когато умовете на хората са изцяло наситени с истинско познание 

за съществуването и чрез вяра, медитация и молитва – напълно 

настроени и пропити с „Всемирен Живот – Любещо Съзнание”. 

 

Вярно ли е наистина, че съм „ходил по вода“, когато учениците ми 

са се качили на лодка, за да прекосят езерото? Ако сте чели библейския 

разказ за тази случка, значи знаете, че тогава те тръгнаха без мен. 

Аз копнеех за удобен случай да се оттегля от контактите си с хо-

рата, да се уединя на хълмовете и отново да потъна в дълбока меди-

тация, за да може съзнанието ми да се слее с всемирното измерение 

на „Божественото“.  

Докато бях в това духовно състояние, надхвърлящо човеш-

кото съзнание, изгубил всякакви физически усещания, бях издиг-

нат в екстаз във Всемирния Поток на ЖИВОТА. Знаех, че ВСЕ-

МИРНИЯТ ЖИВОТ е всичко. ТОЙ е реалността на моето същес-

твуване, а всичко останало е само НЕГОВА временно променяща 

се видима външност. ЗНАЕХ, чувствах, бях САМИЯТ ЖИВОТ. И 

когато се измъкнах от земното съзнание и се влях във всемирното 

СЪЗНАНИЕ НА ЖИВОТА, законите, направляващи физичес-

кото ми същество, бяха преодолени и вече не бяха приложими 

спрямо плътта и кръвта на човешкото ми тяло.  

Копнеех да се раздвижа в това ново, възвишено състояние и 

установих, че се нося над земята извън пещерата. Можех да видя 

учениците си в езерото и разбрах, че са в беда. Без никакви уси-

лия се понесох над хълмовете към брега. Но когато започнах да 

възвръщам контакта си с нормалните човешки грижи, в случая 

за учениците си, се озовах върху водите на езерото. Въпреки това 

все още се намирах в такива условия и напълно осъзнавах, че са-

мият аз съм индивидуализиран ЖИВОТ, следователно тялото ми 

е пропито с НЕГОВАТА СИЛА, която продължаваше да озарява 

и преобразява атомната структура на физическото ми състояние.  

Трябва да разберете, че слуховите възприятия и начинът на 

мислене в човешко състояние и в състояние на възнесение в 

ТРАНСЦЕДЕНТАЛНО ОСЪЗНАВАНЕ на ВСЕМИРНИЯ ЖИВОТ, 

когато личното съзнание е отделено от физическата структура и 

се слива напълно с „Всемирното Съзнание на Отца“, принадле-

жат на две съвършено различни измерения на съществуване. 
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Човешкото съзнание може да получи вдъхновение от Всемир-

ното, но прозрението се смесва със земната ви обусловеност и често 

се тълкува погрешно, според запаса от знания, които вече контроли-

рат мозъка ви, а следователно – вашите мисловни процеси. За съжа-

ление, полученото вдъхновение е замърсено и изкривено от вярва-

нията, които твърдо поддържате в момента.  

От друга страна, СЪСТОЯНИЕТО НА ТРАНСЦЕДЕН-

ТАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ и ОСЪЗНАВАНЕ представлява изди-

гане, излизане от физическите условия. Мозъкът вече не упраж-

нява контрол, няма никакво влияние върху това състояние, ко-

ето е самата Истина. 

Така човешките убеждения вече не влияят, не контролират 

мозъка. Той е в състояние на „Това, което Наистина Е“ зад види-

мото проявление и съществуване, а не в човешкото измерение на 

„Това, което Вярва, че е Съществуването“. Мозъкът е в Трансце-

дентално Състояние на Съзнание, в което „чудесата“ представ-

ляват просто нормално функциониране на Всемирните Закони. 

 

Преди да продължа с разказа за живота си в Палестина, ис-

кам отново да подчертая, че всичко във Вселената е специфично, 

индивидуализирано СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕ, проявено 

във видима форма. 

Трябваше да се спусна от сегашното си СЪСТОЯНИЕ НА 

СЪЗНАНИЕ на ВСЕМИРНА ЛЮБОВ, за да преживея отново 

дните си на Земята, които остават незаличимо отпечатани в 

енергията на съзнанието на света, датираща още от момента на 

неговото създаване. 

Трябва да разберете, че когато напуснах тялото си в Палестина, ос-

тавих зад себе си всичко, свързано с онзи живот. Бях изпълнил мисията 

си – да разкрия Истината на хората. Затова, когато умрях на кръста, бях 

освободен; бях издигнат във великолепна СВЕТЛИНА, за да участвам 

в НЕЯ, да ликувам в НЕЯ и да бъда СВЕТЛИНАТА, която е Всемирна 

Любов, Живот, Красота, Хармония, Радост и Възторг.  

ПРИДВИЖВАНЕТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА 

„СЪЗНАНИЕ“ не е никак лесна или приятна задача. Само защото 

мисията ми на Земята не беше напълно завършена, когато умрях в 

Палестина, сега се връщам, за да ви помогна да се подготвите и да 

влезете в нова ера – нова фаза на индивидуализирано съществуване. 

Може да добиете известна представа за неудобството на това на-

чинание, като си припомните момент, в който сте изпитвали дълбока 
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тъга, и се окаже, че сега реагирате с почти същата степен на напреже-

ние и емоционален стрес, както и когато е възникнала. Обръщайки се 

назад към минало страдание и скръб, ще ви иде да заплачете. Ще по-

чувствате, че първоначалната депресия и мъка, както сте ги прежи-

вели във въображението си в онзи момент, се завръщат. Вероятно ще 

поискате да се отдръпнете от хората, защото „съзнанието“ ви е слязло 

от предишното си състояние на щастливо и спокойно равновесие до 

„ниските вибрации и форми“, които сте създали в самото начало на 

своето страдание. 

Промяната на настроението ви показва промяна в енергията на 

вашето съзнание. Повишаването на неговите вибрации ви издига фи-

зически, емоционално и умствено, кара ви да се чувствате щастливи. 

И обратното – понижаването им ще потисне функционирането на ця-

лата ви система и ще изпаднете в депресия или най-малкото – жизне-

ността, на която сте се наслаждавали преди, ще се понижи. 

Описвам ви факт от съществуването. 

Цялата ви Вселена проявява различните честоти, на които треп-

тят енергийните частици на съзнанието. Както те се движат нагоре 

или надолу, от едно ниво на друго, така и видимите и физическите 

структури проявяват различни нива на енергия, което води до 

промяна в мисловните модели, емоциите и външния вид. 

Единствената причина да сляза от сегашното си състояние на 

съзнание и да се върна отново в условията, в които бях по време 

на престоя си на Земята, е моята любов към човечеството. 

Вече две хиляди години „християните“ отново и отново преживя-

ват терзанията от разпъването ми на кръста. Някои от тях дори полу-

чават стигми, а те не са нищо повече от истерична и болезнена емоци-

онална реакция на мъките, които вярват, че съм изтърпял. Други се до-

карват до психическо състояние, близко до делириум, докато си пред-

ставят страданията ми преди смъртта. Тяхната емоционална благодар-

ност за мъченията, които съм понесъл, им причинява физическа болка. 

Това е представата ви за вашия Разпети петък и аз дойдох специ-

ално, за да ви разкажа за смъртта си и да ви призова да изоставите 

цялата драма, свързана със спомените от онзи ден. Умрях – и за мен 

това беше удивително освобождение. 

Време е да се събудите от своя много, много дълъг сън и да раз-

берете съществуването такова, каквото е в действителност, и да нау-

чите истината за моето разпятие, която беше скрита досега. Защото 

година след година, век след век на всеки Разпети Петък създавате за 

себе си замърсено, мъчително „състояние на съзнание“ по целия свят, 
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което е толкова далече от духовното измерение на ВСЕМИРНОТО 

СЪЗИДАТЕЛНО СЪЗНАНИЕ, колкото „адът“ е далече от „рая“. 

Сега, след като реших отново да преживея дните си на Земята 

в личността на „Исус“, за да помогна на човечеството да премине 

към нов етап на духовно-умствено развитие, чрез ума на своя Пи-

сар моля всички, които могат да приемат думите ми, да се отка-

жат от тази практика, в която си припомнят моята смърт и си 

налагат физическо „себеотрицание“ по време на вашите Велики 

пости, отбелязващи моя четиридесетдневен престой в пустинята. 

Както сигурно вече разбирате от разказа ми, за мен това беше пе-

риод на върховна радост и блаженство на духа. 

888888888888888888 

 

Непосредствено преди смъртта ми се случиха много събития с 

голямо духовно значение, които са отличен пример за великите Кос-

мични Закони в действие във вашето измерение на съществуване. И 

тъй като целта ми е да просветля напълно умовете ви, ще ви ги раз-

кажа накратко, за да ви дам познание, отвъд всяко друго, което някой 

някога е получавал във вашата Вселена.  

Подготовката на учениците ми за моята наближаваща смърт се 

оказа изключително трудна задача. Те едва сдържаха шока и изумле-

нието си. Мисълта, че щяха да ме разпнат като обикновен престъпник, 

им се струваше неописуемо отблъскваща. И не искаха да ме загубят. 

Бях ги призовал да ме последват и да изоставят предишния си живот, 

който беше сравнително проспериращ. Те напуснаха семействата и до-

мовете си, за да го изградят наново около мен и моята мисия. Бяха го-

тови да бъдат свързвани с мен и известни като мои ученици, въпреки 

отхвърлянето и острите критики на религиозните си водачи. Гордееха 

се с напредъка ми из градовете, освен това ме обичаха и уважаваха за-

ради начина, по който прилагах собствените си учения и по който със 

състрадание изцелявах толкова много хора и носех утеха в злощастния 

им живот. Те наистина вярваха, че съм Синът Божий. 

Как е възможно Божият Син да свърши на кръста, питаха се те. 

С всеки следващ въпрос ужасът им нарастваше. Та това беше немис-

лимо! Чувстваха, че пред тях се отваря огромна празнота – празнота 

в живота и огромен кратер в земята, по която вървяха. Нестабил-

ността им растеше, нямаха цел пред себе си. Дори не смееха да мис-

лят за бъдещото ми разпятие – то щеше да унищожи всичко, в 

което бяха вярвали с цялото си сърце. Затова, когато се опитвах да 

им говоря за смъртта си, те оказваха бурна и многословна съпротива 

и повтаряха отново и отново, че това е невъзможно. 
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След като не отстъпих пред инатливото им отрицание, в крайна 

сметка те бяха принудени да прекратят споровете и поне привидно да 

приемат, че имаше такава вероятност. Казах им, че след смъртта ми 

ще ме видят отново и че очаквам от тях да продължат делото, което 

бях започнал. 

Болката и полемиките, които бях предизвикал сред учениците си, 

ме засегнаха дълбоко. Нямаше да е лесно да отида в Ерусалим, където 

ме очакваше съдбата ми. Но най-вече се чудех как щях да се справя с 

това огромно предизвикателство за моята издръжливост. Щях ли да 

бъда в състояние да се издигна над физическите условия, да вляза във 

Всемирното Съзнание на Отца и да остана там, докато дойде 

смъртта? Понякога бях много уплашен от предстоящото изпитание, 

но не смеех да разкрия този страх на учениците си.  

Така се отправих на последното си пътуване към Йерусалим със 

силно смесени чувства. От една страна, бях уморен от изцеления, раз-

говори и проповеди пред хора, които слушаха с отворена уста, но 

всъщност не разбираха какво се опитвах да им кажа. Мислех си, че 

моето знание щеше да им даде възможност да се избавят от нещасти-

ето и най-малкото – да установят контакт с „Отца“ и да зърнат „Не-

бесното Царство“, но нямаше признаци за такова духовно пробуж-

дане дори сред моите ученици. Заради това разочарование и чувство 

на провал бях доволен, че ще се придвижа от земния живот към слав-

ното съществуване, което знаех, че ме очаква след смъртта ми. 

В същото време се чудех как щях да изтърпя болките от разпъването. 

Докато изпълнявах мисията си, бях почти постоянно в спокойно, 

често възвишено състояние на ума и мислите ми бяха съсредоточени 

върху „Любещото Съзнание на Отца“, създал всичко съществуващо, 

защото знаех, че трябваше само да помоля и това, от което се нуждаех, 

бързо щеше да се прояви. Но щях ли да запазя самообладание, когато 

ме изправеха пред Съвета, когато ме поведяха към моето разпятие и ме 

приковяха на кръста, с цялата ми тежест, увиснала на дланите? 

И тъй като в онзи период се поддавах на съмнения и страхове, оби-

чайното ниво на честотите на съзнанието ми започна да се понижава и 

да ме повлича надолу към земните вибрации. Отново ставах жертва на 

предишната си враждебност, подтикваща ме към неразумни действия, 

за които никога не бих си и помислил преди, когато бях в състояние на 

пълна хармония с „Любещото Съзнание на Отца“. 

Моите съмнения и вътрешни конфликти се проявиха външно в 

живота ми като човешки емоции и импулси, които противоречат на 

Космичния Закон на Любовта. Първо беше случаят със смокино-
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вото дърво. Бях гладен и отидох до него, макар да не очаквах да на-

меря плодове, защото бяха извън сезона си. След като търсенето ми 

се оказа „безплодно“, проклех смокиновото дърво. Двадесет и четири 

часа по-късно то беше изсъхнало до корен. 

Беше шокиращо преживяване. За първи път думите ми бяха 

навредили. 

Все пак случаят ясно показа на моите ученици каква е силата 

на добрата или лошата МИСЪЛ. Убеди ги, че колкото повече се 

развиват духовно, толкова по-голямо е въздействието на думите 

им върху заобикалящата ги среда. Възползвах се от тази възмож-

ност, за да им подчертая, че съм се държал безразсъдно – като 

обикновен човек, който има големи очаквания, но не може да по-

лучи каквото иска. Тогава обичайно реагира с гняв, сълзи, враж-

дебност и дори с остри думи, които може – или не – да се превър-

нат в „заклинание“ или проклятие за онзи, който е отказал да из-

пълни съкровеното му желание. 

Така учениците ми видяха сами какво причини моето прокля-

тие на смокиновото дърво. Сега трябваше да могат да разберат, че 

едно силно убеждение щеше да им донесе всичко, което можеха да 

си представят и пожелаят, но също така – че се налага винаги да 

бъдат наясно с умствено-емоционалното си състояние. Не тряб-

ваше да таят гняв към другите, а бързо да прощават, в противен 

случай можеха сериозно да им навредят..., което в подходящ мо-

мент щеше да се върне при тях като жътва от посятото. 

Ето защо знаех, че това, което бях причинил на смокиновото 

дърво, неизбежно щеше да се върне при мен под една или друга 

форма – щях да пожъна каквото бях посял. 

После заведох учениците си в Храма. От много години не бях хо-

дил там и знаех, че моето посещение щеше да постави началото на 

поредица от събития, които щяха да доведат до разпъването ми. Ня-

кои от присъстващите ме разпознаха и в отговор на молбите им, ре-

ших да проповядвам. Струпаха се още хора и наобиколиха лихварите, 

които от своя страна започнаха да роптаят. Техните викове и шумни 

оплаквания прекъсваха потока на мислите ми. 

Изведнъж ме обзе силен гняв. Около мен настойчиво се бяха съб-

рали хора, които искаха да чуят думите на ЖИВОТА и с които скоро 

вече нямаше да мога да говоря, но и лихвари, които изкарваха прех-

раната си с продажби на добитък за жертвоприношения и не бяха нап-

равили нищо добро за другите, а само ги вкарваха в дългове и мизе-

рия. Кръвта нахлу в главата ми и преобърнах масите им; парите им се 

разпиляха наоколо. Изгоних сребролюбците от Храма. 
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Настана голяма суматоха, разнесоха се викове и крясъци. Някои се 

боричкаха да съберат парите. Лихварите сипеха проклятия срещу мен, 

обявиха ме за злодей, за слуга на Велзевул и хиляди други дяволи. 

Свещениците, фарисеите и всички останали, които се облагоде-

телстваха от жертвоприношенията в Храма, дотичаха, за да разберат 

причината за шума и бъркотията. Чувайки историята на лихварите, те 

бяха силно възмутени от моите действия. За да ги впечатлят, лихварите 

се заеха да ме порицават и гръмогласно да се жалват, като всеки се 

стремеше да надвика съседа си, за да покаже ужаса си от това, което 

бях направил. Такова нещо не беше виждано в Храма никога досега. 

Дори хората, които преди това ме слушаха, сега бяха смутени от 

своеволието ми; чудеха се що за човек съм. Стояха близо един до друг 

и наблюдаваха събитията, когато свещениците и фарисеите ги забе-

лязаха, приближиха се към тях и започнаха да ги убеждават, че аз се 

опитвам да унищожа всичко, в което са вярвали, като проповядвам за 

един фалшив „Бог“, напълно различен от това, което някога са чували 

в синагогите. Уверяваха ги, че  ако продължават да слушат налудни-

чавите ми речи, моят грях щеше да зарази и тях. Предаваха им собс-

твения си гняв и възмущение. 

Така постепенно успяха да убедят хората, че моето влияние е злов-

редно и затова трябваше да бъда отстранен, преди да смутя мира в стра-

ната и да им навлека яростта на римския управител на цяла Палестина.  

Моите ученици, засрамени от постъпката ми, тихо излязоха и се 

скриха из уличките около Храма. Когато по-късно се върнаха при 

мен, те ясно показаха, че също са крайно разочаровани от моите дейс-

твия. Чудеха се дали не съм си изгубил ума, дали не съм полудял, та 

да предскажа смъртта си и после да направя точно това, което веро-

ятно щеше да я предизвика. 

Именно тогава Юда, който така и никога не отхвърли напълно 

юдейските си вярвания, започна да се съмнява дали изобщо съм Месията. 

Три години учех хората, а римската власт не отслабваше. Три го-

дини, а те не бяха по-близо до щастието, което им бях обещал. А сега 

изглежда бях на път да стана нарушител на мира и да стоваря гнева 

на Рим върху главите им. 

Юда чул, че еврейският Първосвещеник искал да се отърве от 

мен и предложил услугите си да ме разпознае, когато се наложи. 

 

Като дойде време за пасхалната вечеря с моите ученици, уредих 

всички да се съберем в една голяма трапезария. Знаех, че това щеше да 

е последният път, когато вкусвам храна на Земята. Не искам да се връ-

щам в подробности към състоянието на съзнанието си през онази нощ, 
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но ме обзе огромна тъга, че щях да ги оставя, а те ми бяха служили тол-

кова добре. С тъгата ми се завърнаха и всичките ми страхове и вътрешни 

противоречия. Преживях моменти на силно емоционално самосъжале-

ние. Имах чувството, че никой не беше разбрал какво се бях опитвал да 

направя за своя народ и жертвата, на която бях готов за него.  

Йоан живописно разказваше историята за последната нощ на из-

раилтяните в Египет, преди да избягат в пустинята. Говореше за заръ-

ката на Моисей към главата на всяко семейство – да заколят агне без 

недостатък, да го сготвят по определен начин и с кръвта му да намажат 

рамките на вратите на домовете си, защото същата нощ щели да дойдат 

ангели и да избият всички първородни деца и добитък на египтяните. 

С голямо удоволствие описваше воплите им, когато се събудили и на-

мерили първородните си деца окървавени. Никой не бил пощаден. 

Това беше една от онези ужасяващи истории, които отхвърлях, 

защото нямаха никаква стойност за търсещите по-висша духовна Ис-

тина. Чудех се какво всъщност бяха разбрали учениците ми от 

всичко, което им бях казвал за техния „Небесен Отец“ и за любовта 

Му към цялото човечество. Как можеха да се наслаждават на мисълта 

за „ангели“, които убиват египетските първородни деца, когато им 

бях обяснил съвършено ясно, че „Бог“ – „Отец“ – е Любов? 

Но евреите винаги са били твърде погълнати от проливането на 

кръв, за да изкупят греховете си. Дори Авраам, родоначалникът на 

израилтянската нация, е бил убеден, че трябва да отведе единствения 

си син в пустинята, да го убие и да го принесе в жертва на Бога. Отв-

ратителна езическа идея!  

Замислих се за жертвоприношенията на животни в Храма. Тъй 

като обичах всички живи творения, за мен тази практика беше мер-

зост. А сега и аз щях да бъда убит, защото бях дръзнал да кажа Исти-

ната. И когато си дадох сметка колко малко от знанията си съм успял 

да предам, се зачудих защо изобщо съм бил изпратен с такава мисия! 

Усетих моментен пристъп на възмущение и гняв, които се прок-

раднаха сред обичайните ми чувства на любов към моите ученици. С 

известен цинизъм се запитах какъв въздействащ спомен бих могъл да 

им оставя, който да ги подсеща на какво съм ги учил, когато вече ня-

маше да бъда сред тях. Щом толкова бързо можеха да забравят ду-

мите ми за „Любовта на Отца“ и да се наслаждават на ужасната ис-

тория на Пасха, докато все още бях с тях в стаята, какво ли щеше да 

остане в умовете им, след като умра като „разбойник“ на кръста – с 

най-презряната смърт? 

Тогава ми хрумна, че щом толкова много ги вълнува „пролива-

нето на кръв“, ще им дам кръв, за да ме запомнят с това! 
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Зает с тези иронични мисли, взех един хляб, разчупих го, разда-

дох парчетата на учениците си и им казах да ги изядат. Оприличих 

разчупването на хляба с предстоящото прекършване на тялото ми и 

ги помолих да повтарят това „разчупване и раздаване на хляба“ като 

начин да помнят, че принесох в жертва тялото си, за да им дам ИС-

ТИНАТА – Истината за Бога, Истината за живота, Истината за Лю-

бовта. Те усетиха, че съм в странно настроение, спряха да се хранят, 

изслушаха ме, поеха хляба и мълчаливо започнаха да го ядат. 

После вдигнах бокала си с вино, подадох им го и им казах 

всички да отпият от него, защото то е символ на кръвта ми, която 

скоро щеше да се пролее, задето се бях осмелил да им донеса Исти-

ната за Съществуването. 

Видях, че твърдостта на гласа ми беше достигнала до някои от 

тях. Всеки отпиваше съсредоточено по глътка вино и после подаваше 

бокала на съседа си. Все още мълчаха. Усещаха, че бях напълно се-

риозен и повече нямаше да търпя спорове. 

Тогава им казах, че един от тях ще ме предаде. 

(Дълбоко в себе си разбирах мотивите му и знаех, че той беше 

необходим елемент от бъдеща поредица събития. Просто играеше ро-

лята, към която го подтикваше собствената му природа. Бях наясно, 

че щеше да страда много, и му съчувствах. Но запазих всички тези 

мисли за себе си.) 

Когато споменах, че един от тях ще ме предаде, и казах на Юда 

да върви и бързо да направи каквото трябва, учениците ми се оживиха 

– питаха се дали наистина вечерята им с мен не беше последна. Емо-

ционалното напрежение се отприщи, към мен заваляха въпроси, дори 

обвинения, че съм ги отвел в капан. Отново се чудеха какво ще правят 

с живота си, след като си отида. Питаха се къде ли ще бъде тяхното 

място в обществото, ако ме разпънат на кръста. Смятаха, че ще станат 

за смях и никой вече нямаше да вярва и на една тяхна дума. 

Дълбоко натъжен от егоцентричните им реакции към изпитанието, 

в което се намирах, аз ги уверих, че няма нужда да се страхуват за соб-

ствената си безопасност, защото ще ме изоставят и няма да бъдат свър-

звани с моето разпъване. Предложих им след смъртта ми да се разпръс-

нат и да се върнат в Галилея. Тези думи дълбоко трогнаха Петър и той 

разпалено отрече, че някога ще ме изостави. Но, разбира се, го направи.  

Цялата любов, която изпитвах към своите последователи, всичко, 

което копнеех да постигна заради тях, в този момент – когато аз са-

мият бях в нужда – все още срещаше пълно неразбиране, дори съпро-

тива. Тяхната единствена грижа беше какво щеше да се случи с тях. 
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Не получих добра дума или предложение за помощ, нито състрадание 

заради изпитанието, което ми предстоеше. 

Колко кораво е човешкото сърце, помислих си аз. Колко ли 

тъжни векове ще изминат, преди хората да станат способни да над-

могват собствената си болка и мъка, за да почувстват дори само проб-

лясък на любов и състрадание към други злочести, които са в по-ока-

яно състояние от тяхното? 

И така, макар да бях дълбоко разочарован, дори наранен от его-

истичните реакции на учениците си, също така и ги разбирах. Опитах 

се да им дам кураж да се изправят пред бъдещето и ги уверих, че ви-

наги ще бъда с тях, дори и когато не ме виждат. Работата, която бях 

започнал, щеше да бъде насърчавана от отвъдния живот. Никога ня-

маше да ги изоставя. Те щяха да разпознават и усещат моето присъс-

твие и това щеше да им носи утеха. Казах им да се придържат към 

спомените си за времето ми с тях. Предупредих ги, че много хора ще 

продължат да използват знанията, които съм им дал, но ще се появят 

и други, които ще се стремят да добавят към моите учения гласа на 

традицията и разсъжденията на ума. Думите ми щяха да бъдат така 

изопачени, че в крайна сметка вече нямаше да разкриват първоначал-

ната Истина, която бях донесъл на света. 

Тогава те се разстроиха, дори изпаднаха в паника. С облекчение 

разбрах, че проповедите ми все пак не са били напразни – те бяха раз-

брали нещо от ученията ми. Помолиха ме да им говоря още, но аз 

вдигнах ръце и заявих, че няма какво друго да им кажа. В този момент 

имах чувството, че съм казал всичко, което някога съм искал, докато 

бях на Земята, и че разговорите ми с хората вече са приключили. Най-

съкровеното ми желание сега беше да се оттегля в мълчание и да на-

меря покой и утеха в контакта си с „Отца“. 

Излязохме от трапезарията и се отправихме към Елеонския хълм, 

но учениците ми бяха погълнати от вътрешни противоречия, стра-

хове и съмнения. Повечето от тях си тръгнаха, за да се върнат при 

семействата и приятелите си, които още празнуваха Пасха. 

В градината имаше особена скала, подобна на малка пещера, 

където обичах да се подслонявам от вятъра. Седнах да медитирам 

и да се моля – търсех път към възвишената хармония, на която 

се бях наслаждавал в миналото. Знаех, че когато вляза в съзвучие 

с „Любещия Отец“, страховете ми щяха да изчезнат и отново щях 

да бъда в състояние на пълно и спокойно доверие. Усетих, че 

Мощта на Любовта се влива в мен и поема контрол върху човеш-
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кото ми съзнание и че силата да издържа на това, което предсто-

еше, завладява сърцето ми. Щях да мога да остана в Любовта и 

да давам Любов на другите до самия край. 

Така и стана. 

Дори няма и да се опитвам да влизам отново в състоянието, 

в което бях по време на процеса и разпъването си. Това няма 

никакво значение. 

Когато най-накрая умрях на кръста и духът ми напусна изтерза-

ното ми тяло, бях издигнат в невъобразима сияйна СВЕТЛИНА. Бях 

обгърнат от топлината и утехата на такава ЛЮБОВ, каквато не бях 

изпитвал никога преди. Имах усещането, че бях заобиколен с възхвали 

и мощни уверения в добре свършената работа; в екстаз да продължа 

делото си във Всемирната сила; в радост и възторг, далеч надхвърлящи 

всичко, което някога може да бъде преживяно в земни условия.  

Преминах в ново, прелестно и красиво съществуване, но продъл-

жавах да слизам в по-ниските честоти на съзнание, за да поддържам 

връзка с хората, които бях оставил след себе си. Можех да се покажа 

на онези, които бяха достатъчно чувствителни, за да са способни да 

ме видят. Държа да отбележа обаче, че историята за Тома, за когото 

се предполага, че е сложил пръст в раните ми, е безсмислица. 

Учениците ми не знаеха, че тайно се бях разбрал с Йосиф Арима-

тейски след моята смърт да отнесе тялото ми в неизползваната си гроб-

ница, където преди залез слънце да го помаже според обичая. После, ко-

гато падне мрак и всички в Ерусалим спазват Шабата, под прикритието 

на нощта и с помощта на двама доверени слуги с коне, тайно да го от-

кара в Галилея, до една планина край Назарет. Там, със съдействието на 

моето семейство и следвайки указанията ми, да намери малката скрита 

пещера, която ми беше давала подслон от бурите и убежище от хората, 

когато бях млад, нещастен, непокорен и сърдит на света. Йосиф обеща 

да я открие по картата, която му бях дал, и да ме остави там след балса-

мирането. Щеше да затрупа внимателно малкия вход, за да не влизат 

натрапници. Там тялото ми щеше да почива необезпокоявано. 

 

Твърди се, че „тялото ми било възкръснало от мъртвите“. Каква не-

лепост, скалъпена от човешки умове, не успели да намерят задоволи-

телно обяснение за смъртта ми на кръста, сякаш съм бил разбойник! Че 

защо ми е нужно земно тяло, за да продължа съществуването си в след-

ващото измерение? Как е възможно толкова абсурден мит да бъде под-

държан дори в 21 век? Това е много показателно за липсата на разби-

ране у „християните“, които и до ден днешен сляпо приемат тази догма. 
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догмите се обезсмислят и бързо се отхвърлят от просветления ум. 

Помислете внимателно – след като бях свободен от материалната 

си обвивка и преживях възторга и екстаза от преминаването си в по-

висше измерение на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, защо ще искам да 

се върна в земното ниво и да вляза отново в тялото си? За какво щеше 

да ми послужи то във вашия или в моя свят? Въпреки че „физическата 

субстанция“ на плътта ми можеше да бъде одухотворена, когато бях в 

пълна хармония с „Любещото Съзнание на Отца“, докато все още 

живеех на Земята, тялото ми нямаше ли да бъде бреме и пречка за мо-

ите следващи пътешествия в най-висшите Духовни Царства? 

 

Всичко видимо е само проява на специфични честоти на вибрации 

на съзнанието, които създават „СИЯНИЕ НА ПРАШИНКИТЕ ИЛИ 

ЧАСТИЦИТЕ“, давайки външен вид на твърдата „материя”. И всяка ви-

дима субстанция притежава своя собствена уникална честота. Промя-

ната в скоростта на вибрациите води до промяна във външния вид на 

„материята”, т.е. енергиите на съзнанието преобразуват „материята“. 

Затова за мен беше възможно да се съсредоточа и дотолкова да 

понижа честотите на съзнанието си, че формата ми да стане доловима 

за човешкото око. Можех да се върна при учениците си и те да ме ви-

дят. И аз го направих. Обичах ги повече от всякога и им дължах тол-

кова утеха и подкрепа, на колкото бях способен след смъртта си. И не 

само това – трябваше да насоча силата си към техните умове, за да им 

дам тласък и смелост да продължат работата, която бях започнал. 

Искам обаче да знаете, че „индивидуализирано съзнание“, което 

се е издигнало във вибрационните честоти до самите порти на Все-

мирното Съзидателно Измерение, се превръща в ИНДИВИДУА-

ЛИЗИРАНА СВЕТЛИНА. То става ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО 

СЪЗНАНИЕ, което няма нужда от тяло, чрез което да се изразява и 

да се наслаждава на всичко, което БОЖЕСТВЕНОТО може да съз-

даде в най-висшите ДУХОВНИ ЦАРСТВА. В това върховно и въз-

торжено състояние на съществуване индивидуализацията няма нито 

една от потребностите, желанията и импулсите на хората, които все 

още не са преодолели напълно егото си. 

Докато живеете на Земята, умовете ви остават закотвени в опре-

делени параметри на вибрационни честоти, в плен на телата, които 

имат свои собствени нужди – точно както до голяма степен бях огра-

ничен и аз. Ако вашето съзнание наистина се извиси над тези пара-

метри, земното ви „Аз” ще изчезне. Но въображението ви може да се 

издигне само до преживяванията, които сте имали преди, и затова сте 

ограничени само в миналото си, което проектирате и в своето бъдеще. 
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догмите се обезсмислят и бързо се отхвърлят от просветления ум. 

Все пак малко по малко ще бъдете поведени от онези умове, ко-

ито са достатъчно чувствителни, за да получат достъп до по-висшите 

духовни измерения и така да преминат отвъд сегашните предели на 

съзнанието си. Те ще записват за вас своите удивителни преживява-

ния и състояния на съществуване извън вашето, към които после и 

вие ще можете да се стремите. Така се придвижвате напред в духов-

ното си развитие. 

Всяка стъпка по пътя ви дава по-висша представа какво може да 

бъде постигнато и от тази визия формулирате новата си цел. Винаги с 

такава цел пред себе си, вие се заемате с пречистването си от вредното 

влияние на импулсите „свързване-отхвърляне“ на вашето земно съ-

ществуване. Стъпка по стъпка се издигате над егото си. Когато го пре-

възмогнете и то умре във вашето съзнание, ще се почувствате безпре-

делно живи в „Любещото Съзнание на Отца“ и ще откриете реал-

ността на Небесното Царство в себе си, в живота и обкръжението си. 

За да ВИ помогна да достигнете до такива висоти на любов, ра-

дост, хармония и възторг, аз живях, работих и умрях в Палестина, а 

сега се връщам при вас чрез тези Писма. 

Не допускайте делото ми да отиде напразно за втори път.  

Докато четете тези страници, търсите, медитирате и се молите за 

вдъхновение, ще почувствате отклика на „Отца“, и ако всеки ден слу-

шате внимателно, ще чуете Неговия Глас. Този Глас е винаги с вас. 

Разрушете бариерите, които е издигнало упорството ви; отворете 

се, за да получите сила, мощ, вдъхновение и любов директно от „Лю-

бещото Съзнание на Отца“. 

 

Четете и препрочитайте тези Писма, докато не попият в съзнани-

ето ви. Когато го правите, ще пътувате към СВЕТЛИНАТА и ще из-

лъчвате СВЕТЛИНА към другите. ТЯ не е просто „светлина“ като 

електрическата, а самото естество на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, 

което описах в Писмо 1.  

Затова, когато излъчвате тази СВЕТЛИНА, ще излъчвате безус-

ловна любов. Ще стимулирате растежа и духовното развитие на всяко 

живо същество. Ще копнеете да храните и подхранвате; да насърча-

вате закрила, изцеление и просвещение; да подпомагате създаването 

на любещ закон и ред, в който всички ще могат да живеят в хармония, 

благополучие и успех. 

 

Ще бъдете в Небесното Царство. 
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догмите се обезсмислят и бързо се отхвърлят от просветления ум. 

Но не си правете илюзии – веднъж разпространени по света, тези 

Писма ще срещнат точно същите обвинения, същото осъждане и съ-

щите слухове за връзка с дявола и Сатаната, каквито и първия път, 

когато проповядвах в Палестина. 

Бъдете смели, молете се за повече кураж. Онези, които издържат 

докрай, ще се издигнат над бъркотията и насилието и ще отпочиват в 

покоя и радостта на Царството. 

*************************************************************************
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Писмо 4 

Аз, Христос, воден от любовта си към вас, дойдох, за да обобщя 

всичко, което видях по време на просветлението си в пустинята и се 

опитах да предам на евреите в Палестина преди две хиляди години. 

Някои подробности за земния си живот описах в първите три 

Писма. Ако сте ги прочели, значи вече знаете, че от първостепенно 

значение за вашето благополучие е да разберете, че не диктувам тези 

Писма, за да повтарям или потвърждавам проповедите на своите пос-

ледователи, въпреки че именно те в крайна сметка създадоха религи-

ята, основана на сведенията за живота и учението ми, която нарекоха 

„Християнство“. Тази официална религия обаче е приела много вяр-

вания, противоречащи на духовната Истина за ИЗТОЧНИКА на на-

шите СЪЩЕСТВА, единствено заради ползите от тях. 

Че какво общо има „проливането на кръв“ с ВСЕМИРНИЯ ДУХ? 

Както вероятно осъзнавате, от самото начало на моята мисия в 

Палестина учението ми винаги е произлизало от най-висшата ду-

ховна Истина за Съществуването и няма нищо общо с понятията и 

тълкуванията, както ги предават човешките ви умове. 

Ето защо повтарям категорично, че докато преди две хиляди го-

дини в Палестина моята личност беше тази на ИСУС, то сега целта 

на моето присъствие, ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ, в тези 

Писма е да достигна до чувствителни и вдъхновени души. Искам да 

ги науча как да черпят Божествена Помощ по време на предстоя-

щите ужаси, в които светът в крайна сметка ще бъде въвлечен. Затова 

моят мощен копнеж да спася всички, които могат да ме приемат, се 

оформи в тези Писма като ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО. 

Чуйте думите ми – вслушайте се в тях! 

Бих искал да знаете и да обърнете специално внимание на 

факта, че отидох при евреите в Палестина седемдесет години преди 

Ерусалим да бъде сринат до основи, за да ги предупредя, че техният 

кодекс на поведение няма да им бъде от полза, когато ги споходят 

тежки времена, които ще ги изпратят навън във враждебния свят. В 

едно от евангелията е записано, че съм плакал отчаяно, задето съм 

искал да събера хората като пиленца под крилата на квачка, за да ги 

предпазя от унищожение, но те не са ме послушали. Вместо това ре-

лигиозните им водачи са ме осъдили на смърт. 
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Но дори и след разпръсването на евреите, когато Храмът им беше 

отнет, те поучиха ли се от опита си? Замислиха ли се защо ги беше 

сполетяла тази катастрофа? Не, те продължиха със старите си тради-

ции и с убеждението си в своето превъзходство, независимо че исто-

рическите събития многократно им бяха доказвали, че са били подла-

гани на бедствия, също както и другите народи. 

Днес отново предпочитат да пренебрегват ИСТИНИТЕ ЗА СЪ-

ЩЕСТВУВАНЕТО, на които ги учех в Палестина, и да създават 

за себе си точно същите условия, каквито създаваха и след смъртта 

ми на Земята. Без значение къде се намират, техните материалис-

тични ценности и традиционни вярвания в принципа „глава за око“ 

привличат към тях същата човешка скръб, каквато са причинявали и 

на другите през вековете с арогантността и алчността си. Сами са си 

причинили всичко, на което са били подложени. 

Същото се отнася и за онези, които  се съюзяват с евреите от це-

лесъобразност – заради тяхната финансова мощ в световните капи-

тали и на международните пазари. 

Кой поддържа по-голямата част от населението на Земята гладно, 

при положение че има достатъчно запаси, с които хората могат да се 

хранят адекватно, ако принципът „печалбата – мотив за съществу-

ване“ бъде изоставен? Ако имаха желание, финансовите лидери щяха 

да формулират и приведат в действие планове за разпределяне на из-

лишъка от стоки сред бедните. И ако го бяха направили, щяха да ус-

тановят, че цялата Вселена отговаря с благословии – световната ико-

номика щеше да процъфтява и мирът щеше да се превърне в състоя-

ние на планетата. 

Преди това да стане възможно обаче, всичко, което вече е било 

създадено в съзнанието чрез агресивни и унизителни действия 

ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, най-напред трябва да бъде материализирано в 

човешките преживявания – не като възмездие, а като естествено фун-

кциониране на ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.  

Бъдете сигурни, че държавите, които се противопоставят на 

„злото“ на другите, се противопоставят единствено на последст-

вията от собствените си „семена съзнание и действия“ през годи-

ните. Затова тактиката на „побойника“, свирепата атака на силния 

срещу слабия, независимо колко непримирим изглежда той, може да 

доведе единствено до още по-големи беди за агресора. Дори да пре-

живява само незначителни неприятности, той трупа в съзнанието си 

бъдещото си унищожение, което понастоящем стоварва върху дру-

гите. Може би трябва да разглежда „дребните проблеми“, които му 



Писмата на Христос 

110 

създава слабият, като предупредителен сигнал за своя все по-дълбок 

морален упадък. 

Тъй като такива хора постоянно нарушават ЗАКОНИТЕ НА СЪ-

ЩЕСТВУВАНЕТО и привличат разрушение от невиждана вели-

чина върху цялата Земя, моето намерение е в това Писмо да обобщя 

не само проповедите и живота си в Палестина, но и много ясно да 

изложа какви са основните причини за наближаващата световна 

криза. Не съм говорил за нея последния път, когато се обърнах лично 

към човечеството. 

Тези ПИСМА бяха написани преди най-решаващия период 

от вашата история и когато бедите наистина се стоварят върху 

вас, ще се чудите защо не съм ви предупредил по-рано. Но трябва 

да ви кажа, че през последните двадесет и пет години многок-

ратно съм се опитвал да предизвестя света с помощта на възпри-

емчиви умове, но нито медиите, нито издателствата, нито телеви-

зиите бяха готови да ме чуят и да ми дадат възможност да говоря 

с вас чрез тези свои представители. 

Политиците могат да достигнат до вас, но не и аз! И причи-

ната е вашата коравосърдечност и отказа ви да признаете, че жи-

вият Христос сега би могъл да се върне чрез пречистени и отда-

дени умове, за да предупреди народите за това, което създават за 

себе си в бъдеще. 

Църквите, които твърдят, че вярват в моето съществуване, 

са толкова погълнати от собствените си по човешки скроени ре-

лигиозни традиции, колкото и материалистите. Сега, когато ча-

сът настъпи; когато страхът е обзел масите и хората са готови да 

се вслушат в думите ми, вратите им задължително трябва да се 

отворят или усилията ми да помогна на човечеството отново ще 

се окажат напразни. 

Дойдох, за да ви обясня, че наистина ще има разделение на 

„кози“ и „овце“, както е записано в библейските евангелия. „Ов-

цете“ са онези душѝ, които мирно могат да получат най-висшата 

духовна истина, разпространявана някога на Земята. „Козите“ са 

хората, които не са способни да се вслушват в когото и каквото и да 

било заради прекалено непокорния си дух и подбудите на егото си. 

Защо ще бъдете разделени по това време? Защото всички, които 

са в състояние да получат истината от тези страници и да живеят спо-

ред Законите на Съществуването, ще установят, че макар следва-

щият период от световната история да е наистина горчив, те ще оста-

нат в относителен мир, закрила, задоволяване на нуждите и извися-

ване на духа. 
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За съжаление, „козите“ ще трябва да изпитат върху себе си цялата 

ужасяваща сила на присъщото си непокорно съзнание. Това НЕ е на-

казание „свише“ от Някого, а естествено функциониране на един 

Закон на Съществуването: всичко, което носите в умовете и сър-

цата си, в крайна сметка ще се прояви и външно – в тялото, ежед-

невието и заобикалящата ви среда. Когато се противопоставяте и 

бунтувате, животът се съпротивлява да изпълнява желанията ви. 

Аз отдавна се извисих до най-високите честоти на вибрации 

в Небесните Царства и съм самото индивидуализирано Божест-

вено Съзнание. Моето съзнание може да обгърне вашия свят и да 

достигне до всеки, който ме призове. 

Така е и с онези велики Учители, живели на Земята, които са 

били просветлени, които са възприемали РЕАЛНОСТТА на ИЗ-

ТОЧНИКА на цялото СЪЩЕСТВУВАНЕ и са учили хората от 

висотата на своето просветление. Извисени в духовната Сила, те 

са били способни да пробият плътната обвивка на човешкото си 

съзнание и да възприемат това, което всъщност се простира от-

въд света на „материята“; виждали са основното единство на тво-

ренията в царството на Самото Съзидание толкова ясно, колкото 

е позволявала умствената им обусловеност тогава. 

След като са преминали в следващото измерение на съществу-

ване, всички те са се измъкнали от циклите на прераждането и са се 

издигали във все по-високи нива на чисто индивидуално духовно съз-

нание, до портите на ВСЕМИРНОТО. Превърнали са се в Индиви-

дуализирано БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, което притежава НЕ-

ГОВАТА мощ и прозрение. Тези учители също са част от ХРИСТО-

ВОТО СЪЗНАНИЕ, както споменах в едно от предишните си 

Писма. Те съчетават висшата Интелигентна Любов с висшата Лю-

беща Интелигентност, Силата на Волята със Силата на Целта, тлас-

кани поравно от мъжките и женските си пориви. Те са съвършеното 

олицетворение на сила и грижа, идеалният ПРИМЕР за това, към 

което трябва да се стремят всички мъже и жени. 

За да постигне такова съвършенство, човешкият дух трябва 

да загърби всяко разделение и съперничество. 

Който и Пророк да сте избрали да следвате, можете да бъдете 

сигурни, че той е САМИЯТ ЖИВОТ и е могъщ в Братството на 

великите Учители. Всеки Пророк, всеки Учител е възприемал 

една и съща РЕАЛНОСТ и е живял с молитви, за да може да си 

гарантира, че в крайна сметка ще постигне своята човешка цел – 

съвършенство в Рая. 



Писмата на Христос 

112 

Жизненоважно е да разберете това и да осъзнаете, че разделени-

ята, които правите между Учителите си, са напълно погрешни, за-

щото ние сме обединени в своя общ ИЗТОЧНИК на цялото ТВО-

РЕНИЕ. Ние сме Братство от Същества на Живота, които чрез 

своята индивидуалност проявяват НЕГОВАТА най-висша ИС-

ТИНА – еднакви по чистота, еднакви по сила, красота, любов и 

величие на духа. 

ЗАТОВА „овцете“ от всички религии – тези, които са развили 

достатъчно духовното си разбиране за своето фундаментално 

единство в ИЗТОЧНИКА на всички СЪЩЕСТВА – трябва бързо 

да се обединят в единно сдружение на градове и държави и да по-

търсят връзка с духовните си съмишленици по цялата Земя, не-

зависимо какво се случва във външния свят. Трябва да превъз-

могнат религиозните си различия – християни, мюсюлмани, 

суфи, евреи, израелци, палестинци, индуси, будисти и т. н. – и да 

се възприемат като равни в безопасното убежище на Всемирната 

Любов и Всемирната Интелигентна Закрила; в мир със себе си, 

един с друг и с онези, които са решени да се борят докрай. 

САМО ТАКА ВАШАТА ПЛАНЕТА ЩЕ ОЦЕЛЕЕ СЛЕД 

СЪТРЕСЕНИЯТА, КОИТО ВИ ОЧАКВАТ. 

 

Върнах се също и при всички онези, които не са нито мюсюлмани, 

нито християни, нито будисти или индуси. Дойдох при хората, които 

отдавна жадуват да опознаят Реалността зад цялото съществуване. 

 

Казах ви, че бях при евреите в Палестина в личността на 

Исус. Мога да кажа също, че бях и при арабите в личността на 

Мохамед, тъй като Мохамед и аз сме от един дух. 

Да ни разделяте на „личности“ с различни имена – ИСУС и МО-

ХАМЕД или МОХАМЕД и ИСУС – е също като да дадете различни 

фамилии на еднояйчни близнаци, защото единият преподава литера-

тура, а другият – математика. Ние и двамата сме в ХРИСТОВОТО 

СЪЗНАНИЕ, и двамата сме индивидуализации на БОЖЕСТВЕ-

НОТО СЪЗНАНИЕ. Когато бяхме на Земята, и двамата говорихме 

за един и същи Бог на Любовта и Милостта, в зависимост от начина, 

по който човешката ни природа ни позволяваше да възприемаме 

вдъхновените си знания от Него. Имайте предвид, че и двамата бяхме 

човешки същества, дълбоко обусловени от традиционните си вярва-

ния, наследени през вековете, и вдъхновението достигаше до нас чрез 

нашите умове, вече обладани от други идеи. 
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Както споменах, вдъхновението, освен ако не бъде насочено към 

чист, изпразнен от внушения ум, винаги приема някои от нюансите 

на убежденията, насадени при възпитанието в детска възраст. И ко-

гато притокът на вдъхновение спре, рационалният ум надделява и за-

почва да обяснява получените нови знания и прозрения от гледна 

точка на това, което вече е станало приемливо за него. 

Но, както вече ви казах, аз бях бунтар почти от самото начало 

на живота си и не можех да приема юдейските вярвания. Бях чист 

и жаден за възприятия, като отворен съд, в който можеше да бъде на-

лята ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО, а това ми позволи да 

видя ясно ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, когато бях в пустинята. 

Сега възприятията и на двама ни са от най-високо ниво – Моха-

мед и аз сме от един УМ, от един ЖИВОТ и една ЛЮБОВ; достигаме 

еднакво до мюсюлмани, евреи, християни, будисти и всички оста-

нали – атеисти или агностици. Единственият мотив да се обръщаме 

към тях е да им дадем вдъхновено, преобразяващо прозрение, което 

ще ги насърчи да променят мислите си; ще им позволи да признаят, 

че в същността си всички те са братя по дух; ще ги свърже помежду 

им, омиротворени и с опрощение в сърцата, за да могат живеят по 

различен начин – като черпят СВЕТЛИНА от ИЗТОЧНИКА на сво-

ето СЪЩЕСТВО. 

И двамата, Мохамед и аз, ви говорим за ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ. Обръщаме се към вас, които живеете в настоящата 

епоха, защото сте стигнали далече в своите научни разбирания и 

сега сте готови да чуете това, което трябва да ви кажем. 

 

И ви казваме в един глас: „Обърнете внимание, вслушайте се! 

НИЕ – и вие на Земята – всички сме едно в самите корени на своите 

същества. Без значение какво разрушение създавате за другите, вие 

го създавате и за себе си.” 

 

НИЕ (АЗ) трябва да уточним, че сме дошли при всички хора със 

здрав разум, добра воля и добро сърце, независимо от тяхната раса и 

религиозни вярвания. НИЕ ви прегръщаме, обичаме и ви покри-

ваме със своята мантия от съзнание на закрила и сигурност. 

НИЕ сме наясно с вашите проблеми на Земята в момента. 

НИЕ сме наясно с вековния конфликт между юдаизма и исляма. 

Но тази вражда няма нищо общо с НАС. Вашите разправии не ни 

трогват. Защо застрашавате собственото си благо и бъдещо щастие, 

като водите битки за идеи без никакъв смисъл и стойност? Всъщност 

се придържате към религиите, които сте избрали, защото дълбоко в 
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сърцата си всички вие се обръщате към ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО 

СЪЩЕСТВО, макар да ГО наричате с различни имена. 

И двамата сме наясно с усилията на някои евреи да водят „почтен 

живот“ и на някои мюсюлмани наистина да почитат и благоговеят 

пред Аллах през целия ден, като приписват всичките си дела и пости-

жения на неговата сила, която работи чрез тях. Знаем и за онези хрис-

тияни, които са потопени във вярвания за собственото си спасение 

чрез кръвта на Исус. Всички те се стремят към „доброто“, но никога 

няма да го постигнат, докато остават разделени от убежденията си. 

След като вихрушката на настоящото световно съзнание от вза-

имна враждебност окончателно стихне, със сигурност ще дойде ден, 

когато мюсюлмани, евреи, християни, будисти и индуси ще се обеди-

нят, ще отхвърлят религиозните си различия и заедно, като един на-

род, ще благодарят на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, от КОЕТО 

са произлезли и от КОЕТО ще се излеят всички бъдещи безкрайни 

благословения за един красив, вдъхновяващ и любещ живот. Заедно 

ще градят върху старите основи и ще си казват: „Нека никога повече 

да няма такова разделение между хората, защото сега знам, че в ко-

рените на своето същество ние наистина сме едно. Когато причиня-

вам страдание на някого, аз също ставам слаб в Божествения Живот, 

страдание ще сполети и мен.“ 

НИЕ и БРАТСТВОТО в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ сме на-

пълно наясно с усилията и стремежа на будисти и хиндуисти, на пос-

ледователите на Тао, на духовните адепти във Филипините, както и 

на всички останали секти и религиозни вярвания по целия свят, да 

достигнат и да се докоснат дори само за миг до равновесието на ВСЕ-

МИРНИЯ ИЗТОЧНИК на своите СЪЩЕСТВА. 

Ние знаем ВСИЧКО. ВИЕ сте обгърнати от нашата Всемирна 

Любов, Състрадание и Грижа. ВИЕ всички сте важни за нас, не-

зависимо какви са вярванията ви, защото вие всички сте едно в 

произхода на своите същества – вашите души са обединени в Бо-

жественото Съзнание. 

Вие ВСИЧКИ сте еднакви и вашите души са едно цяло в ИЗ-

ТОЧНИКА на всичко СЪЩЕСТВУВАЩО. 

 

Ако уловите капка дъжд в дланта си, можете ли да кажете, че тя 

е различна в „същността“ си – като химичен състав, като качество на 

чистота или като сила – от останалата част от дъжда, който се излива 

около вас, само защото се е отделила от другите капки и е попаднала 

в ръката ВИ? Дори да я оцветите със зелена боя, можете ли да твър-

дите, че тази зелена капка е напълно различна от останалите? Онези 
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от вас, които имат добър усет, добра воля и добро сърце, които са 

искрени и истински, ще отговорят: „Не, дъждът не е различен. По ка-

чество и състав тази капка е точно като другите. Единствената раз-

лика е, че към нея е добавена зелена, червена или синя боя, затова се 

е превърнала в нещо повече от сипещ се дъжд, но в същността си 

капчицата в моята длан е същата като него.” 

Без значение кои сте – какъв е цветът на кожата или косата, която 

краси главата ви и я предпазва от слънцето; каква е формата на тялото 

ви или какъв език говорите; какви са мислите, думите и делата ви, 

подтиквани от вярванията и нагласите ви; независимо какви са РАЗ-

ЛИЧИЯТА ВЪВ ФИЗИКАТА И ЧОВЕШКОТО ВИ СЪЗНАНИЕ, – 

вие ВСИЧКИ сте еднакви. Родени от един и същ ИЗТОЧНИК НА 

СЪЩЕСТВУВАНЕ, вие притежавате едно и също качество и потен-

циал във вечността, едни и същи безкрайни духовни способности във 

всяко отношение. Единствените разлики между вас – арабски мю-

сюлмани, руски евреи, американски християни, тибетски будисти, 

индийски индуси – са допълненията, които сте натрупали в резултат 

от генетичното си наследство: произход и раса, възпитание и образо-

вание, среда и възможности в живота, състояние на семейството – 

бедно или богато. 

НО ВСИЧКИ тези неща са повърхностни. Те са детайли, които 

прикриват вашата Реалност (вие я наричате своя душа), също както 

боята прикрива истината за капката дъжд в дланта ви. Душата ви про-

излиза директно от Божественото Съзнание и остава чиста и непо-

рочна в същността си, обединена с всички други души, въпреки до-

пълненията, които я покриват и разяждат още от раждането. 

Също така трябва да разберете, че се появявате на този свят с раз-

лични човешки способности да се възползвате от допълненията, ко-

ито сте натрупали. Способностите, с които разполага всяка душа, за-

висят от нейния духовен напредък в предишни прераждания. 

Някои хора успяват да преодолеят сериозни недостатъци, тежки 

депресии и отчаяния и да постигнат високи позиции, силно влияние, 

доверие и уважение. Други падат от главозамайващите висоти на 

привилегии, богатства, възможности и таланти в черните дупки на 

депресия и отчаяние, наркотици, убийства, изнасилвания и т.н. 

Независимо дали се възползвате – или не – от възможностите си 

– или от тяхната липса, – всички вие сте еднакви в своята същност и 

потенциал. ВСИЧКИ вие сте способни малко по малко да се издиг-

нете от духовното ниво, на което се намирате в момента, до висотите 

на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ в Небесните Царства. 
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Когато приемете тези Писма като ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТ-

ВУВАНЕТО и всеки ден се стремите да живеете с насоките, които 

ще ви отведат в хармония и контакт с ИЗТОЧНИКА НА ЦЯЛОТО 

ТВОРЕНИЕ, със сигурност ще се доближите и ще постигнете най-

висшите духовни цели, които сте си поставили в настоящето. 

Всички вие сте способни да се издигнете до етапа, в който да при-

емате напълно тази ИСТИНА, да се стараете да пречистите личното 

си съзнание, за да попиете БОЖЕСТВЕНОТО, да се изпълните с 

Неговата Сила и да я излъчвате в непосредствена близост, а в крайна 

сметка – и по целия свят. 

 

ВСИЧКИ ВИЕ сте важни в заобикалящата си среда. 

Родителят, който смята, че това, което прави за близките си, не 

се оценява; че няма влияние върху семейния живот и никой не го 

чува, уважава и обича; че не е значим за хората извън дома или на 

работното си място и не би липсвал на никого, се заблуждава. Всеки 

човек, независимо дали е мъж, жена, баща, майка, приятел, работник, 

работодател, въздейства върху непосредственото си обкръжение. Ако 

той изчезне, в структурата на неговата среда ще се отвори дупка, за-

губата му ще се почувства и ще отнеме време тази празнина да бъде 

запълнена с появата на нова личност и с нови дейности, които да за-

местят изоставените стари. 

Еднаква празнина оставят както най-силните, красноречивите и 

добродетелните, така и работникът, който мете подовете или градинс-

ките алеи, защото всеки има специално място в своето обкръжение. 

Всеки има своя принос в средата, в която живее или работи – с талантите 

и характера си, с поведението и постъпките си, с влиянието си върху 

хората, с които общува. Всеки е жизненоважен в своето пространство. 

 

Никой не може да отнеме значимостта на друг, освен човек 

сам на себе си, като отрича собствената си стойност. 

 

Независимо дали човек е роден с увреждания, той също има своето 

уникално място в семейството и обкръжението си. Понякога дори е 

още по-значим, отколкото ако беше съвършен, защото неговите пости-

жения будят у другите възхищение и уважение. Въздействието, което 

упражнява върху своята среда, зависи изцяло от готовността му да 

действа, от волята му да се възползва максимално от възможностите 

си, да излъчва добронамереност и да бъде специален за хората, като ги 

кара да се чувстват по-приятно, отколкото преди да се срещнат. 

Всяко състояние произтича от ВОЛЯТА, която се прилага в момента. 
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Някои са родени с изключително силна воля, други – с по-слаба. 

Но когато човек осъзнае напълно, че черпи НЕЙНАТА МОЩ от 

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, според величината и устойчивостта 

на вярата си, и че ТЯ може да нарасне, като призове за това ИЗТОЧ-

НИКА на своето СЪЩЕСТВО, тогава започва да разбира, че всъщ-

ност силата на неговата воля е неограничена. 

 

Независимо от пол, раса, нация, религия, финансово състояние и 

доходи, от просяка до царя, всеки човек е еднакво важен – СЕГА и 

през цялото време. Истинските различия възникват единствено от 

това, което той дава от себе си в този момент, в следващия момент 

и в останалата част от деня. 

Един крал или министър-председател може да бъде запомнен с 

добротата и ползите, които е донесъл на страната си, или пък със 

страданието, на което е подложил народа си. 

По същия начин човек, който е роден в бедно семейство и не е 

успял да развие добре способностите си, но който се е посветил да 

служи на своята среда, в крайна сметка ще спечели уважението на 

близки и приятели, а в следващото си прераждане ще жъне каквото е 

посял, точно както краля и министър-председателя. Той ще е внесъл 

„живот“ в обкръжението си, защото естеството на животворната 

сила е безусловна любов и служение, работа и хармония, себеот-

даване в удовлетворяването на нуждите на другите. 

Ако всеки ден изразходвате животворната си сила, като просто 

поднасяте чай на някой болен, то направете го в неговата най-висша 

форма – идете при него с несдържан копнеж и топла усмивка, подайте 

му чашата любезно, добронамерено и с искрено желание да бъде изле-

куван. Само по този начин поднасянето на чая може да ви превърне в 

лъчист проводник на изцеление и извисяване. И колкото по-често мъл-

чаливо призовавате притока на Божественото Съзнание в своето, тол-

кова по-силна и по-проникваща ще бъде животворната сила, която из-

лъчвате към болния. Той може и да не е наясно какво точно става, но с 

такъв болногледач ще оздравее по-бързо от всички останали, които по-

лучават чая си без поглед, дума или дори добронамерена мисъл. 

Всяка работа може да бъде свещена и красива във всеки момент, 

да сияе от притока на животворната сила, да извисява и лекува (вас и 

другите), ако отделите време да разберете, че вие сте проводници на 

Божественото Съзнание, което самó по себе си е изцеление, закрила, 

удовлетворяване на нуждите. 

Всеки човек, достигнал до такова осъзнаване, дори и този, който 

мете пода и чисти подлогите, е способен да влезе в стаята и да стане 
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най-важният, може би единственият, който разпръсква добро сред 

шестима болни, като просто им подава подлоги. Той може да остави 

след себе си по-укрепнали пациенти само с присъствието си. 

Всеки човек, който осъзнава, че очите му излъчват мощна 

животворна сила към хората, към които са насочени, знае, че бег-

лият или проницателният поглед, усмихнатото изражение са 

били от полза за този, който ги е получил. 

Това, което ние – да, вие и аз, ХРИСТОС – мислим и правим, е 

действие на съзнанието, животворна сила, която чрез дейността на 

умовете си – вашите и моя – моделираме в различни форми, които ще 

благословят или прокълнат заобикалящата ни среда. Единствената 

разлика между вас и нас – Мохамед и мен, познат на Земята като 

Исус – е видът на нашите мисли и чувства към другите. Ние и два-

мата излъчваме към света животворна енергия на съзнанието. 

Какво излъчвате вие? 

Отново ви напомням как, бидейки под огромно напрежение в Па-

лестина, проклех смокиновото дърво и то изсъхна до корен. Неслед 

дълго и аз бях яростно проклинан от римските войници и еврейските 

свещеници. И аз изсъхнах до корен, преди да умра на кръста. 

Внимавайте какво изпращате на другите – уверете се, че бихте 

искали същото и за себе си. Чаша вода, подадена с любов, може да 

благослови и извиси нейния получател, но може и да го накара 

да се чувства незначителен, по-слаб и потиснат, ако му я подадете 

с неприязън. 

Каква роля играете в своята среда? Ценят ли ви, уважават ли ви 

заради обичта и добротата, която излъчвате, още щом влезете на ра-

ботното си място? Имате ли изградена визия за това, което е наистина 

важно в живота? Създадохте ли си духовен план, поставихте ли си 

духовна цел, която трябва да постигнете, преди да преминете в след-

ващото прекрасно измерение? Ще бъдете ли достатъчно пречис-

тени и отдадени на безусловната любов, за да можете да влезете в 

по-висши нива на духовно съзнание, 

или стремежите ви ще бъдат все още земни? 

Запитайте се: каква роля всъщност искате да играете в заобика-

лящата си среда? Каква е крайната ви духовна цел? 

Също толкова важно: какви са нагласите ви към другите – превъз-

ходство и изключителност или ясно осъзнаване, че повечето хора пра-

вят най-доброто, на което са способни, според вродените си дарби? 

За да достигнете своя пълен потенциал, трябва да разберете, 

че нито социалното, нито материалното ви положение могат да 
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ограничат силата, която упражнявате в света. Единствените ог-

раничения за нея са вашите нагласи, както и мислите, които те 

пораждат.  

Животворната сила, която се излъчва от ума на краля, ми-

нистър-председателя или генерала, е също толкова мощна и тво-

ряща добрини в обкръжаващата им среда, колкото и от ума на 

скромен служител или войник, при условие че всеки един от тях 

владее мислите си, за да се настрои към духовните честоти на бе-

зусловната любов и Божественото Съзнание. Нещо повече, доба-

вени към световните, тези духовни мисли укрепват силата на ця-

лото земно съзнание.  

Единственият фактор, който определя степента на вашата склон-

ност към живот или към болест, е нивото на осъзнаване и духовно 

разбиране, които черпите от ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО. 

Затова този, който е щастлив, дори когато събира кварталните отпа-

дъци, който е добросърдечен и благославя всички по пътя си, е ярка 

светлина в своя малък свят. А един алчен, раздразнителен богаташ, 

който излиза от имението си и отива в кабинета си, е бездна от мрак, 

която се усеща негативно от всички, дръзнали да го приближат. 

Независимо какво правите, какво притежавате и какво е общест-

веното ви положение, вашите способности да се развивате в благоп-

риятна посока са неограничени. Потенциалното величие и слава на 

вашето същество са безкрайни. Единствените ограничения за вас са 

времето и енергията, които сте готови да посветите на медитация с 

ИЗТОЧНИКА на цялото ТВОРЕНИЕ и на отварянето на човеш-

кото си съзнание, за да влезете в НЕГО и да ГО приемете в ума си. 

Затова религиозни водачи, почитайте своите паства, защото не 

знаете какви духовни прозрения и напредък протичат в умовете на 

онези, които за обществото може би изглеждат много скромни и не-

забележими. 

Религиозни водачи, спрете да критикувате другите религии, за-

щото не знаете какви висоти на духовно познание, прозрение и прос-

ветление може да са постигнали техните последователи. Разберете, 

че самите вие сте само толкова духовно напреднали, колкото адек-

ватно възприемате Реалността. Ако нямате представа какво се 

крие зад завесата на вашия материален свят, може да сте религи-

озни, но нямате духовно съзнание. 

 

Истинският идеал, истинският стремеж, най-висшата цел е 

да разберете и преживеете Реалността зад и във всяко нещо, от 

която произлиза неговото индивидуално същество. Може да Я 
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наричате Бог, Аллах, Йехова, Безкрайна Интелигентност, Бо-

жествен Ум, Божествено Съзнание или Тао, но всички тези 

имена означават едно: ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО, 

вашият СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗХОД. 

НЯМА ПО-ВИСШ СТРЕМЕЖ ОТ ТОВА да разберете и пре-

живеете Реалността зад и във всяко нещо, която дава, поддържа 

и подкрепя индивидуалните същества. Това е целта, която са ви 

посочвали просветлените Учители, идвали на Земята. Те са спо-

деляли една и съща визия, едно и също осъзнаване и разбиране; били 

са високо ценени, но само малцина от техните последователи са били 

наясно с ученията им. Всеки човек е тълкувал думите на Учителя си 

по свой начин, според собствените си пристрастия и обусловеност. 

 

В ежедневието си винаги помнете, че вашите мисли, думи и дела 

оказват влияние не само върху живота ви в бъдеще, но и върху хо-

рата, с които общувате. С какво вие, работодатели или работници, 

лично допринасяте за успешното функциониране на бизнеса, с който 

изкарвате прехраната си – фабрика, ферма, магазин, кантора? Какво 

правите за своите служители или колеги, за да се чувстват добре? А 

за сградата, в която работите? За сградата ли, може да се зачудите. Аз 

обаче повтарям въпроса: какво правите за сградата, автомобилите, за 

цялото бизнес начинание? 

Всичко – тухли, хоросан, стомана, стъкло, хартия, метал, гуми, 

двигатели, бензин – поема съзнанието, което излъчвате, докато се за-

нимавате с ежедневните си дела. Това е причината някои от вас да 

оставят след себе си диря от разруха, защото излъчват злостно, разд-

разнително, критично, разрушително съзнание, а други – да запазват 

вещите си непокътнати и като нови в продължение на години, защото 

ги ценят и всеки ден се грижат за тях. 

Всичко на Земята е енергия на съзнание, проявена във видима форма 

– „твърда“, нежива материя или жива плазма. Вашите мисли могат да 

подхранят или да унищожат всяко нещо в заобикалящата ви среда. 

А какво правите за семейството, дома и обкръжението си? Мър-

морите ли, очерняте ли, разрушителни ли сте за работата си и за 

другите хора? Тогава бъдете сигурни, че оставяте след себе си 

малка диря от унищожително съзнание, която ще спомогне раз-

пада на всичко, в което прониква и насища. 

Ако се съсредоточите върху желанието си да обичате и при-

емате, да работите с радост в сърцето, тогава където и да оти-

дете, ще излъчвате съзнание на сила, благодат и растеж. 
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Когато бях на Земята в Палестина, си имах работа с ортодоксални 

евреи, чиято вяра и норми на поведение бяха толкова сурови, че гра-

ничеха с жестокост; техните традиционни закони бяха потискащи, 

гнетящи, ограничаващи и нелепи. Аз им донесох нова представа за 

един вечен „Отец“, който едновременно ги надхвърля и все пак при-

съства вътре във всичко; който знае техните нужди и е такава все-

мирна любов, че те винаги можеха да разчитат на „Неговата Воля“ 

да ги удовлетвори. 

Казвах на хората да погледнат природата около себе си – хълмо-

вете, където овцете и козите кротко пасат; езерата, пълни с риба; пти-

ците, които летят, почиват си и гнездят в короните на дърветата; цве-

тята, облечени в красива пъстра премяна: „Гледайте и осъзнайте 

какво виждате. Виждате свят, чиито обитатели имат своите нужди, но 

всички те са задоволени. Как може да се съмнявате, когато виждате, 

че овцете се изхранват само с трева? Какво толкова може да съдържа 

тя, че да подхранва руното, костите, кръвта и плътта и да създава 

малки? Нима не ставате свидетели на чудото на изобилието? Поглед-

нете колко удивително са предвидени нуждите на птиците – имат 

подслон в дърветата и семена, за да са силни. Що се отнася до хората, 

които се нуждаят от домове, храна и дрехи, „Отца“ е дал целия свят, 

за да ги удовлетвори.“ 

След просветлението си Мохамед е доловил именно този всеми-

рен Дух, който едновременно присъства във всичко и действа нався-

къде. Ние, Мохамед и аз, говорихме на своите сънародници за една 

и съща вдъхновена Истина и им задавахме едни и същи въпроси: 

„Нима вездесъщият „Отец“ – „Аллах“ – Божествено Съзнание не 

знае най-съкровените ви нужди от любов, здраве и просперитет? Как 

е възможно да се съмнявате в това? Само ако имате вяра, вашите пот-

ребности ще бъдат удовлетворени – според вярата ви.“  

Липсата на вяра спира енергията от естествения поток на „Отца“ 

– „Аллах“ – Любовта в телата, взаимоотношенията и живота ви. 

Когато бях на Земята с личността на Исус, в пристъпи на отчая-

ние често възкликвах: „Бих искал да мога да ви кажа и да ви покажа, 

да ви накарам да видите, че „Отца“ знае вашите нужди. Бих искал 

да мога да ви обясня как сами допринасяте за създаването на собст-

веното си бъдеще и за бъдещето на всички, които ви заобикалят. Само 

ако можех да ви помогна да разберете, че наистина жънете каквото 

сте посели! Само ако можехте да видите истината за съществува-

нето, както аз я видях в пустинята на Палестина, тогава щяхте да зна-

ете, че вашите мисли и действия ден след ден растат по мащаб и сила 

и приемат външна форма, точно както семената влизат в земята и ден 
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след ден растат, като приемат все по-голяма външна форма – стъбла, 

листа и плодове. 

Бих искал да мога да ви покажа колко сте важни във всяка се-

кунда за „тъканта” на дома, работното място и страната си. Копнея да 

ви помогна да видите, че вашите мисли са източникът и основата на 

вашето добро и зло. Ако ви сполети нещо лошо, не гледайте ближния 

си, за да разберете откъде е дошло, а погледнете в собственото си 

сърце – кога за последен път влязохте в пререкание с някого, кога 

бяхте разрушителни с клевета, подправяне на истината, отхвърляне, 

критика? Точно тогава се е зародило сегашното ви страдание! 

Казвали са ви, че трябва да изтръгнете окото на онзи, който е изва-

дил вашето, но аз ви казвам, че това е глупаво. Ако останете без око и 

на свой ред отнемете окото на противника си, вероятно скоро ще се ока-

жете без ръка и крак. Все пак е по-добре да ги запазите – извисете ума и 

сърцето си към „Отца“ – „Аллах“ – Божественото Съзнание и се мо-

лете за помощ, изцеление и закрила от по-голяма беда! Молете се и за 

своя противник, защото всички лоши чувства, които таите към него, 

само ще привлекат повече болка и страдание към самите вас. Простете 

му, благословете го и така ще благословите и себе си. Но не защото сте 

„угодили“ на „Отца“ – „Аллах“ и сте „постъпили правилно“, а защото 

вашето съзнание ще привлече благодат в живота ви. Когато се молите 

за другите, всъщност благославяте себе си, но нека не това е мотивът ви, 

иначе вашата благословия ще бъде опетнена от користта ви. 

Винаги, във всяка ситуация, в която се чувствате застрашени, 

спрете, запазете спокойствие, призовете „Отца“ – Божественото 

Съзнание за помощ и вижте как идва избавлението. А то със сигур-

ност ще дойде.  

Казвам ви без никакъв страх от опровержение, че ако живеете 

под закрилата на „Отца“ – „Аллах“ – Божественото Съзнание, като 

излъчвате добронамереност и любов към всички хора около себе си 

и към страната си, дори и към своите така наречени врагове, никога 

няма да бъдете нападнати, няма да разберете що е мъка, никога няма 

да бъдете подложени на болестите и нещастието, които причинява 

човешкото съзнание. Ще бъдете обгърнати в мантия от Светлина и 

Любов... Божественото Съзнание ще се влива в ума, тялото и жи-

вота ви. Хората около вас може да се разболяват, да стават жертви на 

нападения или да се „давят“ в агония от страх, но вие ще се придър-

жате към същото ясно разбиране, че никой не притежава каквато и да 

е човешка сила срещу СИЛАТА – ИЗТОЧНИКА на цялото ТВО-

РЕНИЕ, от който произлизат всички същества и живота на Земята. 
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Никой няма да посмее да отрече думите ми, тъй като никой, 

който би поискал да ги отрече, не е достигнал до това ниво на духовно 

съзнание, където такава закрила е нещо обичайно. Тогава как някой 

би могъл да ги опровергае? 

Казвам същата истина и на хората, достигнали ниво на съзнание, 

в което възприемат всемирността на „Отца“ – „Аллах“ – Божестве-

ното Съзнание и изобилната любов, която Той излъчва към всичко 

и всички. Такива духовни адепти, които се стремят да живеят в тази 

любов и да я предават на другите, с радост ще потвърдят истината, 

която ви разкривам. Те ще са изпитвали чудодейната закрила и удов-

летворяване на нуждите и ще знаят, че могат да се отпуснат в „лъ-

чите“ от доброжелателност и любов на „Отца“ – „Аллах“. И с радост 

ще се съгласят, че Той – Бог, Яхве, Абсолют, Безкрайност, Аллах – 

винаги си остава всемирно, всепроникващо Божествено Съзнание 

въпреки различните имена, които отделните народи са му дали. Ще 

са достигнали до онова ниво на духовно прозрение, когато могат да 

възприемат, че отвъд цвета, езика, вярванията и действията си всички 

хора – цялото творение – са едно в дълбините на своето същество. 

Човекът и мравката са с един и същ произход в равновесието на ВСЕ-

МИРНОТО СЪЗНАНИЕ. 

ТОВА Е ИСТИНСКАТА СВОБОДА. Единствената свобода. 

Докато не станете готови да разберете и приемете, че ИЗТОЧ-

НИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО във вас, над вас и около вас наис-

тина може да се влее в ума и тялото ви като ДИРЕКТЕН ОТГОВОР 

НА МОЛИТВА, ще бъдете подложени на всички болести на земното 

и човешкото съзнание. 

Когато крадете, ще губите притежания. Когато се биете, нараня-

вате, осакатявате, убивате, ще бъдете наранени, осакатени, убити – 

телом или духом. Когато започнете война, тя ще бъде дълга и мъчи-

телна. Вие сте първопричината за всяко зло, на което сте подложени. 

Имате възможност да изберете начина, по който искате да живе-

ете занапред, като промените съзнанието си от враждебност към лю-

бов и равнопоставеност. 

 

Ако си представяте болката и вредата, която искате да при-

чините на друг човек, мислите ви ще достигнат до врага ви и ще 

отслабят силата му според интензитета на вашето намерение. Но не 

допускайте, че след това ще се разпаднат и повече няма да същест-

вуват, защото те са електромагнитна сила, която приема форма, до-

като не отскочи обратно към вас, за да ви нарани. 
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Вашите мисли и чувства могат да нанесат сериозни щети на ня-

кого, но и на вас самите. Затова ги пазете добре – те са инструментите 

на вашата съзидателност. Винаги се обръщайте към „Отца“ – „Ал-

лах“ – Божественото Съзнание и се молете да се освободите от 

всички мисли, които противоречат на истинската безусловна любов, 

и в зависимост от силата на вашата молитва и искрена вяра, с които 

издигате ума си към Божественото Съзнание, те ще бъдат наситени 

с нов живот и нова любов. 

Това, което Ние, Братството на Просветлените и Просвете-

ните в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, ще ви кажем, е жизнено-

важно за света като цяло. Обръщаме се еднакво към християни, 

юдеи, мюсюлмани, индуси, будисти и привържениците на всяка 

друга религия и раса по Земята. Говорим на всички, защото 

всички се нуждаете от тези напътствия, за да можете да се прид-

вижите към по-високи нива на духовно осъзнаване. 

Вашите лични и сексуални отношения са много по-значими 

за цялостното ви благоденствие, отколкото можете да си предста-

вите в момента. Ще ги разгледаме подробно в следващите стра-

ници само защото е абсолютно наложително и жизненоважно и за 

двата пола да се пробудят за фундаменталната реалност на сво-

ята мъжка или женска индивидуалност и идентичност, както и за 

истинския източник на различията помежду си. 

Трябва да разберете напълно истинския произход на своите 

мъжки и женски характеристики и тела. Те не са просто тела с раз-

лични физически органи и начини на сексуално изразяване, за да съз-

давате деца, а черпят произхода на своята мъжественост или женст-

веност от самия ИЗТОЧНИК на СЪЩЕСТВУВАНЕ, от равнове-

сието на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. (Говоря ви за вашата сексу-

алност, преди да прочетете Писмо 5, за да го имате предвид по-късно, 

когато преминете към него.) 

Така че, ако и мъжът, и жената не използват своята сексуалност 

в съответствие с Намерението на Божественото Съзнание, изра-

зено в първоначалния акт на сътворение по време на „Големия 

взрив“, е очевидно, че дори и да създават деца, тя няма да им донесе 

единението на техните същества, личното удовлетворение и радост, 

които е предназначена да носи. Всъщност ще стане точно обратното 

– в крайна сметка половият акт ще бъде източник на разочарование и 

пресищане, след което цялата предишна „любов“ между партньорите 

постепенно ще изчезне. 

Със знание и разбиране духовно настроените мъже и жени ще по-

ложат всички усилия, за да се издигнат над сегашното състояние на 
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съзнанието си по отношение на своите контакти, независимо дали са 

сексуални или не. С умовете и сърцата си ще се стремят да изразяват 

целите, заради които притежават различни форми. Ще разберат и про-

изхода на различията в присъщите си импулси, темперамент и начин 

на себеизразяване, ще ги ценят и ще ги използват, за да подобряват 

състоянието си един на друг. Съревнованията ще изчезнат. И когато 

го правят, все по-лесно ще се настройват към Божественото Съзнание 

и така все повече ще се издигат в по-висши нива на духовност. 

В момента подходът ви към сексуалността е преграда за ва-

шето издигане в съзнанието. Той ви приковава към вашата чо-

вешка природа. 

Аз (Ние) не мога да подчертая достатъчно силно, че няма да отк-

риете Истината за своето съществуване, докато не разберете напълно 

същинското значение на „мъж“ и „жена“ и не се стремите да го при-

лагате в ежедневието, домовете и работните си места. 

Казвали са ви, че не трябва да прелюбодействате. Но аз ви каз-

вам, че когато желаете съпругата или съпруга на ближния, в мислите 

си създавате образи, които ще повлияят на нейните или неговите. Тя 

или той ще започне да мисли за вас по същия начин или пък, усе-

щайки сексуалните ви нужди, ще се чувства неудобно във вашата 

компания и занапред ще ви отбягва. 

Това, което е в ума ви, със сигурност ще се прояви в свeта. Така 

че не се заблуждавайте, че може да мечтаете и да си представяте при-

ятни образи, които няма да навредят на никого. Затова порнографс-

ката ви литература наистина е богохулно оскверняване на ИЗТОЧ-

НИКА на вашите СЪЩЕСТВА; сексуален бич, който умишлено 

разпалва плътските апетити и чрез умовете на похотливи мъже при-

чинява неописуемо страдание и нещастие на телата, умовете и емо-

циите на млади жени. 

Това, което сте извършили и вършите в момента, е спомогнало 

вашата „цивилизация“ да бъде доведена до ръба на настоящото си 

унищожение. Бъдете сигурни, че денят за разплата ще настъпи – 

както за вас, които публикувате и разпространявате „печатните бо-

лести“, така и за тези, които ги използват, за да се възбуждат. 

 

Вие в Западния свят сте си спечелили презрението на Изтока за-

ради упадъчното си безразсъдство. Няма да избягате от това, което 

сте посели. 

И вие от Изтока няма да се скриете от безумието на коравосър-

дечното си отношение към жените, които раждат и отглеждат вашите 

синове и безценни дъщери. В своето невежество за Правдата и заради 
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собствените си егоистични цели и ползи, някои от вас се подиграват 

с Истината на Мохамед! 

Забулили сте жените си в тежки дрехи, които не им дават свобода 

да се движат и да дишат свежия въздух на Аллах, когато си позволят 

да излязат навън сред хората. На какви мъже биха допаднали вашите 

вярвания и егоцентрично, нелогично поведение? Само на тези, които 

не питаят добри чувства към жените. Такива последователи ли е 

привлякъл вашият пророк Мохамед, когато беше на Земята? Не, 

всъщност той призоваваше само най-духовно мислещите хора. 

Що за представа за своя Пророк изпращате до останалия свят? 

Ще ви кажа – на мъж, умопомрачен и обсебен от потисничеството 

над жената, който я смята за свое притежание и затова трябва да бъде 

държана в плен. Мъж, който не знае истинските нужди на една жена, 

за да бъде щастлива; сляп за нейното нещастие в такова състояние 

на изолация и подчинение. 

Този човек няма нищо общо с истинския Мохамед, пророка 

на Исляма. Когато беше на Земята, той почиташе и уважаваше 

жените. Именно от тях получи средствата да се придвижи напред по 

своя духовен път към просветление. Дължеше много на жените и зна-

еше, че макар и в различни тела, всички са равни по дух. 

Всъщност никак не беше случайно, че той дойде на този свят 

в бедност и лишения, за да срещне изключително добродетелна 

дама с материално богатство и духовно прозрение, която му по-

могна да се издигне до статута на Пророк, когато вече беше готов. 

Такава беше целта на идването на Мохамед на Земята – да 

върне на жената полагащото ѝ се място като равноправен парт-

ньор на доминиращия мъж. 

Помислете добре, след просветлението си аз, с личността на 

Исус, по собствена воля избрах целомъдрието, което по никакъв 

начин не повлия на любовта ми към жените, които всеки ден се 

грижеха за мен. Но след просветлението си Мохамед „позна“ 

много жени и неговото служение беше на човек, призван да научи 

мъжете как да живеят и да се държат с тях справедливо и с любов.  

Точно както целесъобразността накара моите последователи да 

предадат делата и ученията ми избирателно, за да подкрепят собстве-

ните си цели, така и егоизмът на някои духовно слепи стана причина 

да изопачат първоначалните идеи на Мохамед с многобройни допъл-

нения и интерпретации, каквито той никога не е имал предвид. По 

същия начин върху работата на всеки велик духовен Учител се 

наслагва грешното тълкуване на човешката мисъл, докато Истината 
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не бъде така обвита в лъжи, че сериозно да заблуди хората и дори да 

ги подтиква да грешат от неведение. 

Тъй като християните и привържениците на някои други религии 

строго се придържат към вярванията си, че Адам и Ева са били съз-

дадени, за да живеят щастливо в Райската градина; че Ева е била из-

кушена от змията, което е довело до нейното падение, и на свой ред 

е изкушила Адам, мъжът е насърчаван да възприема жената като го-

ляма изкусителка. Този въображаем произход на човешкия вид не е 

истина, той е само алегория. 

Нито пък е вярно, че жената е голяма изкусителка. Помислете, 

евнусите не са привлечени от другия пол, защо? Защото това, което 

подтиква мъжа да „познае” жената, е отстранено. Тогава в кого е из-

кушението? В мъжа – и то може да бъде физически отстранено – или 

в жената, която въпреки всичко остава каквато е? 

Мъжът е създаден изрично, за да посее семето. За да го направи, 

той трябва да използва всяка възможност. Жената е създадена, за 

да приеме семето. В миналото, преди 20 век, тя е била сексуално 

инертна, докато не бъде съблазнена от мъж. Тогава кой е изкусите-

лят? Мъжът, който възбужда и прелъстява, или жената, която е пре-

лъстена и възбудена? 

Мъжът се крие от собствената си природа в името на непороч-

ността си и прехвърля отговорността за своето падение върху жената. 

Тази практика свята ли е? Достойна ли е? Трябва ли да продължава? 

 

НИЕ се обръщаме към онези от вас, които твърдят, че се придър-

жат към мюсюлманската вяра и се смятат за „безгрешни“ или „непо-

рочни“ само защото са забулили жените си в тежки дрехи, за да пред-

пазят себе си от изкушение и да не позволят на другите мъже да видят 

„притежанията“ им: Колко силно са ви заблудили собствените ви 

страсти. Когато се пазите от задоволяване на човешките си желания, 

те само се засилват, докато не избухнат в някаква опасна, брутална 

форма. 

Аз (Ние) казвам на мъжете и жените по целия свят: истинската 

Непорочност може да се постигне само когато сте заобиколени от 

различни изкушения, но все пак оставате незасегнати от човеш-

ките чувства и желания, неопетнени от земните страсти, без жажда 

и копнеж да притежавате. Непорочността във всяка своя форма се 

издига над човешкия глад на плътта. Тя е способността ви да ви-

дите изкушението такова, каквото е – вулгарни мисли и чувства, 

които улавят в капан сетивата на мъжете и жените и ги карат да 

вършат нечестиви неща. Един наистина непорочен човек жадува 
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единствено за чиста и почтена среда, подходяща за неговия вроден 

копнеж за духовна любов и красота на себеизразяване във всеки 

аспект от живота му. Това е истинската Непорочност. 

Но тя не може да бъде постигната, ако преди това дълги години 

не сте били подлагани на изкушения – необходим етап от вашето ду-

ховно развитие; ако на моменти не сте били силно съблазнени, но в 

крайна сметка сте осъзнали, че има по-възвишен път, по който да по-

емете – пътят на себеотрицанието, истинската привързаност и грижа 

за добра жена. Иначе никога няма да постигнете състояние на истин-

ска непорочност – ще останете пленници на страстта и постоянните 

вътрешни противоречия. 

Затова, не избягвайте изкушенията, като забулвате партньорките 

си и живеете в изкуствени условия на псевдо-непорочност. По-скоро, 

мъже и жени, свалете дрехите си, почитайте телата си като външно 

видими, красиви форми на вътрешно БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ 

и преживейте освобождението, което истинската духовна чистота 

ще ви донесе. Подложете се на силно изкушение и го преодолейте! 

Отнесете своя вътрешен конфликт към Божественото Съзнание и 

потърсете Неговата сила, която ще ви помогне да превъзмогнете 

копнежа на плътта. Само така можете да намерите свободата и спо-

койствието, към които всъщност се стремите. 

Ако в момента търсите облекчение и освобождение от страстта 

си, като ѝ се отдавате, това не е облекчение или свобода. Тя скоро ще 

се върне и за пореден път ще породи у вас изгарящо противоречие. 

Ако отново отстъпите, конфликтът ще е още по-силен и ще се наложи 

да вземете решение да останете непоклатими в силата на Божестве-

ното Съзнание, докато страстта не бъде окончателно покорена чрез 

вашите възприятия за свещената красота, за Реалността зад и във 

всяка физическа форма. 

Най-висшата духовност между половете е, когато мъжът и 

жената могат да останат заедно голи и в покой, в състояние на 

взаимно благоговение между душите, умовете, сърцата и телата 

си. Тогава всичко, което изпитват един към друг, ще бъде само 

любов и загриженост за благосъстоянието на партньора си. 

Такава ЛЮБОВ и нежна, състрадателна ГРИЖА ще породи 

възторженото единение на техните същества, което малцина са 

преживявали, и, ако това е целта, ще бъде заченато дете с несрав-

нима красота на тялото и ума. 

 

В следващите векове, когато хората ще са започнали да се разви-

ват духовно във всеки аспект от човешката си природа, тази любов 
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между партньорите ще бъде нормална, а егоистичният секс, плътс-

кото удоволствие, на което се отдавате сега, ще се смята за толкова 

унизително и отвратително, колкото и изнасилването. 

В момента най-висшият духовен път, който трябва да след-

вате по отношение на половете, е да признаете и да се придържате 

към разбирането, че мъжете и жените са предназначени да изпълня-

ват специфични роли в живота, които са подходящи за присъщата им 

природа. Мъжът опложда жената. Без нейното благоразположение и 

помощ, той ще остане бездетен до края на дните си, без човешко съ-

щество, което да носи името му. 

Затова мъжът трябва да се отнася към жената като към на-

пълно равнопоставена личност, но която е предназначена да по-

ема различни отговорности. Във всеки момент трябва да ѝ по-

казва възможно най-голямо уважение, любов и грижа и така да ѝ 

помогне да носи по-лесно бремето си, защото тя дава видимата 

форма на това, което първоначално е било заченато в ума. 

Когато жената приеме семето, за да се слее с яйцеклетката в ней-

ната утроба, се случва чудо, за което мъжът не е допринесъл с нищо, 

освен със сперматозоидите си в момент на наслада – и това е неговата 

награда. Единственото, което може да направи, е да подпомага нор-

малното развитие и здравословното състояние на „чудото“, на което 

е дал живот в тялото на жената, чрез своята неизменна грижовна лю-

бов и закрила от всички емоционални и външни посегателства. Това 

е неговата мъжка отговорност. 

Само така ще заслужи да останете до партньорката си като 

баща на нейното дете. 

Ако се провали в това начинание, той няма никаква стойност като 

баща и няма стойност за себе си като човек, роден да проявява духов-

ното „Божествено Съзнание – Отца“ в земния си живот. Ако мъжът 

тормози жената, която носи детето му; ако се отнася към нея с презре-

ние; ако я малтретира и обсипва с груби, брутални думи, нарушава най-

фундаменталния Закон на Съществуването, според който мъжът и 

жената трябва да бъдат равнопоставени в Божествената си Същност. 

 

Жена, която е уважавана, обичана и закриляна, също трябва да 

уважава и обича партньора си, да се старае да ободрява духа и тялото 

му, за да подхранва неговата способност да отвръща със същото в за-

мяна. Ако не се грижи за него с нежност и любов, тя лишава мъжкия 

му дух от волята да издържи на трудностите, с които се сблъсква във 

външния свят. Той ще потърси утеха другаде – при мъже или жени, 

алкохол или наркотици – или ще се затвори вкъщи, безполезен и за 
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нея, и за децата им. Затова и мъжът, и жената носят една и съща от-

говорност – да се грижат нежно един за друг. 

Точно както Мъжът трябва да се научи всеки ден да проявява 

„Бащиния Аспект“ на Божественото Съзнание в семейството и ра-

ботата си, така и Жената трябва да се научи да проявява „Майчиния 

Аспект“ на Божественото Съзнание в ежедневието си. 

Всеки, който отрича тази Истина, няма да получи достъп до 

Небесните Царства, докато не повиши духовните си възприятия 

и не промени нагласите си чрез молитва. Само когато визията му 

се издигне над човешките му представи за „мъж и жена“ – отвъд 

земните страсти и его-подбуди – към Реалността, от която и два-

мата са произлезли, ще може да се избави от цикъла на прераж-

дане и ще намери входа към най-висшата Радост и Красота. 

 

Ако в някоя култура жената се възприема само като „притежание“, 

обект на мъжките желания, а не като напълно равнопоставена личност, 

в тази култура истинската природа на двата пола не е разбрана. 

Мъжът и жената са две равни половини на едно цяло. Когато 

мъжът е сам, без жена, проявява само един аспект от ИЗТОЧНИКА 

на своето СЪЩЕСТВО. Когато жената е сама, без мъж, също проя-

вява само един аспект от ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО. 

 

БОЖЕСТВЕНОТО НАМЕРЕНИЕ на ВСЕМИРНОТО СЪЗНА-

НИЕ е да изразява СВОЯТА собствена цялост чрез творението, като 

индивидуализира във физическа форма всеки от двата еднакво баланси-

рани аспекта от СЕБЕ СИ. След това отново да ги обединява във физи-

ческа форма, за да преживеят единството и целостта на БОЖЕСТВЕ-

НОТО СЪЗНАНИЕ, от което първоначално са приели индивидуал-

ността си. Когато мъжът и жената се свържат в любов и единение на 

духа и телата, те откриват радостта и екстаза на ВСЕМИРНОТО СЪЗ-

НАНИЕ в равновесие. (Процесът е обяснен подробно в Писма 5 и 7.) 

Ето защо съчетанието на мъжествеността на мъжа и женстве-

ността на жената е от съществено значение за образуването на едно 

„цяло“, извлечено от ИЗТОЧНИКА на техните СЪЩЕСТВА. От та-

кова единение се създава дете, също завършено в своята цялостност. 

 

Когато бях в пустинята на Палестина, най-напред разбрах, че 

най-важното естество на Съзидателността на ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ – ИЗТОЧНИКЪТ на нашите СЪЩЕСТВА – е НАМЕ-

РЕНИЕ. Намерението да създава, планира и проектира, след което 
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– да реализира този замисъл, като отглежда, храни, изцелява, закриля 

и удовлетворява всяка негова нужда в организиран закон и ред. 

 

И мъжете, и жените са се развили във физическа форма и съзна-

ние, за да преживеят: 

НАМЕРЕНИЕТО и да го изразят по всички възможни на-

чини в живота си. Това е първоначалният акт на съзидание. 

Без НАМЕРЕНИЕ нямаше да има СЪЗИДАНИЕ. 

НАМЕРЕНИЕТО е произходът на – и прониква в – цялото 

съществуване. 

НАМЕРЕНИЕТО определя естеството на действието – любещо 

или разрушително. 

Мъжът и жената са индивидуализирани, за да формулират и 

преживяват НАМЕРЕНИЕ в ежедневието – първоначалният импулс 

на съзидание. Те са индивидуализирани и за да изпитват и изразяват 

СИЛА НА ВОЛЯТА. 

СИЛАТА НА ВОЛЯТА в МЪЖЕТЕ се изпитва и изразява 

преди всичко като Действие. В примитивния си вид те са излизали 

навън в средата си, за да изпълнят свое намерение. Затова мъжът „на-

дява одеждите” на водач и търсач. Той е индивидуализиран да мисли 

и работи, за да постигне целите си – без бремето на емоциите. 

СИЛАТА НА ВОЛЯТА в ЖЕНИТЕ се мотивира и преживява 

преди всичко като Чувство – Нуждата да Отгледа първоначалното 

НАМЕРЕНИЕ и целенасочено да го доведе до пълното му реализи-

ране, като се грижи, храни, облича, възстановява, обучава, закриля. 

 

ЦЕЛТА е напълно различна от НАМЕРЕНИЕТО, тъй като тя про-

изтича от неговото умствено ниво и се превръща в емоционален порив, 

стремеж да се формулира „средство за постигане на желания резултат“. 

„Мощното НАМЕРЕНИЕ да се направи нещо“ се превръща в ЦЕЛ 

зад непрекъснатостта на съществуването. По този начин мисълта и 

чувството се сливат, за да изпълнят делото на съзиданието. 

Мъжът постоянно се скита в търсене на нови идеи, нови начини 

да реализира намеренията си, за да му дадат цел в живота. Намере-

нията на жените са „олицетворена цел“ – чувствителни, стабилни, 

готови да се жертват за любимите си хора. Затова двата основни ИМ-

ПУЛСА в ИЗТОЧНИКА на техните СЪЩЕСТВА, проявени във 

физическа форма като мъже и жени, са взаимозависими. Единият 

не би могъл да оцелее без другия. И двата импулса са еднакво нужни 

за непрекъснатостта на съзиданието. 
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Заради мъжката си подвижност и порива си да бъде водач, мъжът 

смята, че превъзхожда жената. Причината е, че тя остава стабилна, 

създавайки му чувство за сигурност. Но поривът в нея е порив на 

безусловна любов, достоен за най-голямо уважение и внимание. 

Това ѝ дава възможност да разцъфтява и да изпълнява присъ-

щите си цели в домакинството със спокойствие и радост. 

Ролята на мъжа е да осигурява физическа закрила и материална ста-

билност на семейството; ролята на жената е да осигурява емоционална 

сигурност и емоционални средства за лично удовлетворение и щастие. 

В миналото и на Изток, и на Запад мъжът е упражнявал домини-

раща роля в семейството, като е принуждавал жената да бъде покорна 

и да се подчинява на волята му. Но така е нарушавал и изкривявал 

енергиите на Божественото Съзнание и ги е насочвал чрез ума и 

сърцето си към една изкривена цивилизация. По този начин е дефор-

мирал и съзнанието на жената, като ѝ е внушавал дълбоко възмуще-

ние към нейната подчинена роля, която тя интуитивно знаела, че не 

би трябвало да се очаква от нея. 

Така мъжът е създал упадъчен и унизителен начин на живот за 

себе си и партньорката си, в пълно противоречие с ЕСТЕСТВОТО 

на ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО. 

 

Щом се налага жената да упражнява мъжкия си порив на аг-

ресия, за да изрази своята равнопоставеност и да получи уваже-

нието, което обществото ѝ дължи, това означава, че вашата ци-

вилизация е изцяло дестабилизирана и нездрава. Нежният пол 

обсебва ролята на мъжа от отчаяние, но когато го прави, проваля 

намерението зад съзиданието. 

И мъжете, и жените са загубили напълно пътя си. В развиващите 

се страни те са само наполовина живи, опитвайки се да разрешат раз-

делението помежду си с безразборен секс, в резултат на което стават 

все по-разединени и по-неудовлетворени. Конфликтите в семейст-

вата създават напрежение, страдание и раздели. В „развитите“ страни 

психиатричните служби са пълни с нещастни хора и деца, които ня-

мат представа кои са или какви са целите в живота им. Допитват се 

до „експерти“, но и те не знаят отговорите. 

 

Трябва да помните, че всеки човек – мъж или жена – се налага да 

учи собствени уроци, но те могат да бъдат усвоени само чрез съот-

ветния пол или раса. Затова жената трябва да приеме своята роля в 

живота – да осигурява емоционална любов и сигурност на съпруга и 
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децата си, да го прави със самоуважение и достойнство, по най-доб-

рия начин, на който е способна. Трябва да осъзнае, че нейната роля е 

жизненоважна, защото осигурява „спойка“ от любов и благоденст-

вие, която сплотява семейства, градове, държави. Когато жената раз-

бира истинските си цели и мястото си в обществото и се стреми да ги 

изпълнява по възможно най-добрия начин, тя бързо ще се придвижи 

напред по пътя към безусловната любов и най-големите награди – 

лично удовлетворение и щастие. Също така ще премине към по-ви-

соко ниво на съзнание – може би в следващото си прераждане като 

мъж, който ще донесе значителни ползи за човечеството. 

По същия начин духовно еволюиралите мъже, дори духовните 

учители, се връщат към живота на Земята като любещи жени, за да се 

научат на истинско смирение и да приложат своите висши принципи 

на съществуване в ежедневната си практика; да отглеждат с мъдрост 

децата си и да се грижат за всички, които се нуждаят от това, което 

могат да им дадат. Тогава къде е неравенството? 

Махнете капаците, които ограничават зрението и интелекта ви, и 

вижте ясно, че не трябва да има неравенство, а само споделени НА-

МЕРЕНИЯ да изразявате това, което и двата пола черпите от Божес-

твеното Съзнание по най-духовния начин, за да постигнете най-вис-

шето възможно щастие на Земята. 

В идните години, когато мъжът и жената са еволюирали духовно, 

ако – или когато – бъдат разединени в намеренията си, те заедно ще 

се обръщат към „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ БАЩА-

МАЙКА“ и ще питат: „Какво трябва да се направи при тези обстоя-

телства? Кой е най-добрият път напред?“ И когато получат отговори, 

с любещо сърце ще ги приемат и обединяват. Всички различия ще 

бъдат зачитани и отново отнасяни към Божественото Съзнание със 

същата молба, докато не постигнат искрено съгласие. После заедно 

ще питат: „Как най-добре да постигнем целите си?“ и отново ще обе-

диняват отговорите си. Така ще продължават да питат, докато най-

накрая не успеят да съставят план за действие, който е бил замислен 

не само в човешкия мозък, но и в най-висшето измерение на съзида-

телност – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. 

Ако работят заедно по този начин, след известно време ще из-

питат „блаженството“ на истинското единение на душите, умо-

вете, сърцата и телата си. 

 

И накрая, мъжът не би могъл да съществува комфортно, без да 

изпитва и проявява и някои женски пориви. Той се нуждае от емоции, 

за да общува със съпругата, децата и близките си – съученици, колеги 
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и приятели. Без някакви топли чувства мъжът ще бъде бездушно чу-

довище. Ако е стара душа, той често носи много топлота и грижов-

ност от предишни въплъщения като жена. Колкото повече еволюира 

духовно, толкова по-равномерно са балансирани импулсите на двата 

пола в неговата същност. 

Това важи и за жената. Тя също не би могла да съществува ком-

фортно без някои мъжки пориви. Без способности за интелигентно 

планиране нейното домакинство ще бъде истинско бедствие. Ако е 

била силен мъжки характер в минало прераждане, може да се чувства 

неудобно в женска роля, жертвайки се за другите. Тогава трябва да 

помоли Божественото Съзнание да проясни представите ѝ, за да 

може да разбере, че без любов към човечеството лидерството е 

опасно занимание. 

Когато и двата пола се доближат до равновесието на мъжката и жен-

ската природа в себе си, тяхната задача в земния живот ще бъде да пре-

одолеят сексуалните си пориви, като ги насочат към чисто творчество, 

например към изкуствата, и да постигнат безусловна любов към всички 

хора. Тогава стават „Майстори“ – майстори на себе си, майстори на съ-

зидателността и човешкото съзнание, майстори на „материята“. 

За съжаление, в момента представителите и на двата пола, които 

се доближават до равновесието на „мъжката и женската природа“ в 

себе си, нямат ориентири какви трябва да бъдат техните истински 

цели. Изгубили са пътя си и са създали фалшива връзка помежду си, 

в която радостта и личното удовлетворение, към които се стремят, им 

се изплъзват, тъй като са по-заети с телесните си функции, отколкото 

с духовните си постижения. Така ще останат нещастни и разкъсвани 

от противоречия, докато не открият истината за това, „което са те в 

действителност“. 

 

Говорейки за ролята на жените в съвременния свят, трябва също 

да отбележа, че през последните сто години в развитите страни го-

ляма част от тях са достигнали висока степен на мъжки пориви. Тези 

жени трябва да избират приоритетите си много внимателно. Не е 

нужно да си стоят у дома, бездействащи и отегчени, но ще бъдат по-

щастливи и по-удовлетворени, ако насочат интелигентността и спо-

собностите си към създаване на нови модели на градивен живот за 

цялото семейство. Възможно е в момента да не знаят как да го напра-

вят, но чрез редовна медитация ще могат да привлекат в умовете си 

нужното вдъхновение за най-добрия начин, по-който да използват ав-

торитета и талантите си в името на щастието на всички. 
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Мъжете, които са развили по-добри умения за съпричастност към 

жените и към другите мъже, отново чрез медитация, последвана от 

вдъхновение, ще открият по-висши методи да изразяват своите лидер-

ски способности на работното си място и да правят хората щастливи. 

 

Защо Аз (Ние) разгледах темата за половете в такава дълбочина? 

Това беше абсолютно наложително, тъй като битката между мъ-

жете и жените – както на Изток, така и на Запад – създава опасни 

условия на Земята, насърчава агресията и поражда гняв и враж-

дебност. С появата на СПИН сексуалната свобода доведе света до 

кризисна точка на самоунищожение. А всички вируси се форми-

рат с разрушителни сили на съзнанието. 

Трябва да разберете, че човешките същества са създали сами сво-

ите вируси! Всеки вирус е видимо проявен импулс на разрушително 

живо съзнание. Когато добие форма, той атакува целта, към която 

първоначално е бил насочен импулсът. 

Бях напълно наясно с този аспект от съществуването, когато бях 

на Земята с личността на Исус. Евреите спазваха строга традиция да 

измиват чашите си, преди да пият от тях. Аз изрично им казвах, че не 

трябва да се безпокоят какво влиза в устите им, а какво излиза от тях 

чрез умовете и сърцата им. По онова време науката още не беше отк-

рила съществуването на вируси; смяташе се, че болестите са следст-

вие на хранене и пиене от мръсни съдове. Но аз знаех, че болестта 

най-напред се поражда в умовете и сърцата на жестоки, гневни хора, 

след което се размножава чрез делене на клетките, носейки завинаги 

в себе си инстинкта и съзнанието, които първоначално са я създали. 

Вирусът на СПИН не се е появил случайно. Той е възникнал от 

силите на съзнанието на егоистични и разрушителни емоционални 

реакции между сексуалните партньори. Защото скритата омраза и 

гняв ги тласкат към полов контакт, който оставя след себе си болес-

тотворна утайка в умовете, емоциите и телата им. 

Тъй като сексуалните отношения между мъжете и жените невинаги 

са емоционално хармонични, те не им носят освобождение и удовлетво-

рение, а силни разочарования. Тогава мъжката сексуална енергия нама-

лява и трябва отново да бъде разпалена с перверзни образи. 

Така порнографията, която поощрява само инстинктите на тя-

лото, в някои страни се е превърнала в „едър бизнес“. Липсата на ува-

жение към жените, механичните, неемоционални полови контакти, 

както и бързо нарастващите случаи на изнасилвания и сексуални по-

сегателства върху деца са пряк резултат от порнографията. Хората, 
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които се поддават на такива отвратителни действия на извратена жес-

токост, със сигурност ще пожънат последствията в настоящия си жи-

вот или в бъдещо прераждане. 

Ето защо, когато последователите на исляма осъждат Запада за-

ради извращенията и разпуснатото им сексуално поведение, са прави 

да смятат, че това създава нездрави условия на Земята. Но тези обс-

тоятелства не са изпратени от „Аллах“, а са естествени следствия от 

нарушаването на ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО. 

Последователите на Исляма също нарушават ЗАКОНИТЕ на 

СЪЩЕСТВУВАНЕТО, защото те, както и евреите, се придържат 

към традицията „око за око“ и вярват в Свещената Война. Няма та-

кова нещо като „Свещена Война”, а само Реалността на Святата 

Прошка и Святото Помирение, при която се отнасяте към ближния 

с любов и разбиране, независимо дали е приятел или враг. 

 

Никой не може да нарушава ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУ-

ВАНЕТО и да се надява, че ще влезе в Небесното Царство или в 

рая. Вашето поведение няма място извън хаоса, който в момента 

си създавате сами. 

 

НИЕ ви оставяме с тези мисли и ви молим да ги приемете дълбоко 

в съзнанието си и всеки ден да се възползвате от тях. Настоятелно ви 

приканваме да се обедините в малки групи, независимо от религиоз-

ните си вярвания, и да прилагате учението в тези Писма като водещи 

насоки в ежедневието си. Опитайте се да се освободите от своята обус-

ловеност и да се свържете в истинско смирение, като хора, готови да 

се съгласят, че знаят много малко за истинската духовност, но имат 

силно желание да се научат как да подобрят и одухотворят живота си. 

 

Както мнозина от вас са наясно, вие навлизате в нов етап от све-

товната история, в който ще осъзнаете, че най-голямото разделение 

вече не е между бедните и богатите. Най-голямото разделение ще 

бъде в съзнанието. 

От едната страна ще бъдат тези, които са успели да намерят вход 

към по-висше духовно съзнание, които проявяват любов и приемат 

еднакво приятели и врагове, които са си поставили за цел да излъчват 

Божественото Съзнание във всеки аспект от живота си. 

От другата страна ще бъдат хората, които остават в плен на под-

будите на егото си, търсейки надмощие над слабите. За известно време 

може да изглежда, че успяват, но в крайна сметка те ще се провалят и 

страданието им в мрака, който сами са си създали, ще бъде огромно. 
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Тези Писма ще бъдат средството, чрез което да се придвижите 

от тъмнината в СВЕТЛИНАТА. 

 

Когато се стремите да повишавате духовните си честоти, като 

излъчвате любов към всички и при всякакви обстоятелства, ще 

преминете през бавно ВЪЗНЕСЕНИЕ в СЪЗНАНИЕТО, което 

интензивно ще повлияе на физическото ви здраве и на земните 

условия около вас. 

 

От вас, смели хора, зависи издигането на световното съзна-

ние. Вие ще излезете от предстоящия конфликт силни и целеуст-

ремени и ще продължите да изграждате друг вид общо съзнание. 

Ще поставите началото на духовен, технически и икономически 

прогрес и световен мир през следващите векове. 

 

Аз, ХРИСТОС; НИЕ, БРАТСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ, се 

обръщаме към християни, мюсюлмани, будисти, евреи, индуси, 

суфи и хората от всички останали религии по Земята: вие сте об-

гърнати от нашата любов. Повярвайте в това, защото е истина. 
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Писмо 5 

Аз, ХРИСТОС, диктувам това ПИСМО, за да очертая ясно скри-

тата РЕАЛНОСТ, която наричам също „ВСЕМИРНА” и „БОЖЕС-

ТВЕНА”. Така ще ви помогна да отворите умовете си и да разберете, 

че макар и да сте „личности”, ТОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕС-

ТВО“ и „ИНДИВИДУАЛНОСТ”, САМО ПО СЕБЕ СИ е Всемирно 

– Вечно – Необятно – Всеобхватно, без начало и без край. 

За хората, избрали да прочетат Писмо 5 преди предходните че-

тири, в които описвам живота и истинското си учение на Земята, още 

веднъж ще отбележа, че моята истинска същност на „Исус” ХРИС-

ТОС по никакъв начин не трябва да се бърка с „Исус” от Новия Завет. 

 

Тъй като първоначалното ми учение, под формата на четири Еван-

гелия, беше разпространено по целия свят, но напълно погрешно тъл-

кувано, моето намерение е да започна да ви уча на ИСТИНАТА за 

СЪЩЕСТВУВАНЕТО, като ви обясня истинското значение на ори-

гиналната терминология, както е използвана в Евангелията. Това е на-

ложително, за да разсея и в крайна сметка да изкореня от вашето съз-

нание недоразуменията, подвели поколения търсачи на духовност и за-

пазени още от времето, когато живеех на Земята. Тогава умишлено въ-

ведох понятието „Отец“, с което наричах „Бога“, за да опиша Реал-

ността във и зад съществуването. Направих го поради две причини: 

На първо място, както обясних в Писмо 1, когато получавах 

просветление в пустинята, ми беше дадена възможност да видя, че 

концепциите за Създателя на Вселената, както са „разкрити” от 

юдейските пророци, са напълно погрешни. 

На второ място, беше ми дадено да възприема ясно – и да разбера 

напълно – истинското естество на Създателя. Осъзнах, че Той е роди-

телска същност – задоволява нуждите на творението по ясно очер-

тани, конкретни начини, сходни с тези на бащата и майката. Всъщ-

ност разбрах, че родителските импулси и пориви, цялата любов, ко-

ито присъстват във всичко живо, са извлечени директно от Създателя, 

от самия живот и съществуване. „Видях” също, че творението е ви-

димо проявление на Всемирните Съзидателни Импулси на Съ-

ществуването и затова човечеството би могло да се определи като 

Негово потомство. 
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Затова беше съвсем естествено да казвам „Отец“, по-специално 

„Баща-Майка“, когато говорех за Създателя, защото за мен Той на-

истина беше такъв във всеки свой аспект. Но предвид настойчивостта 

на евреите, че жената трябва да заема подчинена позиция в тяхното 

ежедневие, го наричах само „Отец”, за да избегна съпротивата им и 

да спечеля одобрение на новата терминология. 

Въведох това понятие и за да им помогна да осъзнаят, че техните 

представи за Йехова и строгостта на юдейските закони са напълно 

погрешни. Като използвах новия термин „Отец”, за да опиша Тво-

реца – Съзидателния Импулс във и зад съществуването, също така 

ясно показвах, че съм донесъл изцяло ново учение, напълно противо-

положно на общоприетото вярване в един „Бог”, който отхвърля оп-

ределени хора и им изпраща бедствия като възмездие. 

 

Искам да разберете напълно, че никъде в Новия ви Завет не 

става ясно, че донесох учение, изцяло противоположно на докт-

рините в Стария. Затова не можете да се доверявате, приемате 

или да се позовавате на Новия Завет като на истинско свидетел-

ство за живота и учението ми. 

 

Един правдив и точен летопис за моята личност и просветлена на-

тура, за моите проповеди и емоционални нагласи, щеше да покаже пре-

делно ясно, че старите еврейски религиозни постулати и моето прос-

ветлено учение са диаметрално противоположни във всеки аспект. 

Юдейската религия е една от крайно материалистичните концеп-

ции. Със сигурност има писания, от които духовно просветлените ев-

реи са черпили и продължават да черпят мистични възприятия за ИЗ-

ТОЧНИКА на нашите СЪЩЕСТВА. Тези хора трябва да бъдат 

почитани и уважавани заради трансцеденталното състояние на 

ума си. Но когато писанията на пророците достигат до обикновения 

мъж и жена, техните послания предават различни, налагащи контрол 

идеи, които са чисто човешки и погрешни. „Бог отгоре” не властва 

над „добро” или „зло”. Ако беше така, светът нямаше да се намира в 

това потресаващо състояние от катаклизми и страдания. 

Донесох ново учение, чиято изключителна цел е да запознае хо-

рата с всемирността и любовта, с всепроникващото, но и транс-

цедентално естество на… „ОНОВА”…, КОЕТО Е ДАЛО ВИ-

ДИМО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО СЪЗИДАНИЕ. 

Искам да подчертая това достатъчно ясно, за да дам възможност 

на търсещите Истината да се избавят от всеки остатък от убеждени-
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ето, че съм бил просто един пророк от дълга поредица еврейски про-

роци и съм продължил да проповядвам техните теории за един все-

могъщ Йехова, който изпитва противоречиви чувства към собстве-

ното си творение. 

Страхът от ортодоксалните юдеи застави учениците ми да се 

придържат към онова, което тези хора бяха решили да кажат на 

обществото за мен. Не забравяйте, че за да привлекат нови привър-

женици на Християнството, моите последователи не се осмеляваха да 

отхвърлят Стария Завет, който беше обединявал евреите от векове, 

затова използваха от моите учения само това, което беше съвместимо 

със старите религиозни вярвания, и добавяха подходящи тези. Изб-

роиха и описаха родословието ми, за да уверят юдейския народ, че 

съм потомък на цар Давид. Защо ли е трябвало да се занимават с това, 

освен ако не са искали да стане ясно, че съм чист евреин с древно 

потекло, следователно мога да бъда кандидат за Месия? 

Ако наистина бяха осъзнали, че съм дошъл на Земята, за да ги 

откъсна от миналото и да положа основите на съвсем ново бъдеще – 

ново разбиране и нови действия, – щяха храбро да положат усилия да 

се уверят, че хората са наясно с истинските цели, които ме движеха 

до деня на смъртта ми. 

Но те не го направиха. Прикриха голяма част от това, на което се 

опитвах да ги науча тогава. 

Стефан, мой ученик със смело сърце, не се боеше толкова да го-

вори открито за моите истински проповеди. И макар също да бяха 

разкрасени, той все пак беше убит с камъни. 

Трябва да разберете, че животът на моите последователи беше пълен 

с опасности и никак не е чудно, че истинското ми учение беше покрито 

с традиционно мислене, за да стане по-приемливо за обществеността. 

Дори и да възникнат ожесточени спорове, аз ви казвам, че „Хрис-

тиянството” разкрива само някои от моите послания и изцеления – 

тези, които не влизат в прекалено силно противоречие с юдейската 

доктрина. Религията беше измислена от моите първи ученици и от 

Павел, след като встъпи в длъжност в Антиохия, по такъв начин, че 

да поддържа евреите обединени, доколкото е възможно, и да въведе 

новопокръстени езичници в лоното. Така целесъобразността стана ас-

пект от Християнското мислене. 

Това е истината за живота и смъртта ми на Земята. Тя ще породи 

спорове, защото хората държат на съкровените си вярвания и се разде-

лят с тях само с такава болка, сякаш губят най-ценните си притежания. 

Въпреки това, колкото и да са им скъпи тези вярвания, те са само вяр-

вания, а не сигурна основа, върху която да се гради нов живот. 
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Сега, когато се връщам при вас чрез тези Писма, отново правя 

всичко възможно – според параметрите на вашите човешки възп-

риятия – да ви опиша Реалността, Източника на вашето Същес-

тво, който е дал начало на Вселената и на самия живот. 

 

Точно както преди две хиляди години, сега идвам с посредничес-

твото на тези Писма, за да положа основите на бъдещата духовна 

еволюция през следващото хилядолетие, тъй като духовното ви 

развитие може да възникне единствено от вашите по-задълбочени 

възприятия и разбиране за естеството на съществуването и на... 

„ОНОВА”…, ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ. Защото това, което 

възприемате ясно, формира условията, в които живеете. 

 

Тъй като не разбирате своя истински духовен произход, вие сте 

постоянно въвлечени във войни и сте създали за себе си такива земни 

условия, които са позор за човешкото съзнание и едновременно с това 

– източник на различни страдания. 

 

За да ви донеса ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО на съв-

ременен и разбираем език, аз ИЗПРАЩАМ – ИЗЛЪЧВАМ – ПЪЛ-

НАТА МОЩ НА ХРИСТОВОТО СИ СЪЗНАНИЕ. Така ще ви дам 

възможност да изградите ново съзнание и ново разбиране за „Исти-

ната, каквато е тя в действителност“, вместо да ви позволя да про-

дължавате да се придържате към тези фалшиви вярвания, на които 

сте били научени или са ви били предадени по традиция. 

Когато започнете да използвате и разбирате моята терминология, 

тя ще пробуди у вас същите – или по-големи – благоговение, любов 

и духовно прозрение, каквито сте имали и преди, когато сте използ-

вали думата „Бог”. Заредени с всемирно значение, по-подходящите 

понятия в крайна сметка ще ви изпълнят с духовна сила, когато ги 

прилагате и визуализирате смисъла им. 

Тук съм, за да ви кажа, че когато сте се пречистили от грубите 

човешки мисли и чувства, присъщи на егото, и сте постоянни в меди-

тациите и извисяването на съзнанието си към Всемирното, ще започ-

нете да усещате как духовната мощ навлиза в ума ви и накрая – в 

цялото ви тяло. Затова изключителната цел на моите учения е да ви 

помогнат да отворите съзнанието си за нов живот, нова жизненост и 

духовна сила, за да можете да се откажете от стария си ограничен и 

неудовлетворителен начин на живот и да намерите нов източник на 

вътрешна радост и задоволяване на всяка своя нужда.  
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Помислете за следното: аз не ви нося никакви „трябва” или „не 

трябва”, нито обезсърчаващи ограничения, които самите вие не бихте 

искали да си наложите. Без съмнение дойдох, за да ви кажа, че вашите 

„форми на съзнание” носят в себе си живот и в крайна сметка се про-

явяват в света ви. Но оставям на вашия усет да избере жизнеутвърж-

даващите мисли, любещите действия и правилния път, който води до 

радост и удовлетворение тогава, когато разбирате истинската при-

рода на творението. 

Дойдох също, с пълната сила на Христовата си Мощ, за да ви 

помогна да осъзнаете, че няма прегради между вас и… „ОНОВА“…, 

ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ, освен тези, които сами сте си пос-

тавили заради невежеството си за Законите на Съществуването. 

Дойдох, за да ви помогна да премахнете тези прегради, като прос-

ветля сегашното ви невежество и като ви науча как да отворите съз-

нанието си, цялото си същество, за притока на ОНОВА, ОТ КОЕТО 

СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ. 

Затова ПОВТАРЯМ: изключителната цел на моите учения е да 

ви помогнат да отворите съзнанието си за нов живот, нова жизненост 

и духовна сила, за да можете да се откажете от стария си ограничен и 

неудовлетворителен начин на живот и да намерите нов източник на 

вътрешна радост и задоволяване на всяка своя нужда. 

Копнея да достигнете с Божествена Любов до това върхово 

състояние на своето същество, преди да преминете в следващото 

измерение. Само така преходът ви може да бъде безболезнен и из-

пълнен с възвишено очакване. Това е единствената мотивираща 

цел зад моите Писма. 

Горното твърдение е същото, но по-завладяващо и по-мощно 

формулиране на моите думи, когато бях на Земята: „Първо търсете 

Небесното Царство и другото ще ви се придаде.” Но не съм ги каз-

вал, за да примамвам хората да бъдат „добри”. Посочвах един факт 

от съществуването. 

Трябва също да разберете напълно и ясно, че… „ОНОВА”…, което 

наричате „Бог”, а аз – „ВСЕМИРНО”, не притежава нито едно от чо-

вешките качества, които много религии МУ приписват. Гневът, запла-

хите и наказанията например, са присъщи само на човешкото състояние. 

Повтарям отново: аз, ХРИСТОС, дойдох, за да продиктувам 

тези Писма с изричната цел да освободя умовете ви от старите „чо-

вешки словесни образи”, измислени от пророците. Моето твърдо на-

мерение е да ги заменя с описания на СИЛАТА – ВСЕМИРНОТО 
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СЪЗНАНИЕ, което всъщност създава, подкрепя и се движи във ви-

димата Вселена и всички други измерения, отвъд сегашните ви възп-

риятия и разбиране. 

Тук съм и за да ви кажа, че когато усвоите знанията в моите 

Писма и те станат самата тъкан на вашето индивидуализирано съз-

нание, тези следващи вселени или измерения ще бъдат отворени и 

достъпни за вас. 

В крайна сметка смъртта ще означава за вас щастлив преход от 

едно ограничено ниво на съществуване към друго, по-светло и по-

мощно. Ще знаете, че когато сте достатъчно духовно пречистени и е 

дошло време да излезете от „капсулата” на своето тяло, ще я напус-

нете с облекчение, че ще бъдете освободени от физическите ограни-

чения, за да влезете в измерение на любов и красиво, удивително съ-

ществуване. Ще възприемате смъртта такава, каквато може да бъде и 

каквато е всъщност за просветлените души – славен преход, дар за 

по-възвишен живот, велика съзидателност и преживявания като „въз-

торжено същество”, за които дори не сте и мечтали. 

Също така искам да поясня, че много, много хора вярват, че могат 

да водят плодотворен и пълноценен живот, следвайки стотиците раз-

лични учители по „позитивно мислене”. Като променяте съзнанието 

си, казват те, ще промените живота си. Това до една ограничена сте-

пен е вярно, но за еволюиращите духовни търсачи такава промяна в 

съзнанието все пак оставя духа им жаден и копнеещ за нещо повече. 

Това „нещо повече”, за което душата копнее, е истинският контакт и 

повторно единение с ИЗТОЧНИКА на нейното СЪЩЕСТВО. 

Макар че може да постигнете известен духовен растеж, като 

следвате пътя на възприемане само на доброто, правдивото и любе-

щото, вие оставате самостоятелна единица, която функционира сама 

в собствената си ограничена земна територия, без подкрепа от веч-

ния безкраен Всемир. Щом веднъж осъзнаете неговото естество и 

насочвате мислите си към истински контакт с Него, започвате да раз-

бирате, че вече не сте сами – получавате помощ от Реалността, ко-

ято поддържа и подкрепя цялата Вселена. 

И когато казвам: „истински контакт с Него”, имам предвид, 

че смирената молитва за някакви облаги не прави такъв контакт 

с ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО. Разбира се, тя достига до 

НЕГО и често отговорът пристига бързо и нуждата ви е задоволена, 

точно както сте поискали. Но истинската връзка с Източника на ва-

шето Същество се преживява само когато съзнанието ви е доста-
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тъчно пречистено от груби човешки его-подбуди и сте прекарали из-

вестно време в медитация и редовно, мощно емоционално „дости-

гане” до Него, търсейки контакт, обновяване и ободряване на духа. 

 

Това е истинската цел зад съществуването – постоянно и споде-

лено взаимодействие чрез общуване между Източника на всички 

Същества и самото творение. 

 

Тук бих искал да ви напомня, че когато живеех на Земята, всеки 

ден казвах на евреите съвършено ясно: „Сам не бих могъл да направя 

нищо!” Постоянно им повтарях: „Отца върши всичко, а не аз!” 

Дойдох в настоящия момент, за да ви дам възможност да напра-

вите прехода си от ограниченото в земното измерение човешко съз-

нание към състояние на просветление – когато знаете, че най-после 

разбирате Истината за Съществуването. 

 

Без съмнение за дълбоко религиозните хора, на които догмите и 

теологиите са били втълпени необратимо – евреи, християни, мюсюл-

мани, хиндуисти или принадлежащи към всяко друго вероизповеда-

ние, – първоначално ще бъде трудно, дори болезнено, да приемат и 

да се възползват от тези Писма, защото обусловеният и програмиран 

ум е като бетон. Съкровените вярвания, които използват като талис-

мани, сантиментални опори и утвърждения, за да им дават сили във 

времена на изпитания, са емоционално отпечатани в подсъзнанието 

им и обикновено включват страх да не „обидят Бога”, когато обмис-

лят да преминат към някаква по-висша Истина. Ако у тях няма искрен 

копнеж да знаят ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, а не тра-

диционните вярвания, е почти невъзможно тези мисловни модели да 

бъдат заличени от ума и чувствата и те блокират реалния им духовен 

напредък. 

Дойдох изрично, за да помогна на всички, които имат волята да 

го направят и да преодолеят преградите към истинското просветле-

ние. Затова, ако интуитивно усещате, че думите на тези страници са 

ИСТИНА и се чувствате привлечени от тях, бъдете сигурни, че сте 

готови да започнете духовното пътешествие, очертано в моите 

Писма. Аз съм наблизо, за да ви давам кураж да продължавате нап-

ред, докато не постигнете целта си – истинско духовно просветление, 

нов живот, сила на волята и откриване на това, което нарекох „Не-

бесно Царство”. 

Ежедневната искрена молитва и медитация ще ви помогнат да 

пречистите умовете си и тогава старите митове, които някога са 
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били толкова скъпи за вас, постепенно ще бъдат заменени с ИС-

ТИНА и РАЗБИРАНЕ. 

 

Преди да продължа със следващите знания, аз, ХРИСТОС, 

трябва да ви напомня, че вашата Вселена не е солидна. Както веро-

ятно сте наясно, според вашите учени твърдата „материя”, видимата 

субстанция на света, всъщност е съставена от енергийни частици. 

ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО на земното измерение се ба-

зира на тази фундаментална реалност на съзиданието. За да разберете 

моите учения за Истината, трябва да схванете тази фундаментална 

„привидна пустота”, която е в основата на цялото творение. Повечето 

от вас на интелектуално ниво знаят този факт за съществуването, но 

той далеч не е преминал през филтъра на вашето съзнание, за да ви 

даде нова перспектива за света и самия живот. Вие продължавате да 

мислите, както сте го правили в продължение на хилядолетия, че ма-

терията е солидна и състоянията на тялото и всички други външни 

явления са извън вашия контрол. Вярвате, че сте жертви на живота и 

това се отразява в ежедневието ви. Но е точно обратното. 

Затова за мен беше абсолютно наложително да дойда отново и да 

ви помогна да преминете към по-висши възприятия за Истината. 

Както казах в Писмо 1, след просветлението си аз се върнах в моя 

свят от палестински градове и села и незабавно започнах да контро-

лирам „елементите на материята”, когато виждах нужда да помогна 

на тези, които търпяха лишения или страдаха. Дойдох, за да ви обясня 

защо бях в състояние да го правя. 

Докато получавах пълно просветление в пустинята, ми беше по-

казано, че всъщност „материята” не е твърда. Не ми беше разкрито 

точно как електрическите частици, които нарекох „блещукащи пра-

шинки”, приемат форма на видима „материя” – знаех само, че се дви-

жат с високочестотна скорост вътре в „БОЖИЯ УМ” и следователно 

ТОЙ е всемирен. Разбрах, че „БОЖИЯТ УМ” е едновременно съз-

дателят и съдържанието на всяко нещо в творението. Бях абсо-

лютно сигурен в това. 

Също така „видях” много ясно, че човешката мисъл, когато е из-

пълнена с убеждение или емоция, драстично влияе върху процеса на 

материализиране на видимите форми. Следователно човешкият ум 

би могъл да попречи – и той го прави – на истинското намерение 

на „БОЖИЯ УМ”. 

Това беше вълнуващо и възхитително осъзнаване, защото мито-

вете, на които ме бяха учили еврейските равини, се оказаха напълно 

фалшиви и незабавно бяха пометени от ума ми. Прегърнах истината 
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с вълнение, тъй като сега разбрах защо хората са нещастни и страдат. 

Това беше следствие на собствените им мисловни процеси. 

Също така ми беше дадено да „видя” как работят „общностите 

от живи частици”, които науката нарича „клетки”, във всяко съ-

щество. Бях наясно с Божествената Хармония, която контролира 

дейността им, докато те усърдно съграждат и поддържат различни 

части на растения и физически тела – малки и големи. Затова най-

често използвах примери от дивата природа, за да покажа присъщите 

характеристики и дейността на „Отца” и в нейните най-дребни пред-

ставители – растения и птици. 

Разбрах, че истинското естество на „БОЖИЯ УМ” е най-вис-

шата форма на Божествена Любов и това може да се забележи в Не-

говата последователна дейност във всяко живо същество. 

 

Както ясно обясних в Писма 1, 2 и 3, аз нарекох „БОЖИЯ УМ” 

„Отец”, защото бях способен да „видя” – възприема – НЕГОВОТО 

истинско естество. Бях сигурен, че когато се върна при хората в Па-

лестина, за да опиша откровенията, които получих, те щяха да разбе-

рат, че вярванията, които равините бяха насадили дълбоко в съзнани-

ето им, са напълно фалшиви. 

 

Както споменах по-горе, това знание ми даде възможност да 

правя „чудеса” и да контролирам елементите, когато беше уместно 

и необходимо. 

Точно както копнеех тогава да разбия митовете, завладели умо-

вете на евреите в Палестина, така копнея и сега да ви покажа, че 

много от теориите на вашите учени са били подтиквани от тяхната 

силна реакция срещу религиозните догми и доктрини от миналото. За 

да разберете това, трябва да осъзнаете, че до епохата на Дарвин, до-

като различните Християнски църкви властваха над умовете на хо-

рата, беше общоприето да се вярва, че Вселената е била създадена 

точно както е написано в „Битие” от библейския Стар завет. И когато 

учените се опитваха да оповестят своите открития и теории, бяха при-

нудени да представят новите си убеждения под натиска на огромна 

религиозна съпротива. Вследствие на това те сметнаха за необходимо 

да съсредоточат голяма част от умствената си енергия, за да докажат, 

че твърденията на Пророците са погрешни. Сменяйки приоритетите 

си, те загубиха яснотата на своята визия и също попаднаха под 

властта на егото. След което всяко тяхно интуитивно възприятие 

беше осмивано и отхвърляно с лека ръка от другите учени. 



Писмо 5 

147 

Заради този мисловен климат „махалото” на търсенето на „Исти-

ната” се задвижваше единствено от неотклонното вярване в разума и 

логиката. Така човешкият интелект, търсещ отговорите за произхода 

на живота и съществуването, беше затворен в плен на материализма. 

Затова за мен е абсолютно наложително да опровергая някои „на-

учни теории“ и да покажа, че те са толкова погрешни, колкото и така 

наречените „истини“ на Християнската доктрина. Достигайки до тях, 

и учените, и духовниците са били еднакво потопени в сферите на не-

доказани, абсурдни предположения при решаване на въпроси, на ко-

ито е било невъзможно да се отговори преди само със земен ум. 

 

Както ви казах, субстанцията на вашия материален свят се състои 

основно от електрически частици, които се движат с висока скорост 

в „пространството“. Но вашата наука не е способна да обясни „защо” 

приемат плътност и форма на „материя“, а говори само за случайни 

взаимодействия на силите на сливане, които създават елементите. Тя 

не може да ви каже коя е „Мотивиращата Сила”, която свързва час-

тиците във формата на елементи. Нито може да посочи откъде са 

дошли енергийните частици първоначално, освен че са били освобо-

дени по време на Големия взрив, който според нея е дал първия тла-

сък за съзидание. 

Защо „Големият взрив” е избухнал внезапно, от какво? Кой е бил 

Мотивиращият Фактор зад него? 

 

Учените говорят за електромагнетизма, но не могат да обяснят 

откъде идват тези енергии, които се появяват и изчезват. А къде оти-

ват? Защо се връщат? От човешка гледна точка изглежда, че няма 

смислена дейност във или зад тяхната активност. Науката твърди, че 

електромагнетизмът е един обикновен факт от съществуването – 

„просто си е”, въпреки че извършва високо интелигентна и целенасо-

чена работа под формата на милиони милиарди вещества, от които е 

изградена вашата Вселена. Как става това? 

Няма нищо, на което електромагнетизмът да е дал видимо 

съществуване и което човешкият ум може да сметне за безсмис-

лено или безцелно. 

Науката пренебрегва най-основното и жизненоважно ниво на съ-

зидание: защо всичко, което е видимо проявено чрез дейността на 

двойните енергии на електромагнетизма, неизменно е целенасочено, 

успешно и рационално? Без отговор на този въпрос за вашия произ-

ход няма да бъде открито нищо, което да има някаква стойност. 
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Докато учените са неспособни да изследват и открият „Реал-

ността” на „пространството”, в което са поддържани електричес-

ките частици на „видимото същество”, достъпът им до вечната Истина 

и всемирната мъдрост ще бъде блокиран и те ще останат завинаги зад 

заключените врати на материализма, приковани към разума, който е 

плод единствено на ограничената дейност на мозъчните клетки. 

 

Смятам да ви въведа в истинското естество на ПРОСТРАНС-

ТВОТО, но преди да пристъпим към това, първо трябва да насоча 

вниманието ви към няколко много уместни въпроса. 

 

Назад във вековете за ума, зрението и допира на живите същества 

голяма част от работата на електромагнетизма е изглеждала като 

нещо твърдо и неизменно трайно. Смятало се е, че металите, камъ-

ните, дърветата и организмите са съставени от солидна нежива или 

жива „материя”. С такова убеждение в плътността на Вселената мис-

тичните пророци от древността съвсем естествено са предполагали, 

че някакво „Могъщо Същество” с огромни сили е създало всички 

твърди вещества. Представяли са си го като „Царствена” фигура с пъ-

лен контрол във Всемира и наказателна природа спрямо човешко по-

ведение, което създава размирно общество. 

Нито древните Пророци, нито днешните учени са се доближили 

до Истината за Съществуването. И едните, и другите се разминават 

с нея напълно. 

 

Науката твърди, че животът е започнал, когато по някакъв нео-

бясним начин една правилна комбинация от химични реакции е про-

извела молекула, способна да прави копия на себе си, като задейства 

допълнителни химични реакции. Такова описание на огромната 

сложност и неизчерпаема мощ на ЖИЗНЕНАТА СИЛА като ви-

димо проявила се, защото е „способна да се възпроизвежда“, раз-

крива присъщата ограниченост на научните възприятия и начин на 

мислене, създали подобна теория! 

Нещо повече – предположението, че „неживи“ химични вещества 

биха могли да се обединят по специфичен начин – случайно – в такава 

комбинация, която да доведе до този удивителен резултат на „само-

възпроизводство”, не се подлага на съмнение. Това е така, защото 

ограниченият човешки ум, макар и научен, не може да се справи 

с такава странна вероятност за необяснимо „самовъзпроизводс-

тво”, твърде много приличащо на магичен феномен, намеса от 
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невъобразим източник, за което учените не смеят и да помислят, 

от страх да не станат за смях. 

Овчедушното мълчаливо съгласие се счита за по-академично, от-

колкото създаването на „вдъхновени” теории, неограничени от мате-

риалистичните закони, които науката сама си е наложила. Блокира-

нето на бъдещия научен прогрес ще продължи да пречи на правил-

ното изследване на царството на ума и духа, докато някой просветлен 

учен не се противопостави на традицията и не се осмели да пресече 

границата между „видимото” и „невидимото”. 

Ако се бяха запознали с теорията на молекулярното самовъзпро-

изводство, древните пророци нямаше да се затруднят с такъв „маги-

чен феномен“ и щяха да кажат, че „Бог” е създал химичните комби-

нации и им е вдъхнал живот. Но това също нямаше да бъде правил-

ното обяснение, защото именно старата религиозна концепция за 

„Бог високо в Небето”, който „създава отдалече”, спира академич-

ното развитие към по-духовно осъзнати мисли. 

Ето защо, въпреки привидната си еманципация от вековните докт-

рини, науката все още е умствено обвързана и блокирана от страховете 

си от древните догми, както и през 19 век. Тя продължава да поддържа 

нелепите си теории, защото все още не възприема „Реалността” на 

Източника на нашите Същества във и зад живата молекула. 

 

Нататък в историята си за сътворението учените твърдят, че 

след „самовъзпроизводството” живите молекули, способни да копират 

себе си, се „самооформят” в жива клетка – толкова малка, че не може 

да бъде видяна с просто око. Тя се превръща в градивен елемент на 

цялото многообразие от живи организми, включително растения, на-

секоми, влечуги, птици, животни и самия човек. Затова всички същес-

тва имат един общ прародител – първата жива молекула. Но учените 

не са способни да обяснят (и до днес остава загадка за тях) защо само-

възпроизвеждащите се молекули се комбинират в жива клетка. Казват 

ви, че тя е градивният елемент на видимата Вселена и се повтаря безк-

райно в милиарди, милиарди, милиарди различни форми. Но как е въз-

можно това? Кой импулс мотивира такова самовъзпроизводство? Уче-

ните не могат да отговорят. Окопани в собственото си невежество, пов-

личат и хората със себе си към материалистична слепота. 

 

И така, първата жива клетка заслужава цялото внимание на 

всеки, който сериозно търси духовното измерение и „Главния мо-

тив зад Съществуването”, защото първата жива молекула и първата 
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жива клетка са първичното доказателство за някаква интелигентна 

дейност в „материята”, във Вселената. 

Най-важната особеност, показваща сетивност и чувствителност, 

е функцията на мембраната, която покрива клетката и ѝ осигурява за-

щита и индивидуалност. Помислете за този „чудотворен” феномен! 

Чрез мембраната си клетката поема от заобикалящата среда само 

подбрани хранителни вещества. И не само че това са подходящите 

хранителни вещества, но и усвоявайки ги, пак чрез нейната функция 

на избирателна пропускливост, тя се освобождава от ненужното. 

Трябва да се запитате: как „чисто физическата” мембрана, невидима 

с просто око, може да „различи и избере” правилните хранителни ве-

щества, за да подобри благосъстоянието на клетката, и след това да 

прояви достатъчно проницателност и да изхвърли нежеланите ток-

сини? Не виждате ли една висока степен на целенасоченост в цялата 

тази дейност и можете ли да повярвате, че е случайна? 

Нима ЦЕЛТА не е най-отличителният белег на Интелигентност? 

И не само това – мембраната на клетката продължава да подбира 

хранителни вещества и да изхвърля ненужното в милиарди и мили-

арди различни обстоятелства и условия, свързани с оцеляването на 

различни организми в различни среди. Такава дейност не е ли дока-

зателство за една ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ, ясно видима във всяко 

действие на всеки вид – насекоми, растения, влечуги, птици, животни 

или човешки същества? Не бихте ли описали Вселената като после-

дователен и неотклонен ИМПУЛС на ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ, ви-

димо проявен в царството на видимата „материя”? 

Импулсът на ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ физически елемент ли е 

или елемент на „съзнанието”? 

Ако можете да приемете, че ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТТА е безспо-

рен съзидателен импулс зад СЪЩЕСТВУВАНЕТО, ще можете да 

преминете към следващото възприятие за своята Вселена – като ви-

димо проявление на „една ИНТЕЛИГЕНТНА ПРЕЦЕНКА на при-

чина и следствие“, ясно различима в живата „материя”. Защото, ако 

живата клетка може да подбере правилните хранителни вещества и 

да отдели отпадъците, тази проста дейност показва осъзнаване на 

нуждата от храносмилане, предвиждане на резултата – натрупването 

на токсини – и необходимостта те да бъдат изхвърлени, за да се га-

рантира дългосрочното ѝ здраве. Това не е ли ясен признак за ИНТЕ-

ЛИГЕНТНА ПРЕЦЕНКА на „Причина и Следствие”? 

Нещо повече – науката твърди, че клетката съдържа „ядро”, 

което може да се оприличи на човешки мозък, тъй като предава 
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съобщения и неговата най-важна функция е съхранение на ин-

формация – „библиотека” с данни не само за клетката, но и за 

цялото тяло, в което тя се намира! 

Всъщност според научните изследвания изглежда, че клетката е 

система от химични „съобщения”, предавани по целенасочен, инте-

лигентен и разбираем начин. Как е възможно това, ако произходът 

на нейните молекули е само неживи химични елементи? Можете ли 

да оспорите факта, че зад всеки „пратеник, носещ послание”, има ин-

телигентна мисъл или съзнание? И забелязвате ли колко точни са съ-

общенията, които се предават от клетка в клетка, за да се осигури 

прецизното възпроизводство на някои видове в продължение на ми-

лиони години? 

Тогава на кой етап от сътворението „съзнанието” навлиза в живите 

организми? И как интелигентната мисъл, която преценява и решава, се 

озовава в нежива, безсъзнателна материя? Как е възможно без при-

също съзнание да се извършва толкова много информирана и инфор-

мираща дейност в една клетка, невидима с просто око? Тази дейност 

не е ли продуктът на съзнание/осъзнаване, който доказва наличи-

ето на „интелигентен” живот в нейната най-малка съставна част? 

Освен това една клетка, под формата на бактерия, може да се 

движи самостоятелно и да води свой собствен, с определено предназ-

начение и често вълнуващ живот вътре в средата си. Или като вирус 

да изпълнява смъртоносната си задача да атакува конкретни цели в 

телата. В други случаи клетката може да бъде неподвижна част от 

организъм и да върши своята изключително отговорна работа по из-

граждането и поддържането на някаква негова област. И тази нейна 

дейност произвежда „жив материал”, напълно подходящ и необходим 

на органа, в който тя функционира, независимо дали е част от чо-

вешко тяло, животно или растение. Така индивидуалната специали-

зирана активност на милиарди, милиарди и милиарди идентични 

клетки създава всеки един от тези напълно различни и привидно нес-

вързани физически феномени – човешки далак и пръсти на крака, жи-

вотински бивни и козина, кора и листа на дървета, венчелистчета и 

стебла на цветя, антени и нежни крила на пеперуди, кожа и зъби на 

крокодили, пера на птици, люспи на риби, очи и кожа на хамелеони, 

които променят цвета си според нуждата от прикритие. 

Като Размишлявате върху мащабите и разнообразието на рабо-

тата, която се извършва от една обикновена жива клетка, невидима с 

просто око, можете ли да повярвате на теорията за механистична Все-

лена? Тя би била такава, ако произведената от клетките „материя” 
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беше нелогична, без разумна цел или причина за своето съществуване 

– лишена от лично съзнание. 

Но не е така. Тези идентични живи клетки работят заедно в хар-

мония, в човек или звяр, за да изградят черен дроб, с неговите мно-

гобройни функции в организма; за да създадат сложно око, с него-

вата специфична задача, със съдействието на мозъка, да поставя съ-

ществото в директен и интелигентен контакт със средата му; за да 

образуват силни кости, изрично и изкусно свързани със сухожилия 

и мускули, които ги обединяват в обща костна система и дават въз-

можност за пълно и гъвкаво движение на тялото. 

Нещо повече – клетките никога не пречат на дейността си една 

на друга. Когато изграждат бъбрек, не създават внезапно ухо; когато 

изграждат коса, не създават ненадейно кожа. Не, едни и същи клетки 

изграждат и скалпа, и косата. Единствената разлика между тях е ра-

ботата, която вършат секунда след секунда през целия си живот. 

Защо? Кой е „Мотивиращият и Вдъхновяващ Фактор”? Инцидент? 

Коя организирана интелигентност привежда в действие целия 

процес на сътворение: 

от най-фундаменталното ниво на образуване на прости елементи 

от свободни електрически частици в „пространството”; 

комбинирането им, за да формират химични вещества; 

правилната комбинация от специфични химични вещества, 

за да се създаде жива молекула, 

до правилната комбинация от живи молекули, 

за да се образува жива клетка, 

способна да приема хранителни вещества, 

да отделя непотребното, да изгражда според ясни параметри, 

да се движи и да поддържа последователно, 

в продължение на милиарди години, 

тази огромна постройка сътворение? 

И не само това – коя е „Мотивиращата Сила”, проектирала и 

развила успешно милиарди и милиарди различни начини за възпро-

изводство в живите организми и структури? Независимо дали са рас-

тения, насекоми, птици, животни или човешки същества, за всеки вид 

е развита интелигентна система за размножаване, съобразена с кли-

матичните условия и растителността в околната среда, за да се гаран-

тира неговото оцеляване. 

ОЦЕЛЯВАНЕТО не е ли още едно доказателство за интели-

гентна целенасочена дейност? И не трябва ли да си зададете въп-

роса как става така, че след като се осъществи великото дело на съзи-
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данието, всеки вид живи организми има свой собствен начин да отг-

лежда и защитава малките си, възможно най-дълго, докато не станат 

способни да ОЦЕЛЯВАТ сами? Това не е ли ЛЮБОВ КЪМ ТВО-

РЕНИЕТО, действаща в своята най-висша форма? 

Със своята човешка интелигентност няма да можете да осмис-

лите напълно анализа на произхода на живота и съзиданието, ако не 

спомена „така важните молекули на ДНК”, за които се твърди, че 

носят „плана” на целия организъм – растение или бебе – и дават ин-

формация и инструкции на клетките, че трябва да изграждат в съот-

ветствие с хромозомите, вложени от семето. 

Да, наистина вместо Интелигентността, науката посочва моле-

кулите на ДНК за източник на вашето съществуване, за ваш върхо-

вен водач и режисьор на съзиданието, от когото зависи оцеляването 

на крехките материални клетки, а и на цялата Вселена. Ето го слав-

ното ДНК – Господарят на вашето сътворение! 

А откъде ДНК-молекулите черпят своята интелигентна ръко-

водна сила? 

Науката е твърде доволна сега, когато е успяла да даде сносно 

обяснение защо различните видове се възпроизвеждат толкова точно 

и последователно. Тя иска да вярвате, че живеете в напълно меха-

нистична Вселена и че феноменът „еволюция” протича вследст-

вие на случайни мутации и „оцеляване на най-приспособимия”. 

Ако изучавате различните организми на сътворението, многократ-

ните и разнородни дейности на свързаните видове, можете ли наистина 

да повярвате в такава малко вероятна материалистична концепция? 

Неслучайно днес сред вас има толкова много креативни лич-

ности, които се впускат в трудни пътешествия, за да изследват, опре-

делят и фотографират местообитанията и навиците на дивите жи-

вотни и растения и да ви дадат възможност да откриете огромната 

Интелигентност зад творението. Така се забавлявате – и информи-

рате – с изобилие от факти и снимки за чудесата на вашата Вселена. 

Когато бях на Земята, не разполагах с такива чудеса, на които 

можех да се опра, за да уча евреите на всемирната Истина за Същес-

твуването. Имах само домашни животни и птици, които да използ-

вам като примери за удивителната изобретателност, интелигентност 

и съзнателност, видими във всяко живо същество. 

Никъде в евангелията не е записано, че съм определял Великия и 

Всемогъщ Йехова като Създател, както обикновено правеха еврейс-

ките водачи. Не, аз се обръщах към природата, цветята и птиците и се 

опитвах да покажа на своите сънародници, че са заобиколени от ве-

ликолепно и чудодейно творение. Преди две хиляди години в земното 
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измерение не разполагахме с вашите съвременни научни познания, за 

да можем да наблюдаваме и да обясним интелигентно дейността на 

онова, което е навсякъде около нас и което наричах „Отец”. 

За да откриете истинския ИЗТОЧНИК на своето СЪЩЕСТВО, 

ви моля да си дадете сметка за тази невъобразима и неописуема слож-

ност и разнообразие на целенасочена активност, ясно видима във 

всичко живо. Възможно ли е за човешкия ум да възпроизведе някоя 

от най-основните дейности в организма, например в храносмилател-

ната система, която толкова бързо събира необходимите за своето 

функциониране хормони и ензими? 

Как се осмелява ограниченият земен ум, неспособен да възпри-

еме ясно реалните съзидателни процеси и направляван единствено от 

инстинктивно знание, да дръзне да твърди категорично, затваряйки 

очи за противоречието, че разбира истинския произход на творението 

и силите, които му дават форма? 

Каква арогантност! Такива хора са способни да мислят само спо-

ред това, което виждат очите им.  

Гледам на днешното невежество на учените с любещо състрада-

ние, дори до известна степен ме забавлява, но и с всепоглъщаща 

страст да уязвя горделивостта им. Защото, докато някой не успее да 

пробие тяхното самодоволство и усещане за непогрешимост, Вечните 

Истини и човешкото научно познание никога няма да се свържат ре-

ално. А те трябва да се свържат, иначе духовната ви еволюция ще 

остане в застой. 

Научният ум е прекалено пълен с ограничена в същността си 

книжна ерудиция, общоприети формули и уравнения, както и с нуж-

дата от одобрение на себеподобните, за да може да допусне мистично 

проникване на Висша Интелигентност. 

Моля читателите на тези Писма от мое име да сформират сдруже-

ние, което да предизвика Науката и да попита: „На кой етап от еволю-

цията на „материалния” свят за първи път се долавя СЪЗНАНИЕ?“ 

Повтарям настоятелно: попитайте учените на кой етап от еволю-

цията на света за първи път се долавя „съзнание“. В живата клетка? 

Ако това е така, то забелязва ли се и в живите молекули, които се 

комбинират, за да създадат тази клетка, обвила себе си с толкова ин-

телигентно проектирана мембрана, която ѝ дава възможност да при-

ема избрани хранителни вещества и да отделя токсичните отпадъци? 

Как ги разпознава? И ако бъде допуснато, че молекулите може би 

също притежават „съзнание”, не трябва ли да попитате дали има ве-

роятност то да присъства и в химичните вещества и да ги подтиква и 

задвижва в животворна комбинация, за да се превърнат в молекули? 
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И връщайки се толкова назад в произхода на съществуването, до хи-

мичните свойства, трябва пак да поставите въпроса: защо „съзнани-

ето“ следва да се е проявило в този стадий, защо не още в елементите, 

в които най-напред се е оформила индивидуалността? И ако присъс-

тва в елементите, защо трябва да се отрича, че именно „съзнанието” 

задвижва електрическите частици да ги създадат? Разумно ли е да се 

отхвърля такава възможност?  

И достигайки до такава вероятност, не трябва ли да отидете още 

по-далеч и да попитате откъде идва електромагнетизмът? Какво по-

вече е „реалността“ на електричеството от проблясъци ярка свет-

лина, описвани днес от науката като фотони и електрони? И 

какво повече е „реалността“ на магнетизма от двойни енергии на 

„привличане и отблъскване“ – енергийните импулси, които вна-

сят стабилност и ред в хаоса? 

Попитайте науката: „Откъде идва електромагнетизмът, който от-

говаря за най-основните етапи от създаването на методична и подре-

дена Вселена с невъобразима сложност и разнообразие?“ 

Сега ще се опитам да опиша с думи ТОВА, КОЕТО е отвъд 

всички понятия и понастоящем – отвъд всяко „индивидуализирано 

земно разбиране“. Затова интелектът, макар и да съдейства на мозъка, 

за да разбере интелектуално духовните реалности, които ви предста-

вям, създава и прегради пред истинските ви духовни възприятия и пре-

живявания. Така че разглеждайте следващите описания на ВЪРХОВ-

НОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ само като насоки, идеи, „бегли 

форми на съзнание“ на РЕАЛНОСТТА зад и във вашата Вселена. 

((Отнесете в медитация всяка една ИДЕЯ към Божественото Съзнание.)) 

Това, което предстои да ви обясня, е изцяло във и от СЪЗНА-

НИЕТО, без точни параметри и граници. Ако сте достатъчно ду-

ховно еволюирали, за да ме последвате отвъд думите, ще започ-

нете да разбирате „духовно” всичко, което се опитвам да ви кажа. 

Понятията ще ви насочат към нови „хоризонти на съществу-

ване“ и след това ще ги отключат за вас. Бъдете упорити и посто-

янни! СВЕТЛИНАТА постепенно, може би неусетно, ще проникне 

в ума ви и ще получите малки изблици на прозрение. 

Но много хора, получили малък „изблик на прозрение” и до-

коснали се за кратко до „Божественото“, после, едва осмелили се 

да повярват в този превъзходен момент на осъзнаване, са започ-

вали да го поставят под въпрос, да се съмняват и в крайна сметка 

са разсеяли лекия Божествен прилив. 

Внимавайте да не го допускате! Неверието ще ви върне назад, 

ще ви оплете в материалната плоскост на съществуването повече, 
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отколкото можете да си представите. Каквото и да ви е било дадено 

и сте съумели да получите, дръжте го здраво и не се съмнявайте. 

Съмнението унищожава устойчивия напредък, защото създава 

свои собствени „форми на съзнание“, които ще потиснат и дори 

ще заличат прозренията, които сте придобили по-рано. Затова ва-

шият избор на мисли – вяра или неверие, доверие или съмнение – 

изгражда или разрушава прогреса ви в търсенето на ИСТИНАТА. 

Всяко отрицание заличава от съзнанието ви постигнатия преди 

това напредък. Нещо повече – колкото по-високо се издигате в духов-

ната истина, толкова по-мощни стават мислите ви. Затова създайте и 

упорито пазете своя духовен импулс и не позволявайте на никого да 

се меси и да го накърнява. Твърдо се придържайте към предишните 

си възприятия. В моменти на съмнение предизвикайте положителни 

мисли, като използвате просветлени утвърждения и се осланяте на 

вдъхновяващите напътствия, които сте получили по-рано, когато 

вибрациите на съзнанието ви са били по-високи. Когато използвате 

силата на волята си и избирате само утвържденията, които съдържат 

„златни късове“ духовна Истина, се връщате отново и отново в това 

по-висше състояние. Не позволявайте заради умствената си леност да 

се отдавате изцяло на приливите и отливите на енергиите на съзнание 

и не се „люшкайте“ в духовен аспект. 

Не мога да подчертая достатъчно силно тази опасност от самоог-

раничаване. Следете активно за нейните прояви. 

Ако сте се запознали с разказите за живота ми в Палестина, ще си 

спомните, че аз също страдах от феномена на приливи и отливи на ду-

ховно съзнание и имах нужда да се уединявам на хълмовете, за да се 

моля, медитирам и обновявам духовната си сила. Затова проявете раз-

биране към „сухите“ си периоди, но не им се отдавайте, като оставате 

пасивни към нежелана промяна в нагласите и умствено-емоционал-

ните си модели. Когато съзнателно черпите нови сили и по-високи чес-

тоти на вибрации от Източника на своето Същество, тези негативни 

периоди значително ще намалят интензитета и продължителността си. 

Повтарям: във всеки един момент внимавайте как използвате ума 

си! Нека мислите ви да са винаги градивни, за да може да допринесат 

за вашия духовен растеж, вместо постоянно да му пречат. 

**************************** 

След като казах всичко по-горе и продължих да диктувам оста-

налата част от това Писмо, моят Писар започна да се съмнява, че то 

ще бъде добре прието в обществото – струваше ѝ се твърде прагма-

тично, за да се хареса на хората, привикнали да си представят някаква 
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величествена Сила, Същество или „Нещо Съвсем Друго“, което е съз-

дало Вселената. 

Наистина положих много усилия да опиша необятността на Си-

лата, от която е произлязло всичко, но както споменах, за мен е не-

възможно да „облека” в човешки думи Реалността на ИЗТОЧ-

НИКА на вашите СЪЩЕСТВА. 

Духовно развитите души, докоснали се за кратко до Божест-

веното Съзнание, споделят, че преживяването е изключително 

красиво, величествено и напълно незабравимо, но все пак не би 

могло да се опише изцяло с човешки термини. Такава мистична 

опитност е възможна, когато честотите на вибрации на ума вече 

са извисени и цялото съзнание е обляно от лъчите на Божестве-

ното. Това е състояние, което включва повече „чувства“, откол-

кото интелект и мозъчни клетки. 

В случая трябва да вливам в ума на своя Писар обяснения за Реал-

ността на ИЗТОЧНИКА на вашите СЪЩЕСТВА, а тя да ги възп-

роизвежда с думи. Налага се да внимавам, за да не смущавам прека-

лено силно честотите на вибрации на мозъка ѝ. Имаше моменти, в ко-

ито беше опасно да продължавам по-нататък и прекъсвах функциони-

рането на нейния компютър, за да преустановя връзката помежду ни.  

Преди да започнете да изучавате, медитирате и усвоявате 

следващите страници, искам да стане ясно на всички, които че-

тат тези Писма, че явявайки се чрез тях, имам няколко цели: 

Първо и най-важно, за да разпръсна митовете, с които е заоби-

колена моята човешка личност и моите учения. Намерението ми е 

религиозните догми и доктрини навсякъде по света в крайна сметка 

да умрат от естествена смърт – толкова пълна, колкото и смъртта 

на животните при жертвоприношенията в Храма на Соломон. 

Второ, за да помогна на църквите да се освободят от архаич-

ните си представи за „Бог“ и „грях“. Истинският духовен напре-

дък е невъзможен, докато не осъзнаят ясно, че всеки човек носи 

отговорност за начина, по който се развива собственият му живот. 

Трето, за да премахна от умовете ви образите на един „Всемо-

гъщ Бог“ на великолепие, величие и неограничена власт, който 

награждава добродетелните и наказва „нечестивите“. Тези вяр-

вания може би ви успокояват, но са напълно погрешни. 

Четвърто, за да ви обясня Истината за Съществуването и 

окончателно да разсея старата концепция за „Бог“, седнал ня-

къде високо в небето, където, твърди се, за сравнително кратко 

време е създал света и всичко в него. 
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Пето, дойдох изрично, за да помогна на науката да преодолее 

пропастта между ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и появата на 

електрическите частици. Без този мост между Невидимото Ду-

ховно Измерение и Видимия свят на „материята“ тя ще остане 

прикована към стари идеи и концепции, вместо да се придвижи 

напред към нови простори на духовно-научни изследвания за 

благото на човечеството. 

Дойдох също, за да ви покажа ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО 

на… „ОНОВА“…, ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ и КОЕТО ви е 

дало ИНДИВИДУАЛНОСТ. Защото без това знание, което ще ви 

разкрие „природата“ на вашето „двойствено, но все пак напълно 

взаимосвързано същество“ – Дух и тяло, вие също ще останете при-

ковани към нивото на съзнание, на което се намирате в момента. 

Искам да ви стане съвсем ясно, че 

„Никога нищо не възниква от Нищото“. 

Това е добре позната и изключително вярна сентенция. Но 

има един вечен, безкраен, последователен ПЪРВОИЗТОЧНИК 

на СЪЩЕСТВУВАНЕ, който ще ви разкрия. Вие не сте били „съз-

дадени“ – „съществото“ ви е произлязло от НЕГО. Очевидно не 

бихте могли да произлезете от нещо, напълно чуждо на вашето 

собствено съзнание. 

Помолих своя Писар да подбере няколко тривиални, разби-

раеми, логични примера: не бихте могли да изпечете тиквена ба-

ница от кайма за кюфтета, да направите джинджифилова бира от сока 

на изцеден портокал или да надуете балон и когато го спукате, от него 

да потече желе. 

Искам да осъзнаете, че цялата ви Вселена е проява на логика 

и последователни логически въздействия, възникващи от при-

чинно-следствени връзки. 

Вашата Вселена е ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ, 

направени видими. 

Това е неотклонен принцип на съществуване. При случаи на 

отклонения – паранормални преживявания или мигновени изце-

ления – обикновеният човек е смаян, а науката отказва да по-

вярва, че изобщо са възможни. Със задълбочаване на обяснени-

ята ми в крайна сметка ще разберете как се случват те – логично 

и ефикасно. С други думи, тези отклонения възникват в съответ-

ствие с естествени духовни закони и винаги служат на необхо-

дима цел. В творението няма нито една безсмислица – дори в 

мравката и комара, – освен ако умът на някое същество не е ув-

реден по рождение или по-късно. 
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Следователно става ясно, че живеете и функционирате в една фи-

зическа Вселена, която проявява най-висша степен на ИНТЕЛИ-

ГЕНТНОСТ и ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ГРИЖА при създаването на са-

мата „материя“ във всички индивидуални същества, от растения до 

хора. За съжаление, в съзнанието, което проявяват сътворените ор-

ганизми, от растения до хора, ТЕ са минимални. 

С други думи, ТЕЛАТА, в които преминава живота ви, в които 

мислите, чувствате и правите каквото ви хрумне, проявяват 

много по-висш порядък на интелигентност и любеща цел в своите 

органи и оперативни части, отколкото вашето земно съзнание. 

Човешките интереси са съсредоточени предимно в пробле-

мите на личното ежедневно оцеляване, насладата от удоволст-

вия, емоционалното и физическото удовлетворение. За да постиг-

нат тези цели, повечето хора използват само продукти, произведени 

от „материя“. 

Дори учените не могат да разгадаят напълно скритите тайни на 

земния живот и въпреки експертните си познания са толкова затъ-

нали в променящите материални състояния на съществуване, колкото 

и онези, които нямат никакви знания. 

Логичното заключение е, че „ОНОВА“, от което е произлязло 

вашето физическо същество, е нещо НЕОБЯТНО, не само по раз-

мер, но НЕОБЯТНО със СИЛА на ВОЛЯТА – Волята за себеиз-

разяване и съзидание. 

Представете си за момент размера на материалната Вселена – 

СЛЪНЦЕТО и неговата горещина, Луната, Земята, Слънчевата система, 

галактиките от звезди, както и факта, че цялата видима субстанция е на-

пълно взаимозависима. Също така зависима от хода на планетите и от 

Всемирните Закони за последователно функциониране и движение. 

Тази огромна Вселена и цялата ЖИЗНЕНА СИЛА/ЕНЕРГИЯ в 

нея произлизат – и са извлечени – от ПЪРВОИЗТОЧНИКА на ва-

шето СЪЩЕСТВО. 

Затова не се обезсърчавайте, ако в усилията ми да анализирам за 

вас НЕГОВИТЕ ДУХОВНИ КОМПОНЕНТИ установите, че раз-

познавате тяхното естество, но в много, много, много ограничена сте-

пен ги притежавате в съзнанието си. И все пак вие сте извлекли 

всичко, което сте – в духовен, умствен, емоционален и физически 

план, – от ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО. 

Преди да ви обясня как е възможно, искам да предприема опре-

делени стъпки, за да помогна на умовете ви да усвоят необятността 

на… „ОНОВА“…, от което е произлязло вашето същество. След 
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като прочетете оставащите до края на Писмото страници, медити-

райте и визуализирайте всеки отделен абзац, защото само така „ду-

мите“ ще започнат да прерастват в осъзнаване и да поемат духовната 

реалност на истинското си значение. 

ВСИЧКО (духовно, видимо/невидимо/въображаемо) е 

СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ. 

Първичното всеобхватно естество на СЪЗНАНИЕТО 

е ОСЪЗНАВАНЕТО. 

Не е възможно да има съзнание без осъзнаване.  

Всичко, което виждате, докосвате, чувате, усещате, познавате, е 

видимо проявено СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ.  

Няма нищо във Вселената, което да не е  

видимо проявено СЪЗНАНИЕ. 

 

СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО е безкрайно и вечно. 

 

Има ДВЕ ИЗМЕРЕНИЯ на СЪЗНАНИЕ,  

едновременно във и отвъд  

вашето земно ниво на съществуване – 

на тежката „материя” и „твърдата форма“. 

 

ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ  

на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО 

никога не може да бъде напълно или истински разбрано  

от един индивидуализиран дух. 

ТО Е НЕДОСТЪПНО. ТО Е В РАВНОВЕСИЕ. 

ТО е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗТОЧНИК на цялата  

СИЛА, МЪДРОСТ, ЛЮБОВ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. 

 

ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ на 

СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО в равновесие 

е състояние на ТИШИНА и НЕПОДВИЖНОСТ, 

от което произлизат звука, цвета, индивидуализираната форма и  

цялото доловимо съзидание във видимата Вселена. 

 

От ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ   

на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО в равновесие  

произлиза цялото творение – 

всички различни невидими нива на съществуване, 

от самите портали на  

ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ, 



Писмо 5 

161 

надолу, в низходящ ред на духовност, 

до най-тежките вибрационни честоти на  

неживите земни вещества и отвъд, 

до неописуемите ужаси на извращенията  

на съзнанието и анти-Истината. 

 

Това ВЪРХОВНО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ  

на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО 

е не само в пространството. 

ТО        е        САМОТО ПРОСТРАНСТВО. 

ТО е навсякъде, без да е забележимо.  

Може да се каже, че на атомно ниво 

ТО е ПРОСТРАНСТВОТО в атома.  

Следователно ТО е „в тишина и равновесие“ в 

„пространството“ на всички елементи и в „материята“. 

 

ЕСТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е 

НАМЕРЕНИЕ – неподвижно и в равновесие. 

Затова Всемирното Съзнание е безкрайно, вечно,  

безгранично, неизчерпаемо състояние на 

МОЩНО НАМЕРЕНИЕ – първично, чисто, красиво. 

 

Това НАМЕРЕНИЕ е да ИЗРАЗИ  

Своето Собствено ЕСТЕСТВО. 

 

ПРИСЪЩОТО НАМЕРЕНИЕ НА  

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е 

ЦЕЛОСТТА на ВОЛЯ и ЦЕЛ – 

винаги сплетени в „прегръдка“. 

Всемирната Воля е да излезе и да съзидава. 

Всемирната Цел е да придаде индивидуална форма на 

създаденото и да го преживява… 

във ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ 

НА НАМЕРЕНИЕТО на СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО. 

 

ВСЕМИРНАТА ВОЛЯ  

е в състояние на взаимно сдържане с  

ВСЕМИРНАТА ЦЕЛ, 

в съвършено равновесие, 

ТИШИНА И НЕПОДВИЖНОСТ. 

ВСЕМИРНАТА ВОЛЯ е ВСЕМИРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, 
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ВСЕМИРНАТА ЦЕЛ е ВСЕМИРНА ЛЮБОВ – 

във всемирно равновесие и взаимно сдържане. 

ТЕ придават форма на всичко видимо и невидимо, 

както и на човешките импулси. 

Ако можехте да поемете пълнотата на 

ВСЕМИРНАТА РЕАЛНОСТ в себе си, 

щяхте да се разпаднете от НЕЙНАТА експлозивна мощ 

и да се разтворите в безформеното съзнание/осъзнаване. 

ТО толкова далеч надхвърля индивидуалната човешка същност,  

колкото светлината и топлината на вашето Слънце са в 

милиарди пъти по-силни от светлинките на светулките, 

мъждукащи в тъмнината. 

................ 

Когато бях на Земята, правех разлика между  

„Отца на Небето“ и 

„Отца вътре във вас“. 

Като говорех за  

„ОТЦА на небето“,  

имах предвид 

ВСЕМИРНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. 

 

Заради отношението на евреите към жените аз се позовавах само 

на този аспект на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, но на вас, които 

разбирате толкова добре равенството между половете, днес говоря за 

„СЪЗНАНИЕТО БАЩА-МАЙКА“ 

в равновесие 

във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, където 

„Съзнанието Баща – е – Всемирната Интелигентност“, 

„Съзнанието Майка – е – Всемирната Любов“. 

ИНСТРУМЕНТЪТ 

на съзидателната енергия на „Съзнание Баща“ – електричеството – 

е в състояние на взаимно сдържане и равновесие с 

ИНСТРУМЕНТИТЕ 

на съзидателната енергия на „Съзнание Майка“ – магнетизма. 

 

Тъй като инструментите на „БАЩА-МАЙКА“ – електро-магнетизмът – 

са в равновесие във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, 

ТО никога няма да бъде доловено в ПРОСТРАНСТВОТО 

от учените, независимо как го проучват. 

 

ИМПУЛСЪТ „ВОЛЯТА на Съзнание Баща“ е  
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ИНТЕЛИГЕНТНА ДЕЙНОСТ 

– в равновесие с – 

ИМПУЛСА „ЦЕЛТА на Съзнание Майка“, който е  

ГРИЖА за ОЦЕЛЯВАНЕТО. 

 

„СЪЗНАНИЕТО БАЩА-МАЙКА“ 

е мощна безлика СИЛА, но все пак за вас ТО е лично, 

още преди да сте потърсили контакт с НЕГО. 

Като се развивате духовно, вие ще ГО почувствате, защото 

ТО е РЕАЛНОСТТА НА ВАШЕТО СЪЩЕСТВО. 

 

ТО е навсякъде и във всичко. 

 

ВОЛЯТА – СЪЗНАНИЕТО БАЩА – е ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЛЮБОВ, 

която дава на многообразието от сложни форми 

интелигентна енергия и движеща сила,  

изразени на физическо ниво като електричество. 

 

ЦЕЛТА – СЪЗНАНИЕТО МАЙКА – е ЛЮБЕЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,  

която дава на индивидуализираните сложни форми 

цел и импулс за оцеляване,  

изразени на физическо ниво като магнетизъм – 

привличане и отблъскване. 

 

Това са ВСЕМИРНИТЕ ПЪРВИЧНИ ИМПУЛСИ 

на ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, 

ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО –  

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ-ЛЮБОВ. 

Това е СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ преди съзиданието – 

СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ в РАВНОВЕСИЕ. 

 

Искам отново да се върнете в онова равновесно състояние на съз-

нанието, когато мислите ви са спокойни, а умът ви – обгърнат в ти-

шина. Вие сте във вътрешен контрол, умът и емоциите вече не са раз-

делени на дейност и чувство. Може да усетите натрупване на енергия, 

сила, мир и доволство. Това състояние, изразено във вас в индивиду-

ална форма, е СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, от което е 

произлязло цялото творение. Но обърнете внимание, че в мига, в 

който изникне мисъл, равновесието става невъзможно. 
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Искам да ОСЪЗНАЕТЕ, че ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ е 

ИЗМЕРЕНИЕ на неоформени ИМПУЛСИ. То не съдържа пла-

нове на съзидание. То е в състояние на НЕДЕЛИМА ФОРМА.  

Равновесието, контролът между противоположните ИМПУЛСИ 

„да се движат“ и „да останат свързани“, създава безкрайна спи-

рала от АВТОНОМНА ЕНЕРГИЯ на ВЗАИМНО СДЪРЖАНЕ, 

което е извън възможностите на човешкото въображение. 

Както вече ви казах, ако индивидуалността беше в състояние да 

проникне във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ на ВЗАИМНО 

СДЪРЖАЩИТЕ СЕ ИМПУЛСИ на „Движение и Свързване“, 

щеше незабавно да бъде разтворена и върната към равновесието на 

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. Помислете за невъобразимата без-

мерност на Мощта, която се съдържа във ВЗАИМНОТО СДЪР-

ЖАНЕ на ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ. Във ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ ТЕ преди всичко са 

СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, 

НАМЕРЕНИЕ, 

ВОЛЯ >>><<< ЦЕЛ, 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ и ЛЮБОВ, 

комбинирани като 

Интелигентна Любов и Любеща Интелигентност, 

Импулс на Движение и Импулс на Привличане-Отблъскване, 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО……... в равновесие……... с МАГНЕТИЗЪМ. 

 

Горното описва БЕЗГРАНИЧНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕ-

НИЕ преди ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ! 

Вече знаете, че Съзидателният Процес Баща-Майка и инст-

рументите на физическо сътворение са в състояние на равновесие 

във Всемирното Съзнание, но сега това равновесие трябва да бъде 

взривено, за да доведе до 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА. 

Знаете също, че тъй като Безкрайните Вечни ИМПУЛСИ се на-

мират в състояние на взаимно сдържане, ТЕ са с невъобразима ин-

тензивност на енергията. В сравнение с нея вашата атомна енергия, 

която се освобождава при разпадането на атомното ядро, не е нищо 

повече от лек полъх, безкрайно малко, незначително потрепване. 

Искам да осмислите напълно всичко дотук, защото разбирането 

ви за случилото се по време на Големия Взрив ще ви даде бегла пред-

става какво е станало, когато ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се раз-

деля, за да позволи създаването на индивидуална форма. 

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се РАЗЦЕПВА! 
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ВОЛЯ и ЦЕЛ, 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА „Баща” и ГРИЖОВНАТА ЛЮБОВ 

„Майка” 

избухват, за да действат както самостоятелно, така и съвместно. 

Съответните им „инструменти” са 

Електричество и Магнетизъм. 

 

От взрива на РАВНОВЕСИЕТО се появява 

ВЕЛИКОТО НАМЕРЕНИЕ за СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ. 

 

„Всемирното Осъзнаване за СЪЩЕСТВУВАНЕ“ става 

Импулсът на индивидуализираното осъзнаване на „Аз”-а,  

изискващ себеизразяване. 

ЖИВОТ и „Аз” са синоними в измерението на „материята”. 

Те стават съзнанието на „материята”. 

Какво е съзнанието на   ЖИВОТА? 

То е: Баща-Интелигентност  и  Майка-Любов, 

Импулс на Движение  и  Импулс на грижовна Цел – оцеляване, 

видим като Електричество  и  видим като Магнетизъм 

в Материята. 

 

Само си представете взрива на СЪЗНАНИЕТО! На ОСЪЗ-

НАВАНЕТО! 

За да ви помогна да получите частична представа какво е станало 

по време на Големия Взрив, опитайте се да си спомните момент, в 

който също сте преживели експлозия в съзнанието. Това се случва, 

когато сте настроили цялото си „същество” към постигането на ня-

каква много важна цел; когато сте в състояние на развълнувано очак-

ване, готови да се впуснете в действие. Тогава някакво банално обс-

тоятелство или безчувствен човек ви попречва да реализирате „жаду-

вания” план, как ще се почувствате? Концентрацията ви ще се на-

руши и вие ще се взривите.  

Тук отново трябва да помоля своя Писар да посочи няколко при-

мера, които да пояснят с човешки думи какво имам предвид, защото 

и „най-малкото земно съзнание” произлиза от ВСЕМИРНОТО. 

Вие сте на летището, развълнувани и готови да поемете към дъл-

гоочакваната почивка в чужбина. Още с пристигането си на гишето 

на Пътническото бюро откривате, че няма нито документи и билети, 

нито данни за резервацията на полета и хотела, макар вече да сте 

платили всичко с кредитната си карта. Как ще се почувствате? 



Писмата на Христос 

166 

Облечени по последна мода вечеряте с важни клиенти и ви пред-

стои да подпишете сериозен договор за милиони. Сервитьорът из-

пуска чиния с гореща храна върху главата ви. Как ще се почувствате? 

Били сте на пазар и се връщате на паркинга, където откривате, че 

гумите и вратите на колата ви са откраднати – посред бял ден! Как 

ще се почувствате? 

С прилив на съчувствие отваряте портфейла си, за да дадете всич-

ките си монети на един хленчещ, сакат просяк, но мъжът се изправя, 

грабва го и побягва, сякаш е атлет. Как ще се почувствате? 

Ако бяхте поставени в която и да е от тези ситуации щяхте да 

имате силен съзнателен стремеж да изпълните свое намерение. 

Умът ви щеше да бъде зает с някакъв план да излезете и да направите 

нещо, за да постигнете мирно определена цел. Вашето намерение 

щеше да бъде обвързано – следователно в равновесие – с вашата 

цел. Но обърнете внимание, че с приближаването на целта напреже-

нието на очакване щеше да нараства. А колкото по-голямо е напре-

жението, толкова по-мощен е взривът. Всъщност щяхте да бъдете в 

същото състояние като  

НАМЕРЕНИЕТО на 

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА „Баща” в равновесие с ЦЕЛТА „Майка”, 

за да дадете съществуване и форма на плана, 

който сте възнамерявали да реализирате. 

След като сте преживели този взрив, можете ли да си представите 

последвалия умствено-емоционален хаос, неспособността да се раз-

съждава трезво под натиска на мислите, които щяха да идват една 

след друга, всяка от тях изискваща изразяване, но никоя – разумна 

или логична? 

Опитайте се да разберете, че ВИЕ – индивидуализираните 

форми – сте микрокосмосът на макрокосмоса. Когато медитирате, в 

покоя на ума си, или в активно състояние, когато мислите, чувствате, 

планирате, създавате вие сте главата на една карфица, която дава из-

раз на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ в равновесие. 

Ако можете да сравните незначителния взрив в съзнанието си с 

експлозията на „небесата”, ще добиете някаква бегла представа за от-

прищения хаос, едновременно мигновен във ВСЕМИРНОТО ИЗ-

МЕРЕНИЕ и еони от време в новосъздадената шир на измерението 

на „материята”, все още в своето безформено състояние. 

Затова много от вас ще трябва изцяло да променят идеите си по 

отношение на сътворението. То започва като състояние на пълен 

хаос. ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ са разделени. Няма предварителни 
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планове, които да ръководят или контролират раждането на индиви-

дуалността. ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМПУЛСИ са все още без никаква 

„съзнателна форма” или посока. ТЕ изпълняват определени отчет-

ливи, импулсивни функции в СЪЗНАНИЕТО, но не са интелигентно 

направлявани към конкретно движение или свързване от някаква 

висша Ръководна Сила. Те са самостоятелни. Разделени и изгубени 

ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, способни да полу-

чат възприятия, но няма други възприятия за получаване, освен тези 

на вътрешен хаос на „движение-дейност” на електричеството и 

„привличане-отблъскване” на магнетизма. 

И този ХАОС НА СЪЗНАНИЕ се проявява в творението като 

хаос на частици, където обаче преобладава осъзнаването на „Аз”-а. 

Без значение какъв е хаосът, „Аз”-ът се проявява чрез намерението 

„Баща” да се движи, да поема контрол, да създава. „Аз”-ът при-

ема първоначална форма в положителния заряд на електричес-

ката енергия, превръща се в доминираща „Аз”-сила, като протон 

със своя спътник от отрицателен електрически заряд. При което 

свързващата Цел „Майка” се активира в условията, когато по-

ложителен електрически заряд среща отрицателен. Те се „харес-

ват един друг”, както може да се каже за зрелите мъжки и женски 

същества, и се свързват.  

Отблъскващата Цел „Майка” също се активира, когато има 

вероятност два положителни или два отрицателни електрически 

заряда да се срещнат и да реагират неблагоприятно. Тя се на-

месва и ги разделя – точно както нейният еволюирал женски ек-

вивалент щеше да се намеси и раздели двама непокорни и буйни 

палавници, готови да се сбият. 

Това е единствената форма на съзнание/осъзнаване в хаоса за 

много дълъг период от време, което тогава не е имало никакво значе-

ние в царството на материята. Времето придобива значение само 

когато възниква въздействие на съзнание/осъзнаване между 

електрическите заряди, водещо до свързване или отблъскване, 

нарастване на близостта, случващи се събития и цели, които да 

бъдат изпълнени. Иначе времето е лишено от смисъл. 

 

Творението е продуктът на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, които 

работят заедно и поотделно – оставят следи един върху друг, изпъл-

няват вродени нужди, отпечатани в съзнанието. В самото начало тех-

ните нужди са да преживяват и повишават  себеизразяването, което 

води до допълнителното им разделение. И тогава, за да възстановят 

усещането си за вътрешна сигурност и комфорт, те се нуждаят от 
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ново обединение в хармонията на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. От 

тази движеща сила за повторно единена хармония на съществуване 

произтича и мъжко-женският инстинкт за ново сливане, за да бъде 

възвърнато блаженството, скрито в съзнанието на душата.  

Бихте могли да направите аналогия с навика на бащите сутрин 

да отиват на работа и вечер да се връщат, с надеждата за комфорт 

и повторно единение със семейството си. По този начин те възста-

новяват силите си, за да са способни на следващия ден да поемат 

риска да се срещнат отново с предизвикателствата на света. 

Ето защо процесът на сътворение 

на ВСЕМИРНОТО СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ 

отнема милиарди години във времето. 

След Големия Взрив Съзидателният Процес Баща-Майка се 

разделя на две различни енергии, които постоянно действат заедно и 

поотделно; независими, но все пак взаимно обусловени да работят 

съвместно, въпреки индивидуалните си характеристики или „естес-

тво” и въпреки различните си функции. Затова техните работни прог-

рами са различни, но все пак неделими. 

Вече познавате „естеството” на „Бащата” и „Майката” в рав-

новесието на Всемирното Измерение и чрез медитация би трябвало 

да го разберете напълно. Но накратко, „естеството” на „Бащата” е 

да бъде активен, съзидателен и да извършва работата по сътворени-

ето. То е и „Аз”-ът на индивидуализираното съществуване. Всичко 

живо, от стършела до хипопотама, носи силно усещане за „Аз” и нуж-

дата да го защитава. „Естеството” на „Майката” е да дава форма на 

„плана” на електрическото съзнание, предприет от Интелигент-

ността „Баща”, като свързва електрически частици. 

Съзнанието „Баща” и съзнанието „Майка”, ПЪРВИЧНИТЕ 

ИМПУЛСИ, са в равновесие и едновременно с това – част от ЕС-

ТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ. Следователно, ко-

гато създават индивидуална форма, те извършват присъщата МУ 

работа, която е Растеж – Грижа – Хранене – Изцеление – Закрила 

– Задоволяване на нуждите в последователна система от Закон 

и Ред…… ОЦЕЛЯВАНЕ. 

Енергиите на Съзнанието „Баща” и „Майка” са два сдържани 

във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛСА и веднъж освобо-

дени от равновесие, те извършват дейността по сътворението с голяма 

мощ. Помислете за мащабите на тяхната съзидателна работа по целия 

свят. Импулсите „Баща” и „Майка” подтикват творението на всяко 

ниво – от образуването на елементи, живата молекула и клетка до ве-

личествения мамут. Също така задвижват инстинктите на родителите, 
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за да ги насърчат да се обединят, да заченат, да износят и отгледат мал-

ките си. Ако някои мъжки индивиди се оттеглят след раждането на по-

томството – яйца, животни или хора, – това са бащите, чието усещане 

за „Аз” е по-силно от вродените им родителски инстинкти. 

 

В този момент трябва да осъзнаете напълно значението на 

„ИМПУЛС”. 

Може би смятате, че това изглежда твърде „мъглява” „форма на 

съзидание”, но ако помислите малко, вероятно ще разберете, че нито 

един човек, животно, насекомо или дори растение не предприема ни-

какво действие в материалното измерение без вътрешен подтик на 

съзнанието, който представлява „импулс”. Да обърне лице към слън-

цето, да бяга, да се храни, да работи, да спи, да пазарува, да роди бебе 

– „импулсът” винаги предшества действието, дори да е просто миг-

ване на клепача. Нещо повече – няма импулс, подтикващ към някаква 

дейност, който да не е ръководен от цел: растенията обръщат цветове 

и листа, за да уловят слънчевите лъчи и да растат; хората бягат, за да 

влязат във форма; хранят се, за да утолят глада си; работят, за да си 

осигурят препитание; спят, за да избягат от напрежението и да възс-

тановят енергията си; пазаруват, за да се снабдят с продукти – всичко 

е насочено към оцеляването и личния комфорт. 

 

Ето защо ИМПУЛСИТЕ са РЕАЛНОСТТА във и зад цялото творение. 

 

Ако цялата материя се беше върнала към първоначалната си 

форма на електрически частици, Всемирните Импулси щяха да ос-

танат непокътнати и в крайна сметка щяха да дадат проявление на 

друго творение. Защото ИМПУЛСИТЕ са вечни, но електрическите 

частици в живата „материя” днес са тук, а утре ги няма. Душата, тя 

просъществува. 

Вие мислите с електрически импулси в мозъка и чувствате с 

магнитни в нервната система, които центрират и свързват електри-

ческите в единно цяло. Без „магнитно свързване” в себе си щяхте 

само да се движите, без да разбирате. 

 

Сега е моментът да ви върна отново към преживяванията си в 

пустинята, които ви описах в Писмо 1. Може би си спомняте, че ко-

гато отивах към река Йордан, за да бъда кръстен от Йоан, бях бунтар, 

твърд противник на учението на евреите, които твърдяха, че Йехова 

наказва хората за греховете им. Интуитивно усещах, че това е фал-

шива и жестока концепция и я отхвърлях. 
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След като ми беше показана Истината за сътворението, не можех 

да разбера защо едно Съвършено Съзнание не беше създало съвър-

шени същества, по образа на техния Творец – Интелигентната 

Любов. Попитах Твореца – „Всемирното Съзнание” – защо човечес-

твото понася толкова много злини и страдания. Тогава ми беше пока-

зано много ясно, че всички проблеми на хората възникват от „цент-

ралната точка” на тяхната същност, която сега науката нарича „его”. 

То се проявява в „личността” като: 

АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да защитава себе си от критика или 

емоционално/физическо нападение и сходната  

АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да отстранява другите от пътя си, за 

да финишира първи в надпреварата на живота. Също така се проявява 

в „личността“ като 

АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да взема всичко най-добро за себе 

си, въпреки съпротивата на останалите, и сходната 

АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да пази личните си притежания, не-

зависимо дали са роднини, приятели, материални блага или постиже-

ния, въпреки всяко противодействие. 

Беше ми дадено да разбера, че без тези ДВА фундаментални, 

вечни, неотклонни „импулса на съзидателното същество” нямаше 

да има творение.  

 

Това е тайната на съзиданието – тайната на съществуването 

и тайната на „индивидуалните същества”. 

Работейки във видимия свят – заедно, като екип, и поотделно, но 

неразделни, – импулсите близнаци са средствата, чрез които се съз-

дава субстанцията на самата „материя” от възвишеното „ВСЕ-

МИРНО СЪЗНАНИЕ”. 

Единият импулс на съзидание e „Аз”-ът на ДЕЙНОСТТА. Той 

е всемирен и произтича само от един източник. „Дейност” предс-

тавлява движение в СЪЗНАНИЕТО и СЪЗНАНИЕ в движението. 

Другият съзидателен импулс, образно казано, притежава „две 

лица, които гледат в противоположни посоки”: 

СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ. 

Дърпа към >>>>>>>> себе си <<<<<<<< избутва встрани. 

Познати също като 

ПРИВЛИЧАНЕ и ОТБЛЪСКВАНЕ. 

Привлича >>>>>> към – СЕБЕ СИ – от <<<<<< Отблъсква 

в СЪЗНАНИЕТО. 

Това са ЕДИНСТВЕНИТЕ средства, чрез които 

е било създадено земното съществуване. 
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Цялата Вселена е проявление на „Съзидателната Сила”, 

активна в Импулсите Близнаци на ФИЗИЧЕСКОТО СЪЩЕСТВО 

и създаваща „материя” и индивидуална форма. 

Това е една от фундаменталните „тайни” на Вселената. 

 

Видях, че „ядрото” на „Личността”, „егото”, както се нарича сега,  

е създадено като 

„НЕИН ПАЗИТЕЛ” 

и е непреодолимо заложено в магнитния импулс, за да ѝ гарантира 

НЕПРИКОСНОВЕНОСТ и ОЦЕЛЯВАНЕ. 

Закрилата на отделния „Аз” се постига чрез 

двете „лица” на втория Импулс в Съществото – 

СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ, 

за да се опази индивидуалността. 

 

„Лицето” на СВЪРЗВАНЕТО дърпа, тегли привлича, изисква, ку-

пува, сграбчва, улавя, вкопчва се в хора и вещи, за които копнее. Този 

ИМПУЛС създава илюзия за сигурност чрез близостта и притежанията. 

Той е „инструментът” на „СЪЗНАНИЕТО МАЙКА”, който вдъхно-

вява изграждането на семейства, общества и нации. Той може да произ-

веде красота, радост, хармония и любов, но може и да съсипе животи 

или да разруши общности, когато е ръководен от „Егото”. 

„Лицето” на ОТХВЪРЛЯНЕТО отблъсква, изтласква, избутва 

встрани, избягва всичко, което не желае – хора, животни, притежа-

ния. Този ИМПУЛС създава илюзия за неприкосновеност и сигур-

ност. Той предизвиква раздори в семейства, общества и нации. Пред-

полага се, че е предназначен да спасява човешки животи, да гаран-

тира защита и неприкосновеност, но се превръща в разрушителна 

сила, когато е ръководен от „Егото”. 

 

Без тези ИМПУЛСИ-БЛИЗНАЦИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО 

всички неща щяха да останат завинаги слети заедно във вечното без-

времие на „ВСЕМИРНАТА СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА в равнове-

сие”. Без тези ИМПУЛСИ-БЛИЗНАЦИ нямаше да има взаимодейс-

твие между „даване и вземане” и „дърпане и бутане”, нужни за съз-

даването на милионите лични преживявания, чрез които „личността” 

расте и се развива. Ето защо проблемите на „личността” и „его-под-

будите”, през които преминават всички живи същества и човечест-

вото като цяло, са били и са неотменим, неизбежен факт от сътворе-

нието. Всяко друго обяснение е просто мит. 
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Видях, че това, което хората наричат „ГРЯХ”, е прекият резултат 

от взаимодействието на импулсите Свързване-Отхвърляне в чо-

вешката природа. Те представляват умствено-емоционална маска, ко-

ято носят всички сътворени индивидуални същества, включително 

птици и животни. Виждате тяхната дейност в цялата природа, дори 

в растителния свят. 

Импулсите Близнаци Свързване-Отхвърляне ръководят ори-

ентираното към оцеляване поведение на творенията и няма как да бъ-

дат избегнати. Те са мимолетният източник на целия „светски” 

комфорт, удоволствие, „щастие”, но и източникът на всички бо-

лести, страдания и лишения. 

Въпреки това добавен към тях – върховен, фундаментален и всеп-

роникващ – е 

ЖИВОТЪТ, 

роден от ЕКСПЛОЗИЯТА НА ВСЕМИРНОТО – 

самият източник и основа на земното съзнание. 

Следователно точно както е съзидателно Съзнанието „Баща-Майка”, 

така е съзидателно и човешкото МИСЛЕНЕ, 

защото „мислите и чувствата” са едновременно 

упражняване и обединяване на 

неговите двойни инструменти. 

Затова Импулсите Свързване-Отхвърляне  

в индивидуалната личност също стават силно съзидателни,  

тъй като те установяват – и материализират –  

„формите на съзнание” на „желаните неща” и „отхвърлените неща”. 

Това е втората фундаментална „тайна” на Вселената. 

 

Видях, че „ГРЯХ“ е изкуствена концепция, измислена от хората 

от целесъобразност – за да опишат някаква човешка дейност, която по-

ражда болка у другите. Неизбежно е в определен момент да не причи-

ните някаква злина или страдание на другите заради естествената си 

природа да „заграбвате“ от тях и да ги изблъсквате грубо, за да полу-

чите каквото искате от живота. Тази човешка склонност да наранявате 

в никакъв случай не е „престъпление“ за ВСЕМИРНОТО СЪЗНА-

НИЕ (Бог), както се твърди от еврейската и „християнската“ религия. 

Само хората разбират смисъла на думата „грях“, тъй като само 

хората и всички „подчинени на тях творения” биха могли някога да 

познаят болката, нищетата и страданието, които причиняват двата 

фундаментални ИМПУЛСА на ИНДИВИДУАЛНОСТТА „Свърз-

ване-Отхвърляне“, действащи в земната „личност“.  
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Вроденият човешки порив да защитавате индивидуалността 

си ви кара да налагате правила и закони в обществото. „Всемир-

ната Съзидателна Сила“ – ЛЮБОВТА – няма абсолютно нищо 

общо с установяването на вашите забрани, ограничения, закони 

и присъди. 

Видях също, че „Съзидателната Сила Баща-Майка“ – ЖИВО-

ТЪТ – непрекъснато тече през цялата Вселена. Тя е и животът в 

ума ми, който използва импулсите близнаци  „мисъл и чувство“. 

 

Следователно всяка мощна „несъвършена мисъл и чувство“ 

може да наруши и да промени 

„модела на СЪЗНАНИЕ“ на творението. 

И обратното: 

„Мисълта“, когато е напълно пречистена от  

импулсите близнаци на „егото“ и изцяло възприемчива за  

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА/ЛЮБОВТА на  

„Съзидателната сила Баща-Майка“, 

би могла да възвърне състоянието на 

„СЪВЪРШЕНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛЮБОВ“. 

 

Затова състояние, което преди е станало несъвършено 

заради „несъвършена мисъл”, би могло отново да се върне 

в състояние на „цялостност“, ако нагласите и мислите 

на егото се променят в такива на БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ. 

Човешкият ум е „инструмент“ на цялостния съзидателен процес,  

чието начало е поставено във ВСЕМИРНОТО. 

 

Сега, след като вече знаех това, духовно, интелектуално и емо-

ционално, разбрах, че мога и трябва да се заема с преодоляването на 

ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ на ЕГОТО, които ме бяха ръководили 

преди, за да позволя на БОЖЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ да действа 

неограничено чрез ума и мозъка ми. 

Затова по време на силните изкушения, които преживях в края на 

просветлението си в пустинята, се водеше борба между моето по чо-

вешки утвърдено Его и моето „Съзнание Баща-Майка“. Сатаната 

нямаше нищо общо с битката, която се разрази в съзнанието ми. 

Тя беше между 

ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА 

Свързване-Отхвърляне и 

БОЖЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, която ми СЕ разкри като 

ИНТЕЛИГЕНТНА ЛЮБОВ – ЖИВОТ, 
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превъзхождаща ме и все пак вътре в мен. ТЯ щеше постепенно, все 

повече да превзема индивидуалността ми, ако бях постоянен в ме-

дитациите и пречистването на съзнанието си от егоистичните им-

пулси. 

Току-що ви описах могъщото знание, с което се върнах в Назарет. 

 

И така, времето за физическо възстановяване, прекарано с майка 

ми, докато тя ме лекуваше, беше и време на молитви и медитации, 

които ми дадоха вдъхновение и сила, за да съм способен съзнателно 

и усилено да преживявам ЕСТЕСТВОТО на БОЖЕСТВЕНАТА или 

ВСЕМИРНАТА РЕАЛНОСТ. 

Както знаете, ЕСТЕСТВОТО на БОЖЕСТВЕНАТА или „ВСЕ-

МИРНАТА РЕАЛНОСТ“ е ЖИВОТ. 

Когато ЖИВОТЪТ е активен в творението, може да се каже – в 

„индивидуалността“ на творението, ТОЙ стимулира растежа, 

храни, отглежда, възстановява, лекува, закриля, гарантира ней-

ното оцеляване и задоволява потребностите ѝ – винаги в система 

на съвършена хармония, сътрудничество, закон и ред. Това е „ес-

теството“ на ЖИВОТА. Цялата МУ дейност в творението про-

тича в съответствие с ВСЕМИРНОТО ЕСТЕСТВО – насърча-

ване на най-висшето благо на всички живи същества. 

Ако можете да разберете тези думи, ще разберете и защо се върнах 

от пустинята преобразен – изпълнен с радост, ново осъзнаване за красо-

тата на света, усещане за пълна увереност и ЗНАНИЕ, че външният вид 

на „материята“ може да бъде контролиран. Ще почувствате моя възторг 

от това, че сега можех да съобщя на евреите славната вест: „Небесното 

Царство“ е вътре във вас. Всичко, което те трябваше да направят, беше 

с моя помощ да го „открият“ и да променят живота си завинаги. 

Оставям ви със същото знание, което, напълно разбрано и прила-

гано с молитви, може да промени хода и на вашия живот. 

Докато четете, съзнанието ви ще се извисява, а когато търсите 

вдъхновение, то ще идва при вас. 

Копнея да разбирате, да се стремите, да израствате и да пости-

гате. Отпуснете се в моята СВЕТЛИНА, защото, докато четете, об-

мисляте, медитирате и се молите, вие сте в моето ХРИСТОВО СЪЗ-

НАНИЕ. И колкото повече се развивате в Божественото Познание, 

това ще става все по-осезаемо за вас. 

 

Моята любов и вяра в растящата ви мъдрост ви обгръщат. 
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Писмо 6 

Тези Писма разкриват познание, за което хората копнеят от 

много векове насам, но не са получили, тъй като техните све-

товни научни знания не са били достатъчни, за да могат да го раз-

берат. Така беше и когато живях в Палестина в лицето на „Исус“ 

и обяснявах по различни начини, отново и отново, ИСТИНАТА 

ЗА ВСЕМИРНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, но в онази епоха никой 

не я разбираше. 

 

Повечето хора трябва да осъзнаят, че НЕ съм дошъл при вас по 

това време, за да ви донеса нова религия, по-добър морален кодекс 

или различен „Бог”, на когото да се кланяте. Нито съм дошъл да про-

повядвам „позитивно мислене” като вашите метафизици. Това по чо-

вешки скроено „позитивно мислене“, което отблъсква или привлича 

към вас вашите земни нужди, желания и средства да изпълните амби-

циите си, само засилва подбудите на егото ви.  

Всички блага и цялото изобилие ще се проявят във вас и вашия 

живот, когато проумеете, че Вселената е трансцедентално ВСЕ-

МИРНО СЪЗНАНИЕ, направено видимо, приемайки материална 

форма чрез дейността на егото. 

Истинската цел на вашето духовно пътуване е да се освободите 

от оковите на егото и да правите все по-чист контакт с БОЖЕСТВЕ-

НОТО СЪЗНАНИЕ. Крайното ви предначертание е да разпозна-

ете НЕГОВАТА вездесъщност, както вътре в себе си, така и в 

ежедневните си занимания. Вашата най-висша духовна цел е да 

достигнете до онзи екзалтиращ момент, когато най-после ще раз-

берете, че човешкият ви ум и неговите желания са крайно огра-

ничени. Затова те никога няма да ви донесат щастието и удовлет-

ворението, които ще имате, когато се откажете от своята човешка 

природа и се обръщате към БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, мо-

лейки ЕДИНСТВЕНО за По-висш Път, По-изобилен Живот и ис-

тинска духовна ЦЕЛ, които сами можете да реализирате в зем-

ната си форма. 

За да ви помогна да достигнете до тази висока точка на разби-

ране, ще се спра подробно на произхода и функциите на ЕГОТО. 

Докато размишлявам за вашия свят, виждам измерение, което 

в момента се контролира от СИЛАТА на ЕГОТО. Всяко зло ВЪВ 
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ВАШЕТО СЪВРЕМЕННО УПАДЪЧНО ОБЩЕСТВО и огром-

ните ви бездушни градове произлиза от нея. Егото е източникът на 

всяка нечестива, лъжлива, покварена дейност на планетата ви. То 

контролира медиите, телевизиите, семействата и нациите ви. То 

поражда войни по целия свят. То създава отвратителни миазми от 

енергии на нисше съзнание, осезаеми за Висшите Духовни Същес-

тва, но прекалено ужасяващи за наблюдение. 

Ако в момента вашето съзнание е пропито с любов към при-

тежанията и сте неспособни да ги споделяте с другите; ако тър-

сите начини и средства да станете богати за тяхна сметка; ако 

крадете, не работите добросъвестно или мамите в качеството на 

това, което предлагате; ако критикувате, оскърбявате, съдите, 

отхвърляте, клеветите, мразите, ревнувате, лъжете, мамите, злос-

ловите, тормозите, насилвате или сте саркастични, враждебни, 

нетолерантни, лицемерни, подли, вие сте направлявани от егото 

си. Под неговия контрол ще ви бъде трудно да преминете през 

миазмите на его-съзнанието, за да можете да видите Реалността. 

Затова дойдох чрез тези Писма, за да ви помогна да разберете 

какво точно ви обвързва към настоящите условия и към ужаса, който 

преди век би бил невъобразим за човешкия ум. 

Сега ще ви обясня по-обстойно за 

ЕГОТО. 

 

В МОМЕНТА НА ЗАЧЕВАНЕ, когато съзнанието на бащата се из-

дига все по-високо по продължение на гръбначния стълб до самия връх 

на главата и напрежението достигне своята кулминация, той за кратко се 

докосва до БОЖЕСТВЕНОТО. Това създава точка на изригване – малка 

експлозия, която той преживява като оргазъм. Впоследствие  

БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ 

се влива в неговото семе, 

за да даде живот в яйцеклетката на майката. 

 

Моментът на единение с жената и експлозията на напреже-

ние в мъжа (оргазмът) пресъздават времето на Големия взрив, 

когато ЕДИНСТВОТО на „Съзнанието Баща-Майка” избухва в 

отделни енергии и се появяват първите електрически частици и 

случайна „материя”. За да им придадат форма и съдържание, 

„Съзнанието Баща” осигурява енергията на „действие и дви-

жеща сила”, а „Съзнанието Майка” – „свързването”. 

Това са ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, които дават живот и 

форма на всеки мъж и жена. 



Писмо 6 

177 

Искам да разберете, че творението не е създадена „материя”, 

пропита със съзнание. То е видимото изражение на ПЪРВИЧНИТЕ 

ИМПУЛСИ, привлечени и свързани в индивидуални форми и струк-

тури, всички проявяващи по безброй начини ТЕХНИТЕ различни 

аспекти и комбинации. Затова ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ са Ре-

алността, която вашето зрение, слух, обоняние и допир разпознават 

като твърда „материя”, но всъщност тя представлява ИМПУЛСИ на 

СЪЗНАНИЕ, индивидуализирани, за да бъдат преживени, интелек-

туално разбрани и емоционално оценени. 

В момента на зачеване, когато семето се слива с яйцеклетката и я 

опложда, мъжките хромозоми на съзнание се свързват с женските. 

Това физическо единение на съзнанията на семето на бащата и яй-

цеклетката на майката се задвижва от Божественото. Следователно 

то протича на две нива на съзидание – мъжките и женските хромо-

зоми носят отпечатъка на генетичното ДНК на двамата родители, а 

влятата БОЖЕСТВЕНОСТ става ваша ДУША, въплътена в чо-

вешкото единение на съзнанията на семето и яйцеклетката. Създа-

дено е материално проявление, задвижвано от „Съзнанието Баща-

Майка-Живот”, което контролира дейността и свързването на съз-

нателните клетки и така предизвиква постепенен растеж и развитие 

на физическата структура. Тялото всъщност е съзнание, направено 

видимо на всяко ниво от вашето съществуване – и нищо повече. 

Душата ви остава като неприкосновен „пламък” (метафора) на 

„Баща-Майка-ЖИВОТ”, дълбоко вплетен във физическите пориви на 

ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ/ОТХВЪРЛЯНЕ. 

Те стават ваша земна личност и индивидуалност. 

Въплътени в трансцеденталните ЖИЗНЕНИ ИМПУЛСИ на 

„Божественото Съзнание Баща-Майка”, сега тези пориви поемат 

процеса на физическо сътворение на вашето съзнание и се превръщат 

в движеща сила на личността ви. „Действие” и „Свързване” работят 

заедно, за да изградят съзнателна клетка след съзнателна клетка спо-

ред указанията, които се съдържат в съзнателните ДНК молекули. И 

личността, и тялото ви са резултат от тези човешки импулси „Дейст-

вие – Свързване/Отхвърляне“. Докато ВСЕМИРНОТО СЪЗНА-

НИЕ не може да бъде открито, тъй като остава завинаги в равновесие 

в пространството, то в честотите на вибрации на същото това прос-

транство първичните импулси „Действие – Свързване/Отхвърляне“ 

работят заедно във видимото измерение и са доловими за вашите се-

тива като електромагнетизъм. 

И ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, и вашата душа остават необез-

покоявани в тишината и покоя на равновесието в пространството. 
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Земното съзнание съзидава във времето и пространството, както и в 

различните честоти на вибрации на материализираното съзнание. 

Затова приемате форма на живот и продължавате да съществу-

вате в две измерения. Едното е Невидимо – БОЖЕСТВЕНОТО 

СЪЗНАНИЕ, а другото е видимо – всичко, което живите човешки 

същества могат да усетят или проумеят, докато чрез духовното си 

развитие не повишат вибрациите си и не получат проблясък на раз-

биране за първото. Докато протича този процес на постепенно прос-

ветление, извисеното човешко съзнание работи осъзнато едновре-

менно и в двете измерения. 

Колкото по-високи са честотите на вибрации на индивидуализи-

раното съзнание, толкова по-извисени и по-съвършени са формите, 

създадени в ума. Колкото по-ниски са честотите на вибрации, толкова 

по-отдалечени от Всемирното Съвършенство на Любовта са фор-

мите, създадени в индивидуализирания ум, изцяло завладян от под-

будите на егото. 

ЕГОТО поема контрол над развиващия се плод в момента на еди-

нение на семето и яйцеклетката. Още в утробата новото малко същес-

тво се превръща в „Аз“ и незабавно започва да чувства удовлетворе-

ние или неудовлетворение според собствените си усещания за ком-

форт или дискомфорт и според това, което се случва с майката. 

Когато сте се родили, инстинктите ви за оцеляване, отпечатани с 

дълбокото първично познание за „сътвореното същество“, заложено 

във всяка жива клетка на тялото ви, са ви подтикнали да дишате, да 

осъзнаете емоционалната пустота и раздялата с удобството и уюта на 

утробата, които после сте почувствали като физическа пустота и 

нужда от материална храна. 

Така се е родило риданието на вашето его. 

Когато сте плакали, сте получавали от майка си храна, която е 

била дълбоко удовлетворяваща – физически и емоционално. И след 

като нуждите ви са били напълно задоволявани, отново сте се връ-

щали в състояние на равновесие – в съня. Когато сте се събуждали, 

сте чувствали мъчителна несигурност (равновесието вече е било раз-

делено на умствено и емоционално осъзнаване) и сте си спомняли, че 

преди това майка ви и нейната кърма са ви донесли удовлетворение 

и отново сте заплаквали. Нуждите ви отново са били задоволявани. 

Така са се развили вашите его-подбуди. 

Понякога сте се разплаквали, но според човешката преценка на 

родителите ви не е било време за хранене и са ви оставяли да попла-

чете още малко. Това е изградило у вас осъзнаването, че нуждите не-

винаги се удовлетворяват незабавно и се налага да се приспособите. 
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Тогава сте избирали гнева и сте се разплаквали още по-силно или сте 

приемали ситуацията. Вашият избор на реакция е зависел от характе-

ристиките на „его-подбудите“, отпечатани в съзнанието по време на 

раждането ви. 

Нито една форма, чрез която се проявява егото, не бива да се уп-

реква или осъжда. Всички те са естествен резултат от Неговия Съзи-

дателен Фактор, който осигурява ИНДИВИДУАЛНОСТ. Защото, 

както обясних в Писмо 5, ЕГОТО е 

ПАЗИТЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА. 

Без вроден импулс да „плачете“ за това, което искате да ви нап-

рави щастливи, или да отхвърляте онова, което ви натъжава, щяхте 

да бъдете в неопределеността на небитието. Ако не бягате или не мо-

лите за помощ, когато сте в опасност, може да умрете. Ако не плачете 

– „изисквате“ храна, – след като се родите, може да гладувате. Ако не 

приемате с радост млякото на майка си и не се сгушвате блажено в 

гръдта ѝ, може никога да не развиете близка и грижовна връзка с нея. 

Без ПОДБУДИТЕ НА ЕГОТО нямаше да има съзидание и ин-

дивидуалност, нито удовлетворяване на нуждите и закрила, нито сър-

дечност и човешка любов. 

Без ПОДБУДИТЕ НА ЕГОТО нямаше да има самозащита и са-

мосъхранение, нито оцеляване. 

Въпреки това ПОДБУДИТЕ НА ЕГОТО, най-вече „Аз“-ът на 

индивидуалността, носят отпечатана само нуждата от СОБСТ-

ВЕНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ и ОЦЕЛЯВАНЕ. 

В детството „Аз“-ът на егото се ръководи от това, което харесвате и 

не харесвате, което желаете и не желаете, и от навиците, формирани 

чрез постоянно повтаряне на чувства. Лошите навици се изграждат от 

неприемливи реакции на егото към личните преживявания и обкръже-

нието, които от своя страна се отпечатват в несъзнателната – подсъзна-

телната – част на ума и остават скрити. Въпреки това, когато „паметта“ 

за предишни обстоятелства и постъпки неволно ги изкарва на преден 

план, те изригват в повторяеми модели на поведение. Така подсъзнани-

ето и съзнанието започват да работят заедно, за да развиват личността. 

Голяма част от поведението става „обусловено“ и се пречупва с 

много усилия. Когато човек е несъзнателно програмиран със силно его-

центрични навици на мислене и поведение и му е трудно да живее в хар-

мония с другите, той трябва да се обърне към психолог, който да му по-

могне да разнищи усложнените си умствено-емоционални проблеми. 

Докато моята Истина за Съществуването не бъде напълно раз-

брана и животворните принципи не станат последователно използван 
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наръчник за навиците на мислене и реакции към земните преживява-

ния, болката и страданията, които възникват от невежото отдаване на 

подбудите на егото, ще продължават. 

Църквата описва тези човешки затруднения като „изкушения от 

Сатаната“. Няма такова нещо. Това е естествен процес, породен от 

неконтролираните реакции към живота, които се задвижват от 

Подбудите на Егото, а неговата единствена цел е те да донесат 

лично щастие и наслада, задоволяване на потребностите или неп-

рикосновеност, независимост, сигурност, мир… всички насочени 

към ОЦЕЛЯВАНЕТО. 

Трябва да разберете, че няма нищо лошо в его-подбудите. Те са 

необходимият инструмент на съзидание. Всеки сам предизвиква 

противоречията в живота си, като им позволява да контролират на-

пълно личността му, без грижа или съпричастност към другите. Това 

също не бива да се осъжда или критикува, тъй като в земното изме-

рение хората, подвластни на его-подбудите, не познават различен на-

чин да мислят или действат.  

Детето не знае нищо за самоконтрола, освен това, на което са го 

научили родителите и учителите му. Затова грешките, които прави, 

когато реагира на живота и на своите възходи и падения, трябва да се 

приемат добронамерено от всички, защото то няма представа какво 

го ръководи. 

Ако детето иска нещо, то го ИСКА незабавно и се чуди защо 

не може да го има. В ума му няма нищо друго, освен това – вижда 

нещо, което харесва, и го иска. Ще бъде жестоко, ако му отговорите 

грубо: „Не, няма да го получиш!“, защото цялото му същество ще 

бъде обидено и наранено. 

Още от най-ранна детска възраст трябва да започнете процеса на 

обучение с логика и успокоение, като утвърждавате неговото право 

да се чувства сигурно в своята среда. Трябва да развивате увере-

ността му, като му обяснявате правилния начин да изразява же-

ланията си. ЛЮБОВТА, а не раздразнението или гнева, трябва 

да подбира думите, с които казвате на детето защо не може да по-

лучи каквото иска. То ще ги чуе, когато му ги поднесете с любов. 

Ако го направите с гняв, това ще пробуди най-дълбоките пориви на 

егото му и ще предизвика негодувание – явно или скрито – или дъл-

боко заседнало чувство на безсилие, което накърнява егото му и ес-

тественото му усещане за вътрешна значимост. Детето се нуждае от 

лична значимост и тя не трябва да бъде потискана или унищожавана. 
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Това налага родителите и учителите да подчертават много ясно, 

че другите хора също имат свои потребности, свои права върху при-

тежанията си, свои желания за покой и наслада. Никой – възрастен 

или дори дете – няма право да разстройва някого, за да получи лично 

удовлетворение! 

Ако едно дете удари друго и го разплаче, е съвсем естествено его-

подбудите на засегнатото дете да го тласнат да отвърне, защото то е 

програмирано да се защитава. Тогава се налага родителите и учите-

лите да обяснят, че „разплатата” – отмъщението при конфликт – само 

нагнетява напрежението, носи повече болка на всеки участник и за-

това е напълно безсмислена; че е по-добре да се УСМИХНЕ и да се 

отдръпне. И вместо да позволи на раздразнението и болката да про-

дължат, в молитва да отнесе проблема към БОЖЕСТВЕНОТО 

СЪЗНАНИЕ, да поиска да бъдат премахнати от съзнанието му и да 

потърси средства за помирение. 

Също така детето трябва да бъде научено да отделя време, за да 

разбере, че е равноправно с другите деца – всички родени от Божес-

твения Момент. Ако е духовно възприемчиво и може да превърне 

този процес – да признава духовното си родство с всички живи съ-

щества и „равенството на правата им” – в навик, ще получи възможно 

най-големия духовен дар. Така, с практическото ежедневно прила-

гане на вдъхновяваща любов, подбудите на егото отслабват, но съ-

щевременно „Аз”-ът му остава силен и уверен. 

Детето трябва също да научи какви са ползите от смеха, които ще 

опиша и обясня в следващо Писмо. 

Ето защо умелото и мъдро възпитание е абсолютно необходимо, 

за да насочи детето да възприема правата на всички като РАВНИ НА 

НЕГОВИТЕ СОБСТВЕНИ ПРАВА. 

Това е духовният закон, който трябва да 

доминира у дома и в класната стая. 

Всяко друго правило, по което се преценяват 

обстоятелствата, е погрешно и небалансирано. 

Най-доброто обучение ще разчита не на волята на учителя: „За-

щото аз казвам така!”, а на систематично насочване към „братска лю-

бов” и равноправие във всички обстоятелства. 

В същото време не втълпявайте на детето идеята за „саможертва”, 

тъй като тази грижовност трябва да бъде доброволна и породена 

единствено от неговите собствени духовни възприятия и цели. Са-

можертвата възниква от просветлението, от желанието да се следва по-

извисен път, от отричането на малкия „Аз”, с цел да се премахнат огра-
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ниченията на егото, които пречат на хармонията с всемирността на Бо-

жественото. Истинската просветлена Саможертва извежда духовното 

съзнание към висините на радостта без никакво усещане за загуба. 

За да опиша по-добре реалността на душата и егото, искам да 

докоснете върховете на пръстите и китките си, като оставите сво-

бодно пространство между дланите. Ръцете ви символизират „черуп-

ката на човешкото съзнание” – егото. ПРОСТРАНСТВОТО 

между дланите дава добра представа за ДУШАТА, родена от „Съз-

нанието Баща-Майка-Живот” в момента на зачеване. Макар за ва-

шите земни сетива да изглежда като „празнота”, всъщност то е част 

от ВСЕОБХВАТНОСТТА и ЦЕЛОСТТА на БОЖЕСТВЕНОТО, 

от което е приело форма всичко сътворено. Ръцете ви и пространс-

твото между тях представляват „Аз”-а. Дясната и лявата ви ръка 

съответстват на двете могъщи сили на магнитните его-подбуди 

„свързване-отхвърляне”, но в същото време е съвсем правилно да се 

каже, че са материалното изражение на физичните енергии, познати 

на науката като магнетизъм – „Привличане и Отблъскване”. 

Наклонете дясната си ръка назад от другата и си представете, че я 

използвате, за да „вземете всичко, което искате от живота”. Тя символи-

зира и това, което вашето човешко съзнание възприема като „алчност”.  

Отделете време за упражнението и разберете напълно, че дясната 

ви ръка представлява магнитното дърпане, свързване, привличане; 

гравитацията, забележима в цялата природа. Това е източникът на 

всичко „искано” и „желано”; магнитният импулс, който е винаги на-

сочен към получаване на нещо, което е необходимо или силно жаду-

вано и приятно. Магнитният импулс е „духовно предназначен” да 

бъде ориентиран към градивни цели – придобиване, задържане, изг-

раждане, постигане. Ако нямаше други живи същества или хора по 

света, с техните близки и притежания, той би могъл да придобие 

пълна власт над индивидуалността, без да причинява вреди. Но като 

се има предвид, че не сте сами на планетата, неконтролираният „маг-

нитен импулс да се привлича, дърпа, свързва, задържа, прите-

жава” се превръща в заболяване на личността, ако не е равномерно 

балансиран с нуждите на всички останали. 

Върнете дясната си ръка в първоначалната ѝ позиция – събрана с 

другата. Сега наклонете назад лявата и си представете, че тя е „маг-

нитният импулс” да отблъснете, отстраните, ударите; да се защитите 

от някакво непозволено посегателство върху собствеността или при-

тежанията ви, от някаква атака срещу личността, семейството или ра-

ботата ви. „Магнитният импулс на отхвърляне” е „духовно пред-

назначен” да гарантира неприкосновеността ви и да опази живота ви. 
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Той е легитимно оръжие, когато физическото или емоционалното ви 

оцеляване е изложено на опасност, стига винаги да помните, че всяко 

ваше действие е електро-магнитен (действие-свързване/отблъскване) 

отпечатък в съзнанието, който отскача обратно и в крайна сметка се 

проявява като сходна атака срещу вас. 

Неприятната ситуация може да бъде критика от родител, учител 

или работодател и думите на самозащита, които в този момент изви-

рат от ума ви и изскачат от устата ви, са думи на егото и изразяват 

магнитните подбуди на отблъскване и отхвърляне. Ако нападател-

ните изрази се разпалят в гневна реч, по същия начин ще застрашите 

егото на вашия опонент и то ще породи в него същите думи на само-

защита срещу вас. Нещо, което може да е започнало като необходимо 

и зряло действие да се „посочи някаква грешка и по-добър начин да 

бъде коригирана”, често незабавно се приема за лична атака от вто-

раченото в себе си чувствително его. Това, което е трябвало да бъде 

момент на израстване, се превръща във време на сблъсък, гняв, а ве-

роятно и сълзи, и продължава като неприязън и взаимна враждебност. 

В такива внезапни, неочаквани и ненужни ситуации в ума се поражда 

конфликт, който се изразява с думи, дори с действия, и се увековечава 

с обида и омраза. 

Спомнете си, че всяка дейност на ума (мисъл) и емоционална ре-

акция на привличане и отблъскване са съзнателни енергии на съзи-

дание, които не само формират неприятни обратни отскоци, но и вли-

яят на характера, дори засягат взаимоотношенията и средата като цяло; 

намаляват жизнеността на тялото, което води директно до физическо 

неразположение, вирусна инфекция или хронично заболяване. 

Каквато и да бъде атаката срещу вас, по-извисеният път, който 

носи само градивни последици, е да помните, че веднага можете да 

призовете БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и да получите неза-

бавна закрила във всяка ситуация. Но това е възможно само ако мо-

жете да преодолеете „магнитните его-подбуди на съпротива” с 

пълната увереност, че ТО задоволява всяка ваша потребност. 

Сега върнете лявата си ръка в първоначалната ѝ позиция – съб-

рана с дясната. Осъзнайте, че по време на цялото това упражнение 

ПРОСТРАНСТВОТО между ръцете ви си е останало ПРОСТРАН-

СТВО – не е участвало в нито една тяхна дейност. Така е и с вашата 

ДУША – докато егото ви секунда след секунда е заето с работа, ви-

наги и завинаги готово да задоволи вашите нужди и да ви защити от 

неприятности, нейното БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ остава 

скрито, макар да е неизменно вътре във вас. 
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Когато бях на Земята, говорех на хората за „Небесното Царство”. 

Казвах им, че то е вътре в тях. И е точно така. То е вашата душа. То е 

убежището от равновесие на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ко-

ето ви е дало съществуване като бъдещ мъж или жена. 

Силно копнея да мога да запечатам в умовете ви по-обширна 

представа за ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО, за да ви по-

могна да разберете малко по-ясно своя произход – откъде сте се поя-

вили. Трябва също да осъзнаете, че през цялото време, докато опис-

вам ОНОВА, КОЕТО НАИСТИНА Е НЕПОЗНАВАЕМО, самият 

аз се намирам в най-висшите, безкрайно фини честоти на вибрации, 

точно до ВЕЛИКОТО ВСЕМИРНО РАВНОВЕСИЕ, от което всяко 

нещо е извлякло своето същество и е приело форма. 

Ако говоря за планина, в ума ви ще изникне картина на планина, 

но няма да познавате нейната необятна структура – здравината на ска-

лите ѝ; нейните долове, върхове и пещери; снегът, който я покрива 

през всички сезони; водопадите, които се спускат в езерата, когато се 

топят ледовете ѝ. За да добиете бегла представа за нейното величие, 

трябва да се впусна в подробно описание на всяко кътче и пролука. 

Дори и след най-детайлните словесни обяснения, ще разполагате само 

с мисловни картини, но все още няма да ПОЗНАВАТЕ планината. 

Ако говоря за ураган, може да извикам в ума ви представа за из-

коренени или огънати от силните ветрове дървета, рухващи стени, 

счупени греди, летящи тухли и покриви, разбити прозорци, преобър-

нати коли, но никога няма да узнаете мощта и шума на този вятър, 

няма да чуете грохота на падащата зидария, нито ще усетите ужаса в 

сърцата на хората, които е връхлетял, докато не го преживеете сами. 

Така е и когато се опитвам да ви опиша „ОНОВА”, КОЕТО Е 

ДАЛО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ. Можете само 

да предполагате, но не и да ЗНАЕТЕ. Едва след като сте преживели 

лично всичко, за което говоря, ще започнете да добивате някаква 

представа какво се опитвам да ви кажа.  

Затова нека никой, който чете тези Писма, не оспорва или от-

рича истината, на която ви уча. Нека никой не отхвърля думите ми, 

защото, истина ви казвам, не можете да познавате напълно това, 

което не сте преживели. 

Само хората, които ще ме последват с приемане, вяра и ежед-

невна медитация, пречистване на съзнанието и страстна молитва за 

просветление, в крайна сметка ще придобиват все по-задълбочаваща 

се представа, а после – и преживявания, за това, до което самото тво-

рение може да получи достъп – Божественото Съзнание. 
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Може би се питате каква е разликата между Всемирното и Бо-

жественото Съзнание. 

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е ВСЕМИРНОТО ЦАРСТВО 

на ПРОСТРАНСТВО, до което никой няма достъп и не може да 

влезе, тъй като ТО се намира в състояние на равновесие и авто-

номна енергия. 

БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ е повторното единение във 

ВСЕМИРНОТО на първичните ИМПУЛСИ, освободени в мо-

мента на ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ, за да станат едновременно дей-

ността и същността на творението. 

Тези Импулси се разделят с експлозия и после се събират от-

ново в състояние на взаимно сдържане. ТЕ са предопределени да 

работят завинаги в сътвореното царство, както заедно – сдър-

жани в равновесие, така и поотделно – проявени като енергии. 

Науката може да проникне само в това царство на БОЖЕСТ-

ВЕНО СЪЗНАНИЕ. 

Вероятно със следващия абзац ще ви стане по-ясно: 

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ 

е въплъщение на 

ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ: 

ИМПУЛС на   !  ИМПУЛС на 

ВОЛЯТА да създава във взаимно сдържане с ЦЕЛТА да преживява себе си, 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ „ ” „ ” ЛЮБОВ, 

ИМПУЛС на ИНТЕЛИГЕНТНА ВОЛЯ 

в равновесие с  

ИМПУЛС на ЛЮБЕЩИ ЦЕЛИ. 

 

Дори след като ви дадох това интелектуално словесно описание 

на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, вие дори няма да се доближите до 

разбирането за възвишеното великолепие и величие на Силата, нито 

до красотата, радостта, хармонията и екстаза в цветовете и звуковете 

отвъд вашето измерение. Само ние, които сме се издигнали в често-

тите на вибрации на съзнанието до самите порти или граници на рав-

новесието на ВСЕМИРНОТО, преживяваме и можем да излъчваме 

възторга от самоосъзнаването на истинския си потенциал, без же-

лание да го изпълним – възхитителната радост от личната реали-

зация, „без да си мръднем пръста“. Последното е метафорично ка-

зано, тъй като, макар да запазвам индивидуалността си, аз съм акти-

вен единствено в съзнанието и в никакъв случай не съм във физи-

ческо тяло – не съм бил, откакто умрях на кръста и продължих духов-

ното си възнесение в други измерения. 
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Може би се чудите как е възможно да съществуват такива ог-

ромни ВСЕМИРНИ ИМПУЛСИ в състояние на равновесие, на 

еднакво и взаимно сдържане – свързващият и обгрижващ ИМ-

ПУЛС НА ЛЮБОВТА обвързва, държи под контрол съзидател-

ната активна ВОЛЯ. 

Мога да обясня опростено този феномен единствено по следния 

начин: поставете дланта на едната си ръка върху дланта на другата, 

така че върховете на пръстите на дясната да докосват китката на ля-

вата. После се опитайте да ги разделите, като в същото време ги дър-

жите плътно събрани и ще добиете известна представа за смисъла на 

„равновесие“ или „взаимно сдържане“. 

Освен това трябва да осъзнаете, че макар ръцете ви привидно 

да онагледяват физическо явление, те всъщност изразяват и се 

направляват от ИМПУЛСИ, които идват от мозъка ви. Истината 

е, че ИМПУЛСЪТ е реалността на абсолютно всяко движение, а 

не физическият мозък, който може да бъде само средството, инс-

трументът за изразяване на съзнателни идеи – импулси. 

Дадох ви само интелектуално обяснение на ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ, но как мога да ви опиша стаената сила, великоле-

пието на благоговението, възторга, лъчистата радост, състояни-

ето на пълно блаженство, покой и хармония на Неговата Същ-

ност? Дори да можете да осмислите факта, че цялата Вселена е 

придобила форма и живот от тази НЕОБЯТНОСТ на СЪЗНАНИ-

ЕТО, няма да сте възприели повече от един микрон от огромната, 

неизмерима, Щастлива Реалност на ВСЕМИРНОТО. 

За да разберете напълно природата на сътворените същества – 

защо имат такива пориви и защо егото им функционира по този на-

чин, – трябва да ви стане ясно, че ЕСТЕСТВОТО и СЪЩНОСТТА 

на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е ЛЪЧИСТА РАДОСТ – БЛА-

ЖЕНСТВО – ЩАСТИЕ. 

 

ТОЧНО ТОВА НАРЕКОХ „НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ВЪТРЕ 

ВЪВ ВАС“ – В ДУШАТА ВИ И В НАЙ-ДЪЛБОКИТЕ КЪТЧЕТА 

НА ПСИХИКАТА ВИ, която е посредникът между сиянието на ду-

шата и сенчестата същност на егото. 

 

Най-дълбокият копнеж на вашата душа е да се върне в това 

превъзходно състояние на славно, красиво, щастливо и хармо-

нично съществуване! Именно този устойчив копнеж, този вроден 

несъзнателен спомен за равновесието и покоя, радостта и хармо-

нията подтиква ЕГОТО (чрез психиката) да манипулира средата 
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от ваше име. Неговата последователна цел е да ви върне към пър-

вичното ви състояние на възвишен екстаз, откъдето сте извлекли 

душата, съществото и формата си. 

Но егото може да ви донесе желаната радост и удоволствие само 

с помощта на двата магнитно-емоционални импулса „Свързване-От-

хвърляне“, материализирани единствено за да ви дадат индивидуал-

ност. Следователно вроденият копнеж да се върнете в ИЗТОЧ-

НИКА на своето СЪЩЕСТВО се преживява в електромагнитните 

параметри на мислите и чувствата като „повече, повече, повече“ от 

това, което по-рано ви е носило приятно усещане – повече приятели, 

повече къщи, коли, дрехи и т. н. Всеки път, когато постигате „по-

вече“, получавате малък проблясък на удовлетворение, а може би па-

радирате пред съседите, за да увеличите радостта си (и да спечелите 

друг малък проблясък – предимството си пред тях). После новостта 

изчезва, скорошното притежание става банално, сетивата отново са в 

покой и равновесие, настъпва умствена умора и сивото и скучно 

ежедневие се завръща. За да създаде малко живец, вълнение и удо-

волствие, егото намира друга цел, която да бъде постигната. Така жи-

вотът се превръща в едно безкрайно преследване на различни видове 

лично задоволство, оставяйки скритата душа гладна, неудовлетво-

рена, все още копнееща за нещо „Повече“. А вие се питате в отчаяние: 

за какво жадува моето най-дълбоко „Аз”?  

Когато човек достигне до разбирането какъв е истинският източ-

ник на празнота и постоянен вътрешен копнеж за „повече от нещо, ко-

ето по-рано го е карало да се чувства добре“, и започне да медитира, за 

да се свърже с… „ОНОВА”…, КОЕТО МУ Е ДАЛО СЪЩЕСТВУ-

ВАНЕ, малко от Божественото Равновесие се процежда през човеш-

кото му съзнание. Празнотата започва да отстъпва. Ако улови някаква 

истинска бегла представа за ВЕЧНОТО и за истинската цел в живота 

си, копнежът за „Повече“ притежания в крайна сметка ще умре от ес-

тествена смърт и постепенно ще бъде заменен с постоянно удовлетво-

рение и искрена признателност за това, което вече има. 

Чрез редовно преживяване на чудотворните намеси – дейността 

на БОЖЕСТВЕНОТО, – човешкото съзнание значително се изви-

сява и научава, че неговите ежедневни потребности са задоволени по 

най-добрия начин. Така вярата расте и радостта се засилва. 

Затова ви казах: не съм дошъл да ви уча на позитивно мислене, 

за да привличате към своята орбита нещата, които искате и от които 

се нуждаете. Дойдох изрично, за да ви върна в Небесното Царство. 
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Душата ви е заключена в своето тайно местообитание не само за-

ради желанието ви за повече притежания, но и защото егото ви из-

ползва магнитно-емоционалните подбуди да „отблъсква/отхвърля“, 

за да гарантира индивидуалността, неприкосновеността и безопас-

ността ви. Този импулс приема безброй форми, предназначени да ви 

дадат усещане за превъзходство или елитарност; да ви защитят от хо-

рата, които считате за нежелани или имат по-ниско социално поло-

жение от вашето. Такива его-подбуди се проявяват постоянно и се 

смятат за напълно приемливи дори и от църквите. Истината е, че ко-

гато душата започне да печели слаб контрол над подбудите на егото, 

тя ще смъмри човешката личност за нейното себелюбие и чувство за 

изключителност. Ще подтикне психиката да започне да прилага бе-

зусловна любов и вяра във всемирността и Единството на всички 

хора, независимо кои са те.  

Вероятно сега можете по-лесно да разберете „как и защо” сътво-

рението на вашата индивидуалност – чрез посредничеството на егото 

– образува капсула от мощни „физически импулси“, които едновре-

менно изграждат и обвиват земното ви съзнание, създават както ма-

териалната ви форма, така и човешката ви личност. И тъй като управ-

ляват ума и емоциите, мислите и чувствата ви, те ви пречат да се свър-

жете с ИЗТОЧНИКА на своя ЖИВОТ и с ДУШАТА си. 

ИСТИНСКАТА ЦЕЛ на вашето съществуване е да овладеете 

егото си, като достигате в мислите и чувствата си до... „ОНОВА”…, 

КОЕТО УСЕЩАТЕ, ЧЕ СТОИ ЗАД СЪЗИДАНИЕТО, и непре-

къснато се молите за просветление. Това е първата стъпка, която 

трябва да направите към величествения момент, когато ще се свър-

жете с БОЖЕСТВЕНОТО. След което, чрез постоянно пречистване 

на его-подбудите си, ще се придвижвате напред до повторното си 

влизане в онова „небесно състояние”, от което душата ви се е родила 

и придобила своята индивидуалност. 

А как е станало СЪТВОРЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА? 

Както казах по-рано, ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ достига до ви-

сока точка на взаимно сдържане и настъпва взрив, който откъсва 

**** 

ИМПУЛСА НА СЪЗИДАТЕЛНАТА ВОЛЯ  

от ИМПУЛСА НА ЛЮБЕЩИТЕ ЦЕЛИ. 

Те се разделят и започват да действат в творението като 

Баща-Интелигентност       :       Майка-Любов, 

видими като 
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Електричество       :       Магнетизъм „Свързване-Отхвърляне” 

! 

Живот 

! 

Повторно единени в равновесие като 

БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ 

! 

Ж И В О Т 

Следователно „материята” далеч не е твърда и непредвидима. В 

действителност видимият свят е: ум/дейност, които винаги работят 

заедно с магнитно-емоционалното Свързване-Отхвърляне, поз-

нато също като „Привличане-Отблъскване”. 

Бащата Интелигентност, физическото електричество, 

и  

Майката Любов, физическото магнитно „Свързване-Отхвърляне”, 

заедно създават дете – ЕГОТО. 

! 

Този ИМПУЛС на ИНДИВИДУАЛНОСТ 

е роден и приел неизменна и последователна форма в енергиите 

на творението, за да гарантира, че различните електрически 

сили, проявяващи се като протони, електрони и останалите от 

„бандата на частиците” и открити с вълнение от науката, не само 

няма да се разпръснат безконтролно в разединено „аморфно със-

тояние”, но и ще бъдат възпирани и контролирани от магнитния 

ИМПУЛС на Майката Любов „свързване-отхвърляне”, за да 

приемат видим облик. 

Науката може да оспори предходното, тъй като е положила 

огромни усилия да опише със своеобразни термини различните 

„процеси и енергии на свързване/привличане”. Тя е свободна да 

ги нарича както пожелае, което не променя факта, че тези енер-

гии са произлезли от великия първичен ИМПУЛС на МАЙКАТА 

ЛЮБОВ, чиято ПЪРВИЧНА СЪЗНАТЕЛНА функция е да 

оформи индивидуалност. 

ИМПУЛСЪТ на „Бащиния Интелигентен Живот” дава елек-

трическия тласък за сътворение. 

ИМПУЛСЪТ на „Майчината Любеща Целенасоченост” оси-

гурява „привличането/свързването”, за да ограничи и постави 

под контрол електрическия тласък в индивидуалността, и „отб-

лъскването/отхвърлянето”, за да гарантира нейното оцеляване.  

Това е процесът на сътворение. 
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Науката може да разглежда съзиданието само като зрител. Въпреки 

че нейните представители са хора със свой собствен житейски опит, чо-

вешкият ум може само да наблюдава това, което вече е било създадено, 

но не е в състояние да навлезе в тайнствените процеси на сътворение, 

скрити в „материята” и най-фундаменталните енергийни полета. 

Учените никога няма да бъдат способни да определят МОТИВИ-

РАЩИЯ ФАКТОР „Х”, който поражда силите, контролиращи съз-

даването на индивидуална форма. Всичко, което могат да кажат по 

този въпрос, няма особено значение за вас като личности и няма да 

промени ни най-малко вашия начин на живот, здраве, среда, чувства 

или постижения. 

Това, което трябва да знаете – и специално съм дошъл да ви кажа, 

– е как да избягвате себелюбивите притежателно-защитни подбуди, 

дадени ви от ЕГОТО, за да гарантира индивидуалността, оцелява-

нето и вродения ви копнеж да се върнете към радостта и щастието, от 

които цялото творение е придобило ЖИВОТ. 

Така ще разберете защо първоначално дойдох на Земята и 

защо идвам в настоящия момент – за да направя нещо, което ни-

кой учен никога няма да може да направи за вас. Ще помогна на 

душите ви да се измъкнат от ограниченията на его-подбудите и да 

се впуснат в нова програма на „мисловно-емоционално съществу-

ване”, което ще бъде пряк израз на „Съзнанието Баща-Майка-Жи-

вот”, влят във вас и в цялото човечество в момента на зачеване.  

Тъй като егото притежава електрическия тласък „Дейност-Съзи-

дание“ и магнитно-емоционалните импулси „Свързване-Отхвър-

ляне”, мислите, чувствата и действията, които то поражда, са заре-

дени с физически електромагнитен живот. Той ще създаде идентични 

живи форми, които в крайна сметка ще се материализират в ежедне-

вието на его-твореца и ще се проявят не само като преживявания, но 

и като смущения в неговите физически процеси – ще станат причина 

за неразположения, вируси или заболявания.  

Затова, когато душата излиза от своята капсула на човешкото его-

съзнание, имате чудесен повод за радост, защото извисяващото се ду-

ховно съзнание ще създаде хармоничните животворни условия, които 

носи в себе си. И обратното – тъжно е, когато земното съзнание е из-

цяло под контрола на егото и причинява неразположения, изпитания и 

несгоди, както в житейския опит, така и във физическото състояние. 

Затова ви казвам: ако не харесвате своя свят и имате достатъчно 

вяра и последователна воля, вие разполагате с властта да промените 

„условията си на съществуване”, точно там, където сте.  
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Повтарям по друг начин, за да привлека вниманието ви: ако ос-

танете на сегашното си ниво на човешко функциониране и мислене, 

ще преживявате само сегашното си ниво на човешко съществуване. 

Ще бъдете заключени в упорита работа за нищожен живот, изпълнен 

с безброй проблеми – бедност, влошено здраве, зависимости, сковани 

от смазващ страх и изложени на всевъзможни злонамерени атаки. Ще 

останете обременени от настоящите условия, докато не разберете как 

да ги промените. 

Това е вашата златна възможност да поемете контрол над живота 

си както никога преди, като овладеете мислите и емоциите си – елек-

трическите и магнитните импулси, отпечатъците на бъдещите ви 

преживявания. Защото вие сте като грънчари, които разполагат с 

глина и всеки ден оформят съдове и прибори за лична употреба. СЪЗ-

НАНИЕТО е глината – материалът, с който моделирате живота си и 

условията в него. Вие сами създавате всяка своя опитност. 

Ако се вслушате в думите ми, ако разберете истинския си произ-

ход, вярвате в него и използвате това знание в ежедневието си, чрез 

мислите си можете да промените бъдещето си. Можете да влияете на 

средата, дома, семейството и работата си; на хората, с които сте свър-

зани, дори на животните, растенията и климата. 

Това, което непоколебимо държите в ума си, приема външна форма. 

Ето защо за вашето духовно и лично човешко развитие е изключи-

телно важно да осъзнаете напълно всичко, на което се опитвам да ви 

науча. Не мислете, че тези Писма са прекалено трудни за разбиране и 

затова трябва да преминете към някакъв по-лесен начин да намерите 

щастие. Повярвайте ми, за вас няма друг ПРАВИЛЕН и по-лесен начин 

да постигнете равновесието и щастието, които търсите, защото моите 

думи описват ВСЕМИРНАТА ИСТИНА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И 

ЖИВОТА, с която в момента градите или рушите битието си. 

В същото време бъдете сигурни, че никога няма да можете да съз-

дадете нови условия за себе си, докато не откриете КАК и ЗАЩО сте 

формирали разрушителни и негативни обстоятелства в миналото. 

Всичко, което преживявате в момента, сте произвели и задвижили с 

предишни свои мисли, думи и действия. Така че не се възмущавайте 

от сегашните условия и обстоятелства – вие сами сте си ги създали. 

Затова бъдете разумни, прочетете моите Писма и посветете ця-

лата си сила и воля да откриете средствата, които преди сте използ-

вали от невежество, за да рушите живота си. После направете нуж-

ните стъпки, за да пречистите съзнанието си. 

 

Може би ще попитате: „Защо трябва да пречиствам съзнанието си?” 
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Казвам ви: ВИЕ никога не бихте засели поле с царевица, преди 

да сте обработили земята с рало, да сте бранували и да сте разпръс-

нали тор. Ако в невежеството си посеете семената в буци пръст сред 

плевелите и не наторите, реколтата ви ще бъде слаба и неравномерна. 

Така e и когато се вкопавате в своите земни, егоцентрични мисли и 

живеете единствено със собственото си човешко знание, сила и воля. 

Тогава сте ограничени във всичко, което правите, и несъзнателно съз-

давате обстоятелства, които ще отслабят реколтата на вашите усилия. 

Когато осъзнаете своя истински произход; 

  потърсите Силата, на която можете да разчитате, 

  за да постигнете всяко нещо в живота си, 

  и предприемете спешни мерки да изкорените плевелите, 

  за да пречистите почвата на своето съзнание, 

  тогава ще привлечете тази СИЛА, 

  която ще насити и ще донесе благоденствие 

  в ежедневните ви дейности и преживявания. 

Бихте могли да кажете, че СИЛАТА е вашият тор, но това би 

било напълно неточно и погрешно. Торът е нежива химическа храна 

за растения, докато СИЛАТА, от която можете да черпите чрез ежед-

невна медитация, е ЖИВОТЪТ, който ще укрепи цялото ви същес-

тво и битие, дори цветята, тухлите и машините ви, далеч отвъд се-

гашните ви представи. 

Хората, които посвещават цялата си воля, за да прилагат тази Ис-

тина, виждат безспорните плодове в живота си, а това засилва вярата 

и решителността им. Така влизат в кръг на благословения и се чудят 

защо другите се съпротивляват на истината и избират да останат из-

вън духовната и земната хармония, в която е възможно да живеят. 

Ако сте готови да слушате, обмисляте и медитирате върху след-

ващите страници, ще започнете да разбирате какво е това, което 

е скрито от самото начало на сътворението. 

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО 

Докато извършвате цялата изключително необходима работа по 

умствено-емоционалното си пречистване, използвайте думите ми от 

предходните страници, описващи… „ОНОВА”…, КОЕТО Е ДАЛО 

ВИДИМА ФОРМА НА ВАС И ЦЕЛИЯ СВЯТ, за да изградите раз-

биране и да се свържете с НЕГОВОТО мощно БОЖЕСТВЕНО 

СЪЗНАНИЕ. Този контакт ще ви даде вдъхновение и сила, за да нап-

равите пречистването по-бързо. Още докато процесът тече, ще нами-

рате ново щастие и ново удовлетворение във всяка сфера на своя жи-

вот; ще получавате вдъхновени напътствия за ежедневието си по 
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време на медитация или като лъч светлина в ума си, когато сте в по-

кой и обмисляте някакъв банален въпрос. Ако не ги омаловажавате 

или отхвърляте, а ги следвате внимателно и с вяра, ще направите пър-

вите си стъпки, за да се превърнете в крайна сметка във велик и успе-

шен сеяч и жътвар на съзидателни идеи в своята среда. Всичко, свър-

зано с вас, ще напъпва, разцъфтява и дава плодове, ще откликва и ще 

ви благославя с нов живот. 

Ако си наложите да медитирате всеки ден с нестихваща отдаде-

ност, накрая ще започнете да чувате отговорите и да усещате притока 

на ОНОВА, ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ, а думите, които из-

ползвате, ще придобиват ново значение – ще бъдат пропити с ВСЕ-

МИРЕН ЖИВОТ. Ще бъдете изпълнени с безкрайна радост и ще ли-

кувате, защото вече ще ЗНАЕТЕ, че силата е реална и действа в ума 

и ежедневието ви. Все по-уверено ще разчитате, че тя започва да се 

проявява в делата ви. 

Ще искате да привличате и други хора в своето състояние на 

благословена хармония, защото те ще го усещат и ще ви питат за 

него. И не само това – ще изпитвате нов вид братска любов и ще 

жадувате да споделяте с тях какво ви прави толкова щастливи. 

Не бих могъл да наблегна достатъчно на тази Истина – нуждата 

да медитирате. Толкова много хора се отказват от търсенето и само-

дисциплината за ежедневно вслушване, още преди да са пречистили 

напълно съзнанието си и да са достигнали до онова вътрешно състо-

яние, което е така необходимо, за да се направи съвършен контакт с 

ВСЕМИРНОТО – Източникът на вашето Същество. А когато се 

свържете с Него, сякаш се случват чудеса! Всемирната Сила започва 

да приема форма и облик в душата, тялото, ума и сърцето ви, както и 

в обстоятелствата около вас. 

Истина ви казвам и можете да се доверите безусловно на думите 

ми: ако постоянствате, ще дойде момент, когато ще усетите реално 

този контакт и ще знаете, че вече сте се свързали. 

Тогава ще сте достигнали до най-решаващия етап от своето 

духовно-човешко развитие! 

 

Толкова много души се чувстват извисени и радостни за няколко 

часа, но после всекидневните грижи нахлуват в умовете им; пречуп-

ват преживяното през интелекта си, описват го с човешки термини. 

 

Не правете така, защото ще загубите това, което ви е било дадено! 

Ще забавите сериозно духовния си напредък. 
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Ако четете думите ми и се страхувате да им повярвате; ако смя-

тате, че са глупави или че ще загубите престижа си, създавате съзи-

дателна форма на съзнание, обезсилваща всяка градивна реакция, ко-

ято първоначално може да сте имали към това Писмо. 

 

Ето защо ви казвам: почитайте своите моменти на вяра, пазете 

грижливо специалните си мигове на контакт с… „ОНОВА”…, ОТ 

КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ, задръжте ги бързо в съзнанието си и 

вярвайте в тях. Така постепенно ще се придвижите към висините на 

„духовното” съзнание – до велики прозрения и радост.  

 

Повтарям отново: не отхвърляйте с лека ръка тези Писма. Не 

мога да подчертая достатъчно силно нуждата да ги обмисляте и да си 

припомняте техните послания. Ако ги забравите, прочетете ги отново 

и отново, и отново, докато не попият в съзнанието ви. Колкото повече 

медитирате ежедневно върху тях, толкова повече ще се изясняват в 

ума ви и ще добиват все по-голямо значение за вас. В крайна сметка 

ще установите, че те са ви нужни колкото храната и водата, тъй като 

изграждат морала и решителността ви да промените настоящите ус-

ловия около себе си в такива на хармония, повсеместен растеж, прос-

перитет и мир. 

Великото вдъхновение и радост ще бъдат ваши, когато осъзнаете, 

че „Онова, от Което Сте Произлезли”, е необятна, лъчиста, възтор-

жена, екзалтираща Сила, отвъд мечтите и представите, на които сте 

способни в момента. Тя е Реалността, ИЗТОЧНИКЪТ на цялото 

СЪЩЕСТВУВАНЕ и ИЗТОЧНИКЪТ на всичко, което виждате в 

живата природа на своя свят и в много нива, отвъд това, в което се 

намирате сега. 

Когато поемате в изобилие Божественото Съзнание в себе си, в 

ума си и във всеки аспект от живота си, ще започнете да забелязвате 

огромна разлика – ще се връщате към периодите си на стрес и нещас-

тие и ще виждате, че ограниченията в ежедневието ви постепенно ще 

са отстъпили място на повече благословения. Това става непрекъс-

нат процес във вашия живот. 

Бъдете добронамерени – наистина съм аз, Христос, който дос-

тига до ВАС и до света чрез тези Писма. Искам специално да запе-

чатам в умовете ви, че умишлено направих изказванията от послед-

ните страници по този начин, за да издигна мислите ви към по-високо 

ниво на съзнание, описвайки ползите, които ще получите от своите 

усилия да го извисите, като го избавите от отрицателните черти, изб-

роени в началото на Писмото. 
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Искам да разберете напълно, че съм дошъл единствено, за да 

ви съдействам да се освободите от нежеланите мисли и емоции, 

задвижвани от егото, които в момента ви контролират. Тук съм 

изрично и за да ви насърча, да „ви помогна“ – да, да „ви помогна“ 

– да развиете в сърцата и умовете си всички основани на любовта 

мисли и емоции, които ще ви въведат в хармония с Божественото 

Съзнание. Моята най-належаща и любеща цел е да ви изведа от 

сивите сенки на съществуване, които обитавате в момента, към 

„слънчевата светлина” на духовното просветление. То ви очаква, 

когато овладеете подбудите на егото си, когато душата ви се слее 

с „Баща-Майка-Живот” и влезете в хармонията на безусловната 

любов към всичко. 

Затова ще повторя отрицателните черти, които изложих в нача-

лото на това Писмо. Искам да ги четете бавно и внимателно и през 

това време да следите чувствата и реакциите си: критика, сарка-

зъм, осъждане, отхвърляне, клеветене, враждебност, нетърпи-

мост, омраза, ревност, агресия, насилие, кражба, лъжливост, за-

вист, лицемерни и непочтени сделки. 

 

Как да започнете да се освобождавате от някои недостатъци, за 

които знаете, че са част от вашето съзнание? Не се срамувайте тол-

кова да се изправите пред тях, тъй като вие сте човешки същества и 

сте родени под влиянието на тези характеристики на егото. Така че 

не се страхувайте и не унивайте прекалено. 

Направете абсолютно честно първата си стъпка – запишете ги. 

После легнете и поставете листа на гърдите си. Затворете очи и насо-

чете мислите си към Божествената Реалност – Източника на сво-

ето Същество. Сега трябва да осъзнаете, че Той е вашият Любещ 

Създател, вашият истински „Духовен Баща-Майка“, който из-

лъчва неуморно, непрекъснато и последователно БЕЗУСЛОВНА 

РОДИТЕЛСКА ЛЮБОВ. 

Отделете време да успокоите ума си, докато почувствате, че на-

пускате съзнанието си. След това с пълна вяра помолете за помощ и 

очаквайте незабавен отговор (тъй като функционирате като съзна-

ние) как можете в бъдеще да премахнете, разтворите, преодолеете 

фалшивите и ненужни его-подбуди на отхвърляне. 

В емоционален план обяснете на своя „Духовен Баща“, „Бо-

жествената Реалност“, следователно – на себе си, че повече не же-

лаете тези его-негативи в съзнанието си. Поискайте вдъхновение 

и сила, за да положите всички усилия оттук нататък да ги избяг-

вате или отхвърляте. 
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Когато следвате този курс на действие, създавате НОВА ФОРМА 

НА СЪЗНАНИЕ, която започва да прониква и завладява вашето. 

ВАШЕТО НАМЕРЕНИЕ 

сега става ваша реалност. 

Предишните ви отрицателни черти, записани на листа и отнесени 

към „Духовния ви Баща“, вече са в състояние на неопределеност и 

отхвърляне от съзнанието ви. Това е и начинът да привлечете Божес-

твената Сила в него, за да ви помогне да укрепите решимостта си и 

да ви напомня да отблъсквате всички импулси, които може да изриг-

нат от отхвърлените характеристики. 

Следователно, както може би разбирате, отпускането на конт-

рола и медитацията задвижват един невидим процес в съзнанието, за 

който вероятно няма да знаете, докато един ден не установите, че тези 

характеристики са изчезнали. 

Горещо ви призовавам да медитирате с написаните недостатъци 

няколко пъти. С всяка медитация с този лист хартия вливате още от 

силата на „Баща-Майка-Живот“ в съзнанието си и в целта, която 

сте си поставили – да преодолеете и премахнете неговите нежелани 

форми и влияния. 

След като нежеланите съзнателни форми и сили бъдат разтво-

рени, те повече няма да привличат в обстоятелствата около вас нега-

тивността и нещастието, които са ви измъчвали по-рано. Ще вървите 

по по-извисен път към свободата. И докато напредвате, ще започнете 

да забелязвате малки недостатъци на съзнание в ума и сърцето си, 

които никога преди не са ви изглеждали неправилни. Когато това се 

случи, трябва да изпълните същото упражнение – запишете ги и с 

пълна вяра ги отнесете към своя „Духовен Баща“. 

Сега остава още нещо, което трябва да направите, за да завър-

шите реконструкцията на съзнанието си. Вместо 

критика, сарказъм, осъждане, отхвърляне, клеветене, враждеб-

ност, нетърпимост, омраза, ревност, агресия, насилие, кражба, 

лъжливост, завист, лицемерни и непочтени сделки 

запишете на лист хартия златните качества на Божественото Съзна-

ние, които искате да ви владеят и да изразявате в бъдеще. Ако е въз-

можно, запишете ги със златни букви, за да ви дадат усещане за кра-

сота и блясък на достойнствата. 

За да бъдете в съвършена хармония със своята „Божествена Ре-

алност“, със своя „Духовен Баща“, всяко качество ще почива на бе-

зусловна любов и ще насърчава най-висшето благо на другите, за-

щото вече няма да се опитвате да ги принизявате, за да се почувствате 

по-значими и по-самоуверени. Цялото ви съзнание ще бъде насочено 
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към тяхното утвърждаване и съзидателност към всичко във вашата 

орбита. Ще се стремите да се грижите, подхранвате, учите, насърча-

вате, закриляте, поддържате, задоволявате нуждите им; да установя-

вате любещ ред в хаотичните безумни действия. 

След като сте записали златните си цели, легнете отново, свър-

жете се със своята „Божествена Реалност“ и помолете тези прек-

расни импулси – естеството на Божественото – постепенно да се 

разпространят чрез ума и сърцето ви и да се превърнат във ваше соб-

ствено съзнание. Когато това се случи, душата ви ще бъде като малко 

пиленце, което кълве ли кълве, за да счупи черупката си и да се появи 

в чудото на великия голям свят, където отново да се обедини с квач-

ката, търпеливо чакаща своето дете. 

Така е с мен и всички други Христови души. Чакаме, наблюдаваме 

и помагаме на хората, които копнеят да открият причината за празно-

тата на духа си; които се посвещават на издигането си над земните 

дела; чиито умове са привлечени от по-висши цели в живота и които 

мечтаят душите им да влязат в съвършена хармония с БОЖЕСТВЕ-

НИЯ ИЗТОЧНИК НА тяхното СЪЩЕСТВО. Ние горим от любов 

към духовните пътешественици повече, отколкото те подозират. Което 

означава, че горим от любов към вас, които четете това Писмо. 

Когато се слеете отново с Източника на своето Същество, 

вие ще сте постигнали истинските си цели на Земята. Ще сте ре-

ализирали истинската си мисия във вечността. И тогава – нека 

започне вашият ИСТИНСКИ ЖИВОТ! Вие ще сте влезли в Не-

бесното Царство! 

Няма да ви казвам какви качества да запишете за новото си съз-

нание – те трябва да произлязат от настоящите ви възприятия за най-

висше и най-добро. Изучавайте отново и отново Естеството на Бо-

жественото Съзнание, което толкова ясно видях в пустинята и което 

ви описах в Писмо 1. Нека Божественото Естество стане ваше соб-

ствено естество. 

Искам да разберете, че когато се впуснете в това пътуване с непод-

правена искреност, аз ще бъда на ваша страна във всяка ситуация. Моето 

най-съкровено желание е да знаете, че съм с вас и ви изпращам подкрепа 

и сила в стремежа ви да се слеете със своята „Божествена Реалност“. 

 

ЗА „ХРИСТИЯНСТВОТО“ 

Предстои да ви говоря за по-земни дела. Докато четете нататък, 

искам да проследите промените в настроението или състоянието си. 

Това също е упражнение, с което можете да установите какво се 
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случва във вашето съзнание, когато се променят мислите ви и изпол-

звате нови термини. Моля, прочетете много внимателно следващите 

страници, независимо дали сте практикуващи християни или не, дори 

и да сте силно изкушени да ги прескочите. Записвайте реакциите, 

идеите и чувствата си, особено ако долавяте някаква промяна в емо-

циите – депресия или удоволствие. Отбележете номера на страни-

цата, където думите започват да подобряват настроението ви и да ви 

издигат на по-високо ниво на покой и щастие. 

Това упражнение е изключително важно. Ако не го напра-

вите, ще продължавате вечно да четете за „съзнанието“, но ни-

кога няма да достигнете до задълбочено разбиране, че то е основ-

ната енергия на вашето съществуване и на „материята“ – на тя-

лото, средата и събитията в живота ви, на НАСТРОЕНИЯТА и 

духовните ви стремежи. Няма да започнете да разбирате, че СЪЗ-

НАНИЕТО е най-важно, че ТО е всичко във вашето съществу-

ване и в преживяванията ви, докато не обърнете внимание как 

„идеите и мненията“ могат да повишат или понижат неговите 

честоти на вибрации. 

Искам да бъдете наясно с думите, които използвате в ежедневи-

ето си; с качеството на живота, което те създават за вас и с въздейст-

вието им върху другите – дали подобряват настроението им до спо-

койствие и радост или ги депресират и изтощават. 

 

Също така имам сериозно намерение да достигна до онези от вас, 

които в момента са последователи на Християнството и се борят с 

минали или настоящи религиозни внушения, заради което им е много 

трудно да се измъкнат от догматичните си възприятия и да се движат 

свободно във по-фините честоти на по-висши духовни знания. Може 

би се страхуват от проклятие, дори само ако четат тези страници, но 

все пак чувстват притегателната им сила и интуитивно усещат, че те 

са ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която не са научили от 

свещениците. Разкъсват се между настойчивата си потребност да 

знаят Истината и страха си от негодуващия „Бог“, без значение как 

„Го“ възприемат в момента. 

 

• Аз, ХРИСТОС, съм наясно с огорчението, което тези Писма 

причиняват на много искрени хора, и копнея да ги изведа от техните 

тревоги към съвършено спокойствие и радост.  

Затова е абсолютно наложително най-напред да анализирам се-

гашните ви убеждения и произхода на църковните доктрини, преди 
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да продължа да ви уча на по-дълбоката Истина за „естеството“ на 

Всемирното и на самия човек. 

За да разберете напълно произхода на Християнското учение, 

трябва да се върнете назад във времето, към зараждането на Юда-

изма, и да откриете тълкуванията на човешкия ум, положил големи 

усилия да определи с думи това, което интуитивно усещал като веро-

ятен източник на съществуване. 

Онези от вас, които се стараете да се освободите от старите ми-

тове и погрешни убеждения, сега трябва да възприемете ясно – и да 

разберете – фундаменталната разлика между „религиозно вярване“ 

и ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която в момента се опит-

вам да ви обясня. Докато не установите изцяло „произхода и формата 

на настоящите си вярвания“, няма да можете да се отърсите напълно 

от предишните си илюзии, които са ви били внушени в църквите. Ще 

„седите на два стола“ – едно опасно състояние, което ще породи си-

лен умствен конфликт и може да ви принуди да се откажете от търсе-

нето и да се върнете към старите си удобни, емоционално сигурни 

религиозни идеи, които не ви водят никъде. Така че бъдете внима-

телни и не позволявайте да бъдете заплашвани с негодуващ „Бог“ и с 

вероятни проклятия. 

 

ПРОИЗХОД НА ВЯРАТА В „СВРЪХИНДИВИДУАЛНО БОЖЕСТВО“ 

Ще започнем с описание на произхода на вярата в „Бог“ – един 

термин, който означава много различни неща за човечеството. Тази 

вяра възниква, когато древните евреи са бродили в пустинята и са си 

задавали въпроси за съзиданието. Представяли са си, че ИЗТОЧНИ-

КЪТ на цялото ТВОРЕНИЕ със сигурност трябва да е някакъв „свръ-

хестествен човек-бог“, невидим и далеч превъзхождащ човешкия род 

и Земята. Някои древни пророци по мистичен начин са осъзнавали, че 

ТОЙ e във вечното измерение, вездесъщ и всепроникващ във всичко 

сътворено, но това не е било възможно за обикновения земен ум. 

Също така трябва да разберете, че въпреки сегашната „привидна 

реалност“ за такъв „свръхестествен човек-бог“ в умовете ви, придо-

бита от четенето на Библията, никой никога не го е зървал под каквато 

и да било форма. Освен може би Моисей, който твърди, че Го е видял 

в „горящ храст“ и Той се е описал като „Аз съм Оня, Който съм“. 

Всичко, което хората са знаели за такъв свръхчовешки „бог“, са 

получили от колоритните описания на пророците, докато са били на 

Земята. Това е много показателно колко илюзорни са религиозните 

убеждения, че вярващите да се обръщат само към древните, за да тър-

сят своята „истина“, защото дори не допускат, че „Бог“ действително 
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е реален, вечен и също толкова способен да говори с хората от вашата 

епоха, колкото и с предците ви. 

Вашите свещеници се ужасяват от всякакви вярвания, които 

не се вписват в старите. Изобщо не допускат – или се страхуват 

да допуснат, че духовното знание в земното измерение би могло 

да еволюира! 

Искам да „видите“, че „тъканта на такова вярване“ е комбинация 

от тълкувания и убеждения, сплетени като мрежа от умствено-емоци-

онална сигурност, с която да се улавят в капан умовете и сърцата на 

хората. Всичко, на което Християнството ви учи, е базирано на емоци-

ите и произлиза от „слухове“, получени от ранните сведения за живота 

и смъртта ми на Земята. И въпреки това в тях се вярва фанатично. 

На християните се проповядва, че „Бог е Любов, но пък знае гре-

ховете им и ги наказва и дисциплинира; възнаграждава благодетел-

ните и изпраща беди на злосторниците”. Това е едно точно описание 

на човешка дейност и човешко съзнание! 

Християните са поучавани, че Аз, Христос, в личността на Исус, 

съм „умрял, за да изкупя греховете на света“. Бил съм „неопетненият 

Агнец Господен, жертвал се, за да плати цената на простъпките на 

хората“! Направил съм върховна саможертва, за да изпълня този стра-

нен подвиг – да „платя вековни грехове“. После, след смъртта си на 

кръста, отново съм влязъл в тялото си и съм се явявал с него многок-

ратно, за да утешавам и поучавам скърбящите си ученици, дори съм 

се хранил пред тях. Четиридесет дни по-късно съм се възнесъл пред 

очите им, вземайки тялото си в „рая“. 

Спомнете си въпроса ми в Писмо 3 – какво бих правил с човешко 

тяло в „рая“, в отвъдния живот? 

 

На последната вечеря с учениците си им казах, че трябва да пом-

нят последното ми хранене с тях, като отчупват от хляба и си го по-

дават един на друг и като отпиват от една и съща чаша вино, и да не 

забравят, че тялото ми беше разпънато на кръста, а кръвта ми – про-

лята, за да им донеса истината за съществуването. Така този случай 

беше превърнат в странно поверие, че с помпозните церемонии пред 

олтара тялото ми се прехвърляло в нафори, които причестяващите се 

трябва да поглъщат с цялото дължимо благоговение. 

Моето тяло! Каква полза би могло да има моето „тяло“ – възне-

сено или не – за причестяващите се? 

Виждате ли как умът може да бъде обусловен да приеме нело-

гични безсмислици, устояващи вече две хиляди години заради подк-
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репата на огромна йерархия от папи и кардинали, които живеят в па-

лати и несметни богатства и поддържат земната пищност и церемо-

ниална помпозност? 

 

Искам да знаете истината за онази съдбовна нощ, която на-

ричате „моята Тайна Вечеря“. 

Въпреки че е болезнено за мен, в името на по-голямата яснота 

свалям честотите си на вибрации директно в съзнателния спомен 

за мислите и чувствата си през последната вечер с учениците си. 

Макар да бях силен и просветлен човек, убеден, че ме очаква 

съдба, която не можех – и не исках – да избегна, бях и дълбоко 

натъжен, когато започнахме вечерята си на Пасха. Моите уче-

ници бяха и мои приятели и бяха стояли до мен в някои трудни 

ситуации. Бях тъжен, че ги напускам, и се тревожех за тяхното 

благополучие. Какво щеше да се случи с тях, когато се окажеха 

сами, без моите напътствия и закрила? Те зависеха от мен по-

вече, отколкото предполагаха. 

Спомних си годините, когато учех хората, и завръщането си 

от пустинята – мръсен и раздърпан, но буквално обладан от ра-

достна загриженост за ближните си. Каква ирония! Бях силно 

развълнуван, че вече мога да им посоча правилния път, да запеча-

там в умовете им истината за съществуването и да им покажа 

как да преодолеят страховете, болестите, страданията и бед-

ността. Щях да завладея света! 

Но колко различно се развиха нещата! Утре щях да вися на 

кръста! 

Беше вярно обаче, че постигнах много успехи. Замислих се за 

изцеленията на хората и за радостта, с която те приеха „Любе-

щия Отец“. Можех да разбера защо Първосвещеникът и Съветът 

ме мразеха – вместо страх, наказания и жертвоприношения на 

животни им бях донесъл реалността на „Бащината Любов“ и я 

бях доказал с изцеленията на нелечимо болни. 

Отново насочих внимание към учениците си, които се хра-

неха и разговаряха помежду си. Те все още не можеха да разберат 

предизвикателството, което ми предстоеше – разпятието. Ма-

кар да ги бях предупреждавал многократно, те отказваха да при-

емат думите ми като истина. Мислеха, че съм се уплашил от 

Първосвещеника и се чудеха защо – бях се измъквал от опасни си-

туации и преди. 

Както беше обичайно на Пасха, учениците ми говореха за об-

стоятелствата около бягството на израилтяните от Египет. 
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Йоан, който беше с богато въображение, правеше колоритно опи-

сание на историята за Моисей, когато събрал израилтяните и им 

казал, че най-накрая ще напуснат Египет и ще се спасят от роб-

ския си живот в свободата на пустинята! Затова наредил гла-

вата на всяко семейство да заколи агне без недостатък и със сноп 

билки да намаже с кръвта му рамките на вратата на дома си. 

Обяснил им, че през нощта щели да дойдат ангели, да прелетят 

над Египет и да избият всички първородни деца и добитък, като 

оставят само тези на израилтяните – щели да бъдат спасени за-

ради кръвта по вратите си. 

Докато ги слушах и гледах усмивките и одобрителните им 

кимания за „чудото“, което се е случило, с внезапна болка осъзнах 

колко малко всъщност са разбрали от моето описание на „Небес-

ния Отец“. Чувах думите на Йоан: кръв, кръв, кръв – кръв от агне 

без недостатък, кръв по вратите, кръв на египетските деца и до-

битък – и както винаги се учудвах на вековната обсебеност на 

евреите от кръвта. Спомних си, че Аврам дори е бил готов да по-

жертва единствения си син – възнамерявал да го заколи и да го 

принесе в жертва, защото вярвал, че Бог му казал да го направи.  

Тогава се замислих за ежедневните жертвоприношения на 

животни в Храма! Цялата идея за „проливане на кръв“ като на-

чин за плащане на „грехове“ беше абсолютна мерзост за мен. Но 

все пак запазих мълчание и не спорих с младите мъже. Осъзнах, 

че умовете им са пълни с такива традиции – твърди и устойчиви 

като скала. Това беше последната ни вечеря заедно, последното 

ни хранене на една маса и трябваше да бъде време на сговор и 

топло сбогуване помежду ни. 

Моментът имаше двойно значение за моите ученици, защото 

Пасха беше изключително свещено събитие за техните еврейски 

умове и затова трябваше да го приема в името на любовта и раз-

бирателството. Не бях празнувал преди, тъй като тази тради-

ция ме отвращаваше. Предпочитах тихо да се оттеглям на хъл-

мовете, за да медитирам, и да ги оставям на празничната тра-

пеза със семействата им. И заради предишното ми отношение 

моето сегашно мълчание не ги учудваше. 

И така, полулегнал-полуседнал, не можех да се отпусна както 

обикновено. Бях напрегнат, дълбоко развълнуван и изпълнен със 

състрадание към учениците си, но все пак им бях и малко ядосан. 

Чудех се как можех да оставя на своите объркани, унесени после-

дователи някакъв въздействащ спомен, някакъв ритуал, който да 
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връща в размътените им умове всичко, на което се бях опитвал да 

ги науча. Исках да ги отърся от тяхната обсебеност от кръвта. 

Докато слушах разговора за Моисей и неговите различни чу-

дотворни дела, ми хрумна, че щом са толкова запленени от 

кръвта, ще им дам кръв, за да ме запомнят. Пресегнах се през ма-

сата и взех един хляб, разчупих го на няколко парчета и казах грубо: 

– Аз съм като вашия пасхален агнец. Подавайте си хляба, 

вземете своя дял и яжте в моя памет, защото ви донесох единс-

твената реална ИСТИНА, която светът някога е чувал. Нека 

този хляб бъде символ на моето тяло, което скоро ще бъде пречу-

пено на кръста. 

Те спряха да говорят и се втренчиха в мен. 

– Хайде, яжте! – подканих ги аз. Като в сън, те тихо поеха 

хляба, подаваха си го и хапваха по малко. 

После вдигнах голям бокал с вино и им казах да отпиват от 

него и да го предават на следващия: 

– Това вино е символ на моята кръв. Дойдох да ви дам ИСТИ-

НАТА – Истината за Бога и Истината за живота, – но бях отх-

върлен. Моята кръв ще се пролее за вас. 

Учениците ми останаха смълчани. Всеки отпиваше от 

бокала и го подаваше на съседа си. Лицата им бяха напрегнати, 

но не казваха нищо. Беше очевидно, че моите думи ги бяха разтър-

сили и не им се нравеха.  

Знаех, че Юда беше получил пари, за да ме посочи на войни-

ците на Първосвещеника в подходящия момент. Знаех също, че 

щеше да се случи през нощта на Пасха. Казах му:  

– Върви бързо и направи това, което трябва да направиш! 

Юда ме изгледа продължително и в очите му видях болка и 

нерешителност. Той се колебаеше, но моето време беше дошло и 

вече исках да приключа с това: 

– Върви! – казах грубо. Юда стана и излезе от стаята. Уче-

ниците ми бяха изумени от начина, по който му бях говорил, и ме 

попитаха какво се кани да направи. 

– Отива при Първосвещеника, за да му разкрие къде да ме на-

мери. Ще ме разпнат – точно както ви казах. 

С известен болезнен цинизъм гледах как се променят израже-

нията по лицата им – съмнение, шок, ужас. Последва изблик на 

възмущение и въпроси: Какво щеше да стане с тях? Бяха напус-

нали домовете и семействата си заради мен – ако ме разпнеха 

като обикновен престъпник, щяха да загубят своя свободен и си-

гурен живот. 
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Казах им, че ще ме изоставят. Те яростно отхвърлиха такава 

възможност – но все пак го направиха. Бях твърде уморен, за да споря 

с тях, и бях станал толкова силен и уверен в знанието, че „Отца“ е 

винаги с мен и вътре в мен, че можех да си позволя да простя нело-

ялността им. Пък и в крайна сметка щях да бъда освободен от тя-

лото си и щях да мога да се издигна в царствата на Светлината, 

които толкова често бях усещал, но със земното си зрение никога не 

бях виждал напълно. Тази мисъл ми носеше голяма утеха и щаст-

ливо чувство на очакване. Така че се усмихнах и им казах: 

– Добре е, че направихте каквото ви заръчах в моя памет и в 

памет на предстоящата ми смърт. Продължавайте да разчуп-

вате хляб и да пиете вино заедно, като не забравяте, че винаги 

съм ви обичал и духът ми ще остане с вас, докато не се присъеди-

ните към мен там, където отивам. Не се страхувайте – ще бъ-

дете напътствани и вдъхновявани, ще ви бъде давана сила и ще 

говорите с ясни, чисти гласове. Моето единствено предупрежде-

ние е следното: в бъдеще много от това, на което съм ви учил, ще 

бъде забравено; много от това, което съм ви казвал, ще бъде изо-

пачено от човешкото мислене или от човешките митове. 

– И как ще стане това? – сред учениците ми настана па-

ника и врява. 

– Казах ви какво ще се случи в далечно бъдеще. – усмихнах се 

и вдигнах ръце. – Междувременно бъдете предани на всичко, на 

което съм ви учил, и не се съмнявайте в нито една моя дума. 

После дойде моментът да отидем в маслиновата градина – 

мястото, където войниците на Първосвещеника щяха да ме тър-

сят. Моите ученици искаха да ми задават още въпроси, но вече 

бях приключил с речите си към хората. Единственото, което ис-

ках, е да се подготвя за изпитанието си в пълна тишина и да въ-

веда духа си в състояние на сигурност, стабилна хармония и об-

щуване с „Отца“. 

Стигнахме до градината и аз се оттеглих на любимата си 

скала. Седнах на завет от вятъра и увих наметалото около себе 

си. Затворих очи и почувствах, че постепенно се пренасям в абсо-

лютна тишина и пълен вътрешен покой на духа. Тогава Самата 

Сила се спусна и се вля в мен, завладя ума и сърцето ми; изпълни 

ме с такава възвишена любов, че вече знаех – аз съм подкрепян и 

поддържан с любов и можех да запазя любовта си към всички, без 

значение какво се случваше с мен. Това беше единственото, което 

имаше значение сега, когато часът ми беше настъпил. 
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Такава е истината за разчупването на хляба и пиенето на вино в 

моя памет и в памет на живота и учението ми. И както вие, които 

четете това Писмо, знаете, всичко, което „Отца“ ми разкри през мо-

ята последна нощ на Земята, се случи. 

Понеже говорех за „Отца“, „Сина“ и „Светия Дух“, на Никейския 

събор църквата реши, че трябва да съм имал предвид „Три Лица в 

Едно“. В резултат на това хората се молят на „Отца“, за да поискат 

облаги, на „Светия Дух“ – за духовни насоки и на „Сина“ – за спасе-

ние от греховете. 

Вече „виждате” ли колко „земни и по човешки замислени“ са такива 

вярвания? Можете ли също да видите, че са „базирани на емоциите“? 

Заради емоционалността и обещанието за „безплатно пътуване 

до рая по стъпките на Спасителя“ тези вярвания се превърнаха в по 

човешки замислена религиозна структура, която да съхрани импери-

ята на Църквата в земните империи на Рим, Австрия, Испания. Тези 

вярвания станаха оправдание за масови изтезания, смърт чрез изгаря-

ния и екзекуции на инакомислещи. Тези вярвания вдъхновиха войни 

между народи. 

От друга страна, „духовното възприятие“ и „съзидателността“ на 

някои от тези вярвания имаха значителен принос за живота ви през 

последните две хилядолетия. Те станаха причина да се изградят ка-

тедрали и църкви, манастири и метоси, давайки на хората стабилна 

цел, възможност да изразят артистичните си дарби и работа за по-

малко талантливите. Освен това насочиха съзнанието на милиони 

към по-висши сфери на хубави мисли и любов. Дори тласнаха към 

мистицизъм и просветление, когато одухотворените души започнаха 

да „виждат” Реалността, по-рано скрита от вярванията.  

Заедно с всички позитиви обаче, те създадоха и условия за разви-

тието на ешелони на религиозно превъзходство, неизмеримо велико-

лепие и богатство. Това са едни по човешки замислени и по човешки 

създадени внушителни „постройки” от „его-подбуди” и следователно 

– от духовна гледна точка – напълно фалшиви. 

 

ИСТИНАТА ЗА „ГРЕХА“ 

Трябва също да разберете, че през вековете хората долавяха ня-

кои аспекти от човешкото поведение като пагубни за благоденстви-

ето на другите. Ставаха свидетели на убийства и кражби на чужди 

жени и вещи, които причиняваха много болка и скръб в общността и 

правеха живота им труден, понякога дори непоносим. Смяташе се, че 

такова поведение със сигурност трябва да противоречи на волята на 



Писмата на Христос 

206 

онзи, когото наричаха „Бог“, затова му дадоха името „грях“ и го оп-

ределиха като „зло“. Накрая техните пророци стигнаха до заключе-

нието, че това анормално поведение трябва да произтича от „зла” 

сила, противостояща на „Бога”, и я нарекоха „Сатана“. 

Хората се заплашваха и осъждаха взаимно, убедени, че „грехо-

вете“ са зло и техният „Бог“ ще ги накаже за простъпките им един 

срещу друг. Това се практикува в църквите и до днес. Свещениците 

се опитват да контролират вярващите чрез страха им. 

КОНЦЕПЦИЯТА „ГРЯХ“ срещу Йехова, Вечният и безкрайно 

Могъщ Творец, е хитър и мощен метод за упражняване на контрол 

над миряните! Църковните вярвания са трагична пародия на всичко, 

на което се опитвах да науча хората в Палестина. 

„Грехът“ и „наказанието“ са утвърдени като вярване най-напред 

от Десетте Божии заповеди на Моисей. Той заявил, че са му били да-

дени от „Бога“ и ако израилтяните ги нарушават, щели да съгрешат 

пред Него и да си понесат наказанията. В някои случаи това означа-

вало смърт чрез пребиване с камъни. Точната истина е, че Моисей 

отишъл в планината, за да се помоли за средство, чрез което да конт-

ролира непокорните евреи. В отговор на молитвата си получил като 

вдъхновение Десетте Божии заповеди, за да му помогнат в задачата 

да преведе израилтяните през пустинята – безопасно и с възможно 

най-малко неприятности и своеволия. 

Религиозните фанатици са били истински щастливи да приемат и 

от все сърце да повярват в един „Бог“, който уж наредил на Моисей 

да предприеме агресивни действия и масови кланета, за да завладее 

„обетованата земя”. Така една красива и плодородна територия била 

безмилостно заграбена от хората, които дотогава я обработвали с те-

жък труд, а хиляди от тях били избити. И това се смятало за правилно, 

тъй като „Бог“ им бил обещал красива земя, където да се заселят. 

До ден днешен религиозните фанатици вярват, че след като „Бог“ 

е говорил на Моисей, би трябвало самият „Бог“ да е заповядал послед-

валите кръвопролития. Във вашата Библия присъстват много подобни 

ужасяващи описания на изтребления и войни, които обаче се приемат 

за допустими – справедливи и правилни – заради убеждението, че 

„Бог“ инструктирал израилтяните да воюват срещу езичниците. 

Не виждате ли необузданите ЕГО-ПОДБУДИ в историята на ев-

реите, където е „използван” дори „Бог“, за да ги освободи от вината 

им? В моменти на себевъзвеличаване те са смятали, че им е позволено 

и е справедливо да пренебрегват Десетте Божии Заповеди и да се от-

дават на масови кланета. Вярвали са, че това не е грях, защото убийс-

твата били наредени от „Бога“. Какъв „Бог“!  
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Сега става ли ви по-ясно защо трябваше да се родя в Палестина и 

да живея сред евреите? Опитах се да им помогна да разберат, че тех-

ните традиционни вярвания и практики са в пълно противоречие с 

истинското Естество на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, от което 

всъщност са произлезли. 

Оттогава насам, в продължение на векове, човечеството се бори 

с идеята за „греха“. Безброй искрени хора се огорчават от постъпките 

си, с които обиждат „Бога“, и молят за прошка. Много отдавана дори 

принасяли безброй жертви в Храма на Йерусалим, за да Го умилос-

тивят, надявайки се да избегнат последствията от прегрешенията си. 

Оттогава по темата са написани толкова много книги, които изразя-

ват скръбта и ужаса на състоянието на човешките души, търсещи на-

чини да променят поведението си, като се самобичуват с камшици, за 

да изтезават плътта си и да я накарат да си плати за злодеянията в 

мислите, думите и делата. Голяма част от тези произведения се при-

ветстват от „християните“ в цяла Европа и се съхраняват в архивите 

на религиозните институции. Така, проповядвайки „спасение от на-

казание за греховете“ чрез смъртта ми на кръста, хората са държани 

обвързани с моето древно въплъщение в „Исус“.  

Както вече обясних, тези вярвания са физически невъзможни и 

противоречат на фактите за сътворението. Никакво върховно „Божес-

тво“ не изисква плащане на „греховете“. Това е изцяло човешка, ези-

ческа концепция, защото всяко кръвопролитие за целите на религи-

озни ритуали е езичество. Християнската църква не дава на своите пос-

ледователи нищо повече от една „прославена“ версия на езичеството. 

Когато хората по някакъв начин причиняват нещастие, те създа-

ват за себе си онова, което ще се „върне“ при тях в бъдеще – не като 

възмездие, а като „съзидателна дейност на съзнанието“. Ето защо е 

толкова спешно тези вярвания в „греха“ и „спасението чрез смъртта 

ми на кръста“ да бъдат напълно преодолени и заменени с духовното 

разбиране, което ви давам в тези Писма. 

Преди да приключим с темата за религиозните доктрини, искам 

да знаете, че през вековете някои духовно търсещи християни са ус-

пели достатъчно да пречистят съзнанието си, за да усетят ясно „Си-

лата“, която наричат „Бог“, и да признаят, че „Източникът на Съ-

ществуване“ не е този, за когото са им говорили в Църквата. Но само 

малцина са били достатъчно духовно развити, за да могат да преодо-

леят религиозните си вярвания и да почувстват пълния приток на 

„Силата“, тъй като по-голямата част от хората са били способни да 

възприемат Истината единствено чрез земната си терминология. 
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Аз, ХРИСТОС, трябва да ви кажа, че до днес нито един от ва-

шите „светии“ дори не е зървал реалността на творението и човеш-

ките нрави, каквито ви ги представям сега. 

Със сигурност е дошло времето, когато вече трябва да узнаете 

истината за „греха”, за поведението си и за това, което понастоящем 

причинявате на света и на самите себе си. Тя ще достигне до вас само 

ако се откажете напълно от древните митове на религиозната докт-

рина, ако сте нетърпеливи, възприемчиви и с радост отворите сърцата 

си за реалността на съществуването. В противен случай това, което 

трябва да ви кажа, няма да има никакво значение за вас. 

Повярвайте ми, не може да смесвате старите си религиозни вяр-

вания с Истината за Съществуването. Ако се опитвате да го напра-

вите, можете да бъдете сигурни, че не виждате Истината, а само соб-

ствената си адаптация на това, което смятате, че сте получили от мо-

ите Писма. Ако продължавате да търсите Истината за Съществува-

нето, но оставате раздвоени в убежденията си, може да платите ви-

сока цена – да бъдете разкъсвани от нерешителност, страх и посто-

янна неспособност да разберете реалното значение на новото учение. 

Вашите развиващи се възприятия ще бъдат частично затъмнени от 

„съобщенията“ на предишната съзнателна и подсъзнателна обуслове-

ност на ума ви. 

Може би в момента не сте наясно с чудовищните размери на та-

къв проблем, но той всъщност е огромен, защото вашите сегашни 

дълбоки вярвания са вашата сегашна истина, върху която изграждате 

ежедневието си. Вашите силни вярвания и убеждения са вашата ре-

алност. Те може да са напълно илюзорни, но ако подсъзнателно вяр-

вате в тях безрезервно, за вас те стават абсолютно реални. И без зна-

чение колко завладяващи може да са някои нови идеи, ако те проти-

воречат на убежденията ви, вашето съзнание ще бъде раздвоено и ще 

ви причини сериозно неудобство, дори страдание. 

Помнете, че вашето съзнание е тъканта, с която изграждате жи-

вота си и която е основата на всяка реакция към всяко нещо в умст-

веното, емоционалното и физическото ви съществуване. Вашето 

съзнание е вашата реалност. 

Повтарям: вашето съзнание създава вашата реалност, незави-

симо какви са конкретните факти от живота ви. 

Когато хората вярваха, че Земята е плоска, те живееха според 

това убеждение – страхуваха се да плават прекалено навътре в океана, 

за да не би корабът им да изпадне от ръба ѝ. Когато Галилей обяви, 

че е кръгла, беше сметнат за еретик, но неговото възприятие за „заоб-

леността на Земята” позволи на моряците да погледнат на света по 
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нов начин и да се заемат да открият какво се крие от другата страна 

на океана. Но за да стане възможно това, трябваше да променят вяр-

ването си, че Земята е плоска. 

Вашата ситуация спрямо моите Писма е сходна. Хората, които 

ги подценяват и осмиват, са като онези, които вярваха, че Земята е 

плоска, и се страхуваха да не изпаднат от ръба ѝ, ако отплават твърде 

далеч на запад или на изток от познатата си среда. Техните хоризонти 

бяха силно ограничени от фалшивите им вярвания. Колкото са и на 

онези, които са убедени, че светът е твърд и ден след ден се оплакват 

и скърбят за нещастията, които са го сполетели, и вярват, че от тях 

няма спасение. 

Но хората, които могат да разберат и приветстват Истината за 

Съзнанието, която ви давам сега, са като онези, които проумяха, че в 

океаните може да се плава неограничено във всички посоки, стига да 

имат волята да предприемат такова пътешествие. 

Затова състоянието на вашето съзнание е най-важното нещо в 

живота ви…, а не взаимоотношенията, притежанията или положени-

ето ви в обществото. Грижете се за него и ще бъдете благословени 

във всеки аспект от своето съществуване. Чрез съзнанието си вие се 

подхранвате с вътрешна любов и хармония, радост и красота, дори и 

да живеете в нищета. С такова съзнание ще можете да се измъкнете 

от най-затънтените улички на бедняшкия квартал и от неприятните 

обстоятелства и да ги замените със среда, която съответства на ва-

шата същност.  

 

След всичко, което казах по-горе, сега би трябвало да можете да 

разберете, че сами създавате „качеството“ на своя вътрешен свят, не-

зависимо дали външно се намирате в затвора или командвате боен 

кораб! И единствено вие можете да подобрите обкръжението си, като 

излъчвате към него жизнената сила, която вдъхновява мислите ви. 

 

И отново, вашето съзнание е вашата реалност – не съпругът или 

съпругата, децата, дома, градината, притежанията, уменията, работ-

ното място, приятелите. Защото „мястото“, което вашите близки и ва-

шите вещи заемат в съзнанието ви – добро или лошо, представлява 

само личната ви представа за тях. Никой не познава „реалността“ на 

тези хора и никой няма достъп до вродената им доброта, спотаена в 

привидно лош характер. И обратно – никой не подозира скритите 

подбуди и желания на една наглед представителна личност. 

Външният ви живот е само отражение на вътрешното ви съзнание. 

Той не създава – не може – и не определя вашите съзнателни реакции. 
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Вие сте техният „творец“. А какво създавате, зависи изцяло от най-

дълбоките ви възприятия и вярвания по отношение на съществуването. 

Освен това във всеки момент може да решите да разрушите посте-

пенно стария си вътрешен свят и да изградите по-хармонично интимно 

царство на растяща любов, жизненост и радост, дори и вашите външни 

„обекти“ – човешки същества или притежания – да си остават същите. 

Духовната сила на „тъканта на вашето съзнание“ ще се излъчва навън 

и ще се поглъща от хората, растенията, тухлите и хоросана в непосред-

ствена близост до вас. Ще настъпят категорични промени и подобре-

ния във всичко, което навлиза в орбитата ви. Вашата съдба в настоя-

щия живот – или в бъдещите – е да достигнете именно до това пълно 

и цялостно реализиране. И когато го направите, ще стъпите на пътя на 

самоусъвършенстването и после постепенно ще се придвижите нап-

ред, за да се превърнете в истински господар на своя свят на човешко 

съзнание, пропит и подпомаган от БОЖЕСТВЕНОТО. 

Аз, ХРИСТОС, ви поверявам това Писмо. Давам ви пълна 

власт върху някои от най-важните факти за сътворението, които ще 

ви позволят да превъзмогнете егото си – пазителят на вашата инди-

видуалност – и да се върнете към ВСЕМИРНОСТТА на СЪЩЕС-

ТВУВАНЕТО, от което всъщност сте произлезли. В ръцете си дър-

жите средствата, чрез които можете да постигнете безусловна Лю-

бов, Радост и Лично Удовлетворение. 

Помнете моите думи, че силно копнея за напредък на духов-

ните пътешественици. Докато вървите по пътя, който очертах за 

вас, ще получавате ясни потвърждения, че аз наистина съм с вас. 

Ще можете да ги виждате – запазете вярата си в тях. 

Във всеки момент ви подкрепям с Божествена Любов, защото 

аз съм Божествената Любов в действие. Вярвайте в това и наме-

рете покой в моето Съзнание, което ви обгръща. 
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Въведение към Писмо 7 
 

С това Писмо е свързана странна – чудотворна – случка. 

Когато Писмо 7 било завършено, на Христовия Писар било ясно 

казано да използва като начало притчата на Матей l3:3. Малко по-

късно получила силно внушение, че трябва да добави абзаца на стр. 

213, отбелязан с „**”. 

Писмо 7 било отпечатано. Докато го преглеждала, тя останала 

изумена – потресена – да открие, че половината първа страница вече 

била заета с думите: 

 

Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ, 

 

които не е набирала на компютъра. Изглеждали сякаш включени в 

„долното поле“, но то може да бъде създадено само с точно определен 

инструмент на WordPerfect. Освен това „долното поле“ обикновено 

заема до 2 см, а не половин страница! 

Все още шокирана от случилото се, Христовият Писар претър-

сила всеки документ в компютъра си, за да провери дали в някакъв 

момент не е използвала „долно поле” и после да е забравила. Не отк-

рила нищо. Повикала специалист и му показала текста в компютъра 

и разпечатката, но той също не могъл да обясни как се е случило. До 

този момент никой не е успял. 

 

За хората, които може би не знаят, изказването „Аз съм ЖИВО-

ТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ” е направено от ИСУС, когато е опис-

вал себе си по време на мисията си в Палестина. То вече било цити-

рано и обяснено от Христос на стр. 221 в Писмо 7, но думите били в 

различна последователност. 

Текстът в абзаца, обозначен с „**”, бил продиктуван и въведен 

на компютъра под силно вдъхновение и почти веднага след това се е 

добавило „долното поле“ в края на стр. 212. Когато ги четете, те без 

съмнение ще добият ново значение за вас, защото очевидно са свър-

зани. 

Още една мистерия! Как така „долното поле” не е било забеля-

зано при отпечатването? Христовият Писар живеела сама и никой 

друг не е имал достъп до нейния компютър. 

Тя смята тази намеса и объркването във функциите на 

WordPerfect за личен подпис на ХРИСТОС… Нещо, което би мо-

гъл да направи, ако беше на Земята. 
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Писмо 7 

Отново съм аз, ХРИСТОС, който идва чрез това Писмо при 

всеки, който може да получи думите ми. 

Следващата притча е толкова валидна във вашето съвремие, кол-

кото беше и в онази епоха преди две хиляди и една години. Препоръч-

вам истината, която тя съдържа, и на вас, които четете моите Писма. 

„ето, излезе сеяч да сее; и когато сееше, едни зърна паднаха край 

пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто 

място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта 

не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже 

нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните 

и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: 

едно сто, друго шейсет, а друго трийсет. Който има уши да слуша, 

нека слуша!” (Матей, 13:3-9 – б. пр.)  

Сега чуйте значението на притчата за сеяча: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ.
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„При всекиго, който слуша словото на царството и не разбира, 

дохожда лукавият (човешката природа) и грабва посеяното в сърцето 

му: ето кого означава посеяното край пътя. 

А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с 

радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога нас-

тане скръб или гонение заради словото, тоз-час се съблазнява. 

А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя 

век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно. 

Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го 

разбира и който принася плод: един дава плод сто, друг шейсет, а друг 

трийсет.” (Матей, 13:18-23 – б. пр.) 

 

**Моята цел да споделя с вас знанието за Истината за вашето 

Същество, която се съдържа в тези Писма, е да ви дам възможност 

да израствате в духовна любов и мъдрост и да жънете техните пло-

дове и благословения във всеки момент от развитието на съзнанието 

си. Копнея да постигнете пълна радост. 

Затова нека заедно изорем почвата на човешкото ви съзнание, да я 

преобърнем, да се отървем от камъните на отчаянието, със задълбоча-

ваща се мъдрост да разбием буците на неразбирането, да изтръгнем 

плевелите на вашите негативни умствено-емоционални модели и с все 

по-засилваща се вяра да наторим земята. След това нека засеем все по-

прелестни семена, родени от вашите растящи духовни възприятия и 

безусловна любов. Така моята радост ще бъде ваша радост и вашата 

радост ще се добави към моята. В такова единство на цели и постиже-

ния в крайна сметка ще почувствате, че вие наистина сте от моя дух и 

моят дух се влива във вас. По този начин ще преживеем единението с 

ОНОВА, което ни е дало индивидуалност. Моите мисли ще станат 

ваши мисли, неопетнени от предишното ви его-съзнание.** 

 

Описах процеса, пътя, по който ще вървите, за да постигнете 

най-възвишените и най-съвършените желания на сърцето си. 

И така, казвам ви: макар първоначално това Писмо да е трудно 

за приемане и да изисква време и усилия, за да го разберете напълно, 

то е силна връзка между вашето и моето съзнание. 

В сегашното си трансцедентално състояние мога да направя повече 

за вас, когато ме призовете, отколкото бих могъл, ако трябваше да се 

върна на Земята във физическо тяло. Тогава щяхте да ме виждате с 

очите си и да ме чувате с ушите си, но вероятно разбирането ви за Ис-

тината за Съществуването щеше да остане ограничено. Този начин 

на контакт с вашето съзнание, когато са изпълнени предпоставките за 
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него, позволява да ме приемете директно в ума и сърцето си. Защото, 

истина ви казвам, колкото повече време и медитации посвещавате на 

моите Писма, толкова по-възможно ще става за вас да получавате по-

висши вдъхновения и насоки лично от мен. С всяко прочитане вашите 

честоти на вибрации ще се издигат все по-близо до моите и в крайна 

сметка ще можем да достигнем истинското място за среща на съзнани-

ята. Тогава – изобилни ще бъдат плодовете във вашия живот. 

Ще обясня защо това е така. За да отговори на нуждите на хората, 

търсещи помощ и вдъхновение, моето съзнание се спуска през много 

различни нива на вибрационни честоти, които се отличават ясно едно 

от друго. Всяко ниво създава и се проявява като различни условия 

на съществуване, тъй като най-високите и най-ниските честоти са 

породени от най-висшите и най-нисшите духовни/умствени/емоцио-

нални модели или форми на съзнание. Под висши и нисши модели 

имам предвид онези, които са най-близки и най-отдалечени от Бо-

жественото Намерение. 

Както знаете, всяка честота на вибрация на звуковите вълни про-

извежда свой уникален и индивидуален тон. По същия начин обичай-

ните умствени/емоционални мисловни форми създават свои собст-

вени вибрационни честоти в съзнанието, които на свой ред пораждат 

външните условия, в които то се намира. Колкото по-високи са виб-

рациите, толкова по-хубав, хармоничен, радостен и удовлетворите-

лен е животът на онзи, който е в тях. Колкото по-ниски са, толкова 

по-суров, горчив, жесток и нещастен е неговия живот – белязан с бед-

ствия, лишения и бруталност. 

По-високите вибрационни честоти пораждат по-духовно любещи и 

прекрасни мисли, творческо въображение, идеали, красота на цветове и 

форми на живот, защото се издигат все по-близо и по-близо до ВСЕ-

МИРНОТО измерение, където стават толкова високи, че се изравняват 

и влизат в мощно равновесие с ЦЯЛАТА СИЛА на ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ – Източника на Всички Същества – ЛЮБОВТА. 

На вас може да ви се струва, че тялото ви се намира във външ-

ните условия, но истината е, че съзнанието е това, което ги обитава, 

преживява и реагира на тях. Тялото е само „превозно средство”, което 

прави човешкото съзнание видимо за другите и чието състояние е 

проявление на нивото на духовно/умствено/емоционално съзнание, 

което се намира в него. 

Затова, както вече казах, като наблюдател на индивидуалните 

нужди и в отговор на молбите за помощ моето съзнание се спуска 

през различните нива на съществуване, за да достигне до тези, които 

се молят искрено. Защото, за да отговоря, първо трябва да разбера 
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потребността. И както споменах в предишните страници, моите 

Писма са връзка, начин да общувате с моето съзнание, за да сте ду-

ховно привлечени и възприемчиви към тях, а след това да разберете 

в дълбочина и да използвате цялото знание, което искам да споделя с 

вас. Така ще ви изведа нагоре по стълбата на духовното съзнание до 

най-високите му върхове – ХРИСТОВОТО. 

 

Тъй като аз самият съм в почти съвършено равновесие, притежа-

вам в почти съвършена степен духовната сила на ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ и съм пропит с неговото естество. 

Затова, независимо от мислите или думите на другите – вяра или 

неверие, любов или омраза, приемане или отхвърляне, – цялото ми 

съзнание остава чиста безусловна ЛЮБОВ. Тя никога не се колебае 

или променя. Моите нагласи винаги са чиста ЛЮБОВ, ГРИЖА и 

СЪСТРАДАНИЕ, които изпитвам като дълбок копнеж да изви-

сявам, лекувам и давам благоденствие. Затова е напълно въз-

можно за някои хора, ако са достатъчно чувствителни към чес-

тотите на вибрации на съзнанието, да усетят моето присъст-

вие, моята любов или да получат допълнителна жизнена сила, 

когато са в състояние на осъзнат копнеж, търсене и желание да 

ме опознаят по-добре или да се развиват духовно. 

Като говоря за по-ниските честоти на съзнание, които причи-

няват беди на Земята, трябва да сте наясно, че ги приемам с пълно 

съчувствие, защото те са само проявление на болезнените борби и 

страдания на хората, докато се опитват да намерят пътя си към 

СВЕТЛИНАТА на ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО. Идвам 

при тях не за да ги съдя, а за да ги извисявам и подкрепям. 

Когато се обърнете към мен за помощ, аз излъчвам към вас своето 

Христово Съзнание, като приемам и задържам в ума си името и духов-

ната ви форма. И според вашата възприемчивост и освободеност от маг-

нитните импулси „свързване-отхвърляне“ малко от Божественото Ес-

тество на Съществуването попива в сегашните ви честоти на вибрации, 

което впоследствие преживявате като силно усещане за извисяване. 

Затова трябва да знаете, че като освобождавате земното си съзна-

ние от неговото емоционално робство чрез умствено-емоционално 

отхвърляне на мисловните модели, които чувствате, че не са в хармо-

ния с Божествената Любов, ще долавяте все по-ясно и по-ясно, че ума 

ви, дори слънчевия сплит, се изпълват с по-висше вдъхновение. То 

ще ви напътства в моменти на нужда, когато не сте в състояние да 

намерите правилния курс на действие или да се пречистите от егоис-

тичните си реакции в неприятни ситуации. С моя помощ ще можете 
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да живеете в две измерения – във физическия свят, в който се намира 

тялото ви и който ви носи опитности, и в по-високото ниво на Хрис-

товото Съзнание, където ще получите възможност да преодолеете 

егоистичните си реакции и във всяка ситуация да излъчвате мисли и 

чувства, породени от това състояние на вашето същество, което на-

рекох „Небесно Царство“. 

Не съм сам в това начинание. Безброй много изключително изви-

сени, съвършени, одухотворени, прелестни и любещо-интелигентни 

души имат достъп до измерението на Христовото Съзнание и работят 

заедно с мен в помощ на хората. И макар да сме в Христовото Съзна-

ние, ние всички сме индивидуалности – не сме копия един на друг; 

всички го изразяваме по различни възхитителни начини и в дейността 

си наблягаме на различни аспекти на съзидание. Имаме мощно въоб-

ражение и в своето измерение сме способни да създаваме и проявя-

ваме във видима, индивидуална форма такива неща, които далеч над-

хвърлят вашите сегашни разбирания. 

Ще чуете, че хора по целия свят, с различни умове и природа, 

усещат Христовото Присъствие и получават вдъхновение от него. И 

според тяхната предишна мисловна обусловеност това вдъхновение 

ще поведе всеки човек по различен път, а посланията, които съм ус-

пял да предам в съзнанията им, ще носят различни лица. В някои слу-

чаи ще бъдат грубо изопачени от получателя, който може да е психи-

чески възприемчив, но с ортодоксален ум, който следва отъпканите 

религиозни пътеки от миналото. Всяко послание ще бъде тълкувано 

според вече доминиращите вярвания и ако влиза в противоречие с 

тях, бързо ще бъде изтласкано от съзнанието и приписано на Сата-

ната. Затова е възможно да достигна само до такъв ум, който е отво-

рен и жаден за истина, а не за традиционно учение. 

Можете да бъдете сигурни обаче, че моите лични послания 

винаги ще пробуждат хората за спешната нужда да се отдръпнат 

от грешните и ограничаващи принципи на всяка догма и инсти-

туционализирана религия. Те ще отварят канали на съзнание, 

които ще предизвикат нарастване на духовното им разбиране; ще 

ги водят във все по-висши и по-висши измерения на божестве-

ната мисъл, за разлика от земните и материалистични концеп-

ции. Моите послания ще предават по-ярко описание на истинс-

кото естество на Източника на вашите Същества и на Вселе-

ната, в която живеете в момента. 

 

Когато бях на Земята, предсказах, че ще дойде време да се върна 

„като светкавица, която пронизва небето от изток на запад“. Това 
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беше нагледно описание на начина, по който действам в момента. 

Може би сега вече ще приемете, че „светкавицата“ е ударила целия 

свят под такава форма, че да достигне до всички, които пламенно се 

надяват да се върна. 

Моята Истина е предназначена да извиси и просветли умо-

вете на онези, които се стремят да пробудят хората за многоброй-

ните причини за тяхното нещастие и бъдещото унищожение на 

планетата ви. Безчет „стари души“ работят самоотвержено по 

стотици различни начини, за да облекчат страданията на нужда-

ещите се; посвещават цялата си енергия, време и обществено по-

ложение, за да насърчават любов, закрила и грижа за доброто 

състояние на природата и животните, чистотата и бъдещите ус-

ловия на Земята. Макар че тези прелестни души може и да не 

знаят, нито една такава загриженост не възниква от човешкото 

мислене, насочено основно към задоволяване на егоистични пот-

ребности, а от измерението на Христовото Съзнание, където 

всички живи същества се приемат като израз на Любовта и Ин-

телигентността на Източника на Цялото Творение. 

В това Писмо искам ясно да обясня, че съм дошъл, за да помогна 

на възприемчивите хора във всички слоеве на обществото – от ра-

ботника до генерала, от чиновника до президента – да постъпват 

единствено от позицията на ЛЮБОВТА. Съществуват духовни/на-

учни материалистични причини, заради които е абсолютно наложи-

телно да посветят цялата си умствена и емоционална енергия и чувс-

твителност, за да приведат своите действия и реакции в съвършено 

съответствие и хармония с безусловната ЛЮБОВ – БОЖЕСТВЕ-

НОТО СЪЗНАНИЕ. Да останете в състоянието на световното съз-

нание, каквото е то в момента, означава да продължавате да се спус-

кате надолу към безброй болести, нещастия, катаклизми и най-дъл-

боки страдания. 

Мъжете и жените могат да живеят в две измерения на съществу-

ване: изключително в нивото на его-подбудите – контролиращите 

сили зад и във всички ежедневни събития, които включват и човеш-

ките преживявания – или в умствено-емоционално равновесие с Бо-

жественото Съзнание, докато телата им са все още на Земята. 

Плодовете на его-съзнанието са раздори и разрушения, клима-

тични катаклизми и аномалии, убийства и войни, бедност и болести, 

лъжи и измами, кражби и злоупотреби, клевети и обиди, критики и об-

винения, завист и гняв, двуличие и сарказъм, лошо настроение и подли 

мисли, всякакви зависимости, отхвърляне на другите и т.н. Тези вибра-
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ционни честоти винаги пораждат „огледални отражения“ на обстоятел-

ствата и емоционалните реакции, които са ги създали, и са неизменно 

подвластни на „възходите“ на изпълнените очаквания и „паденията“ на 

разочарованията, люшкайки ви между щастието и нещастието. 

Хората, които чрез молитва, медитация, самодисциплина и реши-

телност успяват да пречистят съзнанието си от егото и да го извисят, 

като създават и поддържат все по-искрено любещи мисли към другите 

и към света като цяло, постепенно се издигат към вибрационните чес-

тоти на Божественото измерение – Небесното Царство, където живеят 

удобно и спокойно, в хармония с Всемирните Закони на Съществу-

ване. Установяват, че каквито и да са проблемите и бъркотията около 

тях, те са хранени, изцелявани, закриляни, обгрижвани и поддържани в 

съвършено спокойствие – ако останат в тези духовни честоти.  

Когато позволят да бъдат въвлечени в себични спорове или друго 

негативно човешко състояние, което включва някоя от характеристи-

ките на егото, покоят внезапно изчезва и те се озовават в капана на 

честотите на вибрации, подхранвани със сходно съзнание на други 

хора в тяхната среда. Стават като уловена в паяжина муха и битката, 

която ще последва, за да освободят мислите си от по-ниските честоти 

на вибрации, може да бъде изтощителна и болезнена. 

В такива моменти постоянната медитация и молитва, мол-

бата за помощ, силата и напътствията за постигане на „правил-

ните емоционални нагласи” са единствените средства, чрез които 

духовният пътешественик може да се измъкне от клопката на по-

нижените енергийни полета и да се върне в състояние на хармо-

ния с небесните честоти на вибрации на съзнанието. 

Вероятно си мислите, че това е прекалено трудно за разбиране и 

не е нужно в търсенето на духовно извисяване. Напротив, разбирането 

на естеството на вашето съзнание е изключително важно. Ако започ-

нете да пропадате в по-ниски честоти и усещате противоречие между 

„чувствата си в момента“ и това, което знаете, че трябва или бихте 

искали да чувствате, ще постигнете по-добър контрол, ако разберете, 

че страдате, защото сте позволили обичайните ви вибрации да се по-

нижат. Установете причината и я отнесете към Божественото Съзна-

ние, за да разреши вътрешния ви конфликт. С течение на времето и в 

отговор на вашата молитва бързо ще ви бъдат дадени насоки за пра-

вилните нагласи и утвърждения, с които да преодолеете проблема. 

 

Нещо повече, когато издигате „честотите на съзнанието си“, ще 

установите, че духът и жизнената ви сила са вътрешно укрепени. И 
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обратното – когато се окажете уловени в по-ниски вибрации, незави-

симо дали чрез собствените си мисли или сте били емоционално във-

лечени в тях заради общуване с неприятна или егоистична личност, 

ще загубите предишната си енергия. Това ще доведе и до изчерп-

ване на физическата енергия в клетките на тялото ви. 

Затова, когато съзнателно предприемете духовно пътуване, 

трябва да си представяте, че сте се качили на влак, който се движи 

към избраната от вас дестинация. Ако скочите през прозореца, щом 

видите зелени долини или вълнуващи градове с някакви удоволствия, 

и тръгнете да се скитате по магистрали и пътеки, далеч от първона-

чалния си маршрут, ще ви бъде много трудно да възобновите истин-

ското си пътуване. Преди всичко, ще трябва да се пречистите от енер-

гиите на ниско съзнание, които сте поели по време на отклонението 

си в други сфери на интереси. Този процес може да е много дълъг и 

да се наложи да преминете през други болезнени преживявания, ко-

ито да ви помогнат да го постигнете. 

Всичко, което правите в живота си, или ви придвижва напред в 

духовен аспект, или ви въвежда в зони на съзнание, които са пагубни 

за вашето търсене и дългосрочно пътуване към по-високите нива. По 

никакъв начин не можете да избегнете процесите на съзнанието, нито 

непреклонното действие на Законите на Съществуване. Не можете 

да спрете живота си „на пауза”, докато отскочите за малка забежка, 

която смятате за незначителна, тъй като никой няма да узнае.  

Каквото и да правите, без значение дали стимулирате или пречите 

на своето най-висше добро, то е действие в съзнанието и ще предиз-

вика последствия със сходно естество. Всяко нещо във вашия живот е 

свързано с някаква друга дейност в съзнанието – нищо не е изолирано 

от останалото. Хората смятат, че това, което правят днес, е съвсем от-

делно; че „днес“ става „вчера” и вече е минало, така че не може да пов-

лияе на тяхното „днес“. За тяхно съжаление, ще установят, че то из-

никва в преживяванията им като „период на жътва“ след шест месеца, 

година или дори десет, когато енергиите на съзнанието ще са прив-

лекли каквото е необходимо, за да му дадат видимо проявление. Тогава 

хората ще се чудят – защо се случва точно на мен? Защо аз? 

Трябва да разберете, че когато предприемете духовно пътуване, 

вече сте стъпили на пътя, който ще издигне вибрациите на съзнанието 

ви до по-високи нива. Нехайството и непоследователността ще ви въ-

ведат в състояние на колебания в честотите, а такива моменти са из-

пълнени с емоционална болка. Докато се люшкате, първоначалният 

импулс на висша енергия, който по-рано е издигал духовната ви ви-
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зия, изчезва, а в последствие се оплаквате, че ви е трудно да се вър-

нете към молитва и медитация и да се свържете с Божественото Съз-

нание, което е било възможно, преди да се впуснете в някаква носеща 

удоволствие забежка, довела до понижаване на вибрациите ви. По 

този начин, като се поддавате на непреодолими пориви, правите жи-

вота си по-труден и пътя си – по-каменист. 

В същото време импулсите във вашето човешко съзнание показ-

ват, че някои негови области се нуждаят от пречистване. Тези им-

пулси стават необходимото средство да научите някакъв важен урок. 

Всъщност никой не може да напредва по тесния път, който води 

към „Небесното Царство“, без да се отдалечи или отклони от него, 

докато старателно не събере плодовете на скритите си пориви. Като 

преживявате всичко, което те трябва да предложат, в крайна сметка 

ще достигнете до ясното разбиране, че това са били фалшиви при-

мамки, които не са си заслужавали болката и огромните усилия при 

връщането ви на духовния път. 

Едва когато дълбоко вкоренените ви импулси са задоволени и ре-

зултатите са отпечатани в съзнанието, ще можете да направите об-

мислен умствен и емоционален избор да живеете на по-високо ду-

ховно ниво. Ако решението ви е категорично и окончателно, предиш-

ните пориви ще бъдат изтрити от съзнанието ви. 

 

Но трябва да ви кажа, че когато направите избор да живеете в по-

високи вибрации, проблемите невинаги приключват. В невежеството 

си за това кое е истинско и кое – фалшиво в по-висшите нива на ду-

ховност, може да се окажете привлечени към различни култове, които 

ще ви отведат по-далече в безкрайната пустош. 

 

Аз, Христос, дойдох чрез тези Писма, за да ви покажа как да из-

бирате най-висшите цели в човешкото си съществуване и истинс-

ката крайна дестинация на земното си пътуване. 

В своите духовни търсения вие сте като хора, на които се подават 

различни красиви и пъстри туристически брошури за удоволствията 

и разкоша на всевъзможни екзотични курорти, където могат да се от-

пуснат и възстановят силите си. Някой духовен учител ви предлага 

примамливо пътешествие към конкретна цел – разрешаването на ум-

ствен/емоционален проблем, друг ви дава различна цел и различен 

път, който да следвате. Всеки един от тях предлага облекчение на ня-

каква човешка болка и страдание, които в миналото самият той е пре-

живял и преодолял, като в крайна сметка е намерил облекчение по 

свой собствен, уникален начин. 
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Без съмнение всички тези учители имат някакво ценно пос-

лание за хората, които са объркани от проблемите в живота си и 

не знаят как да потърсят помощ и утеха в трудното си ежедневие. 

Но аз идвам при вас от най-висшето ниво на всемирно същес-

твуване чрез посредничеството на внимателно пречистен и наси-

тен с духовен живот ум, посветен на делото да предаде това пос-

лание на всички, които са готови да го получат. Дойдох при вас, 

за да ви покажа кои сте в действителност в дълбините на своята 

индивидуалност… и кои, и какви можете да станете. 

Също толкова важно: дойдох при вас, за да ви покажа средс-

твата, чрез които можете да постигнете прехода от човешкото 

съзнание към по-висшите измерения на духовното. 

Когато бях на Земята, казвах: „Аз съм Истината, 

     Пътят 

     и Животът.“ 

И такъв бях – и съм. 

В тези Писма ви давам  Истината, 

показвам ви   Пътя, 

за да постигнете   Изобилен Живот. 

 

Да се нуждаете от външен фактор като духовна „патерица“, озна-

чава, че душата ви отслабва, затова, ако се осланяте дори на мен, 

трябва да го приемете само като временна мярка. Ето защо полагам 

всички усилия (чрез своя Писар), за да ви помогна да разберете, че 

вашата истинска подкрепа и опора, „ИЗТОЧНИКЪТ НА ЖИВОТА 

И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА“, произлизат директно от всемогъщото 

измерение на Всемирното Съзнание в равновесие. 

 

Дойдох при ВАС – при вас, които четете това Писмо, – за да ВИ 

помогна да намерите по-изобилен ЖИВОТ и онова, което нарекох 

„Небесно Царство ”, когато бях на Земята. 

Какво означава това от човешка гледна точка? Какво имам пред-

вид с „по-изобилен Живот“? За мен е по-лесно да го обясня сега, 

през 2001-ва, отколкото беше през година 1-ва, макар да знам, че на 

много хора, чиито вътрешни духовни възприятия все още не са отво-

рени, ще им се стори нереално. 

Затова, за да ви помогна да го проумеете, трябва да ви напомня и 

да ви помоля да разберете напълно, че вие не сте тела, притежаващи 

съзнание, вие сте: 
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Божествено Съзнание, индивидуализирано в отделни „съзна-

телни същества“ и проявено на Земята посредством електри-

чески частици, привлечени и свързани в елементи, за да ви дадат 

видима форма на живот според фундаментален физически модел. 

 

За да разберете Истината за Съществуването и произхода на 

своята физика, трябва да полагате ежедневни усилия да се освобо-

дите от ограничените си земни възприятия, че тялото е създадено, 

заченато и се развива изцяло – и само – според неизменни фи-

зични/научни закони. 

Вместо да поддържате старите, ограничени човешки вярвания, 

трябва всеки ден да се стараете да развивате силна и ясна представа, 

че вашата „лична реалност“ – душата – произлиза директно от Все-

общата Реалност – ИЗТОЧНИКА на ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ. 

Физическото ви тяло също черпи Живот от Всеобщата Реалност, 

но се влияе и от първоначалното ниво на „честотите на вибрации на 

съзнанието“, на които е било заченато. С течение на годините то се 

свива и капсулира все по-силно от магнитно-емоционалните импулси 

„свързване-отхвърляне“, които контролират човешкото съзнание. 

Какво имам предвид?  

Това, което ще ви кажа, ще има огромни последици за бъдещето на 

човечеството, ако вие, които сте способни да го направите, положите 

всички усилия да го разберете. Всъщност начинът, по който гледате на 

моите Писма, ще определи хода на предстоящия ви живот. Те ще озна-

чават за вас разликата между това да останете затънали в сегашните па-

раметри на вибрационните си честоти или постепенно да се придви-

жите напред към по-високи нива на съзнание и да създавате деца, които 

ще се възползват от прилагането на знанията, които ще ви дам. 

Когато бях на Земята, многократно повтарях, но никога не 

беше разбрано: „Роденото от плътта е плът, роденото от Духа е 

дух.“ Имах предвид, че някои хора имат естествена способност да 

се връщат към първоначалните вибрации на духовно-емоцио-

нално съзнание, в които са били заченати. Години по-късно може 

да се преродят, да поемат ново духовно-умствено осъзнаване в съ-

щите честоти и после да живеят, да се развиват и да функциони-

рат от това ниво. Първоначалните честоти на духовно-емоцио-

налното съзнание при зачеване ще станат платформата на ду-

ховното пътуване на детето.  

За тези, които са заченати само с „плътски похотливи жела-

ния“, ще се окаже много трудно да възприемат каквато и да било 
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„истина“ извън доказателствата на зрението, слуха, обонянието 

и осезанието си. 

Ако се съмнявате в думите ми, спрете за момент и помислете 

за неизменния принцип на съществуване: ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ 

е видимо проявено СЪЗНАНИЕ. Всяко същество мисли и действа 

единствено от това ниво на духовно или егоистично съзнание, в 

което живее. 

 

Още преди да се извърши зачатието, спермата е пропита с общото 

съзнание на мъжа, бъдещия баща, а яйцеклетката – с общото съзнание 

на жената, бъдещата майка. По време на половия контакт в умствено-

емоционалното съзнание и на двамата протичат промени. Те може да 

усетят задълбочаване на любовта, грижата и порива да изразят своя 

копнеж за по-голяма близост и хармония на духа – това е истинско 

духовно и физическо единение. И обратното – ако желанието им да 

се свържат се превърне в още по-силен стремеж към самозадоволя-

ване, тази дейност на егото ще „пожъне” само реакции на егото. 

Затова, независимо какво е състоянието на съзнанието на участ-

ниците в акта на единение, тяхното желание да достигнат кулмина-

ционната точка подтиква и задвижва органите в телата им да действат 

в ритъм, като произвеждат психическа/физическа енергия, която пос-

тепенно се издига в мозъка, създавайки все по-висока и по-висока 

скорост на вибрациите. Накрая достигат до върховно опиянение и 

наслада, избухвайки в моментен екстаз и възхитително доволство, 

след което се отпускат и постепенно се връщат към земните честоти. 

В самия момент на екстаз човешкото съзнание се издига, за да се 

докосне до Божествената Жизнена Сила, която възпламенява спер-

мата в мъжа и яйцеклетката в жената. Зачатие може и да не се осъ-

ществи и те се връщат към нормалното си състояние. Но ако протича 

оплождане, сперматозоидът прониква в яйцеклетката и те се сливат 

духовно и физически в най-високите вибрации на Божествения Жи-

вот. Те също се издигат в свой собствен момент на равновесие и ра-

дост да бъдат едно цяло едновременно в самия Божествен Живот и 

в общото човешко съзнание на бащата и майката. 

Този момент на „сливане на съзнанията“ протича в най-вис-

шето измерение на Божественото и е изпълнен с невъобразима ра-

дост и наслада, защото двата елемента на мъжа и жената отново са 

свързани и обединени в равновесие, за да се превърнат в едно цяло и 

да заченат дете. Този момент пресъздава и връщането ви към възхи-

тителния и неизразим екстаз на Божественото Съзнание във Все-

мирно Равновесие. 
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По време на сексуален контакт, който е подтикнат от чиста, 

сърдечна любов между партньорите, единеното човешко съзна-

ние се издига във все по-високи и по-високи нива на „вибраци-

онни честоти на съзнанието“, докато не се влее в честотите на Бо-

жествената Интелигентност/Любов. Дете, заченато при такива 

обстоятелства, е родено от духа. 

Мъжът и жената знаят кога наистина се обичат и пристъпват един 

към друг с чиста нежност и любов, защото само тогава сношението е 

момент на единение на ума, емоциите и тялото и после остава задълго 

в съзнанието им, което прави раздялата им трудна. Така се наслажда-

ват на съвършена красота, всеобхватна хармония и възраждане на 

емоционалната си любов, без да могат да се наситят. Тези мъже и 

жени са свързани от Божественото Съзнание. 

 

За съжаление, тяхното лично ЕГО-СЪЗНАНИЕ в крайна сметка 

може да оскверни обичта, която са изпитвали един към друг, и посте-

пенно да я измести до голяма степен, оставяйки ги разделени и сами, 

тъжни и емоционално/физически слаби, учудени защо толкова красиво, 

възвишено състояние на любов някога би могло да повехне и умре. 

 

Тези Писма могат да бъдат средството, с което партньорите да 

преодолеят подбудите на егото си и да преоткрият предишната си лю-

бов дори на още по-високо и по-духовно ниво. Така ще станат по-

единени от всякога. Това може – или не – да ги свърже в ново сексу-

ално привличане, надхвърлящо всяко друго, в зависимост от състоя-

нието на съзнанието им – дали са успели да превъзмогнат желанието 

си за обикновено сливане на телата. 

Физическо единение с каквато и да било емоция, различна от лю-

бовта, води само до „плът, проникваща в плътта“ и не е нищо повече 

от получаване и даване на земни, често отрицателни честоти на вибра-

ции, които създават поколение с подобно съзнание. Дори и да не бъде 

заченато дете, такъв сексуален контакт е пагубен и за двамата, тъй като 

телата им обменят и усвояват енергията на съзнанието на другия и ако 

тя е негативна, враждебна или критична, може да им навреди. Не заб-

равяйте, че „енергията на съзнанието“ е съставена от електромагне-

тизма на „Интелигентността Баща“ и „Любовта Майка“. 

Сексуалните партньори обменят от същата енергия, от която 

са формирани умствено-електрическите и емоционално-магнит-

ните полета на тялото, а всичко това е съзнание. Ето защо, когато 

в телесните течности и умствено-емоционалните мисли и нагласи 

протича обмен и усвояване на енергии на съзнание, всеки един от 
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вас влияе на умственото, емоционалното и физическото състоя-

ние на другия. 

 

За да бъде здравословно и животворно, сношението трябва да 

протича само с истинска сърдечна любов, когато благото на оби-

чания човек е по-важно от собственото. 

Сексът никога не трябва да бъде използван за лекуване на 

емоционални рани или раздори. 

След разногласия и гняв половият контакт може да бъде радостен 

акт единствено когато партньорите искрено са се опростили, когато са 

възстановили и обновили любовта си напълно. Но никога не трябва да 

прикрива болката и да създава фалшиво усещане за емоционална от-

зивчивост у другия. Тогава без съмнение ще им даде временно чувство 

на благополучие и добронамереност, тъй като енергиите им ще бъдат 

издигнати до по-високи честоти на вибрации, но ЗА ЛИЧНИТЕ ИМ 

СЪЗНАНИЯ ТОВА Е САМО МИМОЛЕТНО ОБЛЕКЧЕНИЕ. 

Когато партньорите пристъпят един към друг, но все още носят в 

себе си скрита неприязън или критични, обидни мисли за другия, тези 

форми на негативно съзнание ще се предадат в електромагнитните 

му полета и ще му създадат усещане за вътрешно безпокойство, с ко-

ето той няма да е напълно наясно. Малко по малко връзката им ще се 

разпадне, без никой от тях да подозира. Затова физическото прив-

личане помежду им намалява и умира, разрушено от скрити не-

гативни и критични мисли и чувства, които постепенно, но дъл-

боко засягат тяхното същество на всяко ниво. И тъй като често-

тите на вибрации падат, партньорите ще се окажат отново въвлечени 

в емоциите, които по-рано са ги тласкали към спорове, и следова-

телно ден след ден проблемите им ще се повтарят. 

Когато хората използват секса като панацея, той предизвиква чув-

ство на неудовлетворение и разочарование, което води до загуба на 

взаимно уважение и обич. Затова е много важно да разберат, че бит-

ките и кавгите възникват от скритите подбуди на собственото им его-

съзнание, които поемат контрол над чувствата им на любов. Тези под-

буди трябва да бъдат излекувани, преди двойките да могат да достиг-

нат до ново ниво на взаимно разбирателство, грижа и неизменна обич. 

Не само това – състоянието на съзнанието на всеки партньор в 

крайна сметка влияе на средата и условията му на живот, на успеха 

или неуспеха му в ежедневието. Също така се отразява и на децата, 

защото създава или сплотена атмосфера със здравословни умствено-

емоционални модели, или нефункциониращо семейство, в което ни-

кой не е истински обичан или приеман от другите. 
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Истината е, че успешната или неблагоприятната среда в дома 

възниква изцяло от вродените характери на неговите членове и от 

начина, по който изпълняват ежедневните си роли. Но искам да 

помислите за нефункциониращото семейство, което се разпада – 

взаимоотношенията и сексуалното съжителство приключват, ро-

дителите се отдалечават един от друг и започват напълно нов жи-

вот, защото са успели да се измъкнат от опасното или критично 

съзнание, усвоено по време на сексуалните контакти. Ако е доста-

тъчно силен, всеки един от партньорите открива своята „нова 

същност”, създава нова среда и продължава към нови успехи. 

А двойките, които наистина се обичат, заедно обмислят нуж-

дите си, равностойно дават и получават, предлагат емоционална 

подкрепа, когато е необходимо, или любещо мнение (не съвет), 

ако бъде поискано, ще установят, че семейството е сплотено от 

взаимно усвоените динамични енергии на съзнание. 

 

Като имате предвид предходното, сега може би разбирате, че 

всички негативни чувства трябва да бъдат напълно преодолени, още 

преди да възобновите сексуалните си отношения. Никога не трябва 

да има недоволство, скрита враждебност, презрение, обида. В една 

връзка, в която дискусията и свободното изразяване се приемат като 

нормални, партньорите трябва да се въздържат от интимни контакти, 

докато не изградят мощна вътрешна сила от отзивчива любов и съз-

нанието и на двамата не влезе в състояние на чисто равновесие. 

Що се отнася до изнасилването, то е най-отвратителният акт 

срещу друг човек. Той възниква от изключително изкривено и 

извратено его-съзнание, което в някакъв бъдещ момент ще прив-

лече към себе си собствената си справедлива отплата. Такива 

хора са с толкова ниски и тежки честоти на вибрации, че са раз-

рушителни за самите себе си. 

В миналото обществото непрекъснато е било поучавано и засип-

вано с проповеди. В западните държави Десетте Божии Заповеди са 

били основателно представяни като истинските основи на една циви-

лизована и хуманна култура, възпитаваща самоконтрол и приемлива 

за всички религии по света. Днес, с укрепване на его-съзнанието за-

ради влиянието на развлекателната индустрия и медиите, неговите 

страсти са поели контрол. 

Трябва също да разберете и да приемете, че енергиите на съзна-

нието са толкова реални и активни, колкото са енергиите на топлината 

и звука. Точно както звуковите вълни могат да проникнат в определени 
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вещества, така и енергиите на съзнанието на един човек могат да зара-

зят като вирус ума на някой друг със своите брутални наклонности. 

В ума на другия може и да не се изразят по абсолютно същия начин 

както при изнасилвача, но бъдете сигурни, че тези енергии внушават 

нова идея или ново чувство в някое невинно същество. Вашите учени 

не са готови да повярват в телепатията, но тя е факт от живота, макар 

че притъпената съзнателна дейност може да е толкова егоцентрична, 

та да не разпознае новите импулси, възникнали в нечий ум. 

Няма да говоря повече по въпроса, освен да предупредя тези, ко-

ито са на високи позиции в църквата, съда и правителството и не из-

пълняват задълженията си към хората в настоящите критични вре-

мена. В крайна сметка, докато вършат земните си дела, те ще усетят 

огромната липса на морал в своите действия. Ще почувстват как от-

печатъка, който са оставили върху живота на онези, които са ощетили 

и наранили заради моралното си нехайство, рефлектира върху собст-

вения им живот. Защото ВСЯКО действие носи сходни последици. 

 

Вероятно сега ще ви стане ясно защо съвременните сексу-

ални тенденции създават най-ужасяващите условия по света. 

 

И за да разберете напълно за какво говоря, искам да направите 

усилие да си ПРЕДСТАВИТЕ и да ОСЪЗНАЕТЕ, че Естеството на 

Божественото Съзнание във Всемирно Равновесие е безгранична 

Сила, тъй като равновесието и хармонията произтичат от еднак-

вото взаимно ограничаване между всемирните импулси на: 

мъжествеността и женствеността, 

   интелигентността и любовта, 

волята да получат преживявания и волята да останат в покой, 

   копнежа да бъдат активни и копнежа да се сдържат  

      и да запазят статуквото, 

         за да създават връзки и стабилност. 

Както обясних в Писмо 4, тези първични ИМПУЛСИ са „Ре-

алността”, която е дала живот, форма, облик и същество на всички 

видими неща. 

Това измерение е състояние на красота, радост, хармония, 

възторжен екстаз, благоговение, интелигентност, любов. То е 

всичко, което Земята може да даде, но в мащаб, който е извън 

най-смелите ви представи. 

Опитайте се да осъзнаете смисъла на предходните два абзаца. 

Ако го разберете и го приемете за свое собствено убеждение, това ще 
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промени цялата ви представа за вашия Божествен произход и за са-

мото съществуване. В горните абзаци ви описах естеството и същ-

ността на ЖИВОТА, който се задейства в спермата и яйцеклетката, 

когато те са обединени, за да дадат форма на дете. 

Това е вашата истина и реалност, вашата душа и психика, 

най-дълбокото състояние на вашето същество. И вие инстинк-

тивно го знаете. 

Бебето е въплъщение на радост, защото радостта, която изра-

зява, докато развива съзнание за отношенията и средата си, про-

излиза от дълбокия кладенец на Божествения ЖИВОТ, който го 

е изградил клетка по клетка до сегашната му форма според гене-

тичните инструкции. 

 

Каква е разликата между душата и психиката? Сега ще обясня 

различията, които вашите психолози може да оспорят, но все пак 

това е истината. 

Душата е „Божествен Пламък” – метафора, която описва същ-

ността на Божествения Живот, вложен във всяко индивидуално съ-

щество в момента на зачеване. ЖИЗНЕНАТА СИЛА приема инди-

видуална форма и освобождава енергията на „електрическата сила на 

дейността” и магнитните импулси „свързване-отхвърляне”, за да се 

впусне в сложната задача да изгради тяло. Затова в сърцевината на 

вашето същество е 

душата ви – Божествената Реалност, 

която е Божествена Интелигентност/Любов, мощен Божествен 

Импулс да създава, отглежда, храни, обгрижва, лекува, закриля, 

задоволява всяка потребност в система от съвършен закон и ред. 

Това е Реалността, която е вашата душа. 

Ето защо, когато преодолеете подбудите на егото си и пока-

ните ДУШАТА да завладее мислите и чувствата ви, ще бъдете 

подтиквани да изразявате Божествените Импулси, описани по-

горе. Ще бъдете обладани единствено от желанието да насърча-

вате най-висшето добро на всички живи същества и на цялата 

Вселена. Ще се превърнете в истински пратеник на Божественото 

Съзнание, който проявява всички Негови качества. 

 

До момента на повторно единение на душата с Божественото 

психиката заема най-дълбоките кътчета на вашето човешко съзна-

ние и черпи своите възприятия от душата. Психиката е скритият във 

вас инстинкт, който отличава добро от зло. 
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Егото също се формира в момента на зачеване и започва да се до-

лавя още докато бебето расте. То е основата на вашата човешка при-

рода, която ви дава индивидуалност, прави ви уникални и различни от 

всички останали. Егото е енергията на вашето човешко съзнание. 

За да съхрани индивидуалността ви, то трябва да ви предпази от 

всякакви външни атаки и да ви даде каквото ви е нужно, за да ви по-

могне да се развивате и просперирате, да израствате и да бъдете щас-

тливи. Това е Божествена разпоредба, към която не трябва да се от-

насяте с презрение. 

 

Егото е „най-важното” и така необходимо ядро на съзнанието за 

съзидание, развитие и растеж. То е направлявано изключително от 

електрическия поток на активно съзнание – този динамичен импулс, 

който е видим във всички живи същества, дори в растенията, когато 

насочват листата си, за да уловят слънчевите лъчи по най-добрия въз-

можен начин. Това движение е породено в динамичното електрическо 

и емоционалното магнитно поле на „желанието за свързване” в съзна-

нието на растението, за да му даде възможност да расте и да се наслаж-

дава на топлината на слънцето. Егото във всяко живо същество е мес-

тообитание единствено на „земното съзнание” и по никакъв начин не 

прилича по форма или структура на Божествената Реалност, която 

представлява душата. Подбудите, поривите, насочени единствено към 

получаване на това, което егото иска, за да осигури на индивидуал-

ността щастие, закрила от нападения, оцеляване, дори и да се наложи 

да стъпче други същества или видове, за да постигне целите си, при-

надлежат само на земното измерение. Тази его-сила действа във всяко 

живо творение – от най-малката амеба до най-могъщия крал. 

Бихте могли да наречете Егото „Защитникът и Диктаторът на 

живата Вселена”. 

Именно този аспект обърква повечето хора във вашия съвре-

менен свят, когато обмислят въпроса дали „Бог” наистина съ-

ществува. Те долавят дейностите на различните видове, задвиж-

вани от тяхното его-съзнание; виждат как едно същество се 

храни с друго, за да оцелее, и решават, че това „зверство“ трябва 

да е дело на твореца. 

Тогава как е възможно Творецът да бъде „Бог на Любовта”? 

Това е едно от недоразуменията и вярванията, които бих ис-

кал да изкореня. Моята цел е хората да осъзнаят, че в сърцевината 

и основата на всичко във Вселената е Божествената Жизнена Сила, 

която вдъхновява и диша чрез цялото творение. 
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Тя е скритото, но мощно Равновесие, от което всички неща са 

приели същество, форма и облик. 

Тя е „пространството на учените”, в което протича „Движението 

и Свързването на Електрическите Частици”. 

Тя е едновременно непроницаемата и завинаги непознаваема 

„основа на съществуване”, скритият Източник на всецялата субстан-

ция на всяко нещо във Вселената. 

 

Егото е инструментът на Божественото Съзидание, с който 

произвежда индивидуалност от ЕДИНСТВОТО НА СВОЕТО 

СОБСТВЕНО СЪЩЕСТВУВАНЕ. 

 

Това, което ще кажа, ще бъде горещо оспорвано от вашите учени, 

но все пак ще се обърна към душите на „земните” същества, чийто 

интелект е достатъчно развит, за да обсъждат, предприемат действия 

и дори само с частично разбиране, да реагират интуитивно и интели-

гентно на всичко, което се случва около тях. Тези същества от всички 

по-напреднали видове са гениите на своя род. 

Не съдете за вътрешното развитие на нито един вид, човешки или 

не, по външните физически тела на неговите представители, защото 

всички те са индивидуализирани от един и същи Божествен Живот. 

Чрез своите все по-духовни умственo-емоционални полета някои 

психики са способни да надникнат през его-съзнанието и да се заемат 

с добронамерени, грижовни дела, които могат да възникнат единст-

вено от поривите на душата, извлечена от Божествената Реалност. 

Затова трябва да се засвидетелства най-голямо уважение и внимание 

към всички живи същества. 

Когато видът е еволюирал до този етап, в който е способен да 

формулира ясни мисли и идеи и да ги изразява със звукове и думи; 

когато чрез духовното си развитие психиката може да пробие его-

съзнанието, тогава тя започва да се пита: „Това ли е всичко за същес-

твуването? Какви са целите на животa?” и т. н. 

Щом това се случи, душата започва да внушава на психиката неот-

ложната нужда да достигне до Източника на своето Същество, за който 

инстинктивно знае, че съществува и е нейният истински дом и вечно 

местообитание. Тогава психиката вече може да почувства скрития, но 

постоянен копнеж на душата за повторно единение с нейния Източник. 

Ако има хора, които никога не достигат до този жизненоважен 

етап от развитието си, то е защото умствено-емоционалните процеси 

в тяхното его са силно ориентирани към прилагането на интелекта и 

логиката. И докато другите се питат: „Как е възникнал животът? Има 
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ли Бог? Как е замислена и създадена такава прекрасна Вселена?”, 

егото на нетърсещите и невярващите съзнава само своето собствено 

всемогъщество и се заема да опровергае идеята, че съществува ня-

какво по-висше измерение, от което Земята може да е приела форма. 

Егото им спори с гласа на душата, предаван чрез психиката, и с всеки 

довод се вкопава все по-дълбоко във възприятията на материалния и 

видимия свят, които са неговата единствена сигурност. 

Така душата остава пленена в умствено-емоционалните електро-

магнитни окови на егото, а човешкият ум – убеден, че тя не същест-

вува и земното измерение и физическата жизнена сила са единстве-

ните реалности. 

Когато такива умове са решени да отхвърлят всеки вдъхновяващ 

шепот на психиката/душата, телата страдат от леки неразположения, 

взаимоотношенията са обтегнати, животът като цяло е напрегнат, може 

да последва заболяване. Това е така, защото черпят само от ограниче-

ните енергийни ресурси, извлечени от храната, която слагат в устата си, 

но те произлизат от химичен процес, а не от Източника на целия Живот. 

Макар първоначално да сте извлекли своето същество от Божес-

твената Реалност, също така набавяте физическа енергия от храната 

и храносмилателните процеси, които произвеждат ензими, за да я раз-

градят до използваем вид, поддържащ всички клетки в организма и 

мозъка ви. Това е животът на тялото. 

Много хора живеят и умират, като черпят енергия единствено и 

само от физическите процеси. Видът и количеството на тази енергия 

е силно повлияна от умствено-електрическите и емоционално-маг-

нитните полета, които заобикалят всяко същество – от амебата до 

слона и човека. Те представляват съчетание от личните излъчвания 

на Жизнена Сила на душата и личните излъчвания на „съзна-

ние/осъзнаване” от умствено-електрическата динамична активност и 

емоционално-магнитните импулси „свързване-отхвърляне“ на инди-

видуалното същество. Тези електрически/магнитни полета са дъл-

боко засегнати от всички мисли и чувства, които минават през ума и 

емоциите му, и на свой ред дават огромно отражение върху физичес-

ките процеси в тялото – подобряват или влошават здравето му, спо-

ред състоянието на личното му съзнание – дали е в хармония с излъч-

ванията на Жизнената Сила на Божествената Интелигентност/Лю-

бов или е в конфликт с тях заради егоистичните си подбуди. 

Едно нещастно същество залинява и умира. Едно щастливо 

същество процъфтява. Това е основен факт от съществуването. В 

крайна сметка всяко живо творение се храни със своето собствено 

вътрешно състояние на удовлетворение или неудовлетворение. 
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Можете да видите истината в тези думи във физическото и съз-

нателното развитие на бебето. Удовлетвореното и щастливо дете про-

цъфтява, лесно се разсмива, изпълнено е с радост. Контактът с лю-

бяща майка, нейните излъчвания на обич и удовлетворение, подобря-

ват неговото благосъстояние и подхранват излъчванията на собстве-

ното му съзнание, които от своя страна укрепват мъничкото тяло. 

Докато детето расте, неговата развиваща се личност започва да 

„оцветява“ излъчванията на душата му със светла или тъмна съзна-

телна сила, която или укрепва, или влошава здравето му. 

Хората със силни психични усещания могат да видят, че когато 

енергията на човек или животно се изчерпва, електромагнитните по-

лета потъмняват, макар в момента да не чувства физическо неразпо-

ложение. Може да минат ден-два, преди тялото да започне да проя-

вява загубата на енергия на съзнание под някаква форма на изтоще-

ние или болест. 

На Земята има хора, които са разработили оборудване за запис-

ване на такива феномени и в следващите години това ще бъде признат 

метод за диагностика и лечение на предстоящи заболявания. Нещо 

повече, с развитието на технологиите на духовно-научното познание, 

умствено-емоционалното състояние, което предизвиква физи-

ческо изчерпване, най-напред ще се разкрива точно под хипноза, 

честотите на вибрации на различните части на тялото ще се за-

писват по електронен път, ще се отразяват на екрани и след това 

ще се изследват. Процесът ще включва промените в цветовете, 

защото всеки модел на съзнание първо се проявява както във 

вибрационни честоти, така и в цветове. Като се сравнят умст-

вено-емоционалните честоти с честотите на различните части на 

тялото, ще се определя органът, чиято енергия е изчерпана, и ум-

ствено-емоционалната причина за това.  

Психиатрите вече няма да се ровят в минали преживявания, 

да изследват, класифицират и правят заключения за вероятния 

произход или причини за тези умствени/емоционални/физически 

смущения, след което да предлагат човешки обяснения, за да мо-

гат да бъдат преодолени.  

Истината за духовното състояние на „вътрешния човек“7 ще 

се определя ясно  и ще бъде сигурна основа за необходимите ду-

ховни указания и медитативна, умствена работа, която трябва да 

се свърши, за да се даде възможност на болния да възстанови 

                                                 
7 Вътрешен човек – в Библията понятията „вътрешен човек” и „външен човек” оли-

цетворяват неговите два аспекта: душа и тяло. 
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здравето и жизнеността си, да задълбочи способността си за безус-

ловна любов, да получи нови перспективи и цели. 

Естествено, вече няма да се използват лекарства, с цел да се по-

вишават излъчванията на съзнанието на страдащите, тъй като причи-

ната за всяко заболяване е изчерпването на Божествения Живот – 

енергията на душата. Те ще бъдат научени как целенасочено и сис-

тематично да издигат честотите на вибрации на засегнатата част на 

тялото и как да се справят с личните обстоятелства, които предизвик-

ват психическо неразположение и изчерпват енергията на душата. 

Болните ще бъдат сериозно подпомагани и от притока на Божес-

твена енергия от ръцете на онези, които са истински проводници на 

чист духовен живот. С тези възстановяващи процедури, с новите въз-

приятия и контрола над его-подбудите, физическото състояние ще 

бъде пречиствано бързо, в рамките на дни, ако не и незабавно. 

Въпреки това можете сами да се заемете със своето собствено 

изцеление, като четете моите Писма и обърнете изключително го-

лямо внимание на инструкциите, свързани с Божествената Реал-

ност, която задвижва цялото съществуване, на правилния начин да 

се настройвате към Нея и да привличате Божествения Живот в оз-

дравителния процес. 

Когато започнете да черпите Живот от Божествената Реалност 

чрез духовните си търсения, въпроси, четене, медитации и молитви, 

вече пробуждате психиката си от нейния затворен, ръководен от его-

съзнанието земен сън; привличате в ума и емоциите си Нейното ес-

тество, което се предава и в електромагнитните полета около вас. И 

тъй като електромагнитните ви полета се захранват от силата, която 

черпите от Божествената Реалност, вашата собствена сила укрепва, 

връща се в тялото ви и всеки орган става все по-здрав, смущенията 

постепенно отшумяват. Жизненоважно е да помните тези физи-

чески/електромагнитни процеси в полетата около вас, защото знани-

ето едновременно ще вдъхнови и насърчи ежедневните ви медитации 

и хармонизиране с Божествената Реалност. 

Ако вашите искрени търсения и медитации са насочени към ИС-

ТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО, а не към някаква земна рели-

гиозна форма на вяра, повърхностна, фалшива „духовност” или към 

някакви материални обекти, за които смятате, че притежават „сили”, 

ще установите, че собственото ви естество постепенно се променя и 

започвате да осъзнавате нуждите на другите и различията помежду 

си както никога преди. Ставате по-състрадателни, по-разбиращи, по-

грижовни, съпричастни и благородни. Всъщност характеристиките 
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на Божествения Живот на душата ви вече започват да контролират 

вашите естествени его-подбуди за удовлетворение и самозащита. 

Искам да ви предупредя, че тогава ще навлезете в нов и труден 

период – времена на конфликти между егото, което обикновено нас-

тоява неговите „искания” да бъдат изпълнени, може би за сметка на 

другите, и психиката-душа, която започва да осъзнава, че „любовта е 

законът”, а правата на всички хора трябва да бъдат балансирани със 

собствените – тези на егото. И тъй като психиката попива в съзнани-

ето си все повече и повече от душата – Божествената Реалност, ста-

рите его-подбуди започват да отпускат хватката си и ежедневните 

вътрешни противоречия стават още по-интензивни. 

Психиката-душа, която вече работи чрез ума и сърцето, открива, 

че постига баланс между потребностите на другите и валидността на 

своите собствени нужди, но се натоварва и уморява от безкрайната 

вътрешна борба на съмнения и самоосъждане. 

Достигането до този етап на възприятие показва, че влиянието на 

човешкото съзнание отслабва до такава степен, че душата се приб-

лижава и отново се обединява с Божествената Реалност. С посред-

ничеството на психиката тя признава, че обича БОЖЕСТВЕНАТА 

ЛЮБОВ – Божествена Реалност – повече от всичко земно и копнее 

за пълно единение с ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО. 

 

Накрая Психиката предава подбудите на его-съзнанието на Бо-

жествената Реалност и моли да ѝ бъде позволено да се откаже от 

„егото“, да преживее смъртта на човешката природа. Това се случва, 

когато хората наистина достигнат апогея на своя духовен живот и 

обикновено се нуждаят от учител, който да ги насочва в процеса. 

„Смъртта на човешката природа” никога не трябва да се 

предприема като средство да се постигне по-голямо духовно проз-

рение. Тя е много опасна и няма да доведе до по-успешен духовен 

или земен живот, а ще бъде изключително разрушителна за пси-

хиката и егото, ако подходящият момент не е настъпил. Това 

ще възпрепятства целия процес на душевно-психическо-его-физи-

ческо развитие. 

Никой не трябва да подхранва такива мисли, за да напредне 

в духовните си възприятия и истината. Този акт на „сила на во-

лята” ще бъде самоунищожителен, тъй като е изцяло породен от 

подбудите на егото за по-голяма духовна значимост. 

Когато овладяването на егото се случи в точния момент и по пра-

вилния начин, душата – с посредничеството на психиката – е до голяма 

степен свободна да общува директно с Божествената Реалност, тъй 
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като постоянното бърборене на „его-съзнанието” е стихнало. Притега-

телната сила на материалността вече не е от съществено значение, его-

центричните амбиции избледняват, желанията за лични притежания 

изчезват. В ума цари покой. Душата, която сега ясно говори чрез пси-

хиката, копнее да извисява и подхранва, да образова и подпомага раз-

витието на другите души, да се грижи за тях с разбиране и нежност, но 

без никакво желание за отплата или себевъзвеличаване. И тъй като е 

привлечена във все по-близък контакт и синхрон с Божествената Ре-

алност, нейната единствена земна цел е да се отнася към всеки човек 

със същата загриженост и внимание, от които самата тя се нуждае, за 

да процъфтява и постига удовлетворение. Даването става толкова 

лесно, колкото и дишането – да работите със и за другите хора за на-

сърчаване на тяхното най-висше добро в крайна сметка се превръща в 

привилегия. Това е Божествената Любов в действие. 

Но в Божествената Реалност няма настроения. 

Намерението зад индивидуализацията е да се даде възможност на 

самата Божествена Реалност да преживява Своето собствено Ес-

тество – съзидателност, радост и лично удовлетворение. 

Ето защо, когато бях на Земята, съвсем ясно разграничавах даване 

и получаване с думите: „Постъпвайте с другите така, както искате те 

да постъпват с вас.” Това изказване беше ориентир за поведение и лю-

бещо предупреждение, че каквото посеете, това и ще пожънете. Ако се 

придържате към него, можете да бъдете сигурни, че действате само от 

позицията на любовта. В случай че другите не правят за вас това, което 

бихте искали да направят, тогава живейте на принципа „проба-

грешка”. В случай че сте предприели положителна стъпка, за да извър-

шите някакъв акт на истинска любов и той бъде отхвърлен, поне сте си 

дали възможност да разберете кое би било по-добре оценено в бъдеще. 

Така израствате в делата, породени от любов. 

Казвах също: „Обичай ближния, както обичаш себе си.” Това оз-

начава, че трябва да сте загрижени за комфорта на другите колкото и 

за своя собствен. Означава също, че това, което им пожелавате, 

ще се радвате да пожелаете и на себе си. 

Означава, че трябва да мислите за хората това, което ще бъ-

дете щастливи те да мислят за вас! 

И означава, че цялото ви съзнание трябва да бъде насочено 

към грижа за другите, независимо как биха могли да ви наранят. 

Всички живеете в джунгла от човешки желания, стремежи, 

слабости, разочарования, гняв и неудовлетворение. Такова раз-

късвано от битки съзнание поражда малодушни и необмислени 

реакции и действия. 
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Затова проявявайте разбиране към слабостите, прощавайте гру-

бостта и нека тя се върне в нищото, откъдето е дошла. 

 

Единствената ИСТИНА и РЕАЛНОСТ във вашия живот е Ин-

телигентността и Любовта на Божественото Съзнание. Винаги 

се придържайте неотклонно към това разбиране. 

 

За да намерите Небесното Царство, където душата е в хармо-

ния с Божествената Реалност, във вашето развитие трябва да дойде 

момент, когато вече не искате да бъдете въвличани в земните възпри-

ятия и съзнанието, което хората обменят помежду си; когато копне-

ете да се оттеглите напълно и да се съсредоточите върху разпростра-

няването на контакта си с Божествената Реалност към другите. Но 

внимавайте да не им налагате собствените си разбирания, независимо 

дали следват духовния път или не. 

В същото време трябва да пазите собственото си спокойствие, 

като не позволявате на хората да се възползват от добрата ви природа; 

да поставяте ясна граница между правилно и грешно, за да предотв-

ратите нахлуването на нечий егоизъм в личното ви пространство, ко-

ето вероятно ще унищожи покоя ви. За да го гарантирате, не е нужно 

вашето его-съзнание отново да поема контрол. Можете да го напра-

вите по мирен начин – дадена ви е интелигентност, за да постигнете 

тази необходима цел с най-висша степен на ЛЮБОВ. Помнете, че 

духовната структура на вибрациите на съзнанието, изградена от ва-

шия контакт с Божествената Реалност и ежедневните ви мисли, 

чувства и начин на живот, трябва да бъде неприкосновена и 

трябва да се погрижите да не бъдете отново уловени в по-ниските 

честоти на чужди мнения и реакции. 

 

През цялото време вашата най-върховна цел на тази планета е да 

насърчавате най-висшето земно и духовно БЛАГО на всяко живо 

същество. Не като слизате на вибрационното ниво на изпадналите 

в нужда, а като постигнете и им предложите мъдростта, която ви е 

довела във вашето светилище, във вашата „Светая светих“ в ума, 

емоциите и условията ви на живот. Направете го само ако някой 

има желание да слуша и приема, в противен случай запазете покоя 

си. Симпатията и състраданието трябва да бъдат разграничени от съп-

ричастността, която ще ви повлече надолу и ще впримчи духовните 

вибрации на съзнанието ви в човешките честоти. Тя вероятно ще съз-

даде конфликти там, където вашето искрено намерение е било само да 
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извисите и лекувате. В такива ситуации я избягвайте, защото тя ще из-

черпи енергията ви и ще провали духовните ви цели. 

Чистата ЛЮБОВ се занимава единствено с извисяване и ду-

ховен напредък, изцеление и достигане до „Небесното Царство”. 

Божествената ЛЮБОВ е топло, състрадателно чувство, заре-

дено предимно с копнежа да помогне на любим човек да расте и 

да създава, да бъде обгрижван и да обгрижва, да бъде изцеляван 

и да изцелява, да бъде обучаван и да обучава, да бъде закрилян и 

да закриля, да удовлетворява нуждите си и нуждите на другите – 

всичко в ясна система от закон и ред. 

Това е БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ (ЗАКОН) в действие. 

 

Когато вашата най-висша цел се превърне в Божествена Цел в 

действие, душата ви поема контрол над егото – ядрото на вашата ин-

дивидуалност. Тогава то става ваш истински закрилник и истински 

пазител на личния ви комфорт, но вече работи изцяло в хармония с 

инструкциите на душата, която черпи своето естество от Божестве-

ната Реалност. 

Повтарям: в Божествената Реалност няма настроения; границите, 

които гарантират закон и ред, не могат да бъдат премахнати, за да се 

задоволят изискванията на егоиста; няма мекушавост и „отстъпле-

ние” пред упорството на другите. 

 

През цялото време помнете, че ВСИЧКИ ХОРА трябва да се ува-

жават помежду си, да зачитат правото си на лично пространство, бе-

зопасност, спокойствие и хармония. Ако възникнат различия, те мо-

гат да бъдат преодолени с взаимен респект. Колкото повече се разви-

вате духовно, толкова по-силно ще почитате и най-висшите, и най-

нисшите социални слоеве и ще ги смятате за равни – не „пред Бога”, 

както се изразявате, а в собствените ви одухотворени възприятия 

за фундаменталното равенство на душите на всички същества. 

Уважението и БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ „вървят ръка за 

ръка”. Истинската ЛЮБОВ е силен респект към любимия. А когато 

има респект между двама души, това често води до най-висша форма 

на ЛЮБОВ. 

Ако ви се е сторило трудно да приемете това Писмо, помнете, че 

човешкият ум е ограничен в разбирането си на измеренията из-

вън земното ниво. Не позволявайте на мотивите на егото си да 

възпират пътуването на душата ви. 
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В следващото си Писмо ще разгърна темата за БОЖЕСТВЕНАТА 

ЛЮБОВ и ще обясня подробно себичността на егото, като ви покажа 

точно как магнитните емоции контролират мислите, чувствата и жи-

вота ви в момента. Ще очертая стъпките, с които ще можете да ги пре-

одолеете и в крайна сметка – да ги изхвърлите от съзнанието си. 

Моята цел е да ви водя по пътя на себепознанието и духовното 

развитие, за да можете да влезете в Светлината веднага, докато сте 

на Земята, а не едва когато преминете в следващото измерение. 

В момента водите мрачно, обременено съществуване, вместо съз-

нателно да влезете и живеете в „Божественото Съзнание” и да МУ 

позволите да насища и радва мислите и преживяванията ви. 

 

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 вашия портал към 

собственото ви просветление и собственото ви издигане в Хрис-

товото Съзнание. 
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Писмо 8 

Дойдох отново при вас, за да говоря за 

ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО. 

ИСТИНАТА за вашето СЪЩЕСТВО е следната: ВИЕ, които 

вярвате само в материалния свят, живеете изцяло в земното ог-

раничено измерение, а то е ниво на проявленията на вашите соб-

ствени вярвания. 

 

Хората, чиито възприятия и съществуване са се извисили в чес-

тотите на вибрации, за да се слеят с духовните, могат да усетят, че 

живеят в две измерения. Те са напълно наясно с тази истина, прилагат 

я в ежедневието си и се развиват във все по-високи честоти. Вече не 

се обвързват с човешките вярвания. И колкото по-високи са вибраци-

ите на съзнанието им, толкова по-уверени стават, че живеят в една 

безкрайност, в която няма ограничения, и те са единствените, които 

определят границите на това, към което могат да се стремят. 

Хората, чиито възприятия са извисени по този начин, докато все 

още са въплътени в телата си, знаят, че има само едно измерение на 

действително „индивидуално съществуване“ – „Дейността на Божес-

твеното Съзнание”. Също така могат да разберат напълно, че има и 

друго измерение, в което Всемирното Съзнание е в съвършено рав-

новесие и в което никой не може да проникне, защото в това ниво всяка 

индивидуалност ще бъде незабавно разтворена в Единното Същество. 

Когато с разбиране и осъзнаване една душа достигне до най-ви-

соките честоти на вибрации, до Христовото Съзнание, тя може да 

направи преглед на възходящите и низходящите вибрационни изме-

рения спрямо човешкото на Земята. С любов и състрадание ще отк-

рие, че човечеството е уловено в капана на по-ниските честоти на Бо-

жественото Съзнание, скрити в подбудите на Егото, и хората изобщо 

не подозират за Истината за своето същество, идентичността на ду-

шата и земното его. Дори нямат и бегла представа за всеобхватната 

цел зад своето съществуване и мисията, с която в крайна сметка 

трябва да се заемат. 

Задачата на новородената душа е с помощта на своята обвивка – 

Психиката – да получи опитност във всичко, което по-ниските чес-

тоти могат да предложат, и в резултат на умствено-емоционалните 

събития и преживявания, които възникват от мислите и чувствата в 
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такива вибрации, да израсне. Чрез принципа „проба-грешка” тя 

трябва да научи кое състояние на съзнание я прави изключително 

щастлива и кое я обременява с мъка и тъга, които от своя страна при-

чиняват различни физически ограничения. 

Целта на живота на Земята не е да се открият средства за пос-

тоянна радост и блаженство, за които всяка душа копнее, защото 

това би възпрепятствало нейния напредък към по-висши ду-

ховни вибрации. 

В крайна сметка, след много прераждания с „възходи” и „падения”, 

утеха и скръб, психиката ще се пробуди за истината за своето същество 

и ще проумее, че носи в себе си потенциала да черпи прозрение, разби-

ране и знание от Божественото Съзнание, да излъчва към другите Не-

говото естество и да повишава вибрациите си към здраве, благосъсто-

яние, закрила, вътрешно израстване и духовно подхранване. 

 

Както съм казвал и преди, СЪЗНАНИЕТО е ЖИВОТ и ЖИВО-

ТЪТ е СЪЗНАНИЕ. Където има ЖИВОТ, има СЪЗНАНИЕ; къ-

дето има СЪЗНАНИЕ, има ЖИВОТ. ВСИЧКО във вашето съ-

ществуване – светлина, звук, цвят, живи и неживи физични явления 

– се определя от вибрациите на съзнанието. Ако можете да проме-

ните честотите на нещо – звук, цвят, газ, течност, телесен орган, – ще 

промените и външния му вид. 

Ако организмът проявява симптоми на влошено здраве, то е за-

щото обичайните му вибрации са се понижили и ЖИВОТЪТ в него 

се е изчерпал. 

Науката представя Вселената като „материя”, притежаваща съзна-

ние, но истината е, че Вселената е СЪЗНАНИЕ, което е придобило вън-

шен вид на „материя” в резултат на спускането си в по-ниските честоти. 

Това е истинската реалност на съществуването – нищо друго. 

Във вашия живот всичко е въпрос на вибрации. Колкото по-из-

висени са духовните ви възприятия и колкото повече се придържате 

към духовни мисли, толкова по-бързи са честотите на тялото ви; жиз-

неността е повишена и в крайна сметка болестите изчезват. 

Научната общност вярва, че живеете само в човешкото измере-

ние – Слънчевата система и галактиките от звезди; че земният инте-

лект е изцяло продукт на мозъчната дейност и е най-висшата въз-

можна интелигентност за всички времена, развила се в отговор на 

промените в околната среда и климатичните условия. Според науката 

вашите емоции са съвсем истински и валидни; вашите мисли и чувс-

тва са извън всякакво съмнение и са единствената „реалност” на съ-
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ществуване. Нормалността се изчислява според „средностатисти-

чески” мисли, действия и реакции към заобикалящата среда и това се 

възприема като човешката „реалност”. Всички таланти, които надх-

върлят „средния” резултат на „средностатистическите” умове, се смя-

тат за „гении” с необикновени способности. За резултатите под „сред-

ните” се казва, че се дължат на умствено изоставане поради някаква 

физическа причина – генетика, родилна травма и т.н. 

Науката вярва, че материалното измерение е началото и краят на 

съществуването. Тя толкова силно се опасява от възможни самозаб-

луди, че ще приеме като „реално” всяко явление, стига да може да 

бъде измерено, изчислено и доказано с уреди. 

Ако помислите внимателно, ще осъзнаете, че това, което на-

уката твърдо поддържа като факти, всъщност са само вярвания, 

формирани на базата на заключенията на техните пет сетива. 

Така е и с всеки друг аспект от вашето съществуване. В земното 

измерение фактите възникват секунда след секунда, но в момента, в 

който се случат, те се превръщат във вярвания на паметта, а споме-

ните невинаги са точни. Каквито и да са чувствата и мислите ви за 

миналото, те са само гледни точки, вярвания, а не факти, нито пък 

Реалността зад тях. 

Това важи за всяка сфера от вашия живот. Истината е, че живе-

ете в материално измерение, формирано изцяло от вашите вярвания, 

които възникват от реакциите ви към минали събития – преди сто, 

хиляда или десет хиляди години. 

Някога хората вярваха, че Земята е плоска. Затова само преди че-

тири века те живееха в плосък свят и се страхуваха да плават по море-

тата прекалено далеч в едната посока, за да не изпаднат от ръба му. 

Днес, благодарение на знанието, Земята е достъпна във всички посоки. 

В миналото, но и в настоящето, хората направляваха живота си 

според „бабини деветини”, силата на предците и други легенди. Вяр-

ваха в тях толкова безусловно, че ограниченията, които тези убежде-

ния им налагаха, затрудняваха действията и дейностите им. Напри-

мер в някои „християнски” секти танците се смятаха за грешни и не-

честиви и мнозина бяха несправедливо лишени от удоволствието и 

възможността да получат от него щастие и освобождение от стреса. 

Същото се отнася и за религията – вярванията са нейната основна 

същност. Базирани са на вековни събития, но все пак не са нищо по-

вече от вярвания, които може би са били подходящи за общите наг-

ласи в онези времена, но отдавна са станали неуместни в един непре-

къснато променящ се свят. Въпреки това се спазват стриктно и се 

превръщат във фокус на внимание по време на поклонения, празници, 
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тържества, траурни шествия. И още по-разрушителното – вярванията 

стават причина мъжете да се избиват един друг и да причиняват 

ужасни страдания на жените и децата. 

Някои религии смятат, че „Бог е навсякъде и във всичко”, но в 

същото време догматично твърдят, че никой не познава „Божия ум” 

или не знае защо хората се избиват един друг – може би това е Божият 

план. С такива нагласи, такава смесица от различни нелогични вярва-

ния, къде в настоящата епоха човечеството може да намери някаква 

сигурност в красотата, радостта, здравето, благополучието, любовта? 

Религиозните идеи представят един „Бог”, чиято „воля” би могла 

да донесе както живот и изцеление, така и смърт и разрушение. С та-

кива вярвания няма сигурност в нищо, освен в несигурността. 

 

С такива убеждения всяка болест или аномалия може да бъде 

оправдана с „Божията Воля”. А именно вашите ВЯРВАНИЯ конт-

ролират всичките ви очаквания за това, което животът може да ви 

поднесе в бъдеще. 

 

Здравословният агностицизъм, начинът на мислене, който при-

ема, че не знае какво е естеството на „Бога“ или дали изобщо има 

някакъв „Бог”, но е напълно отворен за убеждение, предадено по 

време на просветление, е за предпочитане пред фанатичните вярва-

ния в полуистини или неистини. 

Колко е сляпа човешката раса като цяло! 

Хората са като къртиците, които живеят в тунелите си, убедени, 

че са способни да „измерят” целостта на своето съществуване само 

чрез слуха, обонянието, допира и твърде ограниченото си зрение. 

Ако се спуснете по еволюционната стълбица на разнообразните 

форми на живот, ще разберете, че хиляди видове също са изцяло за-

висими и ограничени от сетивата си. И това, което могат да възприе-

мат като „истинско“, представлява тяхната лична реалност, техният 

индивидуален свят. В земното измерение всеки слой на съществу-

ване, в който добиват опитност различните видове организми, се от-

личава от другите. Това важи и за човешкия ум, буквално обладан от 

религиозни догми и доктрини и затворен в научни теории и матема-

тически формули. 

Религиозните доктрини са създадени от човешкото мислене, в 

опит да се обяснят познанията на духовните Учители, чиито умове са 

преминали отвъд границите на земния интелект, в небесните сфери 

на вдъхновените възприятия за „Всемирна Реалност”. 
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Научните концепции също са плод на човешките сетива, с които 

се тълкуват и дават имена на явления, наблюдавани със земното зре-

ние по време на експерименти. 

Следователно, когато човешкият интелект бъде способен да 

изостави тези ограничени вярвания и да се издигне до контакт с „Ре-

алността”, отвъд „най-добрите човешки аргументи, логики и опре-

деления”, наречени „знание”, той навлиза в по-висши сфери на „СЪЗ-

НАНИЕТО ЖИВОТ”. Пропива се с „всемирна истина”, която бук-

вално е извън възможностите на „нормалния” земен ум да възприема, 

усвоява или разбира. Човешкият ум не може да разбере никакви пре-

живявания извън тези на електромагнитните параметри на земното 

съществуване и функциите на мозъка, докато просветлението на Бо-

жественото Съзнание не навлезе в цялата му система – ум, емоции 

и подсъзнание – и не разкрие основното единство и хармония. 

Когато пред религиозно обусловен ум се представят изцяло нови 

духовни възприятия, те се смятат за идващи от „Сатаната“ или за 

чиста лудост и фантазия. Това е естествено, тъй като, когато чувст-

вата са силно възбудени и провокирани, както се случва при проти-

воречие с дълбоките вярвания, магнитно-емоционалните подбуди на 

егото „свързване-отхвърляне“ се задействат незабавно. 

Обусловеният ум веднага ще отблъсне всяка теза или пред-

ложение, което му причинява тежко неразположение, тревога 

или недоумение, и в подкрепа на това ще изнамери безброй „до-

казателства“, произтичащи от неговите собствени убеждения. 

Такива доказателства са само вярвания и нищо повече. 

Това е напълно естествен умствено-емоционален процес в чисто 

човешкото измерение. 

Ето защо, ако моята ИСТИНА бъде предложена на хора, чиито 

нагласи са твърдо установени, обусловени от страх или укрепени от 

човешка воля да се придържат към такива програмирани вярвания, е 

съвсем естествено ТЯ да предизвика неудържими емоции и да бъде 

много бурно, дори яростно отхвърлена.  

Описах обичайната умствено-емоционална активност в земното 

измерение. Тя не бива да се критикува, защото, когато се сблъска с 

изцяло нова концепция, обусловеният ум се чувства напълно несигу-

рен и „се носи по течението” или „оплита конците”. Тези човешки 

изрази описват точно какво се случва, когато той бъде предизвикан 

от съвсем ново възприятие за нещо, което по-рано е смятал за толкова 

скъпо, толкова безопасно и правилно! 
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Когато за първи път четете моите ПИСМА, можете да опреде-

лите за себе си какво е умствено-емоционалното ви състояние. Упо-

ритото ви придържане към вашите настоящи вярвания блокира ли ду-

ховния ви напредък? След като помислите добре, способни ли сте да 

осъзнаете, че всичко, което толкова твърдо отстоявате, са само „вяр-

вания“, ирационални вярвания? 

За вашето духовно развитие е жизненоважно и наложително най-

после да разберете напълно принципите на своя човешки ум и емо-

ционално функциониране. Мислите, че го правите, но изобщо не е 

така. Можете да ги осъзнаете само когато излезете от тях изцяло, като 

ги превъзмогнете и се издигнете в по-висши измерения на възприятия 

и преживявания, като навлезете в САМАТА ИСТИНА. Едва тогава 

започвате да разбирате, че вие и всички други хора по света сте жи-

вели и сте били ръководени почти изцяло от човешките си „вярва-

ния“, а не от ИСТИНАТА. 

Много хора са убедени с цялото си сърце, че ако се молят за 

някаква вещ, преживяване или правилни насоки в определена 

ситуация, те наистина ще ги получат и това ще повиши тяхното 

благоденствие. 

Вярват, че когато (ако!) молитвата им получи отговор, от все 

сърце ще се радват и незабавно ще последват знака, независимо 

от обстоятелствата в момента, защото, щом идва от Божестве-

ното, той може да бъде единственото правилно и благоприятно 

решение за тяхното щастие. 

Въпреки това, когато се изправи пред жадуваната вещ, пре-

живяване или насока, получателят на Божествената Благодат по-

някога толкова се смущава и обърква, неспособен да приеме на-

месата на Божественото Съзнание, точно както е поискал, че не 

знае как да реагира. 

Ако сте така разтревожени, когато по неочакван начин полу-

чите това, което сте поискали, тогава къде е истинската ВЯРА и 

УБЕЖДЕНИЕ, за които бяхте толкова сигурни, че притежавате в 

изобилие? Не виждате ли също, че вярванията, а не Истината, са 

дирижирали цялата „симфония“, с изключение, разбира се, на на-

месата на Божественото Съзнание – отговорът на молитвата. Тази 

намеса е единствената „реалност“ в процеса, останалото са вярва-

ния и надежди – умствена „гимнастика“, която използва минали 

преживявания, за да измери настоящите. Вашата единствена ИС-

ТИНА е Божественото Съзнание, което ви води единствено към 

израстване и съвършенство – ако му се доверите напълно. 
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Спрете тук, четете и препрочитайте предходните абзаци, за-

щото това, което става в съзнанието ви, е тъканта на вашия жи-

вот и вашите преживявания. 

Затова се запитайте: наистина ли ВЪЗПРИЕМАТЕ – ОСЪЗ-

НАВАТЕ – РАЗБИРАТЕ Реалността като източник на цялото 

съзидание и познание? Или признавате Божественото Съзнание 

привидно, само на думи? 

Живеете ли изцяло и напълно, минута след минута, с разби-

рането, че ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е единствената Реалност 

и Най-висша Интелигентност, която функционира в творението? 

Винаги ли разчитате на Неговите безпределно ефективни насоки 

или само на собствената си ограничена воля и понякога обър-

кани емоционални импулси? 

И ако получите директни указания да следвате определен 

път, но се замислите дали те ще ви отведат там, където смятате, 

че искате да отидете, тогава отдадени ли сте напълно на Най-вис-

шата Интелигентна Власт – Божественото Съзнание? Това не оз-

начава ли, че все още сте под контрола на егото си? 

Дори тези ПИСМА, когато бъдат разпространени, както е пред-

видено, ще се превърнат във „вярвания“, а не в чисто духовно възп-

риятие на „ТОВА“, от което са произлезли. 

Само след като се помолите за просветление и медитирате 

върху тези думи, тяхната духовна „Реалност“ накрая ще озари 

ума ви. Когато това се случи, вие ще ЗНАЕТЕ, че знаете. 

ВИЕ, които сте напреднали достатъчно, за да живеете в две изме-

рения; ВИЕ, чиито умове са способни да надхвърлят обхвата на чо-

вешкия интелект и да преминат в по-висше ниво на „Всемирна Реал-

ност“, в бъдеще вероятно ще срещнете много хора, които ще отхвър-

лят моите ПИСМА като фантазия, но не се тревожете за това. 

Помнете какво ви казвам сега: ВИЕ сте обитатели на две из-

мерения, но никой не може да премине отвъд нивото на „обикно-

вения интелект“, докато не бъдат изпълнени необходимите пред-

поставки за духовно просветление – истинско духовно пробуж-

дане, което води до дълбоко вникване в дейностите на егото и чо-

вешката природа..., последвано от разкаяние..., разкаяние..., раз-

каяние. Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН. Защото разкаянието 

на свой ред води до отхвърляне на магнитно-емоционалното ниво 

на „привличане-отблъскване“, което в по-опасните му форми 

описвате като „грях“. 

Когато някой проникне в духовното измерение и попие харак-

теристиките на „ЖИВОТА“, започва да осъзнава и в крайна 
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сметка – да ЗНАЕ, че човешките его-подбуди „грижи се за себе 

си“ всъщност изключват ДУШАТА му от непрекъснатия приток 

на БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ в ума, сърцето, тялото, взаимоотно-

шенията и преживяванията му. 

 

„Грижи се за себе си“ е човешка, земна опитност. 

Пълното, искрено предаване на човешката ви природа на 

„БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ“ премахва бариерите между духовното 

измерение и душата. Тогава вече не се налага човек „да се грижи за 

себе си“, защото цялото естество на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ сега 

се влива в ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и преживява-

нията му. Той се ръководи от „инстинктите си“ и следва интуици-

ята си, които винаги работят съвършено в дългосрочен план. 

„БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ“ Е ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕ-

НИЕ, когато някой се откаже от себичната си воля и се обръща 

към НЕГО за всяка своя нужда. 

Трябва да помните, че говоря за времето, когато ще пробиете чо-

вешкото измерение на интелекта и ще преминете отвъд зависи-

мостта си от него и от материалните начини да получавате това, което 

искате от живота. Много хора смятат, че са достигнали до това ду-

ховно развитие, но се заблуждават. 

Когато изоставите логиката и знаете извън всякакво съмнение, 

че можете да разчитате изцяло на Божествените насоки, за да постиг-

нете вдъхновяващи цели, животът ви се променя. Ползите започват 

да се вливат във вашите преживявания, когато разберете напълно, че 

Божественото Съзнание е невидимата Реалност – Силата, която ра-

боти зад видимите форми във вашия свят, задвижвайки „интелиген-

тни енергийни сили“, за да даде проявление на потребностите ви. Не 

е нужно да отричате видимото, нито да посвещавате мисловната си 

енергия на условията, които искате да разрешите. 

Всичко, което трябва да направите, е да се откажете от себичната 

си воля и да ЗНАЕТЕ, че колкото повече вашият ограничен интелект 

отстъпва, толкова повече Безкрайната Реалност се задвижва, за да 

подреди по съвсем нов начин живота ви, да ви отведе в нови сфери 

на дейност и да ви отучи да разчитате на старите си опори, като внесе 

в ума ви нова визия за нови начинания. Но когато това се случи, 

трябва да сте готови да „пуснете“ изцяло старите си опори. Трябва да 

„освободите хватката си“ около всичко, което ви е давало сигурност 

в миналото, и да знаете, че докато следвате вдъхновението си, ви 

очаква още по-голяма сигурност, но от различно естество. 
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Тъй като това състояние на духовно/човешко съществуване и 

хармонично благоденствие зависи изцяло от способността ви да нап-

равите истински контакт с Божествената Реалност, се налага да из-

следвате задълбочено, отново и отново, както самата НЕЯ, така и 

начина, по който его-подбудите действат непрекъснато в съзнанието 

ви, като блокират интуитивните напътствия на Божествения Живот. 

В момента водите мрачно, обременено съществуване, вместо съз-

нателно да влезете и живеете в „Божественото Съзнание“ и да МУ 

позволите да прониква и радва мислите и преживяванията ви. Оста-

вате заключени в умствено-емоционалната рамка на електромагнит-

ните импулси, докато не насочите силата на волята си към съзнателно 

разтваряне на тъканта на вашите по човешки скроени вярвания и не 

разберете съвсем ясно, че вашата Реалност е Божественото Съзна-

ние, а не семейството или банковата ви сметка. Когато постигнете 

това прозрение, ще влезете в СВЕТЛИНАТА и СВЕТЛИНАТА ще 

пребъде във вас. 

Поради неудобството и противоборството между развиващата се 

душа и човешкото его (което изисква да „изглежда добро”, вместо да 

„БЪДЕ ДОБРО”, и все още не понася мисълта, че някога може да бъде 

несъвършено) в момента само неколцина от вас получават вдъхновение 

и го предават на другите, като подчертават необходимостта да се пре-

мине през период на вътрешно пречистване. Съвременните хора са при-

викнали към незабавни услуги, незабавна светлина и топлина, незабавна 

храна, напитки, дрехи и развлечения и затова не са привлечени от ИС-

ТИНА, която включва саможертва, упорита работа и пълна отдаденост 

на целта. Освен това много учители печелят доста пари от дейността си 

и трябва да представят „Истина”, която ще се продава добре! 

 

Дори ако вашите съвременни учители твърдят, че пътят до най-

висшите измерения е като ви прехвърлят своето лично умствено 

просветление, все пак ще се наложи да се подложите на задълбочена 

вътрешна самооценка и да се пречистите от магнитно-емоционалното 

„свързване-отхвърляне”. И ако наистина сте стъпили на възходящия 

път към най-висшите духовни нива, той ще се отличи с моменти на 

ярък и проницателен самоконтрол и себереализация, често послед-

вани от самоненавист. Това мрачно и болезнено чувство е обратно на 

магнитната емоция – където преди егото се е придържало към основ-

ната преценка за себе си, че е най-велико, по-значимо от всички ос-

танали, сега започва да прозира мъчителния факт, че може би не само 

е незначително, но и много несъвършено. 
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Всеки, който достигне до този етап от духовното си развитие, ще 

открие, че вече върви по пътя към истинско смирение. Дерзайте, ко-

гато установите, че това се случва с вас. Сега разчиствате отломките 

от старите погрешни вярвания за себе си и илюзорната си човешка 

природа. Помнете, че вашето „намерение”, „мотивация” или 

„убеждение” е това, което ви дава съзидателна сила да постигнете 

всичко, което искате. 

В момента, в който пожелаете с цялото си сърце да обърнете оби-

чайните си склонности в магнитно-емоционалните си модели, вие сте 

задвижили този процес. Ако определите ясно целите, които искате да 

постигнете, и ги пазите винаги в ума си (или в писмена форма), нес-

лед дълго ще откриете, че жадуваните промени в съзнанието ви вече 

са настъпили. Когато това се случи, ще почувствате лекота на духа и 

ще преживеете моменти на чиста радост. Ще докажете, че ИСТИ-

НАТА за вашето СЪЩЕСТВО води „поробените сърца” в съвър-

шената свобода на духовния живот. 

Същевременно трябва да разберете, че за да ви даде възможност 

да оцелеете, вашето его ви кара да вярвате в собствената си стойност 

– за себе си и за другите. И всяко сериозно външно предизвикателс-

тво по отношение на тази стойност е силно разрушително – отчаяният 

страх и загубата на вътрешна увереност ще доведат до убеждението, 

че сте безполезни за света и самоубийството може да се превърне в 

естествен изход. 

Ето защо вашият напредък ще протича и трябва да протича посте-

пенно. Никой никога не би трябвало да очаква хората да се променят на-

пълно със съвети или мигове на вдъхновение. Израстването може да 

стане само много постепенно – по едно прозрение в определен момент. 

Едно истинско духовно проникновение ще насити земния ум с 

изцяло нова гледна точка, която ще позволи на човека да започне да 

подхожда към сходни обстоятелства по различен начин. Това прозре-

ние трябва да направлява неговите действия дотогава, докато съзна-

нието му не го усвои напълно и завинаги и докато не стане част от 

развитието на душата му. 

Например на един мъж може да му хрумне, че ще бъде по-успе-

шен в живота, ако агресивно налага волята си на тези, които влизат в 

обкръжението му; вярва, че ще бъде чут по-добре, ако крещи. По-

късно може да осъзнае факта, че никой не го харесва особено, а коле-

гите и „приятелите” му го отбягват. Чувствайки се унижен, може да 

стане още по-агресивен или, ако е еволюираща душа, да се запита 

какво да направи, за да преодолее изолацията. В момента, в който 
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БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ проникне в ПСИХИКАТА на съзнани-

ето му и го накара да проумее, че самият той отбягва хората, които 

крещят, ще получи проблясък на вдъхновение. Ще разбере, че за да 

бъде щастлив и успешен, трябва да се отнася с другите така, както би 

искал те да се отнасят с него. 

Може да възразите, че това възприятие не идва непременно от 

вдъхновение, а по-скоро е плод на здравия му разум и мъжът сам е 

бил способен да го постигне. Не е така. Егоистичните мисли се вну-

шават единствено от импулсите „свързване-отхвърляне”, а всяка нова 

мъдрост произлиза от „ЛЮБЕЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”. 

Възможно е това да е последният вдъхновен проблясък на проз-

рение, който мъжът някога ще получи, но ако той наистина е стъпил 

на духовния път и търси най-висши постижения, постепенно ще осъз-

нае, че първото преодоляване на „егото” не е достатъчно. Ще започне 

да вижда в себе си други, по-рано неподозирани егоистични модели 

на поведение. Ще определи нова цел, която до момента все още не е 

постигнал, но много скоро – с молитва и медитация – ще постигне. 

По този начин честотите на вибрациите му ще бъдат издигнати и той 

постепенно ще се придвижи към „Небесните Владения на Съзнани-

ето” – „Небесното Царство”. 

И друг пример: една жена може да се чувства сигурна само когато 

нейното настоящо статукво не се нарушава; страхува се да говори от-

крито, ако хората се отнасят към нея с неуважение. Така кротка и по-

корна, макар и удобно скрита в своето убежище от мълчание, тя също 

ще страда от горчиви разочарования, защото другите няма да зачитат 

пасивния ѝ характер. Не разбирайки законите на съществуване, хора 

като нея обикновено се обръщат за утеха и подкрепа към религията. 

Колкото до жената, вероятно нейната кротост ще остане неизменна 

до края на дните ѝ на Земята. 

 

Наистина заради думите ми, записани в евангелията, „Блажени са 

кротките, защото те ще наследят Земята” църквата ви учи, че кро-

тостта е похвална и жената би могла да приеме, че това е пътят към 

СВЕТЛИНАТА. И все пак, ако тя успее да открие ИСТИНАТА за 

своето „същество” и правилния начин да се свърже с „Всемирното 

Съзнание”, в крайна сметка ще чуе ясно в себе си, че в духовен аспект 

тя е равнопоставена на всички останали. Ще бъде вдъхновявана да 

изразява по-добре себе си; ще ѝ бъде давана сила, за да представя сво-

ята „истина” по-уверено и по-завладяващо. Хората ще започнат да 
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уважават тази нова личност и тя ще може да проявява своето вът-

решно духовно развитие, постигнато благодарение на времето, което 

е посветила на медитации. 

Помнете, че вие не сте на Земята, за да „угодничите на Бога”, 

както може би ви казват в църквите. Вие сте на Земята, за да „изразя-

вате Бога” и да правите все по-близък и по-близък контакт с Всемир-

ното Съзнание, докато не се освободите изцяло от магнитно-емоцио-

налните си окови. 

Трябва да изясня, че думите ми в Евангелието са записани пог-

решно. Аз казах: „Блажени са тези с мирни сърца, защото те ще нас-

ледят Земята”. 

Ако наблюдавате света, ще видите, че държавите с „мирни 

сърца” процъфтяват и живеят в хармония със своите съседи. Където 

има бунтове и геноцид, такава необузданост произлиза директно от 

„съзнанието” на населението и разрушава цялата страна, поражда 

бедност и болести. 

Понякога една страна като Тибет, която обожава своята изола-

ция, духовни ритуали и вярвания, може би се задушава под тежестта 

на собствените си човешки/духовни творения. Нейните жители 

трябва да бъдат принудени да излязат в размирния свят, за да подло-

жат на изпитание своите вярвания и да предадат на обременените с 

магнитно-емоционални реакции към живота „това, което е реално в 

тяхното мислене”. В известна степен те са средства за облекчаване на 

болката в съвременното общество. 

По време на пътуването си към СВЕТЛИНАТА, Небесните Вла-

дения на „Божественото Съзнание”, несъмнено ще бъдете подло-

жени на трудни и бурни преживявания, докато не постигнете истин-

ската си цел. Ще имате периоди на удивителна радост и периоди, в 

които сърцето ви ще натежава и емоциите ще ви повличат надолу, 

защото ще усещате, че между вас и Божественото Съзнание има 

непреодолима преграда. 

Може би сте чували за тези мрачни времена на вътрешно нещас-

тие, когато човек вече не знае какво трябва да прави или къде да 

отиде. Тогава внезапно, точно когато духовната изолация става непо-

носима, а той се е отказал напълно от вътрешната си природа, Свет-

лината ще озари ума му и той ще види някаква удивително дълбока 

истина за съществуването, ще възприеме по-ясно ИЗТОЧНИКА на 

своето СЪЩЕСТВО и ще се изпълни с радост, защото „Бог е прого-

ворил”. Да, „БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ” е проникнал в ума му и 

го е издигнал безопасно по пътя до постигането на най-висшето ду-

ховно съзнание в Небесните Владения – Небесното Царство.
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Затова пътят напред преминава през преживявания на такива мо-

менти на дълбоки откровения. Те трябва да се ценят и помнят, иначе 

всичките ви упорити усилия ще бъдат загубени и постоянно ще бъ-

дете изтласквани обратно там, откъдето е започнало вашето търсене. 

Вярата винаги трябва да бъде силна. Колебанията с нищо не ви 

помагат. Когато се спускам във вашите нива на „съзнание”, виждам 

как сериозно отдадени търсачи на Истината се извисяват в продъл-

жение на няколко часа и после с радост споделят преживяванията си 

с другите, но малко по-късно вече се съмняват в това, което по-рано 

са били толкова сигурни, че са получили. Това забавя процеса на ду-

ховното им развитие. Трябва да се противопоставяте упорито на та-

кива моменти на съмнение и да ги преодолявате с медитация и мо-

литва. Защото какво е СЪМНЕНИЕТО, ако не подкопаване на това, 

което вече знаете и в което вярвате? 

СЪМНЕНИЕТО е негативна съзидателна сила на съзнанието, на-

сочена срещу самото преживяване на „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ”, 

което е издигнало високо духа ви! 

Така създавате вътре в себе си една малка война между това прежи-

вяване и човешката си слепота. Вероятно ще унищожите спомена за бо-

жествения момент и ще заличите всички следи на духовно извисяване и 

развитие, които той е внесъл в съзнанието ви. Този конфликт ще ви из-

мъчва и обезсърчава и може би никога няма да осъзнаете, че сами, без 

чужда помощ, сте създали това негативното преобразяване в себе си! 

Хората, тръгнали по духовния път, често го правят и така затруд-

няват духовното си развитие, но никога не спират, за да се запитат 

защо преповтарят тази самоснизходителна практика. Използват умо-

вете си безразсъдно, разрушавайки живота си и живота на другите 

със своите мисли и думи, породени от подбудите на егото. Защото 

само вашите мисловни модели и емоционални сътресения са причина 

за кавгите и хаоса, a не лицата, телата, ръцете и краката ви, освен ако 

скандалите не завършват с физическо насилие. Но дори физическият 

сблъсък се дължи на неудовлетвореността на егото в ума и емоциите 

и се предава на крайниците, за да дадат израз на този неконтролируем 

гняв. Така бракове и приятелства започват с взаимна радост, но в 

крайна сметка завършват със страдание и отхвърляне, защото хората 

смятат, че не е възможно да насочват его-подбудите си към форми на 

себеизразяване, които подхранват живота и любовта. 

Родителите и децата проявяват взаимна обич до юношеските го-

дини, но после омразата „излиза на сцената“ и вгорчава отношенията 

им – едните се бунтуват срещу авторитета, а другите самодоволно 

злоупотребяват с него. Повтарям – няма нужда от такъв конфликт. 
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Родителите непременно трябва да осъзнаят, че всяко поколение се 

бори да намери място в света на възрастните и да прави нещата по-

новаторски от тях. Как е възможно младите да преуспяват, ако са при-

ковани в подчинение? 

Когато децата се превърнат в млади хора, идва време и родите-

лите да „пораснат“ и да се подготвят за следващия етап от живота си, 

като използват скритите си таланти с повече вдъхновение. След това 

да се подготвят за старостта, като приемат безразсъдствата и греш-

ките си от миналото, а накрая – и за спокойния си преход във вечната 

Светлина. 

 

Защо се карате? Защо се биете? Хората, напълно контролирани от 

егото си, нека препускат и се борят за „правата” си. Духовно зрелите 

решават проблемите си, като ги обсъждат съпричастно помежду си. 

Какво означава това от човешка гледна точка? Означава да изс-

лушвате другия с мълчаливо или словесно съгласие, че неговите чув-

ства в определена ситуация са толкова истинни и достойни за уваже-

ние, колкото и вашите собствени. 

Когато ви е връхлетял сериозен конфликт, в който никой от учас-

тниците не е готов да отстъпи нито една йота, уединете се и отделете 

време да разберете напълно, че това, в което участвате, е „битка на 

съзнанията”. Тя не е следствие единствено на думите и действията ви 

в момент на силно разгорещяване, а е крайният резултат от това, ко-

ето и двамата сте в своето съзнание, както и от опита ви в миналото. 

Конфликтът възниква от самата личност, от вида на нейните его-

подбуди, от основните ѝ възприятия за правилно и неправилно и от 

обичайните ѝ нагласи към другите хора и живота като цяло. 

Затова, когато попаднете в конфликт или противопоставяне, ка-

жете на своя опонент, че се нуждаете от време да се успокоите и да 

усмирите ума си, за да сте способни да го изслушате по-отзивчиво. 

После проявете мъдрост и помолете Божественото Съзнание да 

внесе Любов в тази ситуация. Опитайте се да осъзнаете и да си пред-

ставите, че и двамата стоите в Неговата Светлина, равни в произ-

хода на душите си, равни в съдбата си – еднакво реални, еднакво уни-

кални, еднакво човешки. Докато не успеете да се потопите напълно в 

това осъзнаване, в това състояние на ума, няма да бъдете готови да 

застанете в Божествената Светлина, за да разрешите конфликта с 

любов и да излекувате наранените чувства. 

Тогава се върнете при опонента си и му предложете нов диалог, 

в който всеки от вас разполага с пет или десет минути, за да обясни 

ясно и спокойно своята гледна точка и възприятията си за това, което 
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всъщност е било казано – каква е истинската битка, как са били нара-

нени чувствата му и как трябва да бъде разрешен спорът. Позволете 

на отсрещната страна да говори първа и отново отнесете ситуацията 

към Божественото Съзнание. Ако ви бъде отправено тежко обвине-

ние, опитайте се да овладеете егото си и да останете абсолютно тихи 

и спокойни. Това ще бъде от голяма полза за опонента ви, защото той 

ще почувства, че го слушате, което ще премахне неговата неудовлет-

вореност. Бъдете разумни и осъзнайте, че му помагате, но не се въз-

гордявайте с превъзходство! 

Положете максимални усилия да разберете колко от това, което 

казва за вас, е вярно. Каквото и да е то, ако е истина, стиснете зъби и 

го приемете. Бъдете доволни и се радвайте, защото в този момент сте 

вникнали в собственото си човешко съзнание и сте си дали възмож-

ност да се отървете от един аспект от егото си. Всеки път, когато сте 

способни да премахнете някакви его-подбуди, давате на душата си 

„глътка въздух“ и по-голям контрол над личността ви. Освен това се 

издигате в честотите на вибрации на съзнанието и в известна степен 

се чувствате по-леко вътре в себе си. 

Така израствате психически и духовно. 

Вслушайте се в чувствата на другия. Опитайте се да сдържите 

собствените си емоции и бъдете съпричастни с неговите. Почувст-

вайте неговата болка, неговото възмущение и неговата тревога. Ос-

тавете настрана своите собствени и почувствайте неговите. Запи-

тайте се – ако някой ви беше казал или причинил това, което сте му 

казали или причинили вие, как щяхте да се почувствате? Ако можете 

дотолкова да пренебрегнете егото си, че да сте способни да се съоб-

разите с това, значи сте на път да преодолеете онези негови подбуди, 

които поставят „собственото ви аз“ над всяко друго мнение и не ви 

позволяват да видите различна гледна точка. 

Преди да започнете да говорите, изчакайте тихо и спокойно, до-

като изминат пълните десет минути на опонента ви, дори той да е 

приключил по-рано и за известно време да останете в мълчание. 

Потвърдете възможно най-учтиво, че сте чули какво ви е ка-

зал и разбирате защо е разстроен. В този момент на самоконтрол 

осъзнайте, че сте придобили малко власт над себе си и сте напра-

вили първата крачка към разрешаване на ситуацията. 

От друга страна, ако наистина не сте разбрали какво ви е казал, 

значи умствено блокирате нещо, което не искате да чуете или прие-

мете. Тогава егото ви отново е поело контрол. Овладейте го и помо-

лете опонента си да обясни по-подробно. После пак направете всичко 
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възможно да се поставите на негово място; почувствайте болката му, 

разберете гнева му. 

Когато наистина сте разбрали и признали човека срещу себе си, 

неговите его-защити ще отслабнат и ще видите как той започва да се 

отпуска. И двамата ще се почувствате по-добре. 

След като сте направили това спокойно, бавно и внимателно, 

дайте му ясна представа какво сте преживели в тази ситуация. Не из-

ползвайте думи, предназначени да го унижат и разстроят. Помнете, че: 

полагате усилия да контролирате егото си 

като прелюдия към безусловната любов; 

стараете се да постигнете мир и разбирателство помежду си, 

а не да отбелязвате точки; 

вашият отговор не би трябвало да води към нов конфликт 

заради изказвания, които вероятно още повече ще го разстроят. 

Ако това се случи, егото ви е спечелило рунда срещу вас. Пси-

хиката ви е загубила. 

Ако и двамата живеете в духовните честоти на съзнанието, ва-

шият опонент ще реагира по същия начин – ще ви изслуша, ще об-

мисли и признае позицията ви, както сте му я описали. Но ако се на-

мира изцяло в честотите на земното съзнание, вероятно ще се сблъс-

кате с трудности – той може да предположи, че се опитвате да спече-

лите точки, като се представяте за „свят“, „извисен“ или „по-значим” 

по някакъв начин. Успокойте го; кажете му, че конфликтът помежду 

ви е болезнен и просто изпробвате метод, който да гарантира, че и 

двамата се изслушвате справедливо и достигате до истинско взаимно 

опрощение и помирение, а не само привидно, когато наранените чув-

ства остават да тровят умовете, сърцата и телата ви. 

Трябва да си давате право един на друг да изразявате несъгласие, 

но нека то да е обосновано и поднесено с уважение. Намерете кураж да 

признаете, че като човешки същества не е възможно винаги да бъдете 

прави, защото и вие, както всички останали, сте родени с контролиращи 

его-подбуди, които ви принуждават да заемате доминираща позиция и 

решително да я защитавате. Помнете, че докато вярвате, че превъзхож-

дате опонента си, той вярва в същото. Съвсем по човешки той смята, че 

най-малкото е равен на вас, ако не и по-значим. Това, което неговото 

его го кара да мисли за себе си и за собствената си гледна точка, е точно 

същото, което и вашето прави за мненията и идеите ви. 

Когато сте успели да включите Божественото Съзнание на 

„арената“ на своето човешко, буквално сте получили вътре в себе 

си – със състрадателно приемане и любов – земната реалност на всеки 
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един от вас; разтворили сте негативността помежду си и сте пови-

шили честотите на вибрациите си, заради което се чувствате по-леки 

и по-жизнени. Така превръщате първоначалния конфликт в съвършен 

мир, което е изключително важно за вашето благосъстояние. 

Ако обаче откажете да изслушвате, съчувствате и приемате с лю-

бещо опрощение „истината“ на отсрещната страна, това създава емо-

ционална енергия на „магнитно отхвърляне“, която се присъединява 

и подсилва други остатъци от енергия на отхвърляне в електромаг-

нитните полета на съзнанието на цялата ви система. „Магнетизмът на 

отхвърляне“ изчерпва „магнетизма на свързване“ между клетките, 

което поражда и заболявания. 

Този факт от съществуването е основата на цялата психосома-

тична медицина. Хората, които непрекъснато обвиняват и съдят, ко-

ито остават напълно слепи за собствената си роля в конфликта, в 

крайна сметка преживяват някакъв сериозен физически или емоцио-

нален срив. Ако могат да следят и работят върху склонността си да 

упражняват контрол, да съдят другите и да оневиняват себе си; ако в 

крайна сметка могат да дадат на „душата“ си пълна власт над лич-

ността, какъвто и да е този срив, той ще изчезне напълно. 

Ако при конфликт дадете на опонента си време, пространство и 

разбиране, но срещнете само упорита съпротива и непрекъснато на-

тякване, че сте го наранили, тогава си имате работа със слепотата на 

егото и единственото нещо, което трябва да направите, е да се усмих-

нете, да признаете поражението си и да си тръгнете. Отдалечавайки 

се с опрощение и разбиране за контрола на неговото его, може и да 

сте отстъпили, но пък сте спечелили победа над самия себе си и сте 

избегнали навлизането на отрицателни вибрации в съзнанието си. 

Най-лошото, което можете да направите, е да разпалите раздора, 

като заявите на опонента си, че не трябва да се чувства по определен 

начин или че не мисли това, което казва. И двете твърдения грубо 

накърняват неговото достойнство и уважението, което му дължите, 

защото отхвърлят неговата „човешка реалност”. Може да го попи-

тате: „Наистина ли мислиш това, което казваш?”. Ако отговорът е 

„да”, трябва да го приемете и разговорът ви да продължи оттук. 

Никога не пренебрегвайте това, което другият се опитва да ви 

каже само защото не искате да се изправите пред неговото мнение. 

Така проявявате малодушие и давате превес на егото си. Бъдете смели 

и слушайте с отворени уши, за да получите истината зад думите му. 

Трябва да приемате „реалността” на другия, независимо дали сте 

съгласни или не, дори и ако някой неин аспект ви шокира или дразни. 
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Помнете, че не знаете всички обстоятелства, заради които това чо-

вешко съзнание се е развило до настоящия си вид. Ако съдите, крити-

кувате, упреквате по някакъв начин, поставяте бариера помежду си, 

която няма да бъде премахната, без значение колко силно искате да 

пренебрегнете всичко негативно и впоследствие да станете приятели. 

Без да подозирате, това, което отхвърляте у него, ще остане в съзнани-

ето ви като предпоставка за бъдещи разногласия, които ще се трупат и 

в крайна сметка ще надделеят над привързаността ви. Занапред не-

волно ще казвате неща, които ще бъдат израз на вашето стаено недо-

верие или недоволство. Вместо да приемете неговите слабости с лю-

бов, да му помогнете да се справи с тях и да ги преодолее, ще го пос-

тавите нащрек към себе си и той никога няма да ви се довери напълно. 

Вашето его и неговото его ще са провели тайна битка, за която никой 

от двама ви няма да разбере. Любовта може да се превърне в омраза. 

Помнете, че вашият живот е СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕ, при 

което мислите и чувствата се съхраняват като в сейф. Нека приема-

нето и грижата да бъдат стоманата, от която е направен той. 

Когато срещнете човек, който ви привлича, дори само като при-

ятел, и откриете, че в неговото минало има аспекти, които противо-

речат на вашите принципи, пред вас стои изборът: 

да поддържате връзка с него, като приемете напълно миналото му, 

и ако евентуално тези аспекти се появят в бъдещи ситуации, да 

му ги посочите обосновано и с любов, за да му помогнете да израсне. 

Или, ако това е невъзможно, незабавно да се оттеглите, 

докато не бъдете способни да видите неговите проблеми с 

любеща благосклонност, вдъхновена от Божественото Съзнание. 

Тогава ще откриете, че и той е станал възприемчив към вашите 

принципи. 

 

Никога не трябва да обвинявате един човек, че е подвластен на 

егото си, защото всички хора са задвижвани от неговите подбуди по-

вече или по-малко. Никога не заемайте позиция, която ще го унижи! 

 

Когато бях на Земята, призовавах хората да си прощават, да 

се въздържат от осъждане, критика и възмездие. Църквата пог-

решно изтълкува думите ми, че трябва да „угодничите” на Бога, като 

обичате другите и избягвате отрицателните емоции. Изобщо нямах 

предвид това – няма „Бог”, който да се нуждае от вашето „раболе-

пие”. Вие сте господари на съдбата си, тъй като винаги „жънете как-

вото сте посели”. Всички предходни страници имат за цел да ви дадат 
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подробности как да избегнете посяването на „плевели в зеленчуко-

вата си леха“, как да останете здрави, щастливи и преуспяващи. 

 

Във вашето духовно развитие ще дойде момент, когато ще се 

пробудите за неизмеримия дар, който притежавате – съзидателно 

и интелигентно мислене – и ще осъзнаете огромната си отговор-

ност за начина, по който го използвате. 

 

Във вашия свят има възхитителни хора, които умеят да използват 

умовете си така, че да извличат прозрения и растеж от ежедневните 

предизвикателства в живота си. Стъпка по стъпка, чрез изследване, 

анализиране, промяна на гледните точки и по-добро разбиране, те 

създават нови идеали за себе си и ги приемат като насоки за бъдещото 

си поведение. По този начин стават способни да пречистват мислите, 

думите и действията си, за да преобразуват поведението си в света и 

взаимоотношенията си. Това са хора, които „сами изграждат себе си” 

и за които ще установите, че най-често черпят сила, прозрение, вдъх-

новение и емоционална стабилност и от по-висш източник – Божес-

твеното Съзнание или това, което възприемат и наричат „Бог”. 

Когато бях на Земята, разказвах една история – притчата за „Де-

сетте таланта”. Един господар с несметни богатства заминал за 

кратко в чужбина и оставил известна сума пари на всеки от тримата 

си слуги. На първия дал десет таланта, на втория – пет, а на третия – 

един. Когато се върнал, той ги попитал какво са направили с парите. 

Единият отговорил, че ги е удвоил, другият – че печалбата му е напо-

ловина, а последният обяснил, че е скрил своя, защото се опасявал да 

не го загуби. Господарят похвалил първите двама за тяхната ефектив-

ност и находчивост, но се разгневил на третия, който дори не се е 

опитал да направи нещо с единствения талант, който му е поверил. 

Всеки един от вас притежава свое собствено количество „та-

ланти”, с които да работи. Ако ви е трудно да откриете сами най-доб-

рия начин да се възползвате от тях, привлечете Божественото Съз-

нание в медитация и малко по малко идеите непременно ще дойдат и 

ще бъдат най-подходящите за вашата личност. 

Помислете също как сте ги използвали през годините – били ли сте 

изцяло погълнати да създавате щастие и удоволствия за себе си или сте 

отделили време да извисите и подобрите живота на другите? Ужасно е 

да са ви били дадени таланти над средното ниво, а да напуснете този 

свят, след като сте ги прахосали в егоистичен начин на живот. 
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Каквито и уроци да не сте успели да научите, какъвто и растеж и 

духовно развитие умишлено да сте избегнали, всички те се превръ-

щат в планини, които сами сте си издигнали и които ще изкачвате в 

следващите си прераждания. Те ще бъдат препятствия по пътя ви и 

ще се наложи да се справите с тях – духовно – или отново ще се пов-

торят в някой предстоящ живот. 

Не е необходимо да постигате сериозен напредък, успех, богатство 

или слава в световен мащаб. Можете да използвате талантите си като 

родител, търсейки най-добрите начини да насърчите благосъстоянието 

на децата си. Какво по-висше призвание от това да сте „добри и лю-

бещи родители”? Особено ако сте приели като модел за подражание 

Божественото Съзнание Баща-Майка, което е изцяло насочено към 

растеж, хранене, изцеление, възстановяване, всестранна закрила и за-

доволяване на всяка нужда на ума, емоциите и тялото – в система на 

Закон, Ред и Безусловна Любов. Като родители съизмерими ли сте със 

Съзнанието на Божествения Източник на свето Същество? 

Някои от хората, използвали талантите си по най-добрия начин, 

са били слуги, които с преданост и любов са се грижили за чужди 

деца, добросъвестно и с внимание към всеки детайл са почиствали 

чужди домове, с обич и нежност са създавали хармонична и спокойна 

среда за своя работодател. Това са великите души, проправили си път, 

който води директно към Небесното Царство. 

И обратното, има и такива, които са използвали талантите си, за 

да унищожават други хора, да подхранват суетата си и ледената праз-

нота в сърцата си. В крайна сметка начинът, по който са използвали 

умовете си, е довел до собствената им гибел. 

Помислете за хората в настоящето и миналото, които са проми-

вали умовете на другите и са ги въвличали в бунтове. Те са ставали 

диктатори. Помислете – какъв би могъл да бъде техният край? Такива 

хора, злоупотребявали с привилегиите, дарени им от „силата на ума”, 

в крайна сметка си плащат цената, но не и преди да са съсипали хи-

ляди животи без основателна причина. Защото никога не може да има 

„добра” причина цели държави да бъдат превръщани в раздирана от 

войни пустош или да бъдат погубвани процъфтяващи икономики. 

Помислете за семействата, в които емоционалното и психи-

ческото насилие са в изобилие. Това е отвратителен начин на из-

ползване на „умствената сила”. Тя се връща обратно при насил-

ника под много различни форми – влошено здраве, болести, прис-

трастявания, депресии, загуба на самоуважение. 

Така че не използвайте ума, интелекта, проницателността, знанието 

и образованието си като платформа, от която да критикувате, съдите или 
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упреквате тези, които не отговарят на собствените ви стандарти за ефек-

тивност или доброкачественост в която и да е сфера на живота ви. 

В същото време, тъй като да се критикува, съди и упреква е тол-

кова естествено за егото, колкото е дишането за човека, не се опит-

вайте да отричате възприятията си за това, което може да бъде 

подобрено. Да го правите, означава да отричате реалността на ево-

люционния процес. Целта зад съществуването е да добивате опитност 

и да я усъвършенствате. Затова не критикувайте, не осъждайте, не 

упреквайте и не отхвърляйте недостатъците, които долавяте у дру-

гите, а незабавно отнесете възприятията си към Божественото Съз-

нание и непрекъснато се молете за Божествено Разрешаване на 

проблема. Уповавайте се на разбирането, че когато и където да ГО 

задействате, крайният резултат винаги ще бъде растеж и развитие за 

всички участници. 

Опитайте се винаги да помните, че конкретната цел на ва-

шето присъствие на Земята е да използвате ума си, за да привли-

чате Божественото Съзнание в ежедневието, обстоятелствата и 

взаимоотношенията си. 

 

Когато казах, че съм дошъл, за да ви помогна да постигнете „по-

изобилен ЖИВОТ”, имах предвид, че съм дошъл, за да ви помогна 

да разкъсате магнитно-емоционалните си окови, да откриете и да нап-

равите истински контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – Източ-

ника на вашето същество. Тази връзка поражда смислен и обогатен 

ЖИВОТ, който далеч надхвърля „физическото съществуване”, изв-

лечено само от храната ви. От тази връзка произлизат духовните на-

пътствия, закрилата и Божествено Вдъхновеният Път. Бихте 

могли да го наречете „Пътят на Христовото Съзнание”. 

Когато сте забелязали някаква по-дълбока истина, която по-рано 

е била скрита за вас, трябва да я приемете и да се радвате, че Божес-

твеното Съзнание е проникнало във вашето човешко и е говорило в 

ума ви. Искрено благодарете, внимателно пазете и почитайте този 

дар. Никога не го приемайте за даденост, в противен случай ще бло-

кирате по-нататъшния прилив на ЛЮБЕЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

и ще се чудите защо отново се чувствате толкова сами. 

 

Хората казват, че са преобразени от „вътрешния Дух”. Това по-

нятие не е грешно. Положих огромни усилия да освободя умовете ви 

от старата терминология, която може да има неточно значение за вас. 

В същото време разберете, че след като веднъж сте осъзнали какво 

всъщност имам предвид (в миналото думите ми бяха толкова грубо 
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изопачени, че не искам това да се случи отново), вече не трябва да се 

обвързвате с тази терминология. Стига да знаете какво представлява 

„вътрешният Дух” – „БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ”, ко-

ето действа от БЕЗКРАЙНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ и 

няма нищо общо с „духовете на умрелите”, можете да използвате по-

нятията, които имат най-ясен смисъл за вас, ако това е и тяхното зна-

чение в моите Писма. 

И така, често се твърди, че хората могат да бъдат „преобразени 

от силата на Духа”. Такава трансформация е невъзможна. Във вашата 

човешка личност няма нищо „реално”, което може да бъде преобра-

зено. Душата е извлечена от „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИ-

ВОТ” и затова е съвършена. Вашата човешка личност е мимолетна и 

е съставена само от магнитно-емоционални импулси „свързване-отх-

върляне”. Следователно Божественият Живот постепенно трябва 

да насища човешкото ви съзнание все повече и повече, за да ви 

подтикне да премахнете тези груби импулси и да разкриете ду-

ховната си Реалност. 

Вероятно ще мога да ви обясня най-добре, като използвам 

притча. Едно момиче с голяма красота било скрито в тежки сиви во-

али с изрисувано грозно лице. По този начин истината за неговото 

съществуване била пазена в тайна и малко хора се осмелявали да го 

доближат заради непривлекателния му външен вид. 

Девойката пораснала и осъзнала, че самотата и страданието, лип-

сата на здраве и свобода на движение, се дължат на нейните воали. 

Но тя толкова била свикнала с тях, че се опасявала дали ще оцелее, 

ако ги няма. Въпреки това имала достатъчно късмет да срещне „прос-

ветлен наставник” от далечна страна, който в крайна сметка я убедил 

да свали поне един воал. След дълго търсене на вътрешна сила, за да 

го направи, тя помолила „наставника“ си да ѝ помогне. Той вдигнал 

ръцете ѝ и заедно премахнали първия воал с изрисувано грозно лице. 

Щом се отървала от него, младата жена веднага се почувствала много 

по-добре и започнала да изпитва радост. След известно време вече 

нямала търпение да свали още един воал и нейният „наставник” от-

ново дошъл, за да ѝ помогне. 

И така продължили нататък. Колкото повече воали хвърляла, тол-

кова по-леко ѝ ставало. Постепенно прогледнала за реалността на 

природата около себе си; можела ясно да види дърветата и птиците 

по клоните и очарована да слуша техните удивителни песни; забеляз-

вала красотата в лицата на другите и започнала да усеща приток на 

любов в сърцето си. Животът ѝ се превърнал в истински Божествен 
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дар, който тя високо ценяла. Всеки ден благодаряла на своя „настав-

ник”, задето ѝ помогнал да стане толкова щастлив човек. 

Накрая дошъл моментът, когато вече не можела да търпи и пос-

ледния воал върху себе си. Знаела, че той я дели от още по-голяма 

светлина, красота, хармония и любещ контакт с други прелестни 

хора. Макар да нямала представа как ще се справи без него, тя се от-

теглила в мълчание със своя „наставник” и го помолила да свалят 

последния воал. 

Това било време на голяма агония, тъй като воалът изглеждал 

част от нейното същество. Но тя се молила и умолявала и в момент 

на ярка Светлина той бил изгорен. Останала само нейната Реал-

ност; младата жена постигнала съвършена вътрешна свобода! 

Сега обаче нейната индивидуализирана Реалност трябвало да 

намери начин да функционира в обкръжението си, а това се оказало 

неочаквано трудно. И тъй като възприятията ѝ за Реалността около 

нея и в самата нея сега били толкова ясни и извисени, основата на 

нейното общуване с другите се променила изцяло. Вече не се чувст-

вала спокойна в социалната и професионалната си среда, нито мо-

жела да остане в общността си. Хората я гледали и казвали: „О, ето 

каква си била! И вече нямаш воали – колко ужасно! Намираме те за 

много странна, дори малко луда” и ѝ обръщали гръб. 

Какво мислите, че направила тя? Дали е закопняла да се върне към 

времето, когато е била тежко забулена като тях? Не, тя намерила та-

кова спокойствие, радост и удовлетворение, че напуснала общността 

си и се присъединила към други души, които биха могли да разпознаят 

нейната истинска идентичност и да я приемат с радост и любов. 

Кажете ми, воалите на младата жена – нейната личност – били ли 

са преобразени? Не. След като била убедена от своя „наставник” (БО-

ЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ), че ще постъпи правилно, ако 

свали воалите си, с негова помощ тя го направила. Докато ги премах-

вала един по един, все повече и повече се приближавала до съкрове-

ното познание за Реалността-Душа, скрита от воалите (личността). 

Сега сигурно разбирате, че човешката „личност” е като умствено-

емоционална паяжина, понякога – мръсни воали от натрупани взаи-

модействия между магнитното „привличане/свързване” и магнит-

ното „отблъскване/отхвърляне”. Духовно развитите хора могат да ви-

дят как те затъмняват кожата на онези, чийто език е груб, а мислите 

– съсредоточени единствено около дейностите на земното его. 

И обратното, когато някой напусне нивата на човешките мисли и 

реакции, кожата му започва да се изчиства и в очите му заблестява 

светлина. Докато „земната личност” неусетно отмира, тялото става 
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„по-одухотворено”, което се вижда ясно от хората, надарени с ду-

ховни възприятия. 

Не се страхувайте от бъдещото си оттегляне от човешкия начин 

на мислене – малко по малко ще се откажете от него с безкрайно об-

лекчение. Вашата истинска цел в живота ще става все по-ясна, а ре-

шимостта ви да я постигнете – все по-силна. 

Може да твърдите, че не се случва често да сте умствено или емо-

ционално ангажирани с магнитно-емоционални мисли и чувства. Ко-

гато обаче разгледате спонтанните си мисли, ще установите, че маг-

нитните „привличане/свързване“ и „отблъскване/отхвърляне“ ви вла-

деят напълно през целия ден! Брътвежите на ума ви не спират – ко-

ментари и оценки; желания и нежелания; критики и реакции на въз-

мущение или отхвърляне; копнежи за нещо определено и страхове, 

че няма да го получите; стремежи за успехи и раздразнение или гняв 

към онези, които стоят на пътя ви към тях. 

Много хора влагат вяра и копнеж в молитвата си, но когато егото 

упражнява контрол, веднага след това те се оплакват на някого, за да 

получат утеха и човешко съчувствие за болката, която току-що са от-

несли към „Бога“ с молба да бъде разрешена по най-правилния начин. 

Така съзнателната форма и сила, освободени при молитвата, „иска-

нето, вярата и копнежът” вече са отменени от самосъжалението. 

Умът обикновено е блато, тресавище от противоречиви идеи. По 

време на стрес човек може да полага усилия да се съсредоточи върху 

животворно утвърждение или възприятие, но, като игриво кученце, 

подхвърлящо пълна с въздух хартиена торбичка, скоро стремежът из-

лита от ума му и стресиращото мислене, което се е опитвал да из-

бегне, го завладява отново. И така мисълта продължава да подскача 

напред-назад, докато той не закопнее да се измъкне от конфликта. 

Вътрешният монолог вероятно ще протича така: „Не искам да 

ставам, не искам да правя сандвичи, не искам да закусвам. Не искам 

днес да ходя на работа и да срещам този или онзи. Не искам да пера, 

не искам да правя това, онова и другото.” И така недоволните хора 

старателно поддържат през целия ден своята литания за „отхвърляне 

на живота”. Всички тези чувства произлизат от его-подбудите, които 

отблъскват дейности, които се възприемат за скучни, неудобни или 

обременяващи. Затова, вместо оплаквания, монологът може да про-

тече например така: „Не съм НАСТРОЕН за…” 

Другата вероятност е, че може да се събудите и да си помислите: 

„Събота е, трябва да побързам да се облека и да отида на пазар, за-

щото има неща, които искам да купя. Трябва да взема малко от онези 

ягоди, преди да са свършили. Трябва да стигна до разпродажбите, за 



Писмо 8 

263 
Дойдох – и идвам отново, – за да ви помогна да намерите 

„по-изобилен ЖИВОТ“ и безгранична „РАДОСТ“. 

да намеря нещо изгодно, затова ще бъда любезна със съпруга си, за 

да ми даде пари. Надявам се да видя Патрик, когато отида в кабинета 

му. Искам новият шеф да ме хареса, затова ще работя много усърдно, 

за да изглеждам атрактивна. Надявам се съпругът ми да купи новата 

кола. Сигурна съм, че ще намеря място за паркиране, ако съм пози-

тивна. Надявам се да получа бонус.” Всички тези идеи произлизат от 

свързващите подбуди на егото „Аз искам”. 

Може също да обедините няколко чувства на „свързване” и „от-

хвърляне”: „Надявам се децата ми да заспят рано, за да мога да си 

почина. Мразя да ме молят за вода и да искат да им чета, когато съм 

толкова уморена, но трябва да бъда добра майка и да прекарвам из-

вестно време с тях.” „Надявам се”, „да мога”, „трябва”, „добра 

майка”, „да прекарвам известно време” са обединени чрез магнитното 

привличане/свързване. Това са нещата, които „искате” за себе си. Та-

кива мисли възникват и от страхове – страх да не бъдете помолени да 

направите повече, отколкото смятате, че можете в момента; страх да 

не се провалите като майка. Страхът е директен импулс от егото, ко-

ето изисква да покривате определени стандарти, за да сте приемливи 

за себе си и за другите, макар да е много наясно, че не сте! 

С развитието на цивилизацията магнитните импулси „свързване-

отхвърляне“ са станали толкова сложни и преплетени, че е трудно да 

се разграничат и разпознаят. „Мразя да”, „молят за вода”, „искат да им 

чета”, „толкова съм уморена” са чувства на магнитно отхвърляне/отб-

лъскване. И тъй като се изисква повече енергия да се отхвърли и отб-

лъсне, отколкото да се приеме и свърже, вашият вътрешен конфликт в 

крайна сметка ще ви накара да се чувствате още по-обезсърчени и умо-

рени, дори виновни, но неспособни да намерите сили да направите 

това, което дълбоко в себе си наистина бихте искали – „да прекарвате 

повече време с децата си, да им четете и да се грижите за тях.” Това ще 

ви донесе удовлетворение и благоденствие, защото на още по-дълбоко 

ниво знаете, че така ще изпитвате и изразявате любов, а всички „ис-

кам” и „не искам” са една обвивка, която я прикрива. Когато сте в хар-

мония с най-съкровените кътчета на своето същество и изпитвате и из-

разявате „любов”, вие наистина сте спокойни и щастливи. 

В същото време обърнете внимание, че в този вътрешен монолог, 

който постоянно протича в грижовните майки, думите „трябва да 

прекарвам известно време с тях” са прозрение, извлечено директно 

от БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ, макар че вероятно ще 

решите, че вашата съвест ви подсказва какво трябва да правите. 
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Може би започвате да разбирате, че умът и емоциите ви са като 

бойно поле с противоречиви идеи, които се сменят толкова бързо, че 

изобщо не осъзнавате какво си причинявате. Умовете ви са люлка; вяр-

ванията, мненията и реакциите ви се променят според промените, които 

срещате във взаимоотношенията и обкръжението си – люшкате се 

между харесване и нехаресване, приятелство и неприязън, притежание 

и отхвърляне. Цялата тази врява възниква от повърхностното ви разби-

ране за това, което всъщност се случва под нивото на вашата среда. Вие 

сте като лодки, плаващи по море – можете да видите небето, но нямате 

никаква представа за растежа, движението и жизнената дейност под 

кила. Това означава, че дори и да мислите, че сте истински свързани с 

някого, под повърхността и зад приятната фасада на приятелството, той 

може би се чувства самотен във ваше присъствие и копнее да бъде раз-

бран, да получи повече внимание и съпричастност, които да са толкова 

подходящи за неговите нужди, колкото са и за вашите. 

Ще ви дам пример. На пръв поглед този израз изглежда напълно 

безобиден, както за вас, така и за останалите, но ако помислите вни-

мателно, ще разберете, че може да е всичко друго, но не и безобиден: 

„Надявам се тази раздразнителна жена днес да не дойде на работа.” 

Първо, за да направите такова изказване, подсъзнателно вече сте 

преценили нейното поведение и сте я осъдили заради проблемите, ко-

ито причинява с лошия си нрав. На врата ѝ сте окачили етикет „разд-

разнителна жена”; създали сте съзнателна енергийна сила с нейното 

име. Това не ѝ носи нищо добро. Вашето „искане” да отсъства от ра-

бота, за да направи живота ви по-приятен, е магнитно, а не духовно. С 

това изказване разкривате, че сте изцяло в плен на „егото” си, тъй като 

дори не сте се и запитали дали жената не е подложена на някакъв лич-

ностен или финансов проблем, скрито заболяване или страдание, което 

я прави сприхава. Надеждата ви да отсъства от работа по същество е 

„проклятие за нея”. И ако мисълта ви е достатъчно пламенна и мощна, 

жената вероятно ще поеме енергийната сила на негативното съзнание 

и внезапно ще се почувства твърде зле, за да отиде на работа! 

Същият принцип важи и за разрастването на емоционалното нап-

режение при нервни разстройства. Когато възникне напрежение, 

умът и емоциите започват да се надпреварват с магнитно-емоционал-

ните чувства на „отхвърляне/отблъскване/отвращение”. Човекът е 

завладян изцяло от мисли като: „Не мога да се справя!”, „Не мога да 

го понеса!”, „Мразя това да се случва точно на мен!”, „Мразя този, 

който ми го причини!”, „Мразя да се налага да променям начина си 

на живот!”, „Мразя, отказвам, отричам, възразявам, противопоставям 
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се, не заслужавам”, а те представляват отхвърляне и категорично от-

ричане на всяка съществуваща лична сила и енергия, с които разпо-

лагате, за да преодолеете кризата. 

Особено опасната форма на съзнание (мисъл) „Ще си отмъстя!” 

е комбинация от магнитно свързване и отхвърляне. Всъщност „съз-

нанието” в това изречение е: „Мразя него и всичко, което той нап-

рави, толкова силно, че ще му дам урок. Ще му го върна; ще го нака-

рам да си плати!”. Това е чисто отмъщение, а отмъщението е буме-

ранг, който по магнитен път се връща и причинява страдание на из-

точника си. И ако той е на Пътя към Христовото Съзнание, ще научи 

и много важен урок. 

Всички тези мисли и чувства, включително разрушителното не-

годувание, водят до нервни, дори физически кризи. 

Може би си спомняте моя сблъсък със смокиновото дърво край 

Витания. Бях гладен и сглупих, като потърсих смокини извън сезона 

им. Когато не намерих нищо, казах на дървото: „Нека никой никога 

не вкуси отново плодовете ти!”. Дървото изсъхна до корен и до след-

ващия ден умря. Петър беше смаян. 

Това се случи по времето, когато аз, в лицето на Исус, бях на-

пълно безотговорен в използването на „умствената си сила” и причи-

них вреда, за която после се разкайвах. (В Писмо 3 обясних подробно 

истинските причини за инцидента.) Но пък когато говорех на учени-

ците си, можех да го използвам като пример и предупреждение за си-

лата, която упражнява умът над живите създания. 

Трябва също да кажа, че в онзи ден се нахвърлих върху лихварите 

и ги прогоних от храма; публично опозорих писарите и фарисеите. 

Всички тези действия бяха магнитно-емоционални импулси „свърз-

ване-отхвърляне“. Умишлено подпечатах скорошната си смърт на 

кръста. Знаех точно какво правя, защото времето ми на Земята изти-

чаше и, честно казано, нямах търпение да напусна вашия свят. 

Когато хората първоначално тръгнат по духовния път и потърсят 

„По-висша Сила”, много от тях получават наставления от учители по 

„самопомощ”, че трябва по-често да се придържат към мисли на маг-

нитно-емоционално свързване. Такива учители нямат представа, че 

техните насоки служат за укрепване на силата на егото. 

На духовните ученици се казва: „Ако медитирате, „Бог” или „Си-

лата на вашето Подсъзнание” ще ви помогне да задоволите всичките си 

потребности”; „Представете си къщата, която искате, и бъдете сигурни, 

че ще я получите.”; „Идете и купете дрехите, от които се нуждаете, и 

имайте вяра, че някак ще намерите пари за тях.”. И хората се фокусират 

върху „имам вяра” и „ще получа каквото искам или ми е нужно“. 
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В началото на промените в съзнанието и упражняването на вя-

рата, те наистина получават огромни ползи – желаното навлиза в жи-

вота им, вратите пред тях се отварят, постигат успехи. Този феномен 

разкрива, че материалните нива на съзнанието им стават по-одухот-

ворени, в резултат на което настъпват подобрения; животът им става 

по-малко труден. 

Но вашият живот е предназначен да изразява всяко ниво на ва-

шето съзнание – ум, емоции и тяло. Когато сте овладели физическите 

аспекти на съзнанието си, следващото ви духовно приключение е в 

сферата на емоциите. Ето защо сред цялото това изобилие внезапно 

задухват ветрове и падат дъждове върху някога стабилното ви емо-

ционално съзнание и ви причиняват много и разнообразни страдания. 

Те може да се проявят като загуба на семейство, проблеми със здра-

вето или собствеността, всякакви неочаквани препятствия в различни 

сфери на живота ви. Точно в тези моменти много хора губят предиш-

ната си вяра и казват: „Позитивното мислене не действа!”. Да, пози-

тивното мислене само по себе си не действа, нито пък „силата на ва-

шето подсъзнание”, тъй като това е само един аспект от цялото ви 

духовно-човешко същество. 

Когато емоциите ви се разпалят, се налага да изследвате всички 

аспекти на съзнанието си, вярванията, чувствата към себе си и дру-

гите, вярата си в духовното измерение, дори смисъла на смъртта и 

след това – животa си в по-висше измерение. Това е изключително 

болезнен етап, когато ще преминете през различни сътресения. Той 

може да е период на огромен вътрешен растеж и щастие или на про-

дължителна горчивина и възмущение. Това е моментът да се пробу-

дите напълно и да осъзнаете, че резултатът от вашите преживявания 

зависи изцяло от вас – не от провидението или съдбата, а от вас – дали 

работите сами за себе си или постоянно и всеотдайно разчитате на 

Божественото Съзнание, за да постигнете върховно блаженство. 

Това е и времето, когато ще бъдете изправени пред предизви-

кателството да използвате градивно ума си, достигайки до най-

висшите прозрения и идеали, с които да овладеете емоциите си. 

Тогава ще разберете разликата между реактивната мисъл, която 

възниква от импулсивните реакции на егото към неудобни ситу-

ации, и съзидателната интелигентна, проникновена мисъл. Ко-

гато това се случи и приложите прозренията на практика в ежед-

невието, самоконтролът е близо. 

Само учителите, които могат да ви преведат през всички нива на 

себереализация, разкаяние, пробуждане, промяна на умствено-емо-
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ционалните модели, придвижвайки ви все по-нагоре в по-висшите ду-

ховни честоти на вибрации, докато не достигнете до правилното 

„осъзнаване на Бога”, са Учителите на Истината, които действи-

телно могат да ви отведат в Небесното Царство. 

Ако първото ниво на развитие – стремежът към материални удов-

летворения чрез позитивно мислене – задоволяваше напълно търсе-

щите и им носеше всичко, на което са се надявали, досега целият свят 

вече щеше да е приел вярата в „позитивното мислене”. Това обаче е 

само началото на духовното пътешествие на по-рано латентната душа 

и не трябва да се отхвърля или критикува. Психиката вече се про-

бужда за факта, че отвъд земното измерение има някакво духовно 

ниво, наречено „Бог”, „всемирна сила“ или „някой там горе”, който 

отговаря на молитвите. 

Не забравяйте, че говорим за съзнание. Психиката започва да 

осъзнава, че животът е нещо повече от ежедневните занимания и 

„каквото и да е то”, иска да го изпита, защото лишенията в някои 

сфери на съществуване – здраве, финансови средства, щастие, любов 

и т.н. – я подтикват да потърси помощ. Тук проличава действието на 

същото магнитно-емоционално свързване „Аз искам”. 

Но когато чрез своя пречистен контакт със „СЪЗНАНИЕТО 

ЖИВОТ” пробуждащата се психика се превърне в наблюдател на 

това, което се случва в ума и емоциите, ще започне да „вижда” някои 

свои магнитно-емоционални действия на „свързване-отхвърляне”. В 

крайна сметка тя ще стане достатъчно просветлена, че да отбягва чув-

ствата на „притежание и отблъскване” и ще моли за помощ, за да ги 

преодолее. Обикновено по това време правилният Учител за търсе-

щата душа ще влезе в живота ѝ. Ако е минавала по жизнения път мно-

гократно, тогава ще се появи такъв Учител, който е достатъчно раз-

вит, че да я изведе от оковите и робството на его-подбудите и да я 

въведе в Светлината. 

 

Помнете, че подходът ви към другите трябва да бъде внимателен 

към тяхното „его”. То е единственото им средство за вътрешно оце-

ляване, докато не придобият реално и трайно впечатление за Божес-

твеното Съзнание и не възприемат, че източникът на сила, енергия 

и вдъхновение е вътре в тях и едновременно с това ги надхвърля. 

Също така трябва да разберете, че като индивидуализации в те-

лесна форма и умствено-емоционална дейност, вие се подчинявате на 

законите на съществуването. Били са ви дадени индивидуалност, 

идентичност и безграничен потенциал да достигнете Христовото 

Съзнание и трябва да платите цената им. 
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Вероятно в редица прераждания ще изпитвате капризите и мно-

гобройните усложнения в живота и взаимоотношенията си, докато не 

се обучите в това рядко познание за „себе си”. И вероятно в редица 

предишни прераждания сте правили възмутителни неща, които дру-

гите са смятали за „олицетворение на греха”, но именно тези маг-

нитни преживявания на личността са ви помогнали да стигнете до ду-

ховните възприятия, които имате днес. 

Затова би трябвало да сте способни да приемете, че няма „грях” 

срещу „Бога” и няма „грях” срещу човека. „Егото” може да упраж-

нява пълен контрол и да постъпва осъдително само когато „душата” 

все още спи, оплетена в тежките окови на магнитната личност. Ако 

случаят е такъв, не е възможно да убедите някого, че постъпва несп-

раведливо спрямо другите, защото той няма вътрешно озарение от 

Светлина, което да му покаже по-добър начин да живее. СВЕТЛИ-

НАТА е блокирана изцяло от магнитното съзнание на егото. Обаче 

болката, която изпитва (защото всичко, което причинява, се връща 

при него в пълен размер, че и повече), накрая ще го подтикне да си 

зададе въпроси за съществуването, а те са средството, чрез което да 

получи отговори от „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ”. 

Започнах тази част с думите: „хората вярват, че могат да бъдат пре-

образени от „Духа”. Сега вече разбирате защо казах, че „няма нищо, ко-

ето може да бъде преобразено” – защото няма нищо „реално” или 

„вечно” в личността. Но наистина е абсолютно необходимо тя да бъде 

премахната, за да може да се разкрие Божествеността вътре във вас. 

В Палестина нарекох този процес „да умреш за себе си”, което се 

оказа плашещо изказване и попречи на много хора да поемат по пътя 

към най-висшите духовни измерения. И да, последната стъпка при 

премахването на личността наистина прилича на смърт. Докато пре-

минавате през процеса, губите съществена част от своята чо-

вешка/земна същност, но когато борбата най-накрая приключи, об-

лекчението и вътрешният мир са неописуеми. Сърцето е изпълнено с 

радост; сред тишината на ума ви настъпва една истинска сигурност, 

отдих и спокойствие. Най-после битката за личен контрол е свършила 

и ставате „господар” на себе си. Следва време на духовен покой и 

възстановяване. По-късно идва ред на навлизане в ново измерение на 

„съществуване”, когато нищо в човешкия свят няма да има същото 

„значение”, каквото е имало преди. 

Хората ви критикуват? По-рано магнитната личност щеше да ви 

накара да се ядосате заради собствената си несигурност и потреб-

ността си да изглеждате съвършени за всички, за да получите одоб-

рение. Без одобрение как ще оцелееш, щеше да нашепва егото, какъв 
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ще бъде животът ти? Но когато гласът му е заглъхнал, няма нужда да 

търсите сигурност, защото вие сте в БЕЗОПАСНОСТ! Знаете, че сте 

подкрепяни, поддържани, подхранвани, закриляни, изцелявани от 

„БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ”, без значение какво 

мислят другите за вас. Радостта, веселото настроение, щастието, лич-

ната реализация и удовлетворение са вътре във вас. Всъщност вече 

нямате никаква нужда да бъдете различни. 

Когато Светлината ви изпълва, освен че сте част от цялата „раз-

личност“, но и нуждата, която ви задвижва, е да предадете на хората 

всичко, което „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ” влива във 

вас във всеки момент, докато поддържате постоянна връзка с това 

прекрасно измерение вътре в себе си. Вече не отхвърляте личността 

на другите – всички са приемливи за вас. Осъзнавате, че се нуждаят 

от любов, а сега вие имате достатъчно, за да им я дадете; не полагате 

усилия да „обичате безусловно” – това става спонтанно. 

С каквито и недостатъци все още да не сте се справили, каквито и 

грешки да сте допускали в отношенията си с другите в резултат на ос-

татъците от „егото” си, те ще ви се разкрият, но не се плашете от само-

познанието, а по-скоро го приемете с любов и благодарност. Така ще 

откриете, че признаването и приемането на негативните човешки ре-

акции във вас е едновременно благотворно и изцеляващо. С радост ще 

се съгласявате, че и вие допускате грешки и ще поемате отговорността 

си, а после, когато намерите „любещия начин”, ще започнете да при-

лагате него. Тогава ще почувствате вътрешен мир, защото ще знаете, 

че сте научили още нещо ценно, което ще ви бъде полезно, когато след-

ващия път бъдете изправени пред земни предизвикателства. Времето 

за дълбоко разкаяние ще е отминало, тъй като вече ще е изпълнило 

целта си – да ви освободи от магнитно-емоционалните реакции към 

живота, които в миналото са ви носили страдание. 

Ще сте прекрачили прага на това, което нарекох „Небесно Царс-

тво”, когато бях на Земята. Ще установите, че всички ваши нужди са 

задоволени, и ще ЗНАЕТЕ, че ще бъдат задоволявани почти спон-

танно и занапред. Това знание ще ви държи в постоянна връзка с „БО-

ЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ” и ще ви дава огромно чувство на сигурност. 

Със спокойствието и тишината ще дойдат радостта и щастието, както 

и едно ново усещане за младост и благополучие. Леките, хроничните 

и дори неизлечимите болести ще изчезнат. Ще влезете в нова фаза на 

съществуване, защото всеки път, когато научавате урок, вие оставяте 

нещо от човешкото измерение зад себе си и продължавате напред в 

по-висшите честоти на духовно съзнание. 
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Описвам ви наградите, които ви очакват, когато сте се борили и 

сте се справили с магнитно-емоционалното робство на „привли-

чане/свързване – отблъскване/отхвърляне“. Първоначално те са ви 

дали индивидуалност, но после са се превърнали в окови за душата, 

от които трябва да се освободите, за да слезете от колелото на насто-

ящия си човешки живот, което непрекъснато се върти и постоянно ви 

въвлича в неприятни преживявания. Когато духът ви най-накрая ус-

пее да преодолее магнитно-емоционалните реакции, колелото ще за-

бави скоростта си и тогава изведнъж ще откриете, че сте почти не-

подвижни. Ще започнете да се наслаждавате на красотата на живота, 

който ви описах по-горе. 

Бих искал да мога да премахна бремето на вашата земна човешка 

същност. Познавам страданията и моментите ви на отчаяние, мъката 

ви в самотните нощи и часовете ви на умствена и емоционална нес-

табилност. Когато се спускам във вашите честоти на съзнание, за да 

предам посланията си и за да разбера какво се налага да ви кажа, аз 

опознавам земните условия и тези думи са моят отговор на най-неот-

ложните ви нужди от облекчение и изцеление. 

Не се съмнявайте, че думите идват от мен. Намерете утеха в тях 

и ЗНАЙТЕ, че като ги изучавате, с времето те ще внесат дълбоко 

просветление в душата ви, което ще доведе до жадуваните промени 

във вас и във вашия живот. 

 

КАК ДА МЕДИТИРАТЕ 

Когато медитирате, заемете позиция, която е най-удобна за вас; не 

се изкривявайте и не си причинявайте физически неудобства. Отпус-

нете се и останете неподвижни. Успокойте се и освободете напълно 

напрежението в крайниците, включително в главата, врата и лицето. 

Трябва да подчертая, че медитацията в крайна сметка следва 

да бъде толкова лесна, колкото и отпускането в дрямка. Нейната 

цел е да даде възможност на цялото ви съзнание да премине отвъд 

границите на интелекта и разума. Има учители, които ще ви ка-

жат: „представете си…”, но каквото и да ви е казано да си предс-

тавите, можете да бъдете напълно сигурни, че няма да ви помогне 

да стигнете другаде, освен в нови въображаеми сфери на собстве-

ните си умствени процеси. 

Този метод на „медитация“ ще бъде облекчение от мислите и 

стреса, които ви причинява натиска на вашето его. В света на въ-

ображението егото може – или не – да бъде в латентно състояние. 
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Преди да започнете медитация, се подгответе за нея, като осъзнаете 

напълно, че сте на път да се свържете с „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНА-

НИЕ“, което е както вътре във вашето, така и надхвърлящо го; както 

вътре във вас, така и около вас. Представете си точно какво означава това. 

Във всеки момент помнете, че това, за което МИСЛИТЕ, е 

това, за което се настройвате. Вашите мисли са „прожекторите“, ко-

ито намират каквото търсите. Не забравяйте, че всяка една от тях има 

свои собствени честоти на вибрации в съзнанието – разберете и по-

вярвайте, защото е истина. И колкото по-духовна е мисълта, толкова 

по-високи са нейните честоти на вибрации. 

„Формите на съзнание“, въплътени в думите, са невидими, но те 

са „специфични, отделни единици съществуване“, които носят в себе 

си живота на съзнанието и са магнитно предопределени да харесват 

други „форми на съзнание“. Сходните неща се привличат. 

Мислете за „куче“, представете си какво имате предвид и умът ви 

ще бъде настроен към кучешкия вид. Мислете за „ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“ с ясното разби-

ране какво означава това за вас и умът ви ще бъде насочен към 

„ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“. 

 

Ако сте разбрали напълно всичко, което се опитвам да ви 

кажа, ще ЗНАЕТЕ, че вашата медитация достига целта си. Осъз-

найте го и ще установите, че вярата ви укрепва. Тя остава слаба, за-

щото само се надявате, желаете или по магнитен начин „искате“ да се 

настроите към СЪЗНАНИЕТО ЖИВОТ, като очаквате да извлечете 

някаква изгода от това. 

Не виждате ли колко „земен“ е такъв подход към ОНОВА, 

КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТВУВАНЕ”? Почтително ли е? 

Приляга на човек, който търси истински контакт и очаква да го пос-

тигне, да се надява да получи изгода от него? 

 

БЕЗГРАНИЧНОТО ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ не е митичният 

„Бог“ на небето, както е описан в Стария Завет. То е Безкрайната 

Могъща Реалност, която присъства навсякъде, проявявайки Своята 

собствена съзидателна, интелигентна, развиваща, любеща грижа за 

всичко, на което е дала съществуване. 

Трябва да разберете, че след като магнитните ви емоции са изчез-

нали не само от ума, но и от подсъзнанието и слънчевия сплит, в 

крайна сметка постепенно ще започнете да се приближавате и ще дос-

тигнете до най-високите измерения, докато сте все още на Земята. И 

преди всичко, ще бъдете свързани с БАЩА-МАЙКА-БОЖЕСТВЕН 
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ЖИВОТ, който е винаги активен в цялата ви система и във Вселената. 

Помнете, че ТОЙ е в равновесие в безкрайното всемирно измере-

ние. „Дейността Баща“ определя целите; „Любовта Майка“ ръко-

води начина, по който ще бъдат разработени плановете, за да се на-

сърчи най-висшето благо на това, което ще бъде приспособявано, из-

целявано или закриляно. 

(Безброй хора ще кажат, че горните твърдения са плод на въоб-

ражението. Нека се подиграват, колкото искат. Тези, които успяват 

да се свържат със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ – друг термин 

за БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ-ЖИВОТ, но разкриващ неговите 

двойни характеристики – ще потвърдят, че това е точно описание на 

духовната еволюция, която следва в резултат на такъв контакт.) 

 

Да се върнем към медитацията. Най-напред, преди да се опитате 

да влезете в медитативно състояние, научете молитвата наизуст – 

така, сякаш думите са ваши собствени. 

Когато сте се отпуснали напълно, започнете медитацията си с тази 

молитва. Изричайте я бавно и си представяйте смисъла на всяка дума, 

за да можете да влезете в нейното съзнание и да позволите на енергията 

ѝ да проникне в най-дълбоката ви същност. Докато казвате молитвата, 

очите ви трябва да бъдат затворени, а погледът – вдигнат към челото. 

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, 

ти си моят живот, моята постоянна подкрепа, моето здраве, 

моята закрила, съвършеният отговор на всяка моя потребност 

и мое най-висше вдъхновение! 

Моля те да ми разкриеш истинската си Реалност. 

Знам, че ВОЛЯТА ти е да бъда напълно просветлен, за да мога 

по-добре да осъзная Твоето Присъствие в себе си и около себе си. 

Вярвам и знам, че това е възможно. Вярвам, че ти ме 

закриляш и подкрепяш със съвършена ЛЮБОВ. 

Знам, че моята крайна цел е да ТЕ ИЗРАЗЯВАМ. 

Говорейки ти, знам, че ти напълно възприемаш думите ми, 

защото си ВСЕМИРНАТА ЛЮБЕЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, 

която така удивително е планирала този свят и 

го въплъщава във видима форма. 

Знам, че когато ТЕ помоля да ми говориш, аз изпращам лъч 

духовна светлина в твоето Божествено Съзнание и докато слушам, 

ТИ ще проникваш в моето човешко съзнание и ще идваш 

все по-близо до моите все по-възприемчиви ум и сърце. 

Поверявам себе си и своя живот на твоята грижа. 
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(Всеки път, когато казвате и визуализирате тази молитва, създавате 

форма на духовно съзнание, която ще става все по-силна и по-извисена 

в честотите на вибрации, тъй като нейното истинско значение ще нав-

лиза дълбоко в ума и сърцето ви и възприятията ви ще се засилват.) 

След молитвата се отпуснете още по-дълбоко и нека умът ви ос-

тане празен, доколкото е възможно. Ако нахлуят мисли, повтаряйте 

бавно „Божествен Живот“ или „Баща-Майка-Живот“ и се успо-

койте отново. Когато почувствате, че навлизате в друго дълбоко със-

тояние на съзнание, толкова дълбоко, че едва дишате, знайте, че сте 

започнали да постигате целта си. В края на медитацията винаги бла-

годарете и бъдете признателни. 

Помнете, че нищо, което мислите, казвате или правите, не може 

по никакъв начин да омаловажи „Съзнанието Баща-Майка-Жи-

вот“, обаче всяко недоверие ще издигне бариера между вас и Него. 

След много месеци на искрена медитация може да почувствате, 

че тялото ви внезапно подскача, сякаш се унасяте в сън и изведнъж 

се стряскате. Ако това се случи, бъдете благодарни, защото съзнани-

ето ви преодолява собствените си бариери, създадени в миналото, ко-

ито държат затворена душата ви. 

 

Искам да ви предупредя, че когато се опитвате да укротите ума и 

мислите си, може да почувствате тревожност, физическо неудобство, 

дори отчаяние, защото първоначално ще се изправите срещу черната 

стена на собственото си „съзнание“, а това може да бъде изключи-

телно смущаващо, дори болезнено. Благословете опита и помолете 

своя „Баща-Живот“ при следващата медитация да проникне в 

съзнанието ви. После станете и забравете преживяването. 

Когато установите, че най-накрая влизате в тишината, останете 

на същото ниво с ясното съзнание, че сега се намирате в това, което 

може да се нарече „светая светих“, защото най-после се свързвате с 

„Баща-Майка-Живот“ вътре в себе си. Ще отнеме време, докато 

това висше духовно преживяване на Тишината стане ежедневна прак-

тика. Помнете, че имате „его-багаж” от цял един живот, който трябва 

да разтоварите и изхвърлите. 

Без значение какво усещате или разбирате по време на медитацията 

си, когато излезете от нея, очаквайте доловима разлика в ежедневието 

си. Не забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и когато „очак-

вате“, вие отваряте пътя за това, което се надявате да бъде привлечено 

във вашия опит, от което се нуждаете или с което да се занимавате. 
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Ако не почувствате никаква нова лекота на духа, въпреки ис-

крените си очаквания, не отричайте промените и не се съмня-

вайте, че са възможни. Помнете, че вашето съзнание е основата на 

всичките ви преживявания, а то е електромагнитно – от същата субс-

танция, от която е съставено и физическото ви тяло. Продължавайте 

да очаквате – когато го правите, изграждате силата и енергията на 

своите „очаквания“, „формите на съзнание“, които ще притеглят към 

себе си проявлението на това, на което се надявате. „Съзнанието 

Баща-Майка-Живот“ може да бъде привлечено във вашето индиви-

дуално съзнание само по магнитен път – чрез вяра, искрено очакване 

и желание да се пречистите от своите магнитно-емоционални под-

буди „свързване-отхвърляне“. 

Колко от вас в момента влизат в медитация по този начин и из-

лизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени? Колко от вас се обезкуража-

ват, когато са почувствали някаква промяна, а после за известно 

време нищо не се е случвало? 

Спомнете си какво ви казах: вие сте подложени на ритъм от „въз-

ходи“ и „спадове“. Когато сте в период на „спад“, притокът на Божес-

твения Живот в цялата ви система намалява, както и честотите на 

вибрации на съзнанието ви. Следователно в такива моменти, в нача-

лото на вашето търсене, контактът със „Съзнанието Баща-Майка-

Живот“ е почти невъзможен. В първия етап по пътя си към Исти-

ната, по време на медитация, когато сте силно свързани със своето 

подсъзнание, ще забележите, че всички стари негативни мисли и спо-

мени, които сте смятали за преодолени, дразнещо се завръщат. 

Когато влезете в период на „възход”, ще откриете, че духовната ви 

същност се възражда и ще се наслаждавате на това. Медитациите ви ще 

бъдат по-позитивни и плодотворни за контакта ви със „Съзнанието 

Баща-Майка-Живот“. Ако имате смелостта да постоянствате и да про-

явявате самодисциплина по време на своите „спадове“ точно колкото и 

в добрите си периоди, в крайна сметка ще установите, че ниските ще 

стават все по-малко „ниски“ и предишните депресии ще изчезнат. 

Помнете, че с всеки следващ път „молитвеното съзнание“ все повече 

и повече ви приближава към вашата цел, макар и да не си давате сметка. 

И все пак нещата се случват за ваше най-висше добро – вярвайте в това. 

 

Когато бях на Земята, казвах:  

Дойдох да ви дам СВОБОДА!  

Дойдох да ви донеса „ПО-ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ”! 

Тайната на вашата умора, изтощение, непоследователност, неста-

билност, страх, отчаяние, депресия се крие в магнитно-емоционалните 
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ви реакции „свързване-отхвърляне“ и подсъзнателните ви модели, ко-

ито понякога ви владеят и въвличат в ситуации, които никога не сте 

имали намерение да създавате. Заради тези „естествени импулси на ин-

дивидуалността“ вие със сигурност не сте свободни – вие сте в маг-

нитно-емоционалното робство на своя съзнателен и подсъзнателен ум. 

Живеете в капана на Егото, което ви е дало индивидуалност, но и 

ви е заключило в оковите на емоционалните реакции към живота. 

И все пак за човек, който искрено и пламенно търси и с радост 

следва пътя на „Христовото Съзнание“ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, – 

като медитира и прониква в магнитно-емоционалните области на мо-

зъка, идва време да получи просветление, което се отпечатва в най-

високите му части. И новите клетки са пропити с ново знание. 

Това е един непрекъснат процес и вероятно ще почувствате, че мо-

зъкът ви се „отваря“. Сега започвате да действате все повече и повече 

в супер съзнателния ум, който е в още по-близък контакт със „Съзна-

нието Баща-Майка-Живот“. Докато не дойде момент, когато вече не 

можете да търпите мислите и чувствата на „егото“, които доминират 

над нормалното ви съзнание в ежедневието, и преживявате смъртта на 

„себе си“ – оставяте се изцяло на „Съзнанието Баща-Майка-Жи-

вот“. Когато това се случи, ТО до такава степен ще изпълни вашата 

визия, че ще изключи всичко останало. Така ще влезете в „честотите 

на вибрации“ на онова, което нарекох „Небесно Царство“, когато бях 

на Земята. Тази фаза ще бъде характерна с постепенното ви оттегляне 

от начина на живот, който сте харесвали преди. Мислите ви ще стават 

все по-пречистени и ще забележите, че реагирате по-безпристрастно 

на ситуации, събития и хора. Макар че може да сте по-малко емоцио-

нално топли или студени отпреди, сега ще бъдете на „върха на въл-

ната” на това, което наричате „безусловна любов“, и ще правите 

всичко възможно да насърчавате най-висшето благо на другите – рас-

теж, хранене, изцеление, закрила, задоволяване на основателни нужди 

в система на закон и ред. Ще обичате по-дълбоко от всякога, но няма 

да е останало нито едно „човешко“ настроение, което може да предиз-

вика толкова много грешки в общуването и действията ви. 

Когато придобиете истинско вътрешно познание, ще можете да 

превъзмогнете емоционалния си багаж, да медитирате и да черпите 

от „Баща-Майка-Живот“. Тогава ще почувствате, че цялата ви сис-

тема се изпълва с нова енергия, която ви носи нова жизненост; ще се 

смеете, ще бъдете по-закачливи, ще намирате щастие в малките неща, 

ще обичате света, ще преливате от благодарност за всяка благосло-

вия, която влиза в живота ви, и ще установите, че те все повече се 

множат и заливат ежедневието ви. 
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Как се държи човек, който се е освободил от „егото“? 

В крайна сметка той ще се е освободил напълно и от страха. Ще бъде 

абсолютно убеден, че където и да отиде, той е закрилян. И дори да ми-

нава през потенциално опасни преживявания, ще излезе от тях невредим. 

Ще знае, че не се нуждае от меч или пистолет, за да се предпази, 

защото е защитен от всяка негативна вероятност, където и да се намира. 

Такъв човек няма да се страхува от никаква болест, защото ще 

знае, че всички механизми в неговото тяло, предназначени да го под-

държат здрав, работят напълно ефективно и функционално. 

Ще знае, че никога няма да му „липсва“ нещо, от което се нуждае, 

за да направи живота си щастлив и удобен. Непрекъснато ще слави и 

благодари на „БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ“ за всичко, което вече е по-

лучил и ще получава в бъдеще. 

Ще знае, че ще бъде насочван към точното място в точното време.  

Ще знае също, че може да поиска каквото му е необходимо и от-

говорът ще дойде бързо. Но исканията му ще възникват от неговия 

духовно-просветлен център и никога няма да бъдат егоистични – ви-

наги ще се моли за нещо, което ще бъде полезно за средата, общ-

ността, семейството, приятелите му. 

Ще има отворен ум, защото ще знае, че ИСТИНАТА е безкрайна 

и дори да е научил много, винаги има още едно измерение, което да 

изследва. Това прави живота във всяко ниво, дори и в Небесните Вла-

дения на съзнанието, толкова вълнуващ и целенасочен. 

В ежедневието си просветлената душа ще се пробуди с ум, осво-

боден от всичко друго, освен от признателност и възхвали. Ще бъде 

наясно със задълженията, които в крайна сметка го очакват, ще бла-

годари за силата и желанието да ги изпълни и ще отиде да ги свърши 

без вътрешна съпротива или неохота. В резултат на такова отношение 

към ежедневната рутина той няма да губи енергия за каквато и да 

било съпротива, а ако има специална причина да се противопостави 

на някакво предложение или принуда, ще го направи спокойно и ра-

зумно, без магнитно-емоционални чувства на раздразнение и отхвър-

ляне. Той става безпристрастен наблюдател, който постъпва пра-

вилно в точния момент. 

Ще бъде търпелив, в очакване да се отворят подходящите врати, в 

очакване на напътствия и потвърждение, че неговите планове наистина 

са божествени намерения, изразени чрез ума, сърцето и енергията му. 

Ще се превърне в истински човек, който проявява „Съзнанието 

Баща-Майка-Живот“. 
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Така мъжът се сдобива с женски характеристики на всемирна лю-

бов и става въплъщение на Интелигентна любов или Любеща интели-

гентност, а жената – по-мъжки черти на сила и правилен усет за по-

сока. Ако някой се нуждае от указания, те ще проявят към него любеща 

интелигентност и думите им ще го извисят. Ако някой се нуждае от 

изцеление, те ще проявят интелигентна любов и ще го излекуват. 

Това е целта, към която ви водя с любов. 

 

Пътят към Христовото Съзнание е очертан в тези ПИСМА. 

Когато го постигнете, ще ликувате и ще признаете, че всеки миг 

по каменистата и неравна пътека си е заслужавал и е останал завинаги 

зад гърба ви. Ще бъдете свободни да се изкачвате в по-високи изме-

рения, всяко от които ще ви носи нови преживявания и нова радост. 

Ще станете основатели на един нов ред на Земята, който ще фор-

мира движещата сила на нова вълна духовна еволюция. И когато след 

много години тя се разпростре сред широките маси, хората най-после 

ще се научат как да живеят в мир помежду си. 

Това със сигурност ще се случи, защото СЕМЕНАТА на та-

кова бъдеще вече са посети в тези ПИСМА. Който ги приеме в 

съзнанието си и е устойчив във вярата си, накрая ще види как 

тези семена растат, цъфтят в красота, радост и хармония и дават 

плодове всеки ден от живота му. 

Вярвайте, защото говорих аз, Христос. 
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Писмо 9 

Аз, Христос, дойдох с посредничеството на тези ПИСМА, за-

щото не мога да се върна в телесна форма или да се въплътя отново в 

човешка личност, тъй като се намирам в – и самият аз съм – толкова 

фини и извисени честоти на вибрации, че никакво физическо тяло не 

е в състояние да вмести духовното ми съзнание. Единственият начин 

да се свържа с вас беше да използвам посредничеството на човешко 

същество, което е достатъчно чувствително и възприемчиво, покорно 

и посветено на „Бога”, родено да бъде каналът, чрез който бих могъл 

да проследя вълненията в неговия активен, паметен живот, както и 

световните събития. 

Така успях да се запозная отблизо с конфликта и болката, непоз-

нати в миналите векове, защото научните и технологичните открития, 

упадъкът на морала и традиционните ценности доведоха до нови, 

силно стресиращи условия в съвременния живот и до нови взаимов-

ръзки между хората. С посредничеството на този гъвкав ум модер-

ното човешко състояние за мен стана до известна степен лично. Без 

такова знание за човешките преживявания тези Писма нямаше да бъ-

дат написани по начин, който да бъде полезен за състоянието на ци-

вилизацията в момента. 

Процесът на частично застъпване на нашите съзнания започна 

преди раждането на моя „Писар“ и продължи през младежките ѝ го-

дини и зрелостта ѝ. Започвайки с премахването на всички програми 

от ума ѝ и пълното ѝ пречистване от старите концепции, тя беше 

умишлено подложена на различни човешки преживявания, които 

бяха показателни за битките и скръбта в съвременния свят. С по-

мощта на моите напътствия тя преодоля много страдания, което нак-

рая доведе до смъртта на нейното его и освобождаването ѝ от умст-

вено-емоционалното робство на материализма. Научи се как да влиза 

в честотите на съзнание на всемирната любов и получи лични прежи-

вявания на Реалността на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ… Така тя 

беше достатъчно пречистена и способна да приема все по-ясно моите 

учения, за да бъдат разпространени по целия свят. 

Под мое влияние тя се оттегли от социалния живот в уединение 

и самота и в крайна сметка стана зависима от мен за всекидневната 

си воля за живот. Работя чрез нейната пълна, ежеминутна готовност 

да получава думите ми, когато космичните и личните ѝ енергии на 
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съзнание позволяват да ме слуша и възприема. Разчитам на нейната 

честност и отдаденост да изчаква, докато ме чуе правилно и ясно. По-

казвам ѝ недвусмислено, че аз съм този, който ѝ говори, и докато не 

започна, тя не е в състояние да пише. 

Казвам ви го, за да разберете от какви енергии на ХРИСТО-

ВОТО СЪЗНАНИЕ са приели форма моите Писма. 

**888** 

Идвам отново чрез това Писмо, за да свържа нишките на 

предходните осем, да ги представя В СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ и да 

разкрия значението на моите учения във всеки аспект на земния 

ви живот, за всички народи. 

Тези ПИСМА са предназначени да бъдат стимулът – тласъкът 

– да отворите сами умовете и сърцата си за ИЗТОЧНИКА на своето 

СЪЩЕСТВО и в крайна сметка да станат средствата, с помощта на 

които да разберете напълно последствията от индивидуалните и ко-

лективните мисли и действия в материалното си съществуване. 

Докато законите за публично поведение, които ви бяха дадени в 

миналото, са насочени главно към: „Вие не трябва да… и ако го нап-

равите, наказанието ще бъде…”, то истинските духовни закони са 

съвсем различни: „Тъй като вие и вашето място в земния живот сте 

били създадени по следния начин…, ако действате в хармония със 

Законите на Съществуване, които са…, ще отворите цялата си сис-

тема – душа, ум, емоции, тяло и лични обстоятелства – за нестихва-

щия приток на Божествено Съзнание, за своята Жизнена Сила. 

Плодовете на вашето дисциплинирано поведение ще се върнат, за да 

ви благословят и да ви заредят със здраве, хармония и благоденствие. 

От друга страна, ако пренебрегвате Законите на Съществуване 

и продължавате да живеете така, както сте го правили, преди да по-

лучите това послание, вашето ежедневие ще остане белязано от сът-

ресения, тежки климатични условия, погубени реколти, финансови 

кризи, глад и стрес.” 

 

Дойдох чрез тези Писма с изричната цел да ви дам възмож-

ност да постигнете истинско и стабилно спокойствие, духовна 

любов, радост, вътрешно изцеление на ума, емоциите и тялото. 

Вече би трябвало да сте разбрали, че това беше и единстве-

ното ми намерение при последната ми мисия за хората на Земята 

– да им покажа как сами създават собственото си нещастие. 

 

„Християнските” църкви ви учат, че вие, сътворените от „Бога”, 

трябва да „му се прекланяте и угодничите”, като спазвате Законите 
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му. Това не е истина. „Преклонението пред Бога” е езически ритуал. 

Когато го правите, поставяте „Бога“ отделно от себе си и над себе си 

– „недосегаем и страшен, защото кой знае какво зло може да изпрати 

на Земята, ако не се подчинявате на волята му”. 

Това не беше посланието, което донесох на хората. Аз говорих 

за „Отца”, който задоволява всички нужди; който отговаря, ко-

гато е призован; който изцелява, когато e помолен; който ви пре-

възхожда и едновременно с това е „вътре във вас”, което озна-

чава, че Творецът е всемирен. 

Юдейската религия твърди, че само Първосвещениците могат да 

доближават „Светая Светих” и да се молят за народа. Хората могат 

да се обръщат към Йехова само чрез свещениците, като му принасят 

в жертва птици и животни, за да го омилостивят. Ето така евреите 

получаваха „опрощение на греховете си”. 

А аз многократно ги учех, че ще получат опрощение на грехо-

вете си от „Отца” според готовността си да прощават един на друг, 

че ще „пожънат” каквото сами са „посели”. Казвах им също да се об-

ръщат директно към Него и да се молят с прости думи за това, което 

им е нужно, и ги уверявах, че ако го направят с пълна вяра и без ни-

какво съмнение, Той ще ги чуе и ще им отговори. 

Трябва да разберете, че всичко, на което учех евреите, беше в ди-

ректен конфликт и противопоставяне на проповедите на техните ре-

лигиозни старейшини. И тъй като поставях под въпрос високопоста-

вените им позиции на „лични довереници” на „Всевишния”, те ме 

мразеха и ме разпнаха. 

Заради страха си от преследване и отмъщение след смъртта ми, 

моите ученици не се освободиха напълно от Стария Завет и голяма 

част от старозаветната мисъл беше пренесена в „християнската” ре-

лигия. Сега вместо животни, тялото и кръвта на „Исус” станаха жер-

твата, която свещениците поднасят върху олтара. След много години, 

когато Рим се наложи като защитник на „християнската” религия, 

„римските” свещеници, също като еврейските преди тях, започнаха 

да се обличат в скъпи одежди и да използват сребърни и златни при-

надлежности за тези церемонии. 

По времето на Павел това би било немислимо. Неговото просто 

послание за „спасение чрез смъртта ми на кръста“ не беше послани-

ето, което аз донесох на своите сънародници в Палестина. Той увеко-

вечи еврейската традиция „да се жертва един, за да се платят грехо-

вете на друг”. Какво позорно малодушие! Все пак Павел направи и 

голяма услуга на човечеството, тъй като постави началото на движе-

ние, което можеше да стане средство за еднакво благословение на 
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всички раси. Очерта начин на мислене и ежедневно поведение, които 

можеха да внесат хармония в живота на хората, които се стараеха да 

следват ученията му. 

По всяка вероятност сега, при повторното ми идване, някои ев-

рейски традиционалисти отново ще отхвърлят гръмогласно думите 

ми и ще се възмутят на постоянните ми подмятания за древната 

юдейска практика за жертвоприношения на животни и птици – в 

угода на Бога и за опрощение на греховете. Но независимо какви са 

техните възражения, остава историческият факт, че Храмът беше 

място за изгаряне на жертви, чиято миризма тегнеше над Йерусалим. 

И през цялото време знаех, че този Храм е посветен на един мит, една 

измислица на човешкото въображение, тълкование на нещо, което 

земните умове не могат да разберат в духовен план. 

Аз бях там! Усещах горещите камъни под сандалите на нозете си 

и парещото слънце над главата си. Спорех с фарисеите, в известна сте-

пен се забавлявах с присмеха и подигравките им; наблюдавах ги как 

догматично проповядват обременен живот на постоянно подчинение 

на една безполезна и напълно излишна традиция на хранене и пиене! 

Аз бях там! Понякога желанието ми да се забавлявам разпалваше 

палава искра в ума ми и отправях към фарисеите същите аналитични 

подигравки за личните им навици, показно облекло и безумни закони, 

каквито и те – за мен и моите проповеди: „Той е глупак!“ – казваха те 

и гръмко осмиваха думите ми „Божието Царство е вътре във вас”. 

После подвикваха подигравателно: „Кажете ни, как е възможно „Бог” 

да е вътре в един човек?” Сипеха върху мен порой от презрителни 

аргументи, като се позоваваха на пророците си и сравняваха собстве-

ните си представи за Всемогъщия Йехова с моите описания на 

скромния „Отец, който мисли дори за птиците”. Как е възможно, въз-

мущаваха се те, когато редовно се изгарят птици в Храма за изкуп-

ване на човешки грехове? Дали Моисей щеше да въведе такава свята 

практика за изгаряне на жертви, ако животните и птиците имаха ня-

каква стойност в очите на Всевишния? 

Оставах равнодушен към словесните им атаки. В подкрепа на 

твърденията си фарисеите разполагаха само с убежденията на еврейс-

ката традиция, докато по време на просветлението ми в пустинята 

моят ум бе пропит с истинско познание за самото съществуване. Беше 

ми дадено да разбера каква е всемирната и съзидателна ДОБРА 

ВОЛЯ на „Отца”, което ми позволи да възприема и правя неща, не-

мислими за един първосвещеник, фарисей, садукей или книжник. 

Тъй като разбрах естеството на ИЗТОЧНИКА на нашите СЪ-

ЩЕСТВА, можех уверено да положа ръце върху сакат човек и отново 
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да го издигна в неговата цялост. Кой би могъл да сравни това знание с 

нелепите традиционни закони на свещениците? Свещениците, фарисе-

ите и всички останали религиозни фокусници знаеха, че никой от тях 

не би могъл да направи такова нещо, и затова ме мразеха. Мразеха ме, 

задето оспорвах властта им; ненавиждаха ме заради силата, с която им 

се противопоставях; хулеха ме, защото привличах тълпи от хора, ко-

гато правех изцеления, и така никой не можеше да ги отрече. 

Лекувах на открито, за да видят всички един акт на любов, за 

който свещениците настояваха, че само Бог може да извърши и затова 

би трябвало да съм дете на Сатаната! Нещо повече, те не смятаха из-

целението за акт на любов, а по-скоро за необяснимо богохулно прис-

вояване на ролята на „Бога”. Обвиняваха ме, че „парадирам” с чудот-

ворните си сили, но не можеха да си обяснят как съм се сдобил с тях 

и затова решиха, че би трябвало да съм син на Велзевул. 

Сега, след като обясних ситуацията, вие, които четете тези ре-

дове, би трябвало също да сте толкова наясно, колкото бях и аз, ко-

гато бях в Палестина, че цялата йерархия на юдаизма се състоеше от 

егоцентрични, самодоволни, объркани мъже, които живееха само по 

правила и закони. Но когато бяха предизвикани да използват умовете 

си, не можеха да се справят и получаваха силно емоционални прис-

тъпи на язвително възмущение. 

Учудвате ли се, че когато бях изправен пред техния съвет, запа-

зих покоя си и отказах да общувам с такива ограничени умове? 

Да, аз наистина бях в Палестина преди две хиляди години. Живях 

сред обикновени мъже и жени, които бяха научени съвсем реално да 

се страхуват от Йехова; които бяха обсебени от плащането на грехо-

вете си с изгорени жертви, за да избегнат наказание. И аз бях отгледан 

така – програмиран със страха от Йехова, – но бях роден, за да събудя 

евреите от дългия им сън в митове и заблуди; да ги освободя от тях-

ната обременяваща история, изпълнена с войни и кръвопролития, 

свади и спорове, отмъщения „глава за око“ и тайни прегрешения, ко-

ито не се считаха за такива, ако не бъдат разкрити. А когато някой 

бъдеше разкрит, тогава цялата тежест на Мойсеевия Закон се стовар-

ваше върху главата му, без състрадание или милост, дори без колеба-

ние за истинските обстоятелства около неговото прегрешение. 

Тъй като бях роден с мисия да отворя умовете и сърцата на евреите 

за Реалността, от която са получили съществото и живота си, още от 

най-ранна възраст отхвърлях юдейските учения. Някакъв дълбоко 

скрит духовен инстинкт вътре в мен се бунтуваше срещу техния веко-

вен замисъл – друго живо същество да носи отговорност и да „плаща 
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цената” на собствените им своеволия и грехове. Нещо повече, не мо-

жех да приема, че един „Бог”, за когото се предполагаше, че е създал 

такъв прекрасен свят, би се радвал негови собствени творения, на ко-

ито е осигурил толкова изобилие, да бъдат изгаряни като жертви. 

Установих, че е невъзможно да зачитам подобни нелогични вяр-

вания и практики. След просветлението си в пустинята станах още 

по-страстен противник на юдейските традиции. 

Точно както преди две хиляди години дойдох в човешко тяло, за 

да спася еврейската нация от една вековна система от изкуствени и об-

ременяващи религиозни практики, създадени от човека, така идвам и 

сега чрез тези Писма, за да заявя пределно ясно, че „християнската 

доктрина” по никакъв начин не отразява моите истински ХРИСТОВИ 

послания, както ги предадох в Палестина и както ги предавам в мо-

мента. Затова, когато бъдат разпространени по целия свят, тези Писма 

ще предизвикат същата ярост и същите обвинения от страна на орто-

доксалните „християни”. Религията – такава, каквато е сега, – е само 

един „миш-маш“ от обърканите мисли и избирателни спомени на мо-

ите ученици, достойните проповеди на Павел и други ранни писания. 

И тъй като беше лишена от визуалното въздействие на римските бо-

гове и богини, много по-късно тя беше украсена с „театрални”, но „це-

лесъобразни” глупости, за да се впечатлят наивниците, които Църквата 

искаше да привлече в лоното си, а после да им наложи парично бреме, 

още по-несправедливо от данъците, които светската Римска Империя 

събираше от завладените народи. Дори Цезар не е изисквал от душите 

да плащат, за да получат достъп до рая! 

Може би се чудите защо толкова категорично отхвърлям „юда-

изма” и „християнството”. Жизненоважно за успешното разпростра-

нение на моите ХРИСТОВИ ПОСЛАНИЯ е да разберете напълно 

истинското естество на религиите, които до 20 век държаха човечес-

твото в хватката си. Докато не осъзнаете митичните основи, върху 

които сте поставили всичките си съкровени убеждения, ще ви бъде 

трудно да се освободите от тях. 

Моля, разберете, че когато правя такива изказвания, имам пред-

вид „християнската религия”, „каноните на вярата”, „догмите и тео-

логията”. Не говоря за онези велики души, които са търсили и про-

дължават да търсят Бога и Истината отвъд догмите и поверията. 

Много от тях са получавали моите вдъхновения в умовете и сърцата 

си, но са се страхували да се разделят със съкровените си вярвания. 

Пречили са им религиозните практики, но вече дойде време да ги 

изоставят, да израснат духовно, да осъзнаят истинския ИЗТОЧНИК 

на СЪЩЕСТВУВАНЕ и да поведат със себе си и своите паства. 
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На всички „християнски” църкви казвам: „Събудете се! Настъпи 

моментът да излезете от дългия си неестествен сън, в който здравият 

ви разум е потискан от хипнотични и емоционални традиции, преда-

вани през вековете от хора, които претендират да са най-висшите и 

достоверни източници на моите проповеди в Палестина. Ако анали-

зирате предишните си вярвания и поискате да се пречистите от тях, 

не се страхувайте от последствията. Отървете се от паяжините на 

илюзиите и МИСЛЕТЕ!“ 

Когато „християнските” свещеници приемат, че аз, Христос, 

действително се върнах като „светкавица, поразяваща небето от Из-

ток на Запад”, за да се обърна към цялото човечество, и са готови да 

проповядват моите истински послания от амвона, ще видят църквите 

си отново пълни с хора, нетърпеливи да открият и да се свържат с 

Реалността, която ще им помогне да живеят в съвършена хармония 

с ИСТИНАТА за своето СЪЩЕСТВО. 

От друга страна, тези, които умишлено и егоистично продължават 

да втълпяват „християнската” догма, за да спасят репутацията и дохо-

дите си, ще гледат как през следващите тридесет години тяхната рели-

гия умира от естествена смърт; ще бъдат изоставени от паствата си, ко-

ито вече усещат, че думите на свещениците са само думи – изпразнени 

от съдържание и духовен живот. Ще видят как църквите им се поемат 

от онези, които вече са осъзнали, че аз наистина се върнах сред вас, за 

да ви покажа как да намерите и да влезете в „Небесното Царство”. 

 

Ще има и такива, чиито позиции във властта ще бъдат застра-

шени от Писмата на ХРИСТОС, от мен, и яростно ще им се проти-

вопоставят. Ще бъда клеветен по всякакъв начин чрез услугите на 

всички видове медии от хора, които нямат никакви скрупули да раз-

палват обществения гняв, за да печелят пари от разрушителни, отмъс-

тителни сензации. 

Трябва да ви кажа, че колкото по-голяма е врявата по света около 

тези Писма, толкова по-бързо те ще достигнат до хората, които вече са 

уморени от старите вярвания, и ще ги убедят, че най-после са чули прос-

тата ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО. Бързо ще реагират на ней-

ната любов и призива ѝ да напуснат ниските нива на човешко съзнание 

и да започнат да се изкачват към по-висшите духовни измерения, където 

ще почувстват първия прилив на вътрешен мир и удовлетворение. 

Ще се появят конфликти навсякъде в развлекателната индустрия, 

тъй като все повече и повече хора ще разпознават и ще се противо-

поставят на насилието и деградацията, с които се облъчва цялото им 
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съзнание – ум, емоции и тяло – от „ДЕГЕНЕРАТИ”, обсебени от же-

лание да трупат богатства. Тези духовни таласъми са разбрали стран-

ното очарование на нечестивото и зловещото за невежите, които са 

толкова преситени със сигурността, удобствата и лукса на 20 век, че 

вече не намират удовлетворение в тях. Нуждаят се от вълнения, за да 

възбудят презадоволените си съзнания. 

Ако животът ви наистина беше толкова ужасен, колкото ви го 

представя развлекателната индустрия всеки ден, щяхте да извърнете 

поглед от екраните и да потърсите нещо красиво и успокояващо, ко-

ето да даде почивка на измъчените ви нерви. 

И все пак, ако осмислите честно условията в настоящия си живот, 

ще осъзнаете, че те вече се превръщат в ужасяващ огледален образ на 

всичко, което тази индустрия ви е дала през последните петдесет го-

дини. Консумирали сте медийни сензации и възможно най-лошите сце-

нарии на киното, телевизията и книгите и сега се оплаквате, че те са от-

нели чувството ви за сигурност, на което сте се наслаждавали преди. 

Виждам ви на Земята, вече барикадирани зад електрически ог-

ради и високи стени; охранявани от мъже, които изменнически уби-

ват тези, които пазят. Виждам мъже и жени, които преди не се бояха 

да излязат посред нощ навън, да се заключват зад железни врати, за-

щото се страхуват от най-отвратителните и брутални атаки. Виждам 

раси, травмирани от собствените си представители. Виждам геноцид, 

революции, бомбардировки, покушения, всевъзможни безсмислени 

убийства. Виждам как загиналите започват следващия си живот, все 

още травмирани от шока на неочакваната си смърт. Виждам ги и се 

грижа за тях, ако са способни да ме доловят и приемат.  

Много, много хора далеч не са готови да преминат към по-висша 

форма на съществуване и затова обитават сенките, докато не се осво-

бодят чрез ново прераждане. Земният ви живот се е превърнал в ада, 

който изобразявате по екраните си и описвате в литературата си. 

Защо? Защото така наречената ви цивилизована „култура” позволява 

на бруталността във всичките ѝ извратени форми да влиза в домовете 

ви през вашите телевизори, за да ви вълнува и възбужда. Искахте я и 

сега я имате в ежедневните си преживявания в най-реалния ѝ вид. 

Никой не е защитен от бедствията, които сами сте си създали. 

Чудите ли се, че аз, Христос, се върнах при вас по това време, за 

да ви обясня какво си причинявате? Как е възможно едно духовно 

въплъщение на ЛЮБОВТА да остане далеч от такава агония на духа 

и да пропусне да окаже помощ, когато тя е възможна? 
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Но, както казах и преди, аз не съм сам в делото си. Чрез тези 

Писма говоря от името на всеки Учител, който служи на после-

дователите на своите земни учения и ги призовава да четат, да се 

вслушват и да се молят, за да попият ИСТИНАТА на тези стра-

ници; да се стремят да пречистват мислите и действията си и да 

станат въплъщение на любовта към другите. 

Тези Писма ще поставят началото на Период на Промяна. 

Когато хората наистина се събудят и разберат какво причиняват на 

съзнанието им в световен мащаб такива алчни, безскрупулни и извра-

тени магнати, силно ще се разгневят. Ще започнат да разпознават ко-

варството и подлостта, с които постепенно са били примамени в мре-

жите на мерзостта. И аз, Христос, трябва да ви кажа, че когато това се 

случи, тази дума вече няма да се смята за старомодна отживелица. Хо-

рата ще възприемат ясно разликата между животворните и благотворни 

съзнателни форми (думи) и разрушителните модели на съзнание, срещу 

които ще се бунтуват и на всички езици ще наричат „мерзости“. 

Съвестните, истински любещи родители твърдо ще се изправят 

срещу сегашните развлечения и ще попречат на децата си да продъл-

жават да гледат упадъка, който в момента се предлага от вашите ек-

рани, книги и медии – неприятен и груб език, необуздано насилие и 

безразборен, емоционално повърхностен секс. Обществото ви е разя-

дено от тези ниски, жалки творения на съзнанието, които се пренасят 

в човешкия живот и човешките действия. 

Родителите ще разберат също, че ФОРМИТЕ НА СЪЗНАНИЕ, 

вече създадени в умовете на техните деца, представляват все по-раз-

растващи се основи на бъдещия им живот като възрастни и ще започ-

нат да проучват ЕТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ, които се преподават в 

училище. Повече няма да ги е грижа какви религии се изучават, тъй 

като само малцина ще се интересуват от тях, а какви философии на 

живот, нагласи, възгледи, конфликти, изказвания се допускат или на-

сърчават – както от преподаватели, така и от ученици. 

Ще се сформират групи, които ще създават малки училища на 

основата на тези Писма, тъй като старата фактология ще бъде изос-

тавена като отживелица. Ще се набляга на езиците, изкуствата, логи-

ката, способността за ефективно и вдъхновяващо общуване; ще се 

развива градивното творческо въображение, ръчните умения, мате-

матиката и другите науки. 

Учебната програма ще бъде съсредоточена върху разгръщането 

на способността да се прави разлика между истина и мит, да се възп-

риемат ясно най-висшите ценности, които децата трябва да усвоят, 

ценят и използват в живота си по най-градивния и най-продуктивния 
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начин, за да подобрят условията за себе си, за нацията си и за света 

като цяло. Ще им се дава възможност да добиват умения и опит в 

онези науки и занаяти, които ще ги направят щастливи и успешни в 

избраната професия. Ще бъдат възпитавани в нова атмосфера на заг-

риженост и любов и ще бъдат обучавани как да я създават и поддър-

жат в класните си стаи. Ще бъдат насърчавани да работят с радост и 

щастие. Ако някое дете се затруднява, ще му бъде показвано как да 

го постигне и когато успее, ще бъде възнаграждавано. 

Хората ще бъдат оценявани според отдадеността им да търсят по-

висши нива на духовна мисъл и всеотдайността им да служат на онеп-

равданите и на общностите като цяло. 

Изключително важно и неотложно е всички по света да приз-

наете ИСТИНАТА, че сте родени, за да изразявате ВСЕМИР-

НОТО – ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО – все повече и все 

по-добре, достигайки върховия етап като НЕГОВИ ИНДИВИДУ-

АЛИЗИРАНИ проявления –  

ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. 

Родени сте също, за да бъдете обгрижвани и хранени; нуждите 

ви да бъдат подсигурявани, което да ви гарантира здраве, съвър-

шено благосъстояние и хармонично благоденствие, докато душите 

ви пътуват към повторно индивидуализирано единение с Източ-

ника на вашите Същества – Божественото Съзнание. Докато не въз-

приемете тази ИСТИНА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО, никога няма да 

постигнете реалния си потенциал на Земята – физически или духовен. 

Никоя държава, религиозна организация или човек, без зна-

чение за колко високопоставен се смята, няма да може да про-

мени съдържанието на тези Писма, тъй като 

аз, ХРИСТОС, 

също излъчвам ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО по целия 

свят, към всички, които са в онова ниво на духовните честоти, в 

което да са способни да Я получат. И те ще Я получат и почитат, 

ще Я приемат напълно и безрезервно като собствени насоки за 

мислите и действията си. 

Ако има такива, които не могат да получат или разберат Пис-

мата, ще бъде само защото все още не са успели да се издигнат до 

необходимото ниво на съзнание, за да бъдат съпричастни с тях – 

тяхното развитие предстои. 

Ето защо казвам на тези, които все още не са изпитали качеството 

на онова съществуване, което описах като принадлежащо ви по Бо-

жествена ВОЛЯ: не питайте какъв е проблемът с живота, хората, об-
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стоятелствата или пък със самите вас… Обърнете внимание на на-

чина си на мислене, отношението си към живота като цяло и чувст-

вата към себе си и другите и разберете какви са нагласите и очаква-

нията, на които се отдавате редовно. Тези мисли създават мощни, съ-

зидателни енергийни сили на съзнание, които излъчвате през целия 

ден и които ще привлекат към вас всички ваши страхове и очаквания. 

Понякога негативните съзидателни форми са дълбоко заровени в под-

съзнанието ви заради определени обстоятелства преди много години 

или в предишно прераждане. 

Във всеки случай, ако сте били последователно подлагани на неп-

риятни преживявания, изследвайте подсъзнанието си и разберете кои 

са негативните очаквания, които го владеят; установете какви са наг-

ласите и чувствата ви към другите. 

Постоянно ли сте в хармония със Законите на Съществува-

нето? Изразявате ли „безусловна любов“ на всяко ниво от своя 

живот, към всяка своя опитност? Способни ли сте да видите 

„светлината на душата“ във всяко живо същество или забеляз-

вате само неговите его-подбуди – тъмната му страна? 

Давате ли си сметка, че към хората, които може би отхвър-

ляте или критикувате, аз, Христос, винаги храня най-висша обич 

и състрадание? Без значение кого отхвърляте, аз излъчвам към 

него безусловната си любов. 

 

Никога не забравяйте, че ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО 

се намира в две състояния – равновесие и действие. 

НЕГОВОТО АКТИВНО състояние е измерението, където сте 

били заченати и получили индивидуалност. 

РАВНОВЕСНОТО СЪСТОЯНИЕ на ВСЕМИРНОТО СЪЗ-

НАНИЕ е измерението на съвършена тишина и покой, в което фун-

даменталните СЪЗИДАТЕЛНИ ИМПУЛСИ са „заключени в прег-

ръдка” на взаимно сдържане. 

Когато напълно разберете, осъзнаете и приемете, че във 

всяко „учебно занятие в своето училище на Земята“ винаги 

имате достъп до Божествената Любеща Интелигентност, която 

разрешава всеки ваш проблем по съвършен начин, вече ще сте се 

издигнали извън обсега на паниката и болката; ще решавате 

проблемите си бързо и гладко и ще осъзнавате, че вашият собст-

вен запас от мъдрост и знания нараства в много отношения. Така 

се развивате на всяко ниво от своето същество. 
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Моята цел да дойда при вас с посредничеството на тези Писма е 

да ви покажа как да живеете в хармония със Законите на Съществу-

ване, да ви помогна да избегнете ненужни страдания, ограничения и 

лишения, които ви причинява вашето невежество за тях. Искам също 

да запечатам в съзнанието ви, че всички вие сте подложени на рит-

мите в своя живот. Минавате през силни периоди, когато притокът на 

благословение ви носи това, което сте искали, и сте на върха на чо-

вешкото си щастие и успех. Вие ликувате! После идва време, когато 

ритъмът на живот внезапно се променя – ресурсите пресъхват, взаи-

моотношенията стават трудни и нестабилни, кариерата ви тръгва на-

долу или възникват пречки, които дълго време ви държат пасивни. 

Вероятно ще се питате къде сте сбъркали – по-рано сте действали 

много успешно в ЗАКОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕ, а сега всеки 

ден се сблъсквате с предизвикателства и нищо, което мислите или 

правите, не облекчава реално този стрес. 

Когато – ако – ви сполетят такива времена, останете тихи и 

спокойни в сърцето и ума си; бъдете уверени, че все още черпите 

живот и насоки от Божественото Съзнание, макар да изглежда 

точно обратното и въпреки силното страдание на повърхността. 

В такива моменти е изключително важно да се отдръпнете от си-

туацията, да направите равносметка по какъв начин съзнанието 

ви може да се е подхлъзнало през силните ви периоди и да укре-

пите доверието си в Божественото. 

Без тези тъмни времена на депресия няма да израснете ду-

ховно. Те ви носят специално послание, така че не се поддавайте 

на отчаяние или огорчение. Макар че може да се чувствате 

крехки, това е вашият „зимен сезон“ на себепознание и вътрешно 

обновяване, който в крайна сметка ще се окаже по-голямо бла-

гословение, отколкото някога са били „върховите ви периоди“. 

Бъдете смели и не губете вяра. Изчакайте търпеливо, докато 

зимата отново постепенно  отстъпи място на вашата духовна про-

лет. Поддържайте упорито покоя и увереността си, че чакате мо-

мента, в който Божественият Живот пак ще потече в ума, сърцето 

и ежедневието ви и всичко, на което сте се надявали, ще започне 

да се проявява в преживяванията ви. И през това време осъзнайте 

и се придържайте към факта, че ако сега не усещате притока на 

Божественото Съзнание в медитациите си, то не е защото сте били 

изоставени, а защото вашите космични, следователно лични чес-

тоти на вибрации са се понижили и вече не сте способни да се из-

дигнете и да се докоснете до НЕГОВИТЕ, както сте го правили 
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преди. Но дори и да не ги чувствате, бъдете сигурни, че винаги сте 

обгърнати в тях и в БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ. 

Искам също така да ви напомня и да отпечатам в съзнанието ви, 

че когато и най-онеправданите човешки същества могат да разберат 

истинското естество на своя произход и да се възползват от това зна-

ние, ще започнат да се измъкват от „коловоза“ си и после да се издиг-

нат до всяка желана висота. Ще го постигнат, при условие че всеки 

ден се настройват към ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО СЪЩЕСТВО и 

черпят Живот, посока, вдъхновение и напътствия от Неговата 

Безкрайна Мощ. 

Вие не сте жертви на съдбата, вие сте жертви на собственото си 

съзидателно съзнание, докато не разберете напълно, че съвсем сами 

създавате неговата структура. Когато тази възхитителна Истина ви 

озари, ще започнете да преобръщате живота си и в крайна сметка ще 

установите, че можете да работите, за да се превърнете в Учители и 

да постигнете пълна свобода в БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. 

Опитайте се да помните, че целта на вашето духовно търсене 

трябва да бъде да поддържате честотите на съзнанието си възможно 

най-стабилни в своите най-висши възприятия. Това е изключително 

трудно за човешкия ум, тъй като той е нетърпелив да достигне нови 

духовни/мисловни стимули, които предизвикват интереса му. 

Но трябва да поясня, че не е достатъчно да прочетете тези Писма и 

после да преминете към други книги, с надеждата да намерите някаква 

по-висша, по-вдъхновяваща истина. Аз, Христос, ви казвам, че до този 

момент реално не ви е дадена по-висша истина или по-извисен път. Ве-

роятно понякога чувствате, че сте намерили нещо по-възвишено, за-

щото на нивото на сегашното си човешко съзнание сте способни да въз-

приемете онова, което е написано по-достъпно, но можете да бъдете си-

гурни, че ДУХОВНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО е единст-

веното ПОЗНАНИЕ – и никое друго, – което накрая ще ви отведе до 

ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ – вашата истинска дестинация. 

ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ е духовното съзнание на всички ве-

лики Учители. Няма по-висше. 

За да разберете по-добре, можете да потърсите автори, които вече са 

открили и прилагат знанието в тези Писма. Но не следвайте такива, ко-

ито подражават на други писатели, цитират други източници и все още 

чрез човешката си мисъл търсят път към необятността на духовната Ис-

тина, която е отвъд нея. Те също като вас все още са в началото на разви-

тието на съзнанието си и не са успели да пробият умствено-емоционал-

ния слой, за да се приближат до пределите на ПРОСТРАНСТВОТО. 
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Не следвайте и онези, които се наслаждават на „чудесата” в окул-

тните практики и пишат за тях, в стремежа си да ви накарат да ги 

преживеете и вие, като ви препоръчат да използвате материални 

структури, за да увеличите енергията си в различни области на жи-

вота. Когато си служите с предмети – кристали, свещи, тамян, аро-

матни пръчици, – фокусирате съзнанието си върху нещо, което има 

само човешко значение за вас и ви доставя удоволствие. Така тези 

предмети държат съзнанието ви приковано към материалните 

„ефекти”, като непрекъснато ви връщат обратно в определени земни 

нива. А всъщност, ако искате да се изкачите в истинските духовни 

измерения, вашата цел е да пробиете и след това да се издигнете над 

нивото на земното човешко съзнание. Докато се придвижвате нагоре, 

ще се запознаете с по-фините вибрации на астралните равнини, но не 

се бавете там, тъй като те са само проявления на по-висши физически 

форми на съзнание и не трябва да бъдат ваша истинска цел. 

Единствената истинска енергия и динамична, изцелителна Жиз-

нена Сила идват от постоянния ви контакт с БОЖЕСТВЕНОТО 

СЪЗНАНИЕ. Хармонията с НЕГО и пълното ви самоусъвършенс-

тване трябва да бъдат смисълът на вашия живот и вашата единствена 

цел. Когато постигнете това, всичко, което някога сте искали за себе 

си, ще бъде ваше – по един нов, превъзходен и вечен начин. 

 

Може да прочетете тези Писма и да решите, че искате да продъл-

жите както досега – в своето его-съзнание и разчитайки на помощта на 

Божественото в трудни моменти. Но мога да ви кажа, че самият живот 

в крайна сметка ще ви убеди, че нито един друг път не носи тези награди, 

за които душата ви, скрита и мълчаливо чакаща освобождение, копнее – 

най-вече за пълно повторно единение с Божественото Съзнание. 

Най-големият дар, който можете да дадете на себе си или на ня-

кой друг, е да приемете с благодарност – и да се опитате да убедите 

повече възприемчиви умове – пълното вдъхновяващо разбиране за 

това кои сте в действителност „вие и те“ и какво наистина можете 

да постигнете, когато „вие и те“ изоставите собствената си воля и се 

обръщате към ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО за помощ, на-

пътствия и удовлетворяване на всяка нужда. 

Превърнете се в Светлина – за себе си и за всеки, способен 

да я получи. 

В същото време никой не може да усвоява знания на празен сто-

мах. Затова, ако се опитвате да достигнете до материално онеправда-

ните, за да подпомогнете процеса на духовно-физическото им разви-

тие, трябва да им подсигурите определено количество храна. 
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Бъдете готови да давате на другите и разберете, че когато го пра-

вите, ставате част от системата на „даване и получаване” в цялата 

Вселена. Не е възможно да дадете и да не получите в замяна, освен 

ако вие самите не сте убедени, че живеете единствено благодарение 

на работната си заплата, банковата си сметка и инвестициите си. Ако 

вярвате в това, това и ще преживявате. 

 

Докато хората наистина не се събудят и не отворят очи за пъл-

ното осъзнаване, че са индивидуализирани проявления на ИЗТОЧ-

НИКА на своите СЪЩЕСТВА, който е комбинация от СЪВЪР-

ШЕНИ ИМПУЛСИ на Съзидание и Любов, те ще останат привле-

чени от примамките на материализма, задоволяването на телесните 

страсти и желанието за самовъзвеличаване – от поглъщания на 

фирми, стачки в бизнеса и индустриите и груби разногласия в отно-

шенията до убийства, изнасилвания и войни. Когато някой упражнява 

егото си спрямо друг човек, гневните раздори са в изобилие. 

Това е първият Закон на Съществуване, който трябва да бъде 

огласен по цялата планета. 

 

Тогава как би трябвало да живеят хората в един свят, естествено 

доминиран от подбудите на егото, от непреодолимото желание за 

лично удовлетворение? Отговорът е в моите думи: „Постъпвайте с 

другите така, както бихте искали те да постъпват с вас”. Това е 

първата стъпка към преодоляване на егото. 

Когато сте замесени в спор, бъдете напълно справедливи 

един към друг. Слушайте, възприемайте, внимавайте, извиня-

вайте се доколкото е възможно. Уверете се, че с вашите искания 

не нарушавате благосъстоянието на отсрещната страна в личен или 

професионален аспект. 

Помнете, че каквото и да причинявате на другите, в крайна 

сметка то ще се върне при вас. Не забравяйте, че вашите мисли, 

думи и действия от днес ще се проявят в преживяванията ви през ид-

ните дни, месеци или години. Понякога са нужни години посевите да 

се превърнат в реколта, а през това време сеитбата ще бъде забравена. 

Обаче бъдете сигурни, че каквото и да правите днес, то ще се върне 

обратно при вас в някаква подобна форма, макар че може никога да 

не я разпознаете или да доловите връзката. 

Така, както ви се иска другите да коментират вашите грешки, 

направете го искрено и за техните – на приятели или непознати. Про-

явявайте благосклонността и опрощението, които самите вие се 
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надявате да получите. А какво е истинска прошка? Това е състоя-

ние, в което разбирате хората и причините за тяхното поведение 

толкова ясно, че можете да кажете напълно честно: няма нищо за 

прощаване. Лоялността, добрината и щедростта, които искате да 

получите, когато сте в беда, давайте на другите, когато и те се борят 

с тежки неволи. Никога не бъдете безразлични. 

 

Научете се да гледате на хора и ситуации с любезна проница-

телност. Вижте ги такива, каквито са в момента, и после си спом-

нете, че аз ги възприемам със състрадателна любов. 

Ако намирате реална нужда от подобрение в някого, за негово 

собствено добро и бъдещо благополучие, погледнете на него само със 

сърцето и очите на любовта и си представете какъв може да бъде за-

напред. Отнесете тази нужда към ИЗТОЧНИКА на неговото СЪ-

ЩЕСТВО и бъдете сигурни, че вашата молитва го е благословила и 

е отворила вратите към израстването му. Потърсете напътствие от 

Божественото Съзнание дали можете да се занимавате с неговото 

„развитие” и попитайте как да го направите, за да може той да приеме 

мнението ви с радост и в крайна сметка да постигне успех. 

Ако някой иска да ви каже как сте го наранили в някакъв 

момент, останете тихи и спокойни, с ясното съзнание, че това е ис-

тинско предизвикателство за вашето его, вашият голям момент, най-

сериозното ви изпитание. Как ще се справите с това? Ще се оневиня-

вате и защитавате, че вашите действия не би следвало да го наранят 

и са напълно оправдани при тези обстоятелства? Ако реагирате така, 

вашите его-подбуди все още владеят съзнанието ви напълно. 

Ако все пак можете да разберете, че вашият велик момент на ис-

тината е настъпил и с помощта на това осъзнаване вече да сте спо-

собни да изслушате тихо и спокойно обясненията на другия за бол-

ката, която сте му причинили, първата ви стъпка към преодоляване 

на егото е успешна. 

Следващата спешна крачка е да овладеете собствената си нужда 

да се защитите и да проявите искрено съчувствие към събеседника 

си. Ще бъдете способни на това само ако до такава степен обезличите 

себе си, че да постигнете състояние на вътрешна тишина, където мо-

жете да чуете думите му, да разберете и почувствате болката му. Ако 

можете да го направите, ще „влезете в неговата кожа”, ще усетите 

неговата мъка и с цялото си сърце ще поискате да се извините за сто-

реното. Болката, която сте му причинили неволно и от незнание, ще 

стане ваша собствена болка и няма да отмине, докато чрез своето лю-

бещо отношение не успеете да премахнете всички нейни остатъци от 
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съзнанието на събеседника си. Само тогава тя ще бъде излекувана и 

заличена и от електромагнитната система на вашето съзнание. Ще сте 

спечелили велика победа над себе си. Ще сте достигнали до онази 

вътрешна сила и издръжливост, когато наистина можете да възприе-

мете, че реалността на другите е еднакво валидна с вашата. Ще сте 

признали и приели, че те могат да бъдат наранени от вашите действия 

точно по същия начин, както сте били наранявани и вие. 

След като в живота си достигнете до този велик момент на ис-

тината, ще откриете, че сте способни да се поставяте на мястото на 

другите и да виждате събитията от тяхна гледна точка толкова лесно, 

колкото и от своята. Ще сте постигнали един чудесен баланс между 

нуждите на хората и своите собствени и ще влезете в състояние на 

покой, тъй като вече ще знаете, че се отнасяте към тях справедливо и 

великодушно. Ще сте започнали да премахвате бариерите помежду 

си и да ги приемате в сърцето си. 

Ще сте започнали да сваляте и собствените си защити, вследст-

вие на което ще установите, че най-накрая постигате истинско са-

моуважение и спокойствие. 

Това ново разбиране на чувствата на другите ще ви вдъхнови с 

нов, силен респект към тях. Вашето желание ще бъде винаги да се 

отнасяте към тях справедливо, като никога не се възползвате от доб-

рата им природа и не се стремите да ги унижавате или да накърнявате 

самочувствието им; като във всеки момент им отдавате дължимото и 

сте готови да ги насърчавате и подкрепяте, когато изпитват физи-

ческа или емоционална болка. 

Ще откриете, че правите същото и за себе си. Ще станете свой 

собствен съветник, лечител и опора. Ще възприемате, че всеки човек, 

независимо от социалното си положение, произлиза от същата ос-

новна реалност, от която произлизате и вие. Ще осъзнаете, че сте рав-

нопоставени с който и да било крал, папа или президент, защото под 

различната си външност вие сте произлезли от ВЕЛИКОТО ЕДИН-

СТВО на всички СЪЩЕСТВА. 

Затова вече няма да се чувствате неадекватно в никаква си-

туация, защото ще сте се сдобили със силата и мъдростта, извле-

чени от Божественото Съзнание, и ще сте признали, че вие и 

всички останали имате еднакви права. 

Няма да позволявате на другите да се възползват от вас, но 

ще го правите тихо и спокойно. Ще можете да изразявате позицията 

си ясно и честно, но ще зачитате и техните чувства. Вече няма да ис-
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кате да ги злепоставяте или принизявате, а ще полагате усилия да съх-

раните самоуважението им, затова ще представяте своята истина по 

недвусмислен, но любещ начин. 

Помнете, че когато представяте своята истина на друг, нямате 

право да му казвате как би трябвало да постъпи в определена ситуа-

ция или как да реагира на думите ви. 

Обаче, подкрепяйки ВСЕМИРНИТЕ ЦЕННОСТИ на добро-

съвестност, съвършена честност, добронамереност към всички и 

грижа за онеправданите, имате право да изисквате ТЕ да бъдат 

наложени над всяко друго съображение за ЦЕЛЕСЪОБРАЗ-

НОСТ в групови, общностни или национални начинания. 

Също така имате пълното право да кажете как сте се почувствали 

от нечие снизходително поведение – ако сте наясно с нуждата да го 

направите. Възможно е вашата грижовна прямота да е необхо-

дима за разрешаването или изясняването на определена ситуа-

ция за доброто на всички. 

Обяснете любезно и внимателно какво е вашето състояние в тези 

неприятни обстоятелства – как се чувствате и какво ви е накарало да 

се почувствате така. Не казвайте: „Ти направи това и това”, защото 

той ще сметне, че го обвинявате и веднага ще задействате защитния 

механизъм на егото му. После конфликтът ще стане труден и непри-

ятен и за двама ви. 

За да достигнете до хората, ръководени от егото си, трябва ви-

наги да говорите така, че те никога да не се почувстват застрашени. 

Това е изкуството на любещото общуване и можете да го усвоите 

единствено чрез проба-грешка и постоянна практика! 

Всеки път, когато побеждавате егото си, отношенията ви с дру-

гите стават все по-леки, защото вече разбирате неговите функции в 

човешките същества. С течение на времето и постепенното си осво-

бождаване от хватката на его-подбудите ще установите, че все повече 

и повече можете да изслушвате хората със съпричастността и лю-

бовта на душата си. И ако те се държат по начин, който преди би ви 

наранил или оскърбил, вече ще усещате, че ви напушва смях. Тогава 

ще знаете, че душата ви е в директен контакт с Божественото Съз-

нание, защото това е Негово естествено състояние. 

Какво е смехът? Той е импулс на съзнание, който пулсира в 

небесата – от една планета до друга, през Млечния път и до най-от-

далечените кътчета на безкрая. Безграничен колкото и Божественото 

Съзнание, той се е появил в момента на Големия Взрив. 

Смехът е спонтанна реакция на съзнанието спрямо ситуация, при 

която две събития или двама души никак не си пасват помежду си – 
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по естествен начин; когато са в странно противоречие или противо-

действие. Той е „пулсиращият ефект” над диафрагмата, която пред-

пазва сърцето и нервната система, при всички по-висши видове, спо-

собни на определени преценки или възприятия. 

Смехът премахва стреса. А както разбрахте при изучаването 

на естеството на съзиданието, в еволюцията на структурата и рас-

тежа на живите организми е направено всичко възможно да се изг-

ради идеално приспособено към околната среда тяло, в което обита-

телят му да се чувства удобно, да бъде щастлив и да живее без стрес. 

Стресът е вреден за здравето и противоречи на ВОЛЯТА на БО-

ЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. 

Спонтанният сърдечен пристъп на смях най-напред се усеща като 

прилив на пулсации в главата и после озарява цялото съзнание. Вед-

нага след това идва неговият физически „пулсиращ ефект” като леко 

накъсване на дишането в диафрагмата, за да разбие напрежението и 

да премахне всеки остатък на горчивина. 

В изключително забавна ситуация смехът понякога продължава 

толкова дълго, че накрая се чувствате изтощени, но все пак – щаст-

ливи, а и малко тъжни, че е приключил. 

Повечето от вас ще потвърдят, че смехът създава усещане за бла-

гополучие, дори само минута преди това да е имало разногласия. Ако 

можете да се разсмеете искрено на някаква абсурдна ситуация, която 

по-рано ви е дразнила или наранявала, напрежението ще отслабне и 

приятелските отношения ще се възстановят спонтанно. 

Смехът е един дар на любов за творенията, които са обладани от 

егото и се нуждаят от облекчение. И докато его-подбудите посте-

пенно губят контрол над ума и емоциите, ще установите, че смехът 

бликва спонтанно и ви носи прекрасно чувство на облекчение. Него-

вият „пулсиращ ефект” повишава честотите ви на вибрации не само 

защото освобождава енергия там, където най-много се нуждаете – 

около сърцето и диафрагмата (седалището на вашите емоции), – но и 

защото идва директно от Божественото Съзнание. 

Следователно СМЕХЪТ е Божествен. 

 

СМЕХЪТ и детето във вас.  

Когато четете тези Писма, медитирате и така повишавате често-

тите си на вибрации, ще установите, че старите мисловни модели в 

ума ви вече не ви успокояват. Ще търсите начини и средства да ги 

изхвърлите от съзнанието си. Докато се развивате в духовен план и 

все повече копнеете да се освободите от нежеланите подбуди на 
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егото, конфликтът във вашата чувствителност ще става все по-обре-

меняващ и все по-силно ще жадувате и ще се молите за облекчение. 

Ще откриете, че когато се обръщате към Божественото Съзна-

ние и пламенно търсите Божествено Съдействие, помощта със 

сигурност идва. 

Ще се избавите успешно от нежеланите нагласи и реакции и сме-

хът ви ще става все по-спонтанен. Напрежението ще отслабне и мис-

лите ви ще бъдат много по-леки, а отношенията – по-лесни, по-гри-

жовни, много по-приветливи и по-осъзнати за самия живот и всичко, 

което той може да ви предложи като наблюдения и опит. Ще се нас-

лаждавате още повече на малките удоволствия; материалните апе-

тити няма да ви измъчват толкова и ще се нуждаете от по-малко храна 

и развлечения. 

Ще бъдете по-доволни от себе си и в крайна сметка ще започнете 

да се радвате на собствената си компания, защото БОЖЕСТВЕ-

НОТО СЪЗНАНИЕ ще изпълва вашето със своето собствено въз-

вишено Състояние на БЛАГОДЕНСТВИЕ. Малко по малко ще се 

връщате към живота си на „дете”, което гледа на света с щаст-

лив, любознателен поглед. 

Това не е старческо оглупяване. Това е състояние на по-добро 

осъзнаване и по-високи вибрации и не зависи от възрастта ви. 

 

Точно това „състояние на вашето същество” имах предвид с 

думите „Ако не станете като малко дете, няма да влезете в Не-

бесното Царство”. Всъщност казах, че когато влезете в Небес-

ното Царство, ставате малки деца, деца в почуда и радост. 

Давам тези Писма на света, за да помогна на хората, които 

ги четат и усвояват, в крайна сметка да влязат в „Небесното 

Царство” и да постигнат онова състояние на радост, което идва 

от невинността и чистотата на ума. 

 

ДУХОВНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Ако някой ви каже да правите „духовни упражнения” и да си 

„представяте” определени обстоятелства, бъдете сигурни, че след-

вайки такива инструкции, ще останете приковани в материалното из-

мерение на егото. Въображението няма нищо общо с „духа”. То е уп-

ражнение за вашето човешко съзнание, над което трябва да се опи-

тате да се издигнете, като влезете в по-високи духовни нива. Но те не 

са нива на земно мисловно въображение, а на „Реалността” – раз-

лични духовни измерения на честотите на вибрации на Божественото 

Съзнание. Затова внимавайте кого приемате за свой учител. 
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Единствено пълната „Тишина” и „Покой” на вашето съзнание ще 

отворят вратата в ума ви, която води към Божественото, и точно към 

това трябва да се стремите. Ако сте жадни и имате нужда от напитка, 

защо да си представяте, че сте близо до езеро? Идете до него и пийте 

чиста, освежаваща вода.  

Повтарям: въображението не е духовно – то е упражнение за во-

лята ви във вашето настоящо ниво на съзнание. 

 

РАСИЗЪМ 

За вас, които сте разбрали истината за това „кои сте в действи-

телност”, искам да кажа нещо за разпространената по целия свят заг-

риженост, свързана с „расизма”. 

Важно е да знаете, че такива дискусии възникват единствено от 

его-подбудите на хора, които са се почувствали презрени и отхвър-

лени заради расовите си различия. Тези емоции се коренят толкова 

дълбоко в тяхната „същност”, че независимо как се променят обсто-

ятелствата за тях и какви са техните възможности за развитие, дори и 

да се превърнат в известни личности от световна величина, в тях ви-

наги остава едно чувство за малоценност и възмущение към хората, 

които най-напред са го предизвикали. 

Трябва да разберете, че усещането за „изключителна малоцен-

ност” не е типично само за чернокожата раса, но и за повечето хора, 

подложени на кастовата система в Индия, класовите разделения в ев-

ропейската култура и в онези държави, където „различията” са пре-

върнати в планини, отделящи човек от човека. Такива болезнени и 

разрушителни усещания за „по-нисък статус” са характерни дори за 

някои така наречени високопоставени личности, които никога не се 

чувстват съвсем удобно на позициите си във властта. 

Чувството за малоценност, неспособност и безполезност е свойст-

вено за човешкия род като цяло, независимо от длъжността, расата или 

образованието. То до голяма степен възниква от дълбокото осъзнаване 

на психиката, че его-поведението противоречи на най-висшите прин-

ципи на земното съществуване. Когато този естествено вграден им-

пулс за „нищожност“ се подсили от близостта с други, видимо по-ува-

жавани или по-успешни хора, той става мъчителен и непоносим. 

Единственият начин да преодолеете болезнените чувства за ет-

ническо отхвърляне, дори когато сте изключително успешни, е да 

достигнете до ясното разбиране, че ако не е имало етнически разми-

рици, преселвания, бежанци и имигранти, с техните различни езици, 

култури, образование и подчинение на живота и традициите в прие-

мащата страна, сега представителите на отделните раси нямаше да 
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заемат отговорните длъжности и социално положение, каквито някои 

от тях са успели да постигнат. 

Затова единственият изцеляващ и жизнеутвърждаващ курс на 

действие е да медитирате, обмисляте и търсите Божествена Светлина 

по темата, докато не си кажете съвсем честно: „Господи, искрено се 

радвам и съм щастлив, че всички тези ужасни неща са се случили, за-

щото благодарение на тях стигнах дотук и получих възможност да про-

веря и изпитам степента на издръжливостта, интелекта, емоциите и та-

лантите си. Така мога да ги съпоставя с постиженията на другите раси 

и вероятно – да продължа да се уча как да се издигам все повече в съ-

ответствие със своя произход. Благодаря Ти за силата и вдъхновението 

да покажа изначалното си равенство с всички останали. Изпращам 

мисли на любов и признателност към онези, които преди много, много 

години са положили основите на сегашното ми благополучие.” 

Също така можете да се замислите върху факта, че според ЗА-

КОНИТЕ на СЪЩЕСТВУВАНЕ хората, които по някакъв начин са 

били свързани с търговията на роби и други трагични събития, които 

са изтезавали човешки същества и са им причинявали болка, в бъдещ 

живот неизбежно се връщат на Земята като представители на угнете-

ните раси и също страдат. Ако се преродят като чернокожи, е повече 

от сигурно, че ще бъдат гръмогласни в исканията си за равнопоставе-

ност и хуманно отношение към чернокожите. Това дори може да е 

бил вашият прадядо или баща, а вие вероятно се чудите защо животът 

се е отнесъл толкова зле към „бедната душа”. 

От друга страна, „белите”, оковавали и затваряли в тъмници 

„черните“, навярно и сега продължават да предизвикват хаос за хо-

рата, като се прераждат в социалните прослойки на всички раси, ко-

ито гръмогласно се бунтуват срещу миналото. А може би това е ми-

налото, което е било създадено с тяхна помощ. 

ФАКТ Е, че хората се въплъщават в различни общности и раси, 

за да се даде възможност на душата да усвои някакви значими уроци, 

докато пътува нагоре към ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. 

Затова имайте предвид фундаменталния принцип на съществу-

ване – вие сами създавате своето утре. Освен това създавате всичко, 

от което се нуждаете за издигането си. Независимо дали сте наясно 

или не, като подобрявате условията си на живот, спонтанно достигате 

до по-високи нива на духовно съзнание. 

Както вече ви казах, БОЖЕСТВЕНАТА ВОЛЯ е да освободи тво-

рението от стреса, следователно уроците, които са необходими за ва-

шето извисяване към Божественото Съзнание, ще се появят в прежи-
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вяванията ви. Затова ПРОЩАВАЙТЕ, защото не знаете нищо за пъ-

туването на душата си през многобройните векове земно съществу-

ване. Нямате никаква представа какво сте правили в предишните си 

прераждания. Простете настоящето, простете миналото и приемете, 

че от тях е произлязло много добро. Научете се да благославяте и оби-

чате онези, които смятате, че са наранили вас или вашите предци. 

А вие, които в момента сте част от расите, носещи силата на при-

вилегията, съобразявайте се с другите раси и техните проблеми и 

имайте предвид факта, че в бъдещ живот може да се въплътите в неп-

ривилегировано тяло и да узнаете „от първа ръка” какво означава да 

се родите с усещане за „второ качество“ човек. Помислете и върху 

предишните си прераждания – какво може да сте направили (или да 

не сте), за да се намирате в сегашното си положение. 

 

Истината за РАСИЗМА е следната: Всяко нещо под слънцето е 

произлязло от Божественото Съзнание по един или друг начин. В 

най-дълбоките и съкровени корени на своите същества всички вие сте 

обединени в ЕДИНСТВО.  

Тогава къде са разликите? 

Различията между видовете възникват от тяхната генетика и раз-

витие, от обусловеността и мисловните им модели, от традиционните 

им учения и обичаи, образователните и семейните навици за общуване. 

Но не цветът ви разделя. Едно малко дете, независимо от раса и цвят, 

ще бъде добре прието в сърцата на повечето възрастни заради своята 

невинност и спонтанност на себеизразяване. СЪЗНАНИЕТО е това, 

което ви разделя и което се усеща на всяко ниво от вашето същество, 

защото въпреки материализираните си тела, вие сте ФОРМИ НА СЪЗ-

НАНИЕ, изразяващи модели на съзнание и получаващи такива от дру-

гите. Вашето съзнание е вашата реалност – не цветът на кожата или 

външният ви вид. Вашето съзнание привлича или отблъсква хората. 

Можете да бъдете сигурни, че ще преодолеете усещането си за 

расови различия единствено когато умствено-емоционалните ви мис-

ловни модели и ЦЕННОСТИ, с които избирате да живеете през целия 

ден, са симпатия и съчувствие. А докато този момент настъпи, няма 

полза да се ядосвате един на друг заради расовите си различия – те са 

присъщи само за човешката природа. 

Ако искате да бъдете напълно приети в друга раса, трябва да про-

мените своите ценности, възприятия, идеи, начин на живот и общу-

ване, за да съответстват с тези на всички нейни представители. Тогава 

различията ще изчезнат от само себе си. Ако не сте готови да придо-

биете „съзнанието” на расата, към която искате да се присъедините, 
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поне трябва да го признаете, приемете и УВАЖАВАТЕ с ЛЮБОВ. 

Но никой няма право да изисква от вас да пренебрегвате разликите. 

 

И НАЙ-ВАЖНО ОТ ВСИЧКО: Избирайте най-високите 

стандарти, познати по света, и се постарайте да ги усвоите и 

използвате. Тогава външният вид на всички цветове на кожата 

също ще се променят и те ще добият една нова вътрешна кра-

сота, на която никой няма да може да устои, и вие с готовност 

ще се свържете в съвършена хармония.  

 

Когато тези Писма бъдат разпространени по целия свят и хо-

рата се обединят в групи, в които са валидни духовните закони 

на съществуване, те ще установят, че живеят в хармония и зак-

рила, дори около тях да цари хаос. Навсякъде, където са свързани 

от стремежа си да се научат как да влязат и да живеят в Целостта 

на Съществуването, която преди две хиляди години нарекох „Не-

бесно Царство”, ще открият, че обстоятелствата около тях без 

съмнение се променят. 

Призовавам ви да се събирате всяка неделя и да споделяте 

многобройните си благословения, да благодарите искрено и все-

отдайно и да издигате мислите си във възхвала на Онова, от КО-

ЕТО сте произлезли. Медитирайте заедно, за да привлечете чрез 

умовете си Божественото Съзнание в световното и така Неговото 

естество на съвършена Любов все повече и повече да насища зем-

ната психика. Вашите групи ще излъчват енергия на духовно съз-

нание, която ще влияе на умствените енергии около вас. 

Искам да ви напомня, че светът не е бил толкова опасно 

място, когато всяка неделя хората са се събирали в църквите, за 

да се прекланят пред Бога. Тези дни вече са минало. Вие няма да 

се прекланяте пред Бога. Ще изграждате стабилно разбиране за 

Божественото Съзнание, което присъства в цялата Вселена. Не-

говата всемирност и обхват на съзидание ще се установяват все 

по-твърдо във вас чрез искрени възхвали. В тишината и покоя 

всички вие ще достигнете до БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и 

ще ГО поканите да завладее с любов умовете и сърцата ви. Така 

малко по малко ще ставате единни, а ТО все повече и повече ще 

направлява света, каквото е и изначалното МУ намерение. 

 

ПРЕРАЖДАНЕ 

Много хора ще попитат как в момента на зачеване една душа 

може да бъде извлечена от Божественото Съзнание, но самото тяло 
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може да бъде използвано като средство за себеизразяване в неговия 

предстоящ живот от друга душа, която е готова да се превъплъти.  

Когато една душа е готова да влезе в материалните условия за 

следващия си период на земно обучение, тя е привлечена към родителя 

или родителите, които могат да ѝ предложат онези обстоятелства, ко-

ито ще ѝ дадат възможност да направи следващата необходима крачка 

напред в духовното си развитие. В момента на зачеване тя влива в този 

процес личното си съзнание от минали прераждания и духовния си 

напредък досега и става душа на оплодената яйцеклетка. Някои жени 

почти мигновено усещат чуждото съзнание, което са получили в утро-

бата си, и понякога това сериозно влияе на хода на мисленето, бремен-

ността и здравето им. След като бебето се роди, те отново се връщат 

към нормалното си състояние. Чувствителните майки често предугаж-

дат дори посоката, в която ще поеме животът на детето им, но е въз-

можно да решат, че това всъщност са собствените им желания за него. 

Прераждането не е нито случайно, нито без последователен план 

за действие. Целта винаги е на пътуващата душа да бъдат осигурени 

много и напълно различни преживявания, които ще обогатят скри-

тите ѝ резерви от земни знания. Така тя получава стимулиращи и не-

обходими промени в околната, семейната и заобикалящата среда и 

генетичните характеристики. Но тънката нишка на нейното пътуване 

винаги остава скрита в подсъзнанието и ще се появява, за да повлияе 

на настоящото ѝ въплъщение, макар и човекът изобщо да не е наясно 

с това. Ето защо е възможно характеристиките, твърдите убеждения 

или страстните амбиции да се повтарят и да се предават от едно пре-

раждане в друго. Понякога силните желания се формулират в един 

живот и могат да се реализират успешно само в следващия, при съв-

сем различни условия. В такива случаи душата трябва да изчака, 

преди да се прероди отново, докато земните обстоятелства ще могат 

да подпомогнат успешното изпълнение на скритите ѝ амбиции. 

Ако можете да си представите как една душа първо се потапя в 

червено езеро и излиза от него оцветена в червено, започва живота си 

като червенокож, с всички присъщи за расата наклонности, на които 

ще бъде приучена в детството си, ще разберете, че в неговия край тя 

ще напусне тялото с много „червено” в съзнанието си. После ще се 

потопи в син вир и ще изплува в синьо, с всички отличителни черти 

и начин на живот на сините хора. Когато отново напусне света, тя ще 

е натрупала аспекти на синьо съзнание, смесени с червеното. И така 

прераждане след прераждане душата израства чрез различни прежи-

вявания на цветове, религии, статути, бракове, полове, държави, по-

литики, докато накрая не се пробуди за факта какво се случва с нея и 
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не реши, че е уморена от всички тези цветови комбинации – иска само 

да се издигне в СВЕТЛИНАТА. Тогава започва нейното истинско ду-

ховно пътуване. Постепенно, живот след живот, тя се освобождава от 

червеното, синьото, жълтото, зеленото, черното, кафявото, лилавото, 

които е натрупала в предишните, докато най-сетне не изхвърли 

всички илюзии и фалшиви представи от миналото. Тогава навлиза в 

СВЕТЛИНАТА и вече не се нуждае от нови прераждания. Душата е 

силна, изобретателна, съзидателна, но нейната индивидуалност е все 

така неприкосновена и започва да се издига в различни нива на ду-

ховна СВЕТЛИНА, отвъд честотите на вибрации на света. 

Както казах в това Писмо, аз съм винаги с вас и излъчвам 

ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО във вашето съзнание. 

Колкото повече четете посланията ми, толкова повече ще дола-

вяте моето Присъствие и моята Любов и чрез този контакт моите 

любещи цели за вас ще бъдат изпълнени. Само вие ще можете да 

прекъснете връзката помежду ни. Аз излъчвам Любов, без значе-

ние как се чувствате. 

Оставям ви с моята ЛЮБОВ и копнея за вашето бързо пъту-

ване към Духовната Светлина. 

*************************************************************************
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