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„Божествен Живот“ 

(из „Писмата на Христос“, Писмо 8) 

 

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. 
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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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„Божествени напътствия“ 

(Септември 2014) 

 

Възлюбени Отче, 

като твое дете искам да преразгледам и да по-

кажа по-ясно силната си привързаност към теб. 

Трябва да направя това, за да застана по-близо до 

теб по дух, ум и любов. Знам, че в ДУХА си ние сме 

едно и никога, в никакъв момент не сме разделени. 

Обичам те с цялото си сърце и същество. Знам, 

че тялото ми е обгърнато в Божествена Енергия, 

която е твоята Любеща Интелигентност, подкре-

пяща ме във всички преживявания през деня и през 

целия ми живот. Знам, че моите нужди са ти извес-

тни – точно такива, каквито са – и ако поискам с 

вяра, ти скоро ще ги проявиш в битието ми. 
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Осъзнавам, че всички ДОБРИНИ към мен се 

проявяват от Божествената ти Любов, затова щаст-

ливо и искрено предавам цялата си самостоятелна 

воля. Моля за твоите напътствия и аз ще съхраня 

възприемчивостта си да ги получавам и да дейст-

вам според тях. 

Отпускам се в спокойствие, чувствайки твоята 

Божествена Любов и Божествена Енергия, която се 

движи вътре в мен, за да създава и възстановява 

физическите ми клетки. Знам също, че по този на-

чин ти Я отпечатваш в съзнанието и ума ми. Знам, 

че когато честотите на вибрациите ми са доста-

тъчно високи, усещам как твоята Божествена Енер-

гия в мен ме лекува и укрепва. 

Искам с цялото си сърце и с всеки изминал ден 

да чувствам все по-близък контакт с теб, защото ти 

си този, който освобождава мислите и чувствата 

ми от негативните и непречистени емоции и отдава 

безусловна любов към целия свят. Знам, че когато 

се издигам в твоето любещо СЪЗНАНИЕ, моето 

ще бъде пречиствано и укрепвано.  

С цялото си същество ти благодаря за всичко, 

което си за мен. С цялото си боготворящо сърце те 

моля да се проявиш за мен по още по-ясен и въз-

любен начин, докато се стремя да установя по-бли-

зък и по-любещ контакт с ТЕБ. 

В този момент се отпускам във възможно най-

дълбока тишина в твоето изпълнено с жизненост 

Съзнание. Обичам те! 
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„Божествена воля“ 

(Октомври 2013) 

 

Баща-Майка-Живот, 

ти си Източникът на всяко същество; съзида-

телната любеща и интелигентна сила, който дейс-

тва в мен, за мен и чрез мен. Моля, помогни ми да 

си спомням във всеки миг, че сам не мога да нап-

равя нищо и мога да се обърна към Теб, Съзида-

телно Съзнание Баща-Майка, за съвършена за-

щита, храна и задоволяване на нуждите ми. 

Моля, помогни ми да спра да търся моя собст-

вен начин да се справям, когато знам, че мога да се 

обръщам към теб за всичко, от което се нуждая и 

което предприемам.  

С благодарност и любов се отказвам от своята са-

мостоятелна воля и се съобразявам с твоята Божес-

твена Воля, която е СЪВЪРШЕНА ЛЮБОВ.  
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„Божествена сила“ 

(Ноември 2013) 

 

Възлюбени Отче, 

който пребиваваш с цялата си сила във всеки 

атом и всяка клетка на моето тяло, знам и ти благо-

даря за това, че действаш точно сега, правейки 

всяка част от тялото ми съвършена и давайки ми 

сила да върша ежедневно всичко необходимо, за да 

може всички около мен да бъдат щастливи и да жи-

веят в пълна хармония и общение с Отца. 

Възлюбени Отче, всеобщо присъстващ във 

всички неща, който бдиш над твоето творение, 

който познаваш нуждите ни и ги задоволяваш, 

както Исус обеща. 

Обръщам се към теб, възлюбени Отче, за да 

влезеш в моя възприемчив ум, докато приема тво-

ята Божествена сила в съзнанието си, за да може тя 
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да се влее там, за където търся твоята съвършена, 

мощна, нарастваща, лечителна енергия. 

О, любещи Отче, знам, че твоята същност е да 

създаваш и усъвършенстваш всички неща с напътс-

твията си. Знам – и благодаря за това, че точно сега 

твоята Божествена сила е там, където я насочвам и 

те моля да отидеш и знам, че Тя върши чудесата си 

в човешкото състояние, за което споменавам. 
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„Възлюбени Отче“ 

(Декември 2013) 

 

Възлюбени Отче, 

съзидателна сила на Вселената, аз, твоето тво-

рение, съм проектиран/а чудесно, но в ежедневието 

си се нуждая твоят поток Божествено Съзнание да 

се влива във всяка клетка на тялото ми. Знам и ти 

благодаря от все сърце, че когато това се случва, ти 

ми носиш изцеление, обновяване и съживяване, въз-

връщайки всеки атом в тялото ми в съвършена 

форма и отлично здраве. Знам, че Божественото 

Съзнание укрепва живота и ми позволява всеки ден 

да изразявам повече благополучие, умствена енер-

гия и радост. Вярвам в това с цялата си душа, ум и 

сърце и благодарността ми е безгранична. 
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Възлюбени Отче, Съзидателен Източник на 

нашата Вселена, идвам при теб като малко дете, из-

пълнено с любов. Моля те да издигаш вибрациите 

ми ден след ден, докато медитирам, така че все по-

вече да се вдъхновявам и убеждавам в твоето неиз-

менно присъствие в мен и във всеки жител на на-

шата планета. Знам, че ти, Баща-Майка, Възлюбен 

Живот, нямаш никакви ограничения. Знам, че ти си 

безграничен и безкраен. Изпълни ума и сърцето 

ми, за да мога да възприема тази велика истина тол-

кова ясно, че тя да се превърне в несъмнен факт. 

Изпълни ме със сигурност и увереност, че твоята 

неизменна закрила ме предпазва ден и нощ и ме за-

щитава от всяка опасност и вреда. 

Баща-Майка, Възлюбен Живот, безкраен и 

вечен, ти си крайъгълният камък и подкрепа на 

всеки пътник в областта, в която живея, и си наясно 

какво преживява. Знам, че самото ти естество е да 

насърчаваш растежа, храненето, лечението, защи-

тата и задоволяването на нашите потребности по 

съвършен начин. Оповестявам това на хората, за да 

се събудят и във всяка секунда от живота си да 

осъзнават твоето животворно присъствие, защото 

всички сме от един дух и можем да общуваме с це-

лия свят, ако имаме намерението за това. Знам го и 

го вярвам. И съм благодарен, че е така. 

Баща-Майка, Възлюбен Живот, присъстващ, 

подкрепящ и активен във всеки атом на творени-

ето, аз съм изпълнен/а с радост и благодарност, че 
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трябва само да ПОИСКАМ и ПОВЯРВАМ с ця-

лото си сърце и ум, да те ОБИЧАМ и да излъчвам 

любов към света и това, за което се моля, ще бъде 

изпълнено.  

Благодаря ти за всичко, благословен Източ-

ник на моето Същество. 
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„Божествено намерение“ 

(Януари 2014 г.) 

 

Небесен Отец, 

Божествена основа и УНИВЕРСАЛНОСТ на 

всичко, което е, идвам към теб с отворен ум и лю-

бещо сърце. Моля те да ме обгърнеш изцяло в сво-

ето СЪЗНАНИЕ и да отпечаташ в съзнанието и съ-

ществото ми всичко, което си ТИ, доколкото мога 

безопасно да възприема. Моля за това, защото 

знам, че само напредвайки към по-дълбоко разби-

ране на твоята Реалност, на твоето Съзнание, ще 

бъда в състояние да изразявам твоята Истина в 

ежедневието си. Знам, че ако излъчвам твоето Съз-

нание, ще правя правилните избори, ще привличам 

към себе си това, което ми е необходимо, и ще мога 

да го използвам в помощ на хората в нужда. Знам, 

че вливайки се в моето съзнание, твоята мощна Бо-

жествената Енергия ще разреши конфликтите във 
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и около мен и ще излекува всичко, което не е 

здраво или хармонично. 

Също като Христос аз не търся материалните 

неща, защото знам, че ти, моят Небесен Отец, си 

наясно какво ми е необходимо и ще го задоволиш 

веднага, след като повярвам напълно, че твоята 

Воля е да осигуряваш моите най-важни нужди, 

добруване и израстване. 

Също като Христос аз вярвам и знам, че тво-

ето Божествено Намерение за мен е да пресъздавам 

съвършенството във всеки аспект на живота си и то 

никога не се колебае. Затова от дълбините на сър-

цето си ти изпращам своята лъчиста благодарност 

за този контакт, който вече е в нас, защото ти, мой 

Небесен Отец, също си и моята Жизнена Сила, и аз 

съм едно цяло с теб. Дарявай ме всекидневно с все 

по-пълна реализация на тази молитва и нека тя на-

истина се сбъдне. 
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„Светът е съвършен“ 

(Февруари 2014 г.) 

 

Възлюбени Баща-Майка-Живот, 

който си в мен и във Всемира около мен, като 

опора и подкрепа за света и всички форми на жи-

вот, опитвам се да преодолея своето его, за да ус-

тановя истински духовен контакт с теб. Отварям 

сърцето и ума си към твоето Божествено Съзнание. 

Успокоявам ума си, за да вляза в тишината и да 

усетя присъствието и любовта ти, които ме обгръ-

щат и подкрепят... 

Моля се за достъп до най-висшето ниво на ду-

ховно разбиране на природата на Вселената, за да 

осъзная, че светът е вече съвършен – така, както е 

създаден от Божественото. И ако преодолея егото 

и разчитам на безусловната любов, ще видя, че све-

тът се превръща в онази съвършена форма, която 

вече си му дал. 
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Моля те, изпълни моя отворен ум с все повече 

мъдрост, така че да виждам тази Божествена Истина 

и насочвайки неотклонно мислите си към нея, да мога 

да ставам все по-действен последовател на Христос. 

Утвърждавам с пълна вяра и увереност, че 

светът вече е съвършен в своята духовна форма. 

Моля се с цялото си сърце да мога да контролирам 

своето его и да се издигна до съвършена възприем-

чивост на последователната дейност на Божестве-

ното Съзнание в нашия свят. 

 

Възлюбени Баща-Майка-Живот,  

отварям ума и сърцето си с огромна благодар-

ност за всички духовни блага, както и за физическото 

и материалното благосъстояние, които са ми дадени. 

Моля те да ми дадеш мъдрост, за да възприемам 

много ясно, когато отговаряш на моите молитви. 

Знам, че задоволяваш по удивителен начин всички 

мои нужди, когато съм във вътрешен мир и в съвър-

шена вяра за твоето вечно присъствие, и ти благо-

даря. Защото знам, дори и да не осъзнавам този дар, 

че съм обгърнат завинаги в твоята Божествена сила и 

любов. Моля се с цялото си сърце да осъзнавам все 

по-ясно твоята щедрост и постоянна закрила. 
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„Божествен закон и ред“ 

(Март 2014) 

 

Възлюбен Извор на съществуване, 

Баща-Майка-Живот, отварям сърцето и ума 

си, за да получа твоя божествен живот и твоята лю-

бов. Нека те се влеят във всеки атом и всяка клетка 

на моето тяло и да укрепят единението ми с ТЕБ. 

Днес се моля от все сърце и с цялото си същес-

тво да отпечаташ в мен Закона и Реда, които са тво-

ята същност. Помогни ми да повиша чувствител-

ността си за този прекрасен аспект на твоето славно 

Присъствие. Направи ме активно осъзнат/а за при-

същите за теб Закон и Ред, да чувствам хармонията, 

сътрудничеството и любещата солидарност на 

всеки атом и всяка физическа клетка в тялото ми. 

ПОМОГНИ МИ ДА РАЗБЕРА, ЧЕ КОГАТО 

СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ И В МИР, УСЕЩАМ ИС-

ТИНСКИ ТВОЯТА БОЖЕСТВЕНА ЦЕЛ ДА СЪМ 
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ВЕДЪР/А И СПОКОЕН/А. НАПРАВИ МЕ ДУ-

ХОВНО ОСЪЗНАТ/А ЗА ТВОЕТО ДЕЙСТВИЕ 

ВЪВ ВСЕКИ АТОМ НА МОЕТО СЪЩЕСТВОТО. 

О, ИЗТОЧНИК, ВЪЗЛЮБЕНИ ОТЧЕ, ОБ-

ГЪРНИ СЪРЦЕТО И УМА МИ СЪС СМИСЪЛА 

НА ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗ-

ПЪЛНЯ С БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКИ 

СЪЩЕСТВА И КЪМ ВСЯКО НЕЩО ОКОЛО 

МЕН И ПО СВЕТА, така че да бъда наясно с нуж-

дите на другите и да мога спонтанно да споделям, 

благославям и насърчавам тяхното най-висше 

благо по всички възможни начини. 

Дай ми пълна вяра, убеждение и разбиране, 

че всичко, за което съм помолил/а, в този момент 

влиза в мен и моя живот.  

Благодаря ти искрено, с любов и признател-

ност за този момент на истинско единение с ТЕБ, 

възлюбени Отче, и за устойчивостта на това един-

ство, въпреки грижите, в които животът ми потапя. 

Моля се да се сдобия с дарбата да усещам нашата 

истинската свързаност, дори когато умът ми е об-

зет от грижи. Обичаме те. 
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„Духовна промяна“ 

(Април 2014) 

 

Възлюбени Баща-Майка-Живот на цялото 

съществуване, Създател и Подкрепа в моето ежед-

невие, моля те да се приближа до Теб с ума и ця-

лото си сърце.  

Възлюбени Баща-Майка-Живот, моля те 

всеки ден да вливаш благословената си сила в тя-

лото и живота ми, да ми помагаш да почувствам 

твоето Присъствие и да ми напомняш да изразявам 

безусловна любов към всички – близки или да-

лечни. Моля те да излъчваш своята Божествена 

Енергия на Закрила и Изцеление към всички съ-

щества, които обичам, така че те да се издигат ду-

ховно и да се чувстват уверени, че всичко в живота 

им ще протича хармонично. Моят истински стре-

меж е да създам нова Ера на Любов, Мир и Радост 

по света и те моля от все сърце да ми показваш все 
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по-ясно как да постигна тази прекрасна духовна 

промяна в сърцето и живота си. 

И накрая, когато съм преодолял собствената 

си воля и съм я пречистил от всички импулси на 

егото, които преграждат пътя ми към духовните 

Висини, аз я предавам на Христос, за да може все-

кидневно да ме води по духовния път към създава-

нето на Царството Небесно на Земята. Предавам 

МУ я с радост, защото знам, че неговата Воля за 

живите същества е най-съвършената от всички. 
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„Издигане по Христовия Път“ 

(Май 2014) 

 

Възлюбени БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ,  

започвам да осъзнавам, че когато забравям 

истинската си духовна идентичност и живея в не-

ведение, се озовавам в трудности и напрежение. 

Разбирам, че когато се откажа от собствената си 

воля и се оставя под закрилата и мъдростта на моя 

Източник на Съществуване, се издигам на по-ви-

соко ниво на духовно осъзнаване и животът ми 

протича лесно, осигурявайки ми съвършени усло-

вия да постигам най-доброто за себе си, семейст-

вото си и за тези, които са част от живота ми. 

Заявявам го ясно в молитвата си към ТЕБ, за-

щото, възлюбени Отче, желая да ти се отдам иск-

рено и истински. Жадувам това да се случи и да оц-

вети моите мисли и ежедневни дейности, а когато 

се съмнявам, да се запитам спонтанно и откровено 
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каква е целта на Отца, какъв е правилният път и 

любещият начин, които ще бъдат най-полезни и 

благоприятни за всички, които участват в тях. 

Възлюбени Отче, ЗНАМ, че ТИ се грижиш 

за мен и осъзнавам, че моята собствена воля ме 

въвлича в трудности, а правилният път ме извежда 

от тях, затова ти се поверявам. Моля те да ме из-

дигнеш на истинския духовен път, посочен в Пис-

мата на Христос. Знам, че приемаш моята молитва 

в твоето любещо Божествено Съзнание и ме обг-

ръщаш в душевно благополучие и духовно израс-

тване и ти благодаря. 

Моля се също, възлюбени Отче, Извор на ця-

лото Съществуване, тази молитва да издигне 

всички, които са ми скъпи и с които контактувам в 

ежедневието си. 

Възлюбени Отче, моля те да отпечаташ сво-

ята Божествена Любов в сърцето ми, за да мога да 

откликна на нея и да те обичам силно, защото това 

ме приближава до теб и прави по-съвършено моето 

единение с ВСИЧКО това, което си ТИ. Благодаря 

ти с радост и признателност, защото знам, че моите 

думи са били възприети и разбрани напълно и сега, 

когато съм обгърнат в твоето Божествено Съзна-

ние, ние сме единни, аз съм част от Теб, мой въз-

любени Отче. 
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Молитва за Христовия Писар 

Възлюбени Отче, моля те да издигнеш Хрис-

товия Писар в Светлината на Безусловната Любов 

и да ѝ позволиш да достигне до вечно щастие. 

Моля те да позволиш на всички сестри, които се 

грижат ежедневно за нея, да видят Светлината, да 

бъдат щедро благословени от НЕЯ и издигнати в 

познанието на Христос и твоята Божествена реал-

ност. Вярвам и знам, че ги благославяш изобилно 

сега и завинаги. Благодаря ти! 



Молитви от Христовия Писар 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Божествено присъствие“ 

(Юни 2014 г.) 

 

Възлюбени Баща-Майка-Живот, 

Моля те да прелееш Божественото си Съзна-

ние в ума и в сърцето ми, за да мога по-добре да 

осъзная твоето присъствие в себе си и около себе 

си. Помогни ми, моля те, да те чувам, за да се из-

пълня с твоето Съзнание на Бащина Любов и да 

знам, че въпреки че си всеобщ, за мен си също и 

личен. И когато се науча да те слушам, ще се из-

пълня с твоето любещо Съзнание и ще БЪДА тази 

Любов, която съм. 

Искам да се вслушвам в думите на Христос 

и да престана да приличам на коза, като храня ума 

си с вредна мисловна храна и вървя в посока, ко-

ято не трябва да следвам. Не искам да приличам и 

на овца, която сляпо сподиря множество светски 

изкушения. Най-силното ми желание е да бъда 
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част от твоето стадо, да бъда дотолкова лишен/а 

от его, че само твоето Божествено Съзнание да 

владее ума и сърцето ми. 

Възлюбени Баща-Майка-Живот, такава е 

днес моята молитва и моето намерение и знам, че 

твоето Съзнание на Любовта вече прониква моето 

същество и всичко, към което насочвам внимани-

ето си, и ти благодаря за това. 
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„Христовият Път“ 

(Март 2016 г.) 

 
Възлюбени Отче, Божествено Съзнание, знам, 

че ти си единствената Реалност на съществуването. Ти 

си Главният Двигател на всяко усилие и градивна ра-

бота в моето ежедневие. ЕДИНСТВЕНО ти можеш да 

положиш началото на изцяло нови обстоятелства, ко-

ито ще премахнат и заличат всяка възможна опасност 

или вреда за Писмата на Христос и Христовия Път.  

Обръщам към теб сега с ум и сърце, изпълнени 

с любов, за да те помоля да обгърнеш Писмата на 

Христос, Христовия Път и нашата ПО-ВИСША ВИ-

ЗИЯ с плаща на своята съвършена и пълна защита, за 

да може те да останат невредими и неопорочени от 

външни влияния. Моля се всички членове и последо-

ватели да бъдат защитени по същия начин от потен-

циални критици. Обръщам се към теб, като знам със 

сигурност, че сега живея в сигурността на твоята бо-

жествена защита и специални грижи. 
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„Най-искрен копнеж и стремеж“ 

(А. А., септември 2015 г.) 

 

Божествен Живот, 

приеми моята признателност за това, което 

получавам, за моята одухотвореност и стремежа 

ми да те изразявам. Приеми моята любов към теб и 

силната ми привързаност към твоите творения. 

Приеми моята любеща благословия за всички, ко-

ито стоят далеч от теб, но се опитват да те намерят; 

за всички, които не те търсят или не знаят за теб; за 

всички, които са в теб. 

Обичта ми към теб е източникът на всички 

мои божествени преживявания. Знам, че поддър-

жаш духа ми силен, а стремежа ми – постоянно из-

дигнат към твоето съвършенство. 

Ти си моята целеустременост да се свържа с 

божествените сили и да давам любовта си на дру-

гите. Помогни ми да се задържам в това състояние, 

далеч от ниските вибрации на материалния свят. 

Страстно желая да пребивавам в твоето Божест-

вено Съзнание и да се уча на смирение. Да бъда там 

е мой най-искрен копнеж и стремеж. Направи ме 

силен/а, за да устоявам на импулсите на егото и да 

се връщам винаги при теб с все по-ясното съзна-

ние, че обичам живота, обичам хората и цялото 

твое съзидание. 
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Дай ми СИЛИ да устоя на изкушението  

да давам път на егото си. 

 

Дай ми ВЯРА да се слея  

с Божественото ти Намерение за този свят. 

 

Дай ми ЛЮБОВ, за да се уча  

от грешките си без протест. 

 

Дай ми СВЯТАТА СИ ГРИЖА,  

за да продължа да давам своята на другите, 

 

Дай ми ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ, за да стигна док-

рай в усилията си да те изразявам. 

 

Знам, че всичко това е в мен, но дай ми ПРОНИ-

ЦАТЕЛНОСТ, за да го открия. 

 

Твоята Любов е моя същност –  

нека тя ме води и ми показва силните ми страни и 

слабостите, които да преодолея. 

 

Твоята подкрепа е моята опора  

по целия ми път към теб! 
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„Смирение“ 

(В. Г., юни 2015 г.) 

 

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, БАЩА-МАЙКА,  

моля те, напътствай ме как да смирявам им-

пулсите на егото си и все повече да освобождавам 

душата си, за да може тя да определя моята чо-

вешка същност. 

БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, отдавам се на 

твоята грижа, за да ме поведеш в „Небесното Цар-

ство“ на съзнанието и Ерата на Любов и Мир тук, 

на Земята. 

Благодаря! 
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„Живот в Истината“ 

(анонимен, октомври 2014 г.) 

 

Възлюбени Баща-Майка-Живот,  

протягам ръка към Теб, за да осъзная още 

по-ясно твоята Божествена Любов и Безкрайната 

ти дарителска Същност. Нека те изпълват сърцето 

и цялото ми същество. Нека излъчвам тази Любов 

към всички хора и да се отнасям към тях с уваже-

ние, дори и да не ги разбирам. Показвай ми от-

ново и отново как да бъда твоята БОЖЕСТВЕНА 

ЛЮБОВ в действие. 

Моля се да мога да ЖИВЕЯ тази Истина тол-

кова лъчезарно, че тя да стане източник на вдъхно-

вение и за другите, което ще направи възможно 

бързото проявление на Ерата на Любов и Мир на 

Земята. Благодаря ти от цялото си сърце за сбъдва-

нето на моята молитва.  
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„Молитва на Благодарността“ 

(Ж. Ж., 2018 г.) 

 

Божествено Съзнание, Баща-Майка-Живот, 

 

Благодаря, че се грижиш за мен. 

 

Благодаря, че ме вдъхновяваш. 

 

Благодаря, че ме извисяваш. 

 

Благодаря, благодаря, благодаря! 
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„Просветлен живот“ 

(С. С., 2018 г.) 

 

Божествено Съзнание, 

моля за освобождение от бремето на всяка 

идея, която противоречи на истинската безусловна 

Любов. Освободи ме от всяка его мисъл, его чувство, 

его желание, съмнение, критика и самоосъждане. 

Помогни ми да се освободя от остарели мисловни, 

емоционални и поведенчески модели. Помогни ми 

да преодолея болката, разочарованието и отхвърля-

нето на другите. Издигни ме до пълното разбиране, 

че ТИ си единствената реалност – да вляза в нея и да 

остана уравновесен/а, в опрощение и загриженост за 

щастието и благополучието на другите. 

Моля те да проникнеш в моето човешко съз-

нание и да поемеш контрола, носейки ми божест-

вена мъдрост и божествена Любов. Благослови моя 

живот и живота на всички, с които съм свързан/а 

по някакъв начин, както и света като цяло. По-

могни ми да стана по-просветлен/а, да се издигна в 

подходяща радост и смях, за да съдействам в оза-

ряването на Духа на всеки около мен. Помогни ми 

да се науча да слушам, да контролирам поривите 

на егото и да заменя всички негови импулси с Бе-

зусловна Любов. Дай ми думи, с които да излеку-

вам болките на другите. 
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Знам, че утрешният ден ще бъде съвършен, 

защото Божествено Съзнание изпълва ума и сър-

цето ми и прониква в моето човешко съзнание, за-

това утвържденията ми са мощни и носят Живот. 

Виждам, че те са семената на бъдещи събития. 

Благодаря ти! 
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„Разпространение на Писмата на Христос“ 

(А. К., 2018 г.) 

 

Любими Баща-Майка-Живот, 

смирено те моля, в твоето ВСЕМИРНО 

ПРОСТРАНСТВО да се зародят необходимите им-

пулси за разпространение на знанието в „Писмата 

на Христос” по целия свят. 

Смирено те моля, всеки човек, готов и нетър-

пелив да те приеме в ума и сърцето си, да бъде на-

сочен към „Писмата на Христос“ и да открие тво-

ята ИСТИНА, която се съдържа в тях. 

Смирено те моля, семената на Христовите 

думи да се разпространят по възможно най-бързия 

и удивителен начин във всяка страна и в най-отда-

лечените краища на планетата. 

Отправям тази молитва към теб и знам, че 

точно в този момент тя се оформя в невидимото, 

защото вярвам в твоята ЛЮБОВ към Човечеството 

и към цялата Земя. 

С радост и признателност ти благодаря! 
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„Молитва за Клер, Христовият Писар“ 

(Последователи на Христос, февруари 2018 г.) 

 

Любими Баща-Майка-Живот, 

безкрайна Красота, универсално присъстваща 

и действаща във всяко нещо, благодаря ти! Като 

твое дете и последовател на Христос в нашия малък 

Оазис на Любов и Мир искам да кажа, че усилията 

на Христовия Писар дават изобилен плод! Вярвам 

и знам, че, записвайки посланията в „Писмата на 

Христос“, тя е достигнала до същината на човеш-

кото съществуване. Разбирам и съм напълно убе-

ден/а, че е била вдъхновена от Христовото съзнание 

– СЪЗНАНИЕТО, което сияе във Вселената. Рабо-

тила е под диктовката на Христос, за да служи на 

всички човешки същества и да им предаде най-чис-

тото Послание за благополучие и просветление, ко-

ето някога е било давано на Човечеството. Нейното 

намерение да посвети духовното си израстване на 

другите е най-ефикасното средство да отвори 

здраво заключените сърца на хората за Истината за 

Творението, на която Христос ни учи! 

Възлюбени Отче, Христовият Писар предаде 

потока на твоята мощна духовна енергия, проти-

чаща чрез Христос, и това са неговите Писма – вър-

ховната благословия, кълновете на семената на 

просветлението! Ето защо Баща-Майка-Живот, 
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сърцевина на моето същество, моля те да продъл-

жаваш да подхранваш нейния дух с безграничната 

си любов, както слънцето подхранва едно цвете. 

Нека благотворната ти енергия се влее в нея и да 

обгърне всяка клетка, всеки атом на нейното тяло. 

Знам и силно вярвам, че твоето излъчване, Баща-

Майка Живот, е излъчване на Здраве и съвършена 

Жизненост, че повишава вибрациите на Христовия 

Писар и ѝ носи подкрепа и облекчение на тялото ѝ. 

Баща-Майка-Живот, Божествено Съзнание, 

благодаря ти за това обновяване, толкова красиво, 

колкото и когато наблюдаваме и се възхищаваме 

на природата в някоя пролетна утрин. И това наис-

тина се случва сега, точно в този момент. Благо-

даря ти, Баща-Майка-Живот, защото бдиш за ду-

ховния и физически комфорт на любимия ни Хрис-

тов Писар. Обичам те! 
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„O, Безкрайна красота“ 

(А. К., 2019 г.) 

 

Сърцето и умът ми са изпълнени с радост, 

защото знам, че ти си във всяка клетка, 

и всеки атом, който изгражда моето тяло. 

 

Ти си СВЕТЛИНАТА, която напътства живота ми. 

 

Моля те, изтрий в мен 

всяка вибрация на негативно съзнание.  

 

Моля те, запечатай в мен 

ПРОШКА, състрадание и толерантност от сърце. 

 

Моля те, изрази в мен 

всичко, което СИ ТИ. 

 

О, възвишена и безкрайна Красота,  

толкова много те обичам, 

 

Помогни ми, моля те, да те видя, 

да те разпозная във всеки от нас, 

във всяко твое творение, 

от най-малкото до най-голямото. 

 

С любов и благодарност. 
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„Ако един ден, Божествено съзнание...“ 

(А. К., 2019 г.) 

 

Ако един ден 

Почувствам, че някой е в болка голяма, 

Божествено Съзнание, 

Моля те да ми дадеш импулс 

Да отида при него. 

 

И ако, чувствайки, че отивам към него, 

Той леко повдигне очи, 

Божествено Съзнание, 

Моля те да ми дадеш импулс 

Да сложа ръце на страните му. 

 

Ако цялото му страдание се излее през очите му, 

Божествено Съзнание, 

Моля те да ми дадеш импулс 

Да изтрия сълзите му. 

Ако той се отпусне, 

Божествено съзнание, 

Моля те да ми дадеш импулс 

Да потопя очите си в неговите, 

За да може той да прочете 

Цялата ти любов към него. 
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Ако усетя под пръстите си 

Как се ражда срамежлива усмивка,  

Това ще означава,  

Божествено съзнание, 

Че той те е познал. 

 

С любов и благодарност. 
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„Събуждам се за теб“ 

(А. К., 2019 г.) 

 

Божествен Извор, събуждам се за теб. 

Твоята Радост и Вдъхновение се изливат през мен. 

 

Този нов ден, 

Моля те да ми помогнеш да го направя твой. 

 

Моля те най-накрая да се отворя и приема 

Всички преживявания, които се връщат към мен. 

Дали са положителни или не, 

Те и на теб принадлежат. 

 

Моля те, нека твоята светлина 

Да се насочи през моя поглед, 

За да освети целия ми свят и да ме смае. 

 

С любов и благодарност. 
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„От четирите посоки“ 

(А. К., 2019 г.) 

 

Божествено съзнание, 

Моля те, под цялото небе, 

От четирите посоки на света, 

Да се излъчва ИСТИНАТА твоя. 

Моля те да донесеш увереността, 

Че на Земята всичко е перфектно, 

Че всеки може да те разпознава 

И така себе си да опознава. 

Подари ми дихание ново, 

Волята за прошка и осъзнаването, 

Че тя е моето освобождение. 

Новооткрита свобода, която ме издига 

Във вибрации на радост. И да те възпявам, 

Прекрасен ЖИВОТ, който си само любов. 

Новооткрита свобода 

като полет на кръжащи пеперуди, 

Които се стремят към светлината. 

Моля те всичко живо да благословиш, 

Божествено Съзнание, 

И от този сив воал очите ми да освободиш, 

За да мога да видя ТВОЕТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ. 

И най-после благодарността ми да е на висотата 

На твоето БЕЗКРАЙНО ВЕЛИЧИЕ. 

 

С любов и благодарност. 
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Отговор от Христовия Писар 

на читателско писмо: „Следвам напълно учението 

в „Писмата на Христос”, но все още не се справям 

финансово. Вероятно не се моля правилно…“ 

 

Най-напред трябва да разберете напълно Исти-

ната в основата на цялото творение. Светът не е 

твърда материя, ние го усещаме като такъв, защото 

сме създадени със сетива – зрение, слух, вкус, обо-

няние и осезание, които ни убеждават, че всичко е 

солидно и не може да бъде променено. Христос 

обаче ни казва, че не е така. Той обяснява подробно, 

че в основата си материята всъщност е Енергия, ви-

димо проявена чрез честотите си на вибрации. А 

енергията е БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ-ОСЪЗ-

НАВАНЕ, съдържащо в себе си и електромагнети-

зъм, с който привежда нашите съзнателни модели 

(мислите) във видима форма. Така че РЕАЛ-

НОСТТА на материята, нашият свят, е Жизнена 

Енергия на Божественото Съзнание, която дава съз-

нателни модели на нейната привидно солидна 

форма чрез своя инструмент – електромагнетизма. 

Това е най-голямата тайна на сътворението. 

Хората смятат, че позитивното мислене работи. 

Да, така е, но му липсва мощ, вдъхновение и жизнена 

сила. За да изберете съзнателно определени обстоя-

телства или да получите отговор на ясно изразени 
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желания, трябва да влезете в дълбока медитация, да 

издигнете ума и сърцето си към Божественото: 

 с ПЪЛНА ВЯРА, че се свързвате с Него и мол-

бата ви наистина стига до Неговата енергия, 

става част от нея и започва да приема първона-

чални очертания в съзнанието. (Отделете 

време за тази визуализация и разбиране, за-

щото в момента действате в Съзидателната 

Енергия, която дава форма, съдържание и съ-

ществуване на цялото Творение – реалността 

зад всяка материя.) 

 с ПЪЛНА ВЯРА осъзнайте, че Естеството и 

Волята на Божественото е да изпълни нуждите 

и желанията ви. (Това е изключително важно, 

защото представлява процес на сливане на 

творчески енергии – вашето съзнание създава 

отпечатък, творчески импулс, който ще се обе-

дини с Естеството на Божественото и ще про-

яви молбата ви във видима форма.) 

 отнесете своите напълно ясни желания към Бо-

жественото Съзнание и ги кажете наум или със 

силен глас. Опишете какво смятате, че е пра-

вилно за вас. Ако се нуждаете от финансови 

средства, най-добрият ви подход ще бъде 

всеки ден да записвате какво ви е необходимо, 

за да получите облекчение и спокойствие. Нап-

ример да намерите прилично жилище под наем 

или да се сдобиете с някаква сума, с която ще 

можете да си позволите хубава и здравословна 
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храна. Каквото и да правите, изобщо НЕ си и 

мислете, че има нещо невъзможно, защото вед-

нага ще създадете форма на съзнание, която ще 

унищожи цялата съзидателна работа, която 

вече сте свършили! 

 

Моля ви, запечатайте в ума си следното: НЕ 

ПИТАЙТЕ как ще бъде осъществено всичко това – 

дарение ли ще получите, работа ли ще си намерите 

и каква ще бъде тя. Просто бъдете уверени, че ва-

шето желание вече е в Енергията на Божественото 

Съзнание и ЩЕ СЕ ПРОЯВИ ВЪВ ВИДИМОТО 

БИТИЕ ВЕДНАГА, ЩОМ ЗЕМНИТЕ УСЛОВИЯ 

ГО ПОЗВОЛЯТ. 

Понякога се налага да се случат определени 

неща в живота ви, преди да получите отговор на 

молитвата си. Продължавайте да искате С ВЯРА 

финансова помощ или това, от което се нуждаете, 

и в същото време очаквайте ГОЛЯМАТА ВИ 

МОЛБА да бъде изпълнена. 

НИКОГА НЕ СЕ ОБЕЗСЪРЧАВАЙТЕ! НИ-

КОГА НЕ ГУБЕТЕ ВЯРА! 
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Цитати от „Писмата на Христос“1 

 

„Искрената Молитва привлича в ума ви „Съзи-

дателното Съзнание на Отца“, което тихо и незабе-

лежимо премахва от човешкото ви съзнание 

всичко, което ви безпокои. Това е необходим и 

много постепенен процес на вътрешно пречист-

ване и развитие.“ 

Писмо 1, стр. 61, §189. 

„Помнете, че молитвата и медитацията, изцяло 

насочени към вашия Създател, ще ви вдъхнат нови 

сили и прозрения, които на свой ред ще предизви-

кат промени в чувствата и заобикалящата ви среда. 

Но когато се молите, никога не се съсредоточа-

вайте върху проблемите си – винаги искайте точ-

ните средства да се справите с тях. Нека вашият 

Създател ви даде правилните решения, които чо-

вешкият ви ум е неспособен да измисли. 

Например никога не казвайте на „Отца“ колко 

сте болни. Съсредоточете се върху Силата, която 

незабавно облекчава състоянието ви (макар че съз-

нанието ви може да е така наситено с човешки ха-

рактеристики, че да не я почувствате), благодарете 

за бързото си възстановяване и повярвайте в него. 

                                                 
1 „Писмата на Христос“, Учебно издание от 2019 г., Издател-

ство: Сдружение „Христовият Път“ 
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Когато „благодарите“, вие приемате, призна-

вате, вярвате и запечатвате в ума си убеждението, 

че вашата молитва е стигнала до „Любещото Съз-

нание на Отца“ и вече се „обработва“, за да се про-

яви във видимия свят в подходящия момент. (Ко-

гато бях в Палестина, непрекъснато благодарях за 

делата си, още преди да ги изпълня.)“ 

Писмо 1, стр. 63, §196-197. 

„Ако след молитва вашите предишни нега-

тивни състояния не са се променили, молете се до-

тогава, докато не ги изхвърлите от ума си и наис-

тина не повярвате, че Божественото Съзнание се 

грижи за всичко – точно в тази минута. Благода-

рете 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 многобройни благосло-

вии в живота си. Затова, освободете се от страхо-

вете си – те с нищо не ви помагат.“ 

Писмо 1, стр. 64, §199-200. 

„Докато не станете готови да разберете и прие-

мете, че ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО 

във вас, над вас и около вас наистина 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.“ 

Писмо 4, стр. 199, §104. 
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„Винаги се обръщайте към „Отца“ – „Аллах“ – 

Божественото Съзнание и се молете да се освобо-

дите от всички мисли, които противоречат на ис-

тинската безусловна любов, и в зависимост от си-

лата на вашата молитва и искрена вяра, с които из-

дигате ума си към Божественото Съзнание, те ще 

бъдат наситени с нов живот и нова любов.“ 

Писмо 4, стр. 199, §107. 

„Всеки, който отрича тази Истина, няма да по-

лучи достъп до Небесните Царства, докато не по-

виши духовните си възприятия и не промени наг-

ласите 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 двамата са произлезли, ще 

може да се избави от цикъла на прераждане и ще 

намери входа към най-висшата Радост и Красота.“ 

Писмо 4, стр. 210, §151-152. 

„Ежедневната искрена молитва и медитация ще 

ви помогнат да пречистите умовете си и тогава ста-

рите митове, които някога са били толкова скъпи 

за вас, постепенно ще бъдат заменени с ИСТИНА 

и РАЗБИРАНЕ.“ 

Писмо 5, стр. 235, §31. 
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Откъс от Писмо 8 

 

„Когато медитирате, заемете позиция, която е 

най-удобна за вас; не се изкривявайте и не си при-

чинявайте физически неудобства. Отпуснете се и 

останете неподвижни. Успокойте се и освободете 

напълно напрежението в крайниците, включително 

в главата, врата и лицето. 

Трябва да подчертая, че медитацията в 

крайна сметка следва да бъде толкова лесна, 

колкото и отпускането в дрямка. Нейната цел е 

да даде възможност на цялото ви съзнание да 

премине отвъд границите на интелекта и ра-

зума. Има учители, които ще ви кажат: „предс-

тавете си…”, но каквото и да ви е казано да си 

представите, можете да бъдете напълно си-

гурни, че няма да ви помогне да стигнете дру-

гаде, освен в нови въображаеми сфери на собст-

вените си умствени процеси. 

Този метод на „медитация“ ще бъде облекче-

ние от мислите и стреса, които ви причинява на-

тиска на вашето его. В света на въображението 

егото може – или не – да бъде в латентно състояние. 
Преди да започнете медитация, се подгответе за 

нея, като осъзнаете напълно, че сте на път да се 

свържете с „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ“, ко-

ето е както вътре във вашето, така и надхвърлящо 
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го; както вътре във вас, така и около вас. Предста-

вете си точно какво означава това. 

Във всеки момент помнете, че това, за което 

МИСЛИТЕ, е това, за което се настройвате. Ва-

шите мисли са „прожекторите“, които намират как-

вото търсите. Не забравяйте, че всяка една от тях 

има свои собствени честоти на вибрации в съзна-

нието – разберете и повярвайте, защото е истина. 

И колкото по-духовна е мисълта, толкова по-ви-

соки 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 съз-

нанието 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 ку-

чешкия вид. Мислете за „ВСЕМИРНОТО СЪЗ-

НАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“ с яс-

ното разбиране какво означава това за вас и 

умът ви ще бъде насочен към „ВСЕМИРНОТО 

СЪЗНАНИЕ“ или „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“. 

Ако сте разбрали напълно всичко, което се 

опитвам да ви кажа, ще ЗНАЕТЕ, че вашата ме-

дитация достига целта си. Осъзнайте го и ще уста-

новите, че вярата ви укрепва. Тя остава слаба, защото 

само се надявате, желаете или по магнитен начин „ис-

кате“ да се настроите към СЪЗНАНИЕТО ЖИВОТ, 

като очаквате да извлечете някаква изгода от това. 
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Не виждате ли колко „земен“ е такъв подход 

към ОНОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТ-

ВУВАНЕ”? 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 Ста-

рия Завет. То е Безкрайната Могъща Реалност, ко-

ято присъства навсякъде, проявявайки Своята собс-

твена съзидателна, интелигентна, развиваща, лю-

беща грижа за всичко, на което е дала съществуване. 

Трябва да разберете, че след като магнитните ви 

емоции са изчезнали не само от ума, но и от подсъз-

нанието и слънчевия сплит, в крайна сметка посте-

пенно 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 ЖИВОТ, който е 

винаги активен в цялата ви система и във Вселената. 

Помнете, че ТОЙ е в равновесие в безкрайното все-

мирно измерение. „Дейността Баща“ определя це-

лите; „Любовта Майка“ ръководи начина, по 

който ще бъдат разработени плановете, за да се на-

сърчи най-висшето благо на това, което ще бъде 

приспособявано, изцелявано или закриляно. 

(Безброй хора ще кажат, че горните твърдения са 

плод на въображението. Нека се подиграват, кол-

кото искат. Тези, които успяват да се свържат със 

„Съзнанието Баща-Майка-Живот“ – друг термин 
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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 със-

тояние, научете молитвата2 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 съз-

нание и да позволите на енергията ѝ да проникне в 

най-дълбоката ви същност. Докато казвате молит-

вата, очите ви трябва да бъдат затворени, а погле-

дът – вдигнат към челото. […] 

(Всеки път, когато казвате и визуализирате тази 

молитва, създавате форма на духовно съзнание, 

която ще става все по-силна и по-извисена в често-

тите на вибрации, тъй като нейното истинско зна-

чение ще навлиза дълбоко в ума и сърцето ви и въз-

приятията ви ще се засилват.) 

След молитвата се отпуснете още по-дълбоко и 

нека умът ви остане празен, доколкото е възможно. 

Ако нахлуят мисли, повтаряйте бавно „Божест-

вен Живот“ или „Баща-Майка-Живот“ и се ус-

покойте отново. Когато почувствате, че навлизате 

в друго дълбоко състояние на съзнание, толкова 

                                                 
2 Молитвата „Божествен Живот“ е на стр. 9. 
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дълбоко, че едва дишате, знайте, че сте започнали 

да постигате целта си. В края на медитацията ви-

наги благодарете и бъдете признателни. 

Помнете, че нищо, което мислите, казвате или 

правите, не може по никакъв начин да омаловажи 

„Съзнанието Баща-Майка-Живот“, обаче всяко 

недоверие ще издигне бариера между вас и Него. 

След много месеци на искрена медитация може 

да почувствате, че тялото ви внезапно подскача, ся-

каш се унасяте в сън и изведнъж се стряскате. Ако 

това се случи, бъдете благодарни, защото съзнани-

ето ви преодолява собствените си бариери, създа-

дени в миналото, които държат затворена душата ви. 

Искам да ви предупредя, че когато се опитвате 

да укротите ума и мислите си, може да почувствате 

тревожност, физическо неудобство, дори отчаяние, 

защото първоначално ще се изправите срещу чер-

ната стена на собственото си „съзнание“, а това 

може да бъде изключително смущаващо, дори бо-

лезнено. Благословете опита и помолете своя 

„Баща-Живот“ при следващата медитация да 

проникне в съзнанието ви. После станете и забра-

вете преживяването. 

Когато установите, че най-накрая влизате в ти-

шината, останете на същото ниво с ясното съзна-

ние, че сега се намирате в това, което може да се 

нарече „светая светих“, защото най-после се свър-

звате с „Баща-Майка-Живот“ вътре в себе си. Ще 
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отнеме време, докато това висше духовно прежи-

вяване на Тишината стане ежедневна практика. 

Помнете, че имате „его-багаж” от цял един живот, 

който трябва да разтоварите и изхвърлите. 

Без значение какво усещате или разбирате по 

време на медитацията си, когато излезете от нея, 

очаквайте доловима разлика в ежедневието си. Не 

забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и 

когато „очаквате“, вие отваряте пътя за това, което 

се надявате да бъде привлечено във вашия опит, от 

което се нуждаете или с което да се занимавате. 

Ако не почувствате никаква нова лекота на 

духа, въпреки искрените си очаквания, не отри-

чайте промените и не се съмнявайте, че са въз-

можни. Помнете, че вашето съзнание е основата на 

всичките ви преживявания, а то е електромагнитно 

– от същата субстанция, от която е съставено и фи-

зическото ви тяло. Продължавайте да очаквате – 

когато го правите, изграждате силата и енергията 

на своите „очаквания“, „формите на съзнание“, ко-

ито ще притеглят към себе си проявлението на 

това, на което се надявате. „Съзнанието Баща-

Майка-Живот“ може да бъде привлечено във ва-

шето индивидуално съзнание само по магнитен 

път – чрез вяра, искрено очакване и желание да се 

пречистите от своите магнитно-емоционални под-

буди „свързване-отхвърляне“. 

Писмо 8, стр. 443-449, §168-188. 
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„Помнете, че молитвата и медитацията, изцяло 

насочени към вашия Създател, ще ви вдъхнат нови 

сили и прозрения, които на свой ред ще предизви-

кат промени в чувствата и заобикалящата ви среда. 

Но когато се молите, никога не се съсредоточа-

вайте върху проблемите си – винаги искайте точ-

ните средства да се справите с тях. Нека вашият 

Създател ви даде правилните решения, които чо-

вешкият ви ум е неспособен да измисли.“ 

Писмо 1, стр. 63, §196-197. 

„Независимо какво правите, какво притежавате 

и какво е общественото ви положение, вашите спо-

собности да се развивате в благоприятна 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 меди-

тация с ИЗТОЧНИКА на цялото ТВОРЕНИЕ и на 

отварянето на човешкото си съзнание, за да влезете 

в НЕГО и да ГО приемете в ума си.“ 

Писмо 4, стр. 192,§77-78. 

„Хората, които чрез молитва, медитация, само-

дисциплина и решителност успяват да пречистят 

съзнанието си от егото и да го извисят, като създа-

ват и поддържат все по-искрено любещи мисли 

към другите и към света като цяло, постепенно се 
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издигат към вибрационните честоти на Божестве-

ното измерение – Небесното Царство, където жи-

веят удобно и спокойно, в хармония с Всемирните 

Закони на Съществуване. Установяват, че каквито 

и да са проблемите и бъркотията около тях, те са 

хранени, изцелявани, закриляни, обгрижвани и 

поддържани в съвършено спокойствие – ако оста-

нат в тези духовни честоти. 

Когато позволят да бъдат въвлечени в себични 

спорове или друго негативно човешко състояние, 

което включва някоя от характеристиките 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-нис-

ките честоти на вибрации, може да бъде изтощи-

телна и болезнена. 

В такива моменти постоянната медитация и мо-

литва, молбата за помощ, силата и напътствията за 

постигане на „правилните емоционални нагласи” 

са единствените средства, чрез които духовният 

пътешественик може да се измъкне от клопката на 

понижените енергийни полета и да се върне в със-

тояние на хармония с небесните честоти на вибра-

ции на съзнанието.“ 

Писмо 7, стр. 355, §29-31. 

„Милиони хора обичат да се молят, да питат и 

да се надяват, че ще бъдат чути. Но толкова много 
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хора отказват да отделят време за медитация. 

Защо? Защото всъщност не вярват, че ще се свър-

жат с Божественото Съзнание. Ако вярваха, меди-

тацията със сигурност щеше да бъде тяхното най-

пълноценно време на покой и радост за деня.“  

„За жалост, милиони хора все още не са забеля-

зали Светлината и прекарват живота си в търсене на 

нови духовни преживявания, нови учители и нови 

знания, а всъщност би трябвало да търсят контакт с 

Божественото Съзнание вътре в себе си и духовната 

визия, която той поражда. Това може да бъде пос-

тигнато само чрез правилна и редовна медитация.“ 

„Медитацията е единственото средство, чрез 

което ще можете да успокоите и усмирите ума си 

напълно. Само тогава Божественото Съзнание 

може да проникне в мозъчните ви клетки и да внесе 

Своето знание в тях. Едва тогава недостатъците на 

егото могат да бъдат разтворени и постепенно да 

изчезнат от ума и нервната ви система.“ 

„Медитацията е единственото средство, чрез 

което ще можете да успокоите и усмирите ума си 

напълно. Само тогава Божественото Съзнание 

може да проникне в мозъчните ви клетки и да внесе 

Своето знание в тях. Едва тогава недостатъците на 

егото могат да бъдат разтворени и постепенно да 

изчезнат от ума и нервната ви система. 

Търся хора, които са готови да оставят настрана 

своето егоцентрично търсене на духовно блаженс-

тво, духовни начини за по-добър живот и повече 
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притежания. Търся хора, които са готови да се обе-

динят в система на взаимна подкрепа и да започнат 

наново да изграждат себе си, за да бъдат подхо-

дящи да се присъединят към създаването на Небес-

ното Царство на Земята, когато Божественото ще 

царува суверенно в съзнанията на всички.  

За да постигнем тази цел, ще изложа много ясно 

какво трябва да бъдат готови да приемат истинс-

ките Членове на Небесното Царство. Това са пра-

вилата, които те трябва да са съгласни да се опитат 

да прилагат в ежедневието си, последвани от при-

чините, поради които са толкова важни. 

ЧЛЕНСТВО в „ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР” или 

“НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО” на Земята. 

Преди да изложа правилата за Членство, ще оп-

ресня спомените ви за съзидателната сила на ва-

шите умове: Когато вашите мисли и чувства се обе-

динят в мисловен модел на желание, намерение 

или цел, вие сте създали форма на живот. Тя е един 

отпечатък, електрическа схема на вашето намере-

ние и съответстващото магнитно поле на емоцията 

свързва енергийни частици, за да го доведе до ви-

димо проявление. Това е проявлението на собстве-

ните ви желания, но тъй като вашите познания за 

себе си и за бъдещето ви са толкова ограничени, то 

ще внесе във вашите преживявания не само свет-

лата, но и тъмната си страна. 
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Но когато от самото начало се обърнете към Бо-

жественото Съзнание и потърсите правилното ре-

шение на своя проблем, а после отнесете към Бо-

жественото Съзнание и самото решение, за да бъде 

реализирано на Земята по съвършен начин, тогава 

наистина ще получите съвършено проявление на 

СВЕТЛИНАТА, което не включва бъдещи разоча-

рования.  

Затова най-напред винаги търсете напътствията 

на Божественото Съзнание и се опитайте да напра-

вите това своя втора природа. Дори и да ви се 

струва, че не долавяте нищо от Него, истина ви каз-

вам, ако останете непоколебими във вярата си, в 

бъдеще Неговите отговори ще се проявят във ви-

дима форма.“ 

Послание от 2007 г. „По-висша Визия“
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1. Като Член на Небесното Царство на Земята 

ще медитирам ежедневно, като започна с десет ми-

нути и ги увелича до времето, което e подходящо 

за мен. Колкото се може повече ще премахвам 

всички мисли, ще усмирявам и успокоявам ума си. 

Искрено моля Божественото Съзнание да про-

никне в моето, да го завладее и да ми донесе Бо-

жествена Мъдрост и Божествена Любов, за да бла-

гослови живота ми, живота на всички, с които съм 

свързан по някакъв начин, и света като цяло. Ще 

използвам това време на единение с Него, за да 

ЗНАМ, че всички въпроси, които отнасям до Него, 

ще бъдат надлежно разрешени и изцелени. Моля се 

Божественото Съзнание да ми даде благодатта да 

ЗНАМ, че ТО винаги отговаря на молитва, отпра-

вена с вяра и любов. 

2. Като Член, който помага за създаването на 

Небесното Царство, трябва да отхвърлям всяка за-

вистлива мисъл. Трябва да помня и утвърждавам, 

че като дете на Божественото Съзнание, на “Отца”, 

мога да поискам всичко, което ми е необходимо 

или желая, и знам, че в подходящия момент то със 

сигурност ще бъде проявено за мен. 

3. Като истински Член на Царството ежед-

невно ще отхвърлям егоистичните си мисли и ще 

ги заменям с такива на милосърдна и безусловна 

любов, с които ще допринеса за Неговото изграж-

дане. Всеки ден ще си повтарям: „Аз съм се заел да 
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помогна за създаването на Ера на Любов и Мир и 

всяка моя обична мисъл има преобразяващо влия-

ние върху Земята.” 

4. Трябва да помня, че Небесното Царство е 

място на радост и смях. Всеки ден ще се моля да 

стана по-просветлен и да се издигна в подходяща 

спонтанна радост и смях, за да облекчавам духа на 

хората около себе си. 

5. Всеки ден ще си напомням, че за да преодо-

лея егото си и да установя дълбок и смислен контакт 

с другите, трябва да СЛУШАМ! Трябва да контро-

лирам подбудите на егото, които ме карат да говоря 

за себе си, и да слушам, като се стремя да разбера и 

да бъда съпричастен към това, което ми се казва. 

6. Всеки ден ще си напомням, че за да преодо-

лея егото си, трябва да мога да чуя всяка истина за 

себе си, без да се оправдавам или да търся отмъще-

ние. В Небесното Царство на Земята няма злосло-

вие, отмъстителност, негодувание! Като съм се 

заел да помогна за Неговото създаване, трябва да 

превъзмогна всички тези пориви на егото и да ги 

заменя с БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ. 

7. Всеки ден ще си напомням, че в Небесното 

Царство съществува само УВЕРЕНОСТТА, че ут-

решният ден ще бъде съвършен, защото Божестве-

ното Съзнание изпълва умовете и сърцата на 

всички негови обитатели. Затова трябва да избяг-

вам каквито и да било обезпокоителни разговори. 

Няма да се въвличам в обсъждането на грешките на 
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другите. Няма да се отдавам на по-ниското си съз-

нание, като размишлявам върху злините на прави-

телствата и в света като цяло. За да градя Небесното 

Царство, трябва да се оттегля от всичко, което не 

искам да видя увековечено, иначе То никога няма 

да бъде създадено или други може да го създадат, а 

аз ще бъда изоставен. Ще бъда изключен заради 

егоистичното съзнание, което градя всеки ден. 

8. Ще изслушвам с любов всички, които по-

търсят моята утеха, и ще моля Божественото Съз-

нание да ми даде думите, с които да излекувам тях-

ната болка. 

9. Всеки ден ще си представям ясно и ще правя 

следното Утвърждение с любов към света и към себе 

си. Ще заявявам уверено и постоянно, че моите ут-

върждения са мощни и животворни, защото Божест-

веното Съзнание просветлява ума ми. Ще си предс-

тавям ясно, че те са семената на бъдещи събития. 

Послание от 2007 г. „По-висша Визия“ 



 

 



 

 

 

Утвърждения
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Колкото по-високо се издигате в духовната ис-

тина, 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 накър-

нява. Твърдо се придържайте към предишните си 

възприятия. В моменти на съмнение предизви-

кайте положителни мисли, като използвате прос-

ветлени утвърждения и се осланяте на вдъхновява-

щите напътствия, които сте получили по-рано, ко-

гато вибрациите на съзнанието ви са били по-ви-

соки. Когато използвате силата на волята си и из-

бирате само утвържденията, които съдържат 

„златни късове“ духовна Истина, се връщате от-

ново и отново в това по-висше състояние. 

Писмо 5, стр. 253, §85. 

 

Утвърждение от Послание „По-висша Визия“: 

 

Всеки ден отварям сърцето и ума си за превъз-

ходното Божествено Съзнание, за да ми помогне да 

разтворя всички настоящи себелюбиви пориви на 

егото си. Всеки ден отварям душата си за Божест-

веното Съзнание, за да ми помогне в създаването 

на нова ЕРА на ЛЮБОВ и МИР на Земята. 

В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО само Божествената 

Любов, Божественото Съчувствие, Радостта, Смеха 
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и Красотата на себеизразяване ще бъдат винаги въз-

вишено проявявани. 

Навсякъде по света Природата ще процъфтява 

в изобилие и хармония и ще осигурява плодове и 

храна за всеки човек на Земята. Хората ще бъдат 

сити и добре облечени; ще бъдат духовно извисени 

и ще проявяват Божественото Съзнание по всяка-

къв начин и всеки ден. 

Издигам тази Визия на Блаженство към Божес-

твеното Съзнание, където тя ще бъде запалена с 

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ за нейното съвършено про-

явление на Земята. С любов благодаря на своя ИЗ-

ТОЧНИК, че още сега всичко това започва да се 

оформя в невидимото. 

Благодаря ти, Отче. 

Послание от 2007 г. „По-висша Визия“ 
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Всекидневни утвърждения3 

 

„Обръщам се към „Отца” като към ИЗТОЧ-

НИКА НА СВОЕТО СЪЩЕСТВО, на своето заче-

ване, растеж, развитие, подхранване, възстановя-

ване, изцеление, задоволяване на нуждите, ЗАК-

РИЛА, всичко в система на ДУХОВЕН ЗАКОН И 

РЕД. Осъзнавам, че цялата тази прекрасна дейност 

е конструктивна, целенасочена, методична. Аз на-

истина разполагам с един ВЪРХОВЕН УМ, който 

стои зад мен, моето семейство и условия на живот. 

ДОВЕРЯВАМ МУ СЕ.“ 

Писмо 1, стр. 64, §201-202. 

 

„Конкретната цел на моето присъствие на Зе-

мята е да използвам ума си, за да привличам Бо-

жественото Съзнание в ежедневието, обстоятелст-

вата и взаимоотношенията си.“ 

Писмо 8, стр. 424, §116. 

 

„Аз не съм тяло, притежаващо съзнание, аз съм 

Божествено Съзнание, индивидуализирано в от-

делно „съзнателно същество“ и проявено на Земята 

посредством електрически частици, привлечени и 

                                                 
3 Утвържденията са точни цитати от „Писмата на Христос“, 

променени само по род, число и глаголно време и само за 

конкретната цел. 
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свързани в елементи, за да ми дадат видима форма 

на живот според фундаментален физически модел.“ 

Писмо 7, стр. 361, §48. 

 

„Настройвам ума си в хармония с „Отца“ вътре 

в себе си, който е Съвършена Любов. При тези ус-

ловия Той може да върши своята съвършена, ЛЮ-

БЕЩА РАБОТА вътре във мен.“ 

Писмо 2, стр. 127, §208. 

 

„Аз съм в съвършено съзвучие и хармония с 

Любещия Отец и съм божествено защитен; аз съм 

проводник на Съзидателни планове, растеж, хра-

нене и подхранване, закрила, изцеление, възстано-

вяване, задоволяване на нуждите, закон и ред. ЛЮ-

БЕЩИЯТ ОТЕЦ действа в ума, сърцето, тялото и 

делата ми. Той работи и във всички онези, към ко-

ито насочвам силата му.“ 

Писмо 1, стр. 67, §215-216. 

 

„Обръщам се към „Отца“ – „Аллах“ – Божест-

веното Съзнание и се моля да се освободя от 

всички мисли, които противоречат на истинската 

безусловна любов, и с молитва и искрена вяра из-

дигам ума си към Божественото Съзнание, за да бъ-

дат наситени с нов живот и нова любов.“ 

Писмо 4, стр. 199, §107. 
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„Цялото естество на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ 

сега се влива в ума, сърцето, тялото, взаимоотно-

шенията и преживяванията ми. Аз се ръководя от 

„инстинктите си“ и следвам интуицията си, които 

винаги работят съвършено в дългосрочен план.“ 

Писмо 8, стр. 402, §47. 

 

„Аз прекрачвам прага на „Небесното Царство”; 

установявам, че всички мои нужди са задоволени и 

ЗНАМ, че ще бъдат задоволявани почти спонтанно 

и занапред. Това знание ме държи в постоянна 

връзка с „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ” и ми дава ог-

ромно чувство на сигурност. Със спокойствието и 

тишината идват радостта и щастието, както и едно 

ново усещане за младост и благополучие. Влизам в 

нова фаза на съществуване, защото всеки път, ко-

гато научавам урок, оставям нещо от човешкото 

измерение зад себе си и продължавам напред в по-

висшите честоти на духовно съзнание.“ 

Писмо 8, стр. 442, §165. 

 

„Целта на моето духовно търсене е да поддър-

жам честотите на съзнанието си възможно най-ста-

билни в своите най-висши възприятия.“ 

Писмо 9, стр. 478, §71. 
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„За мен абсолютно всичко е възможно, защото 

съм едно цяло със „Съзидателната Сила“ и „Съзи-

дателната Сила“ е вътре в мен, като ми дава живот, 

здраве и всичко останало, от което се нуждая.“ 

Писмо 1, стр. 46, §134. 

 

„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“. Сега мислите ми са 

напълно пречистени от „егото“ и изцяло възприем-

чиви за ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА/ЛЮБОВТА на 

„Съзидателната сила Баща-Майка“ и моят ум е 

„инструмент“ на цялостния съзидателен процес, 

чието начало е поставено във ВСЕМИРНОТО.“ 

Писмо 5, стр. 280, §181-183. 

 

„ЖИВОТЪТ е активен поток съзнание, който 

произлиза от ВСЕМИРНОТО и който обединява – 

и възпламенява – спящите СЕМЕНА в растения, 

животни и човешки същества и ги подтиква да рас-

тат в съответствие с вътрешния план, наричан от 

науката ДНК. Това е истинският всемирен, вечен 

ЖИЗНЕН ИМПУЛС, който ми принадлежи по 

право още с раждането ми на този свят.“ 

Послание 12 „По-плодотворен живот“. 
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„Намерението, целта и потенциала на ЛЮ-

БОВТА са самата същност на моето същество.“ 

Писмо 2, стр. 107, §139. 

 

„Аз черпя ЖИВОТ от „Отца“, следователно по-

лучавам от Него и способността си да мисля и оби-

чам. И точно както е съзидателен „Бащата Интели-

гентност“, така е съзидателно и моето съзнание. 

Чрез ума и сърцето си всъщност създавам плано-

вете на собствения си живот и собствените си пре-

живявания.“ 

Писмо 2, стр. 119, §185. 

 

„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 извисявам, лекувам и давам бла-

годенствие.“ 

Писмо 7, стр. 350, §14. 
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Формули-утвърждения 

Вдъхновени от „Писмата на Христос“ 

(Ю. Н, 2019 г.) 

 

Волята на Отца е само Радост, Щастие, Здраве, 

Задоволяване на всяка потребност. 

 

Единственият разумен път напред е да следвам 

Христовия Път – Пътят на Безусловната Любов. 

 

Колкото по-често призовавам Божественото 

Съзнание, толкова повече нов живот привличам в 

съзнанието си. 

 

Любовта е единственият път към свободата. 

 

Отца – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – 

върши своята съзидателна работа вътре в мен. 

 

ЛЮБОВТА е единственият път към изцеление, 

благоденствие, истински успех и щастие. 

 

Стремя се да ВЯРВАМ, моля се за ВЯРА и ко-

гато най-малко очаквам, ТЯ ще ми бъде дадена. 

 

Ако ВЯРВАМ, трябва само да поискам – И НИ-

КОГА ДА НЕ СЕ СЪМНЯВАМ – и ще ми бъде дадено. 
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Нивото на СЪЗНАНИЕ, с което умирам, е ни-

вото на СЪЗНАНИЕ, с което ще се върна. 

  

МОЛЯ СЕ, МЕДИТИРАМ и искам помощ. Ако 

постоянствам, тя ще ми бъде дадена. 

  

Моята истинска цел на Земята е да ИЗРАЗЯ-

ВАМ БОЖЕСТВЕНОСТТА на своето същество в 

мислите, думите, делата и желанията си. 

 

Светът се създава от ЛЮБОВ, в ЛЮБОВ и се 

подържа с ЛЮБОВ. 

 

Мога да вляза в Рая на Земята, като се науча как 

да се свързвам с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и 

да го призовавам да изпълва ума и сърцето ми, за 

да дава нова насока на моя мисловен живот. 

 

ПРОПОВЯДВАМ, проявявам и изживявам 

БРАТСКА ЛЮБОВ с цялата сила на душата, сър-

цето и ума си, минута след минута, ден след ден. 

 

Всяка външна форма е израз на вътрешно съзна-

ние. Съзнанието е Живот и Животът е СЪЗНАНИЕ. 

 

Аз съм предназначен/а да изразявам Всемир-

ното Съзидателно Съзнание чрез ума и сърцето си. 
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Когато се науча как да преодолея собственото 

си „Аз“, ще вляза в „Небесното Царство“. 

 

Това, в което наистина вярвам, е онова, което 

получавам. 

 

Не е нужно да лекувам тялото си или да се 

опитвам да направя живота си по-добър – трябва да 

лекувам убежденията си. 

 

Тъй като черпя ЖИВОТ и УМ от ОТЦА, аз също 

съм съзидателен/а в своите мисли, думи и дела. 

 

Чрез ума и сърцето си създавам плановете на соб-

ствения си живот и собствените си преживявания. 

 

Не правя нищо със свито сърце, защото сър-

цето ми ще остане свито. Винаги давам с радост и 

така всичко в живота ще ми носи само радост и 

духовни прозрения. 

 

Естеството на животворната сила е безусловна 

любов и служение, работа и хармония, себеотда-

ване в удовлетворяването на нуждите на другите. 

 

НЯМА ПО-ВИСШ СТРЕМЕЖ ОТ ТОВА да 

разбера и преживея Реалността във и зад всяко 

нещо, която дава, поддържа и подкрепя индивиду-

алните същества. 
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НАМЕРЕНИЕТО определя естеството на дейс-

твието – любещо или разрушително. 

  

Това е истинската цел зад съществуването – 

постоянно и споделено взаимодействие чрез общу-

ване между Източника на всички Същества и са-

мото творение. 

                                     

„БОЖИЯТ УМ“ е едновременно създателят и 

съдържанието на всяко нещо в творението. 

 

ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ е видимо проявено СЪЗ-

НАНИЕ. Всяко същество мисли и действа единст-

вено от това ниво на духовно или егоистично съз-

нание, в което живее. 

 

Мисля за хората това, което ще бъда щастлив/а 

те да мислят за мен. 

 

Единствената ИСТИНА и РЕАЛНОСТ в моя 

живот е Интелигентността и Любовта на Божестве-

ното Съзнание. 

                                                                                                                         

Моята най-върховна цел на тази планета е да 

насърчавам най-висшето земно и духовно БЛАГО 

на всяко живо същество. 
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Чистата ЛЮБОВ се занимава единствено с из-

висяване и духовен напредък, изцеление и дости-

гане до „Небесното Царство“. 

 

Вселената е СЪЗНАНИЕ, което е придобило 

външен вид на „материя“ в резултат на спускането 

си в по-ниските честоти. 

 

Моята единствена ИСТИНА е Божественото 

Съзнание, което ме води само към израстване и съ-

вършенство – АКО МУ СЕ ДОВЕРЯ НАПЪЛНО. 

 

„БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ“ Е ВИНАГИ НА 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ако се откажа от себичната си 

воля и се обръщам към НЕГО за всяка своя нужда. 

 

Конкретната цел на моето присъствие на Зе-

мята е да използвам ума си, за да привличам Бо-

жественото Съзнание в ежедневието, обстоятелст-

вата и взаимоотношенията си. 

 

Душата е извлечена от „БОЖЕСТВЕНОТО 

СЪЗНАНИЕ – ЖИВОТ“ и затова е съвършена. 

 

Целта на моето духовно търсене трябва да бъде 

да поддържам честотите на съзнанието си възможно 

най-стабилни в своите най-висши възприятия. 
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ДУХОВНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВА-

НЕТО е единственото ПОЗНАНИЕ, което накрая 

ще ме отведе до ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ – мо-

ята истинска дестинация. 

 

Единствената истинска енергия и динамична, 

изцелителна Жизнена Сила идват от постоянния 

ми контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Хар-

монията с НЕГО и пълното ми самоусъвършенст-

ване трябва да бъдат смисъла на моя живот и моя 

ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ. 

 

Превръщам се в Светлина – за себе си и за 

всеки, способен да я получи. Готов/а съм да давам 

на другите и разбирам, че когато го правя, ставам 

част от системата на „ДАВАНЕ И ПОЛУЧА-

ВАНЕ“ в цялата Вселена. 

 

Проявявам благосклонността и опрощението, 

което самият/ата аз се надявам да получа. 

 

Гледам на хора и ситуации с любезна проница-

телност. Реалността на другите е еднакво валидна 

с моята. 

 

Избирам най-високите стандарти, познати на 

света, и се старая да ги усвоявам и използвам. 
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Трябва да помня и утвърждавам, че като дете на 

Божественото съзнание, на „Отца“, мога да поис-

кам това, което ми е необходимо или желая, и да 

знам, че в подходящия за мен момент то непре-

менно ще се появи. 

 

Ежедневно се моля да стана по-просветлен/а и 

да се издигна в подходяща спонтанна радост и 

смях, за да допринеса за озаряването на духа на хо-

рата около себе си. 

 

Нека излъчвам ЛЮБОВ към всички хора и се от-

насям към тях с уважение, дори и да не ги разбирам. 

 

Знам, че когато се издигам в Твоето Любещо 

Съзнание, моето ще бъде пречиствано и укрепвано. 

 



 

 

Реализация на молитвата



 

 



С цитати от „Писмата на Христос“ 

95 

 

Едва ли са много хората, които не са се питали 

каква трябва да бъде молитвата, за да е успешна; 

защо някои молитви работят, други – не. С по-за-

дълбоченото проучване на темата в „Писмата на 

Христос“ се оформи нещо като „система“ от ня-

колко елемента, които трябва да имаме предвид. 

Молитвата едновременно изразява нашата безпо-

мощност да се справим с определена ситуация и 

предава желанието ни Божественото Съзнание да 

се заеме с нея и да я разреши в наша полза (или в 

полза на друг/и); искане към Бога да направи нещо 

за нас (или друг/и). 

Проявлението на молитвата в нашия свят за-

виси от няколко фактора едновременно. В никакъв 

случай не зависи от това дали Божественото Съз-

нание ще я чуе или не – то винаги я чува, защото в 

нито един момент не е далеч от нас, нощем не спи, 

а денем няма обедна почивка. Зависи как и с каква 

нагласа ще подходим към него, ще му пречим ли да 

си върши работата или ще освободим пътя му да 

действа в нас, за нас и чрез нас. 

„Ако се молите, но не получавате, не допус-

кайте 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 ЛЮ-

БЕЩА РАБОТА вътре във вас и за вас.“ 

Писмо 2, стр. 126, §203 
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„Разбирах също, че „Съзидателният Отец“ е „ра-

ботникът“; че Той е вечен и безкраен и че нищо, 

нищо, освен човешкият ум, не би могло да го спре 

да си върши работата.“ 

Писмо 1, стр. 66, §208 

 

Как бихме могли да НЕ пречим на Божестве-

ното Съзнание да върши любещата си работа в нас 

и за нас? Кои са факторите, от които зависи успеш-

ната реализация на нашите молитви? Цитатите, ко-

ито ще намерите по-долу, съдържат важни еле-

менти за успешността на една молитва, с които 

трябва да се съобразим и за които трябва да поло-

жим усилия, време и енергия, за да участваме ак-

тивно в целия процес на материализация на нашите 

желания. Да бъдем в някакъв смисъл сътворци. Но-

сейки и проявявайки Божественото Съзнание в 

себе си, може дори да се каже: ДА БЪДЕМ 

ТВОРЦИ на нашите желания. 

 

Посока 

 

Един от най-важните моменти в една молитва и 

медитация е накъде отправяме съзнанието си. Това 

би могло да ни предпази от безплодни „духовни 

упражнения“ на ума или манипулативни въздейст-

вия. На много места в Писмата ще срещнете: 



С цитати от „Писмата на Христос“ 

97 

„Вашата молитва и искрена вяра, с които из-

дигате ума си към Божественото Съзнание…“ 

„Помнете, че молитвата и медитацията, из-

цяло насочени към вашия Създател…“ 

„Ако се обърнете към „Отца“ вътре в себе си 

и го помолите с непоклатима вяра и без никакво 

съмнение…“ 

„Настройвате ума си в хармония с „Отца“ 

вътре в себе си, който е…“ 

„За да си почина от натиска на тълпите, оти-

дох на хълмовете да се моля и медитирам, да пре-

заредя духовните си батерии, като установя дъл-

бока, стабилна и по-мощна връзка с „Отца“ 

вътре в себе си.“ 

Писмо 2, стр. 104, §130 

 

Пълна вяра 

 

„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 ни-

какво съмнение, че ще получите. И без страх от 

възражения ви казвам, че наистина ще го полу-

чите! Но трябва да поискате правилно – с вяра.“ 

Писмо 2, стр. 125, §201 

„Молете се да се освободите от всички мисли, 

които противоречат на истинската безусловна 
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любов, и в зависимост от силата на вашата мо-

литва и искрена вяра, с които издигате ума си 

към Божественото Съзнание, те ще бъдат наси-

тени с нов живот и нова любов.“ 

Писмо 4, стр. 199, §107 

„Когато човек има пълна вяра, на молитвата 

му наистина ще бъде отговорено по най-удивител-

ния начин. […] В периода, в който ми вървеше 

„като по вода“, научих, че вярата в Божестве-

ното създава същинската тъкан на нашето съ-

ществуване. Тази вяра и мисловните електромаг-

нитни отпечатъци на нашите нужди и желания, 

наситени с жизнената сила, извлечена от Божест-

веното Съзнание по време на молитва и медитация, 

създават тъканта на проявлението на тези нужди 

и желания. Всъщност това е тайната на проявле-

нието на нашите молитви сякаш от нищото.“ 

„Моето духовно пътуване“ 

Автобиография на Христовия Писар 

„Какво е ИСТИНСКА ВЯРА? Това е момент на 

огромно, пълно, трансцедентално убеждение, 

когато ЗНАЕТЕ, далече отвъд цялото негативно 

и боязливо неверие, че ЖИВОТЪТ Е по-мощен, по-

преобразяващ, по-съвършен в контрола на атом-

ните елементи.“ 

Послание 12 „По-плодотворен живот“ 



С цитати от „Писмата на Христос“ 

99 

„С ПЪЛНА ВЯРА, че осъществявате кон-

такт с Него и молбата ви наистина стига до Не-

говата енергия, става част от нея и започва да 

приема първоначални очертания в съзнанието. 

(Отделете време за тази визуализация и разби-

ране, защото в момента действате в Съзидател-

ната Енергия, която дава форма, съдържание и 

съществуване на цялото Творение – реалността 

зад всяка материя.) 

С ПЪЛНА ВЯРА осъзнайте, че Естеството и 

Волята на Божественото е да изпълни нуждите 

и желанията ви. (Това е изключително важно, за-

щото представлява процес на сливане на твор-

чески енергии – вашето съзнание създава отпеча-

тък, творчески импулс, който ще се обедини с Ес-

теството на Божественото и ще прояви молбата 

ви във видима форма.)“ 

Христовият Писар в отговор на 

читателски въпрос4 „Как да се молим правилно“ 

 

Но за да добием ИСТИНСКА, ПЪЛНА, БЕЗУС-

ЛОВНА ВЯРА, трябва да познаваме естеството на 

Божественото Съзнание. Само така ще можем да 

му се доверим изцяло. Затова трябва да полагаме 

ежедневни усилия да се сдобием с истинско 

 

                                                 
4 Целият отговор е поместен на стр. 51 от настоящото издание. 
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Познание 

 

„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 – съвър-

шения план на своите най-съкровени цели – и да 

знаете извън всякакво съмнение, 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. […] Само ако 

сте разбрали сътворението и съществуването, 

ще можете да живеете в пълна свобода, неогра-

ничени постижения и съвършена радост.“ 

Писмо 3, стр. 148, §58-63 

„Най-напред трябва да разберете напълно 

Истината в основата на цялото творение. Све-

тът не е твърда материя, ние го усещаме като 

такъв, защото сме създадени със сетива – зрение, 

слух, вкус, обоняние и осезание, които ни убежда-

ват, че всичко е солидно и не може да бъде проме-

нено. […] В основата си материята всъщност е 

Енергия, проявена като видима чрез честотите си 

на вибрация. А тя е БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ-

ОСЪЗНАВАНЕ, съдържащо в себе си и електро-
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магнетизъм, с който привежда нашите съзна-

телни модели (мислите) във видима форма. Така 

че РЕАЛНОСТТА на материята, на нашия свят, е 

Жизнената Енергия на Божественото Съзнание, 

която дава съзнателни модели на нейната при-

видно солидна форма чрез своя инструмент – елек-

тромагнетизма. Това е най-голямата тайна на 

сътворението.“ 

Христовият Писар в отговор на  

читателски въпрос „Как да се молим правилно“ 

 

Носейки истинско познание за естеството на 

Божественото Съзнание, за сътворението, следова-

телно и за самите себе си – кои сме в действител-

ност в дълбините на своята индивидуалност… и 

кои, и какви можем да станем, – във всеки момент 

да полагаме усилия да го изразяваме:  

 

Чисти умове и сърца 

 

„Вашите специфични и пламенни молитви за ня-

какво облекчение може да бъдат изпълнени, но това 

няма да ви бъде много полезно в дългосрочен план, 

ако умът и сърцето ви продължават да действат 

в нарушение на Всемирните Закони на ЛЮБОВТА 

и сте постоянно критично настроени.“ 

Писмо 1, стр. 17, §17 
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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 мо-

литва, ще имате чист и неопетнен ум.“ 

Писмо 2, стр. 126, §204 

 

Медитация 

 

„Представете си много ясно своето най-сък-

ровено желание, отнесете го до Божественото 

Съзнание в безмълвна медитация, ПОМОЛЕТЕ 

се и искрено благодарете, че вече го получавате. 

Така молбата ви се изпълва с ЖИВОТ и се прев-

ръща във видимо същество, точно както семето 

расте, когато се посади и полее.“ 

Послание 12 „По-плодотворен живот“ 

„Тази вяра и мисловните електромагнитни 

отпечатъци на нашите нужди и желания, наси-

тени с жизнената сила, извлечена от Божестве-

ното Съзнание по време на молитва и медита-

ция, създават тъканта на проявлението на 

тези нужди и желания. Всъщност това е тай-

ната на проявлението на нашите молитви ся-

каш от нищото.“ 

„Моето духовно пътуване“ 

Автобиография на Христовия Писар 
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Искреност, емоционалност, пламенност 

 

„За да бъде успешна, молитвата трябва да е 

много емоционална. […] Когато сме страстни в 

чувствата си, преживяваме мощен магнетизъм, 

който е силно съзидателен. Ще намерите подроб-

ности в Писма 5 и 6.“ 

„Моето духовно пътуване“ 

Автобиография на Христовия Писар 

„Искрената Молитва привлича в ума ви „Съ-

зидателното Съзнание на Отца“, което тихо и 

незабележимо премахва от човешкото ви съзна-

ние всичко, което ви безпокои. Това е необходим и 

много постепенен процес на вътрешно пречист-

ване и развитие.“ 

Писмо 1, стр. 61, §189 

 

Благодарност 

 

„Когато „благодарите“, вие приемате, приз-

навате, вярвате и запечатвате в ума си убеждени-

ето, че вашата молитва е стигнала до „Любещото 

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

прояви във видимия свят в подходящия момент.“ 

Писмо 1, стр. 63, §197 

„Представете си много ясно своето най-сък-

ровено желание, отнесете го до Божественото 

Съзнание в безмълвна медитация, ПОМОЛЕТЕ се 
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и искрено благодарете, че вече го получавате. 

Така молбата ви се изпълва с ЖИВОТ и се прев-

ръща във видимо същество, точно както семето 

расте, когато се посади и полее.“ 

Послание 12 „По-плодотворен живот“ 

 

Очаквания 

 

„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 „съзна-

ние“ и когато „очаквате“, вие отваряте пътя за 

това, което се надявате да бъде привлечено във 

вашия опит, от което се нуждаете или с което да 

се занимавате. Ако не почувствате никаква нова 

лекота на духа, въпреки искрените си очаквания, 

не отричайте промените и не се съмнявайте, че са 

възможни. Помнете, че вашето съзнание е осно-

вата на всичките ви преживявания, а то е елект-

ромагнитно – от същата субстанция, от която е 

съставено и физическото ви тяло. Продължа-

вайте да очаквате – когато го правите, изграж-

дате силата и енергията на своите „очаква-

ния“, „формите на съзнание“, които ще притег-

лят към себе си проявлението на това, на което се 

надявате. „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ 
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може да бъде привлечено във вашето индивиду-

ално съзнание само по магнитен път – чрез вяра, 

искрено очакване и желание. […] Колко от вас в 

момента влизат в медитация по този начин и из-

лизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени?“ 

Писмо 8, стр. 449, §187-189 

 

По всичко личи, че успешната реализация на 

нашите молитви не е никак лесна работа, защото е 

свързана с и зависима от… нас самите, с нашите 

вярвания, нагласи, мисли, чувства, ниво на разви-

тие и пречистване на съзнанието и т.н., които биха 

могли да попречат на намерението на Божестве-

ното Съзнание да изпълни желанията или молбите 

ни. Освен факторите, към които трябва да се стре-

мим, има и такива, от които трябва да се откажем 

или поне да избягваме: 

– Нелогични вярвания – в божества с чо-

вешки характеристики, в амулети и кристали, в 

материални придобивки и зависимости, в пълната 

истинност на нашите ограничени сетива, дори в 

правилността на нашата собствена воля. 

– Негативни утвърждения и мисли: 

„Ако допуснете съзнанието ви да е негативно, 

ще осуетите Божествените отговори на молит-

вите си. […] Не подхранвайте никакви мисли, които 

не идват директно от Божественото Съзнание.“ 

Христовият Писар в отговор на въпрос 
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– Желания, които ощетяват друг човек или 

го поставят под наше влияние. Познавайки естест-

вото на Божественото Съзнание, такава молитва 

няма да бъде изпълнена, но нашата негативна 

енергия, насочена към човека, би могла да му нав-

реди, а после неизбежно да се върне към нас като 

жътва от посятото. 

– Собствената си воля:  

„Как можете да планирате нещо, когато 

всъщност не знаете какво ще ви донесе утреш-

ният ден? А вие не знаете! Можете само да се на-

дявате! […] Защо тогава не можете да изоста-

вите собствената си воля и да потърсите върхов-

ните Любещи Насоки на ТОВА, което е създало 

вашия свят, за да му се наслаждавате?“ 

Послание от 2007 г.  

„Призив за По-висша визия“ 

„Когато се молите, никога не се съсредоточа-

вайте върху проблемите си – винаги искайте точ-

ните средства да се справите с тях. Нека вашият 

Създател ви даде правилните решения, които чо-

вешкият ви ум е неспособен да измисли. […] Вие 

наистина разполагате с един ВЪРХОВЕН 

УМ, който стои зад вас, вашето семейство и ус-

ловия на живот. ДОВЕРЕТЕ МУ СЕ. Не позволя-

вайте на мислите си да провалят Божествения 

Съзидателен Процес!“ 

Писмо 1, стр. 63, §197



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Издателство: 

Сдружение „Христовият Път“ 

 

Безплатно изтегляне на книги: 

pismatanahristos.com; christsway.co.za 

 

Официални профили във Фейсбук: 

Група: facebook.com/groups/pismata.na.hristos 

ПИСМАТА НА ХРИСТОС (Christ's Letters) 

Страница: facebook.com/Pismata.na.Hristos.Official 

 

YouTube канал: 

Писмата на Христос 

Аудио книги с професионален диктор, избрани ци-

тати, молитви и други. 

 

Имейл за връзка с екипа: 

info@pismatanahristos.com 

 

Ще ни намерите още на: 

instagram.com/pismata_na_hristos 

twitter.com/PismataHristos; @PismataHristos 

pinterest.com/pismatanahristos 


