ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА
ПИСМО 5
Аз, ХРИСТОС, диктувам настоящото ПИСМО 5, за да опиша ясно скритата РЕАЛНОСТ,
която освен това наричам „ВСЕЛЕНСКА” и „БОЖЕСТВЕНА”. Искам да ви помогна да
разширите съзнанието си и да разберете, че макар и да сте „личност”, ТОВА КОЕТО ВИ Е
ДАЛО „БИТИЕ" и „ИНДИВИДУАЛНОСТ” е САМО ПО СЕБЕ СИ Всемирно – Вечно –
Необятно – Навсякъде, без начало и край.
За тези хора, които са избрали да прочетат Писмо 5 преди моите по-ранни Писма,
описващи живота ми и истинското ми учение на земята, ще заявя още веднъж, че моята
действителна същност на „Исус” ХРИСТОС не трябва да се бърка по никакъв начин с „Исус”,
описан в Новия Завет.
Моите първи проповеди, под формата на четири Евангелия, са разпространени по целия
свят и са изцяло погрешно тълкувани. Намерението ми е да започна да преподавам ИСТИНАТА
на БИТИЕТО. Ще обясня истинското значение на моята първоначална терминология, съгласно
цитираното в Евангелията. Това е необходимо, за да се разсеят и в крайна сметка премахнат от
съзнанието на хората грешните разбирания, които са просъществували от времето, когато живях
на земята и са подвели поколения търсачи на духовното.
По онова време, за да опиша Реалността зад и в рамките на битието, съзнателно
измислих термина „Отец”, с който наричах „Господ”. Направих това поради две причини:
Първо, получавайки просветлението в пустинята, успях да видя, че концепциите, описващи
Създателя на вселената и така като бяха „разкрити” от юдейските пророци, са напълно погрешни
(виж Писмо 1).
Второ, беше ми дадено да възприема ясно – и да разбера напълно – истинската същност на
Създателя. Осъзнах, че това е родителска същност. Тя задоволява нуждите на създанието по ясно
оформени, конкретни начини, които са сходни с тези на бащата и майката. Действително видях,
че родителските импулси, които присъстват при всички живи същества, са почерпени директно от
Създателя. Видях, че цялата любов и родителските инстинкти са от същия произход, както и
самите живот и битие.
Освен това видях, че съзиданието е видимо проявление на Вселенските
Съзидателни Импулси на Битието и поради това всеки човек може да се нарече дете на
Създателя.
По тази причина за мен бе съвсем естествено да казвам „Отец”, когато говоря за
Създателя, тоест за мен това е действителната същност на Създателя във всеки един аспект. Поточно казано „Баща-Майка”. Но имайки предвид че евреите упорито държат на подчинената
позиция на жената в ежедневието, говорих само за „Отец”, за да преодолея съпротивата им и да
спечеля одобрението им за новата терминология.
Другата причина, поради която измислих термина „Отец”, бе за да накарам евреите да
осъзнаят, че тяхната представа за Йехова и строгостта на еврейските закони са напълно
погрешни. Освен това, използвайки новия термин „Отец” за описание на Създателя (или
Съзидателния Импулс) зад и в битието, показвах ясно, че съм донесъл напълно ново учение,
противостоящо на приетата вяра в „Господ”, който отхвърля определени хора и им изпраща
бедствия като възмездие.
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Искам да разберете напълно това: никъде във вашия Нов Завет не е посочено
ясно, че съм донесъл учение, което е изцяло противоположно на проповедите от
Стария Завет. Поради това престанете да се доверявате, да приемате или да се
позовавате на Новия Завет, ако търсите истинското свидетелство за моя живот и
учение.
Истинското и точно тълкувание на моята личност и просветлена натура, на емоционалното
ми отношение и на самите ми проповеди, би изяснило извън всякакво съмнение, че старите
юдейски религиозни постулати са диаметрално противоположни във всеки един аспект на
одухотворените ми проповеди.
Юдейската религия е по концепция екстремно материалистична. Естествено, съществуват
писания, от които духовно просветените евреи са черпили и продължават да черпят мистично
схващане за нашия ИЗВОР на БИТИЕТО.
На тях трябва да се отдаде голяма почит и уважение за трансцеденталното им
състояние на ума.
Но, когато пророците се обръщат към средностатистическия мъж и жена, написаното от
тях предава различно, налагащо контрол послание. То е чисто човешко и погрешно. Никакъв
„Господ, който е над нас” не упражнява контрол над „доброто” или „злото”. Ако беше така, светът
нямаше да се намира в такова потресаващо състояние на катаклизми и страдания.
Донесох ново учение, чиято изключителна цел е да накарам хората да осъзнаят
универсалността на любовта – естеството на духовно вътрешно присъствие – както и
трансцеденталното естество на…
„ОНОВА”… КОЕТО ДОНЕСЕ ВИДИМО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО СЪЗИДАНИЕ.
Моята цел е това да стане пределно ясно. То ще позволи на търсещите Истината да се
отърсят от остатъците на схващането, че съм просто един пророк от дългата поредица еврейски
пророци и че съм продължил да проповядвам техните теми за всемогъщия Йехова, изпитващ
противоречиви чувства към своето собствено творение.
Страхът от ортодоксалните евреи накара учениците ми да приемат онова,
което тези евреи са решили да кажат на обществото за мен. Спомнете си, че моите
учениците се стремяха да привлекат нови еврейски последователи на Християнството. Те не се
осмеляваха да отхвърлят Стария Завет, който обединява евреите от векове. Поради това те са
извадили от моите проповеди всичко, което не отговаря на старите религиозни схващания и са
добавили обратното. Потеклото ми е описано по начин, който да потвърди още веднъж пред
еврейския народ, че произхождам от цар Давид. Защо ли е трябвало да се занимават с това, освен
ако не са желаели да стане ясно, че съм чист евреин с древен произход и по тази причина мога да
съм легитимен кандидат за Месианството?
Ако действително бяха разбрали защо съм дошъл на земята - за да скъсам с миналото и да
положа основите на изцяло ново бъдеще на познание и действие - те щяха да положат искрени
усилия да гарантират, че хората разбират истинските цели, които са ме насърчавали до деня на
моята смърт. Но те не направиха това. Те прикриха много от нещата, които се опитвах да предам
на хората.
Стефан, смелият по сърце мой ученик, се боеше по-малко да говори открито за моите
истински проповеди. Макар и да ги беше променил, той все пак бе убит с камъни.
Трябва да разберете, че животът на моите ученици бе пълен с опасности и не е чудно, че
истинското ми учение бе препокрито с традиционно мислене, за да стане по-лесно приемливо за
хората.
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Казвам, че „Християнството” описва само тези от моите послания и изцеления, които не
влизат в прекалено силен конфликт с юдейското учение. Ето и повод за разгорещени спорове.
Това е религия, измислена от моите първи ученици и от Павел, след неговото въвеждане в
Антиохия, за да държи евреите възможно по-обединени и да въведе новопокръстени езичници в
лоното.
Така конформизмът стана елемент на Християнското мислене.
Това е истината за целта на моя живот и смърт на земята. Ще се породят спорове, защото
хората държат на схващания, които ценят и се разделят с тях само с болката на онези, които губят
най-ценното. Въпреки това, колкото и да са скъпи тези схващания за хората – те са само
схващания.
Те не предлагат сигурна основа за изграждане на нов живот.
Сега, след като се връщам при вас чрез тези Писма, отново правя всичко възможно – в
границите на вашите човешки възприятия – да ви опиша Реалността, вашия Извор
на Битие, който е породил вселената и самото съществуване.
Точно както преди 2000 години, сега се явявам чрез тези Писма, за да положа
основата за бъдеща духовна еволюция през следващото хилядолетие. Вашето
духовно развитие може да произтече само от вашите задълбочени възприятия и
знания за естеството на съществуването и на ...„ОНОВА”…КОЕТО ВИ Е
СЪЗДАЛО.
Защото това, което ясно възприемате създава условията, при които живеете.
Тъй като не разбирате своя истински духовен произход, човечеството постоянно е
въвлечено във войни и се създават условия на земята, които едновременно са позор за човешката
раса и източник на човешко страдание от всякакъв вид.
По тази причина аз ИЗПРАЩАМ – ИЗЛЪЧВАМ – ПЪЛНАТА СИЛА НА МОЕТО
ХРИСТИЯНСКО СЪЗНАНИЕ, за да ви поднеса ИСТИНАТА на СЪЩЕСТВУВАНЕТО на
съвременен и разбираем език. Това ще ви позволи да изградите ново съзнание и да разберете
„Истината, каквато е тя в действителност“, вместо да продължавате да се придържате към
тези грешни схващания, на които сте били приучени или които са ви предадени по традиция.
Когато започнете да използвате и разбирате терминологията, тя ще извиква у вас същите –
или дори по-големи – почит и любов, и духовно познание, каквито сте чувствали по-рано,
когато сте използвали думата „Господ”. Натоварени с вселенско значение, по-подходящите
термини в крайна сметка ще ви изпълнят с духовна сила при употреба и визуализиране на
значението на думите.
Знайте, че когато пречистите своето съзнание от грубите човешки мисли и чувства,
свързани с егото и вложите постоянство в медитацията и извисяването на вашето съзнание към
Всемирното, ще започнете да усещате как духовната сила навлиза във вашия ум и в крайна
сметка в цялото ви тяло.
По тази причина изключителната цел на моите проповеди е да ви помогна да отворите
съзнанието си към новото в живота, виталността и духовната сила. Тогава ще може да скъсате със
старите привички на ограниченото и неудовлетворително битие и да намерите нов източник на
вътрешна радост и осъществяване на всяка ваша потребност.
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Помислете върху тези слова. Аз не ви нося „трябва” или „не трябва”, нито обезсърчаващи
ограничения, които самите вие не бихте искали да си наложите. Истина ви казвам, вашите
„форми на съзнанието” носят в себе си живот и в крайна сметка се проявяват във вашия свят.
Оставям на вашия здрав разум да избере жизнеутвърждаващите мисли, породените от любов
действия и правилният път, които ще доведат до радост и удовлетворение, когато осъзнаете
истинското естество на съзиданието.
Дошъл съм също и да ви помогна с пълната мощ на моята Христова Сила, за да
осъзнаете, че няма други бариери между вас и …„ОНОВА”…КОЕТО ВИ Е СЪЗДАЛО, освен
тези, които сте си поставили сами от неведение за Законите на Съществуването.
Дошъл съм, за да ви помогна да премахнете бариерите, разпръсквайки чрез просветление
вашето сегашно невежество. Да ви науча как да отворите съзнанието си – цялото си същество – за
притока на ОНОВА, КОЕТО ВИ Е СЪЗДАЛО.
Затова ПОВТАРЯМ: моите проповеди имат изключителната цел да ви помогнат да
отворите съзнанието си към новото в живота, виталността и духовната сила. Тогава ще можете да
изоставите старите привички на ограниченото и неудовлетворително битие и да намерите нов
източник на вътрешна радост и осъществяване на всяка ваша потребност.
Копнея с Божествена Любов да достигнете това върхово състояние преди да
преминете в следващото измерение. Вашето преминаване ще да е спокойно, а
преходът ви изпълнен с възвишено очакване.
Това е единственият мотив на Писмата.
Горното послание е по-завладяващ и по-въздействащ израз на думите, казани от мен,
когато бях на земята: „Първо търсете Царството Небесно и другото ще ви се придаде.”
Не съм изрекъл тези слова, за да поблазням хората да бъдат „добри”. Просто изказах един
факт на съществуването.
Разберете напълно и ясно освен това, че …”ОНОВА”… което наричате „Господ”, а аз
наричам „ВСЕМИРНО”, не носи нито една от човешките черти, които МУ се приписват от
много религии.
Хорските характеристики гняв, заплаха и наказание, например, са свойствени само на
природата на човека.
Наблягам отново и повтарям: Аз, ХРИСТОС, дойдох да продиктувам тези Писма с
изричната цел да освободя умовете на хората от старите „картини с думи човешки”, измислени от
пророците. Твърдото ми намерение е да ги заменя с описания на СИЛАТА – ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ, което в действителност създава, задвижва отвътре и подкрепя видимата вселена и
всички други измерения, съществуващи отвъд вашето настоящо възприятие и разбиране.
Аз съм тук и за да ви кажа, че тези други вселени или измерения ще се отворят и ще станат
достъпни за вашето съзнание, когато знанията, очертани в Писмата, се усвоят и станат самата
същина на вашето индивидуално съзнание.
Вие ще постигнете възприятие за смъртта като за едно щастливо преминаване от
ограниченото измерение на съществуване към друго, по-светло и по-силно измерение. Ще
разберете, че когато се пречистите адекватно в духовен аспект и дойде време да излезете от
капсулата на вашето тяло, ще тръгнете облекчени от товара на физическите ограничения. Ще
влезете в измерение на любов и на красиво и удивително съществуване.
Ще схванете каква може да бъде смъртта – предназначена за просветените души – един
величествен преход, дар на по-деятелен живот, по-велико съзидание и усещане за „екзалтирано
съществуване”, за което не сте дори и мечтали.
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Много, много хора вярват, че могат да водят плодотворен и смислен живот, следвайки
множеството различни учители по „позитивно мислене”. Променяйки съзнанието си, казват те,
ще промените вашия живот. Това до една ограничена степен е вярно. Но за търсещите духовно
развитие подобна промяна на съзнанието, въпреки всичко, оставя духа неудовлетворен, с копнеж
за нещо повече.
Това „нещо повече”, за което копнее душата, е истински контакт и повторно съединение с
ИЗВОРА НА БИТИЕТО. Вие може да сте постигнали известен духовен растеж, следвайки пътя
на възприемане само на доброто, истинското и даряващото любов. Но вие оставате организъм,
който съществува самостоятелно в собствената си ограничена от земята територия, без подкрепа
от вечната, безкрайна Всеобщност. След като осъзнаете естеството на Всемира и
насочите мислите си към Него, за да осъществите истински контакт, вие ще започнете да
осъзнавате, че вече не сте сами. Вие получавате подкрепа от Реалността, подкрепяща
вселената.
И когато казвам: „да осъществите истински контакт с Него”, имам
предвид, че с молби или смирени молитви за получаване на някаква придобивка не
се осъществява истински контакт с вашия ИЗВОР НА БИТИЕ.
Естествено вашите молитви достигат до Извора на Битието, като често отговорът
пристига бързо и потребността ви бива задоволена още докато се молите. Но истинският контакт
с Извора на вашето Битие се осъществява само когато сте пречистили достатъчно съзнанието
си от грубия човешки егоизъм. Трябва и да сте прекарали известно време в медитация и редовно
емоционално разтърсващо „извисяване” на съзнанието към вашия Извор, търсейки
контакт, обновяване и ободряване на духа.
Това е истинската цел зад съществуването. Непрекъснато и споделено взаимодействие
чрез общуване между Извора на цялото Битие и самото създание.
Тук бих искал напомня, че когато живях на земята, всеки ден пределно ясно заявявах на
евреите една недвусмислена фраза, че:
„от самия себе си, сам, аз не бих могъл да направя нищо”.
Постоянно обяснявах, че:
„Отецът прави всичко, не аз”.
Днес ви помагам да осъществите прехода от ограниченото, земно човешко съзнание до
това на просветленото съзнание, изникващо когато човек знае, че най-после е познал
Истината за Битието.
Без съмнение дълбоко религиозните хора, необратимо индоктринирани с религиозни
догми и теология – евреи, християни, мюсюлмани, хиндуисти или последователи на всяко друго
религиозно движение – ще счетат първоначално за трудно, дори болезнено, да приемат и да
следват в пълна степен тези Писма. Обработеният и програмиран ум е като бетон. Скъпите на
човек вярвания, използвани като талисмани, емоционална подкрепа и насърчения дават сила във
времена на изпитания. Но тези вярвания са емоционално отпечатани в подсъзнанието и
обикновено включват в себе си страх „да не се обиди Бог”, когато става дума за преминаване към
по-висша Истина. Почти е невъзможно тези умствени нагласи да се изличат от ума и емоциите,
освен ако няма искрен копнеж да се познае ИСТИНАТА на БИТИЕТО, която да замести
традиционните вярвания, блокиращи истинския духовен прогрес.
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Дойдох изрично, за да помогна на тези, които желаят да постигнат това и да преодолеят
преградите към истинското просветление. Ако интуитивно чувствате, че думите на тези страници
са ИСТИНАТА и сте привлечени от тях, бъдете уверени, че сте готови да започнете духовното
пътешествие, очертано в тези Писма. Знайте, че аз съм до вас, за да ви дам куража да
продължите по пътя, докато не достигнете вашата цел – истинско духовно просветление, нов
живот, сила на волята и откриване на това, което нарекох „Небесното Царство”.
Всекидневната искрена молитва и медитация ще позволят да се осъществи пречистване на
ума и постепенно ИСТИНАТА и РАЗБИРАНЕТО ще сменят старите митове, които някога са ви
били толкова скъпи.
Преди да продължа със следващите проповеди, Аз, ХРИСТОС, трябва да ви напомня, че
вашата вселена не е изградена от твърда материя. Съгласно вашите учени, а и вие го знаете,
твърдата „материя”, видимата субстанция на света, в действителност се състои от енергийни
частици.
ИСТИНАТА на БИТИЕТО за вашето земно измерение почива върху тази
фундаментална реалност на съзиданието.
Осмислянето на понятието „привидна пустота”, която е в основата на целия сътворен свят,
е важно за разбирането на учението ми относно Истината на Битието.
По-голямата част от вас познават този факт за съществуването на интелектуално ниво. Но
той все още е далеч от цялостното проникване в съзнанието ви, за да ви отвори нова перспектива
за света и самото съществуване. Вие продължавате да мислите, както сте свикнали от
хилядолетия, че вашият свят е солиден и че състоянията на тялото и всички други външни
феномени са отвъд вашия контрол. Вие вярвате, че сте жертви на битието. И вашето ежедневие
отразява тези вярвания. Но истината е точно обратната. Това прави също моето завръщане
абсолютно необходимо. Помагам ви да достигнете по-добро разбиране за Истината.
След просветлението в пустинята, аз се върнах отново в моя свят на палестинските градове
и села и незабавно започнах да контролирам „елементите на материята”, когато съзирах
необходимост да помогна на онези, които търпяха лишения или страдаха (виж Писмо 1).
Ето защо успявах да направя това.
Както ви разкрих в Писмо 1, след като получих пълно просветление в пустинята ми бе
показано, че „материята” в действителност не е твърда. Не ми бе дадено да разбера точно как
електрическите частици, които нарекох „блясък на прашинки”, приемат формата на видима
„материя”. Само знаех, че тези „прашинки” се движат с висока скорост на честотите вътре в
„БОЖИЯ УМ” и че „БОЖИЯТ УМ” е вселенски.
Разбрах, че „БОЖИЯТ УМ” е едновременно създател и същина на всички
неща в рамките на самото съзидание. Бях абсолютно убеден в това.
Освен това „видях” много ясно, че човешката мисъл, когато е изпълнена с убеждение и
емоция, повлиява драстично на този процес на материализиране на видимите форми.
Поради това човешкият ум би могъл да въздейства – и в действителност
въздейства – върху истинското намерение на „БОЖИЯ УМ”.
Това бе вълнуващо и екзалтиращо прозрение. Очевидно бе, че митовете, на които са ме
учили еврейските равини, бяха погрешни и незабавно бяха прочистени от ума ми. Прегърнах
истината с ентусиазъм, разбирайки сега защо хората живеят в мизерия и страдания. Това
произтича от техните собствени мисловни процеси.
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Бе ми дадено също да „видя” „общностите от живи частици”, които науката нарича
„клетки”, да работят във всяко живо същество. Осъзнах Божествената Хармония, която
контролира работата на клетките. Те усърдно съграждаха и поддържаха различните части от
физическите тела на всички живи същества и растения, малки и големи. Ето защо почерпих
много от природата, за да дам примери за присъщите качества и дейността на „Отеца” с наймалки части от дивата природа – като растения и птици.
Както ясно обясних в Писма 1 до 3, нарекох „БОЖИЯ УМ” „Отец”, защото ми бе
позволено да „видя” – възприема – истинското естество на „БОЖИЯ УМ”. Бях сигурен, че
завръщайки се сред хората в Палестина, за да им опиша прозренията, които получих, те ще
разберат, че вярванията, отпечатани дълбоко в съзнанието им от равините, са изцяло погрешни.
Видях, че истинското естество на „БОЖИЯ УМ” е най-висшата форма на Божествена
Любов. Нейната постоянна активност може да се наблюдава във всяко живо същество.
Както споменах по-горе, чрез това знание успях да извърша „чудесата” и да контролирам
елементите, там където бе подходящо и потребно.
Точно както копнеех да разбия митовете, завладели умовете на евреите в Палестина, така
сега копнея да ви покажа, че много от теориите, наложени от вашите учени, са породени от
тяхната силна реакция срещу църковните догми и доктрини от миналото.
За да разберете тази декларация, трябва да осъзнаете, че до епохата на Дарвин, когато
различните Християнски Църкви доминираха над умовете на населението, бе общоприето, че
вселената е създадена точно както е написано в Сътворението на Библейския Стар Завет.
Когато учените се опитваха да оповестят своите открития и теории, те бяха принудени да
описват новите си вярвания под натиска на огромната религиозна съпротива. Като последствие те
счетоха за необходимо да концентрират по-голямата част от своята умствена енергия върху това
да докажат, че твърденията на Пророците са погрешни. Реагирайки по този начин, те загубиха
ясна посока и също попаднаха под господството на егото. Като резултат всяко интуитивно
схващане, предложено от научната общност, бе осмивано и отхвърляно с лека ръка от другите
учени. Поради този мисловен климaт, метрономът при търсенето на „Истината” се задвижваше
само от безусловната вяра в доказателствата и логиката. Човешкият интелект, търсещ отговори за
произхода на живота и съществуването, бе заключен в материализма.
Ето защо за мен е абсолютно наложително да опровергая някои от „научните теории“ и да
покажа, че те са също толкова погрешни, колкото и така наречените „истини“ на Християнската
Доктрина. При създаването на подобни "теории" учените, както и духовниците, по сходен начин
се потапят в сферите на недоказани, абсурдни предположения за решаването на въпроси, на
които е невъзможно да се отговори само със земния ум.
Науката ви казва, че същината на вашия материален свят е в основата си електрически
частици, на които е придадена висока скорост в рамките на „пространството“. Но тя е неспособна
да обясни „защо” подобни „енергийни частици” приемат плътността и формата на „материя". Тя
говори само за случайни взаимодействия на сили на сливане, които са създали елементите.
Науката не може да обясни каква е „Мотивиращата Сила”, която притегля частиците
във формата на елементи.
Науката не може също да ви обясни откъде са дошли първоначално тези енергийни
частици, само казва, че те са били освободени по времето на Големия Взрив, за който учените
вярват, че е дал първия тласък на съзиданието.
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Защо е станал този внезапен „Голям Взрив”- какво е експлодирало? Какъв е
Мотивиращият Фактор зад него?
Науката говори за електромагнетизъм, но не може да каже откъде идват тези енергии,
които се появяват и изчезват. Къде отиват? Защо се връщат обратно? От човешка гледна точка
изглежда, че няма интелигентна дейност във или зад тяхната работа.
Науката твърди, че електромагнетизмът е обикновен факт от съществуването – „просто си
е”– но въпреки това той извършва силно целенасочена и интелигентна работа под формата на
милиони милиарди вещества, от които е изградена вселената. Как става това?
Човешкият ум не може да намери доводи за някаква безцелна или безсмислена
дейност на всичко онова, на което електромагнетизмът е придал видим живот.
Науката пренебрегва това най-основно и жизненоважно ниво на съзидание. Защо всичко,
на което е придадена видима форма чрез действието на енергиите на електромагнетизма,
неизбежно е целенасочено, успешно и рационално? Без отговор на този въпрос няма да откриете
нищо, което си струва в търсенето на вашия произход.
Докато учените не успеят да сондират и открият „Реалността” на „пространството”, в
което електрическите частици на „видимото битие” са в равновесие, науката няма да премине зад
затворените врати на материализма. Достъпът й до вечната Истина и вселенската мъдрост ще
бъде блокиран и тя ще остане затворена зад решетките на разума – разумът, който е продукт
единствено на ограничената дейност на мозъчните клетки.
Истинското естество на ПРОСТРАНСТВОТО е нещото, където възнамерявам да ви
въведа. Но, преди това, насочете вниманието си към няколко много уместни въпроса.
Назад във вековете голяма част от работата, извършвана от електромагнетизма е
изглеждала като нещо твърдо, неизменно трайно, видяна през ума, зрението и допира на живите
същества. За метала, дървото, камъните, живите същества се е вярвало, че са съставени от твърда
"материя", неодушевена или жива. С подобна вяра в твърдата вселена е естествено мистичните
пророци от древността да си представят "Могъщо Същество”, което притежава огромни сили и е
създало цялата твърда материя във вселената. При визуализирането на такова "Могъщо
Същество” е напълно естествено те да си представят „Царствена” фигура, имаща вселенски
контрол и със склонна към наказания натура, когато се сблъска с поведението на хората,
създатели на едно размирно общество.
Нито древните Пророци, нито днешната наука са се доближили до Истината за
Съществуването.
И едните, и другите напълно се разминават с истината.
Науката твърди, че животът е започнал, когато по някакъв необясним начин, правилната
комбинация от химични реакции е произвела молекула, способна да репликира свои копия,
давайки начало на последващи химични реакции.
Такова посредствено описание на огромната и неизчерпаема сложност и мощ на
ЖИЗНЕНАТА СИЛА, която долавяме, тъй като "е способна да възпроизвежда себе
си", разкрива ограниченост в основата на научните схващания и мисъл, поддържащи подобна
теория!
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В допълнение предположението, че подобна комбинация от "неодушевени" химични
вещества може да се обедини по специфичен начин – случайно – и да произведе такъв
удивителен резултат на „саморепликация” не се подлага на съмнение в науката.
Това е така, тъй като ограниченият човешки ум, макар и научен, не може да
проумее подобна странна евентуалност на предизвикана „саморепликация”. Тя
навежда прекалено много на мисълта за магически феномен – на някаква намеса от
невъобразим източник, нещо, за което учените не смеят и да помислят, за да не
станат за присмех.
Овчедушното единомислие се счита за по-научно, отколкото създаването на „вдъхновени”
теории, блокирани от материалистичните закони, които науката си е наложила сама. Това
блокиране на бъдещия научен прогрес ще пречи на науката да изследва правилно царството на
ума и на духа дотогава, докато някой просветен учен не се противопостави на традицията и не се
осмели да пресече граничната линия между това, което е „видимо” и това, което е „невидимо”.
Ако се бяха запознали с теорията на молекулярната саморепликация, древните пророци
нямаше да се затруднят с подобна "магическа случка", а щяха да кажат, че „Бог” е създал
химичните комбинации и им е вдъхнал живот. Но това също не е правилното обяснение.
Именно тази стара религиозна концепция за „Господ на Небето”, „създаващ отдалеч”,
спира учените от развитие към по-духовно осъзнати размисли. Поради това, въпреки привидната
еманципация на науката от старите доктрини, тя все още, както и през 19 век, остава умствено
свързана и обременена със страховете от древните мантри. Тя приема абсурдни теории, защото
все още не е схванала „Реалността” на Нашия Извор на Битие зад и в живите молекули.
Настоявайки на своята версия за креационизъм, науката твърди, че след
„самопроизводството” на живи молекули, способни да репликират себе си, те „се оформили” в
жива клетка (толкова малка, че не може да бъде видяна с просто око). Тази клетка е станала
градивна част на цялото многообразие от живи организми, включително растения, насекоми,
влечуги, птици, животни и самия човек. Поради това всички живи същества имат общ прародител
– първата жива молекула.
Науката е неспособна да обясни защо самовъзпроизвеждащите се молекули се комбинират
в жива клетка. Това остава загадка за учените и до днес.
Живата клетка, твърди вашата наука, се повтаря безкрайно в милиарди – милиарди –
милиарди различни комбинации. Тя е градивният блок на видимата вселена. Какво прави това
възможно? Какъв импулс мотивира подобна репликация? Науката не може да отговори. От
барикадите на своето собствено невежество, тя повлича хората в материалистична слепота.
И така – първата жива клетка заслужава цялото внимание на всеки, който сериозно търси
духовното измерение и „Движещата Сила на Съществуването”. Всъщност първата жива
молекула и първата жива клетка са първото доказателство за някаква интелигентна дейност в
самата „материя” – в рамките на вселената.
Главната характеристика, доказателство за разум и чувства, това е функцията на
мембраната, покриваща клетката, осигурявайки й защита и самостоятелност. Помислете за този
„чудотворен” феномен.
Клетката поема от околната среда само избрани хранителни вещества през мембраната.
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Не само че клетката приема правилните хранителни вещества, но, използвайки ги,
клетката се освобождава от ненужното през пропускливата мембрана.
Трябва да се запитате как „чисто физическата” мембрана на клетката, невидима с просто
око, може да „различи и избере” правилните хранителни вещества, за да ускори развитието си и
след това да упражни достатъчна проницателност, за да се отърве от нежеланите токсични
вещества?
Не виждате ли в тази дейност висока степен на интелигентна целенасоченост и можете
ли да повярвате, че подобна целенасоченост е случайна?
Нима НАМЕРЕНИЕТО не е отличителният белег на Интелигентността?
И не само това, мембраната на клетката продължава да изпълнява работата по подбор на
хранителните вещества и отделяне на ненужното в милиарди и милиарди различни обстоятелства
и състояния, свързани с оцеляването в различни организми и различни среди. Не е ли това
доказателство за
ИНТЕЛИГЕНТНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ, демонстрирано от всяко едно
действие на всеки вид, независимо дали става въпрос за насекоми, растения, влечуги, птици,
животни или човешки същества?
Не бихме ли могли да опишем вселената като последователен и неотклонен ИМПУЛС на
ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ, станал видим в сферата на видимата „материя”?
Духът на ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ физически елемент ли е – или елемент на „съзнанието”?
И ако можете да приемете, че ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТТА е безспорният съзидателен
импулс зад СЪЩЕСТВУВАНЕТО, тогава ще е лесно да възприемете по новому вашата вселена
като: видимо проявление на „ИНТЕЛИГЕНТНАТА ПРЕЦЕНКА за причинно-следствена
връзка”, съвършено проявена в живата „материя”. Защото, ако живата клетка може да подбере
правилните хранителни вещества и да осигури и отделянето на токсичните отпадъци, то
това обикновено действие показва, че се осъзнава потребността от смилане, предвижда се
последващото натрупване на токсични отпадъци и нуждата те да се елиминират, за да се
гарантира продължителното здраве на клетката. Това не е ли ясна индикация за
ИНТЕЛИГЕНТНА ПРЕЦЕНКА на „причинно-следствената връзка”?
Нещо повече – науката твърди, че клетката съдържа „ядро”, което може би е
свързано с ума на човешките същества. Ядрото в действителност предава съобщения
и неговата най-важна функция е съхранението на информация, „библиотека”, която
съдържа не само данни за самата клетка, а и за цялото тяло, на което принадлежи!
Всъщност, според научни изследвания изглежда, че самата клетка е система от химически
„съобщения”, предавани по целенасочен, интелигентен и разпознаваем начин. Как би могло да се
приеме това и в същото време да се твърди, че клетъчните молекули произхождат само от
неживи химични елементи? Бихте ли оспорили, че зад всеки „пратеник, носещ съобщение”, има
интелигентна мисъл или съзнание? И забележете колко точни са съобщенията, предавани от
клетка до клетка, за да се осигури прецизно възпроизводство на определени видове в
продължение на милиони години?
Тогава в кой момент от съзиданието „съзнанието” е проникнало в живите организми? И
как интелигентната мисъл, която претегля и взима решение, се е озовала в полето на неживата,
безсъзнателна материя?
Без вродено съзнание как могат да се извършват толкова много приемащи и предаващи
информация действия, невидими за просто око? Не е ли подобна дейност продукт на
съзнанието/осъзнаването, което доказва наличието на „интелигентен” живот в
нейното най-малко общо кратно?
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В допълнение, една жива клетка, под формата на бактерия, може да се движи самостоятелно
и да живее свой собствен, с определено предназначение и често вълнуващ живот в рамките на
околната среда. Като вирус, тя изпълнява своята смъртоносна задача да атакува конкретни цели в
живите организми. В други случаи клетката може да е неподвижна част от организъм, която
извършва своя собствена изключително отговорна работа по изграждане и поддръжка на част от
организма. Подобна работа дава „жив материал”, точно предназначен и необходим за живия орган,
върху който функционира, независимо дали е част от човешко тяло, животно или растение.
Подобно на пръстите на краката и далака, или на козината и бивните при животните, или на
рибешките люспи и перата на птиците, или на кората на дървото и листата върху клоните, или на
венчелистчетата и стъблото на цветята, или на антените на пеперудите и техните нежни крила, на
кожата на крокодилите и техните зъби, на очите на хамелеоните и тяхната кожа, която може да
променя цвета си в зависимост от нуждата от прикритие. Всеки от тези напълно различни и на пръв
поглед несвързани физически феномени е създаден от самостоятелната, специализирана работа на
милиарди, милиарди и милиарди еднакви живи клетки.
Когато си даваме сметка за размера и разнообразието на работата, извършвана от
обикновената жива клетка, невидима за простото око – може ли да се повярва на допускането за
механичната вселена?
Тя би била такава, ако произведената от подобни клетки „материя” е нелогична, не носи
основателна цел или причина за своето съществуване и е лишена от лично съзнание.
Но това не е така. Тези еднакви живи клетки работят заедно в хармония в човек и звяр, за
да изградят черния дроб с неговите многобройни функции в тялото, за да създадат
деликатното око с неговата специфична цел да поставя съществото в директен и интелигентен
контакт със средата, включвайки съдействието на мозъка, или здравите кости, изрично и
сложно изработени заедно със сухожилията и мускулите, обединяващи се с други части по
подходящи начини, които позволяват пълно и гъвкаво движение на съществото.
Нещо повече, клетките никога не пречат на работата на другите клетки.
Когато създават бъбрек, те не се превръщат внезапно в ухо.
Докато създават коса, те не почват изведнъж да правят кожа. Не, клетките създават скалпа
и същите клетки създават и косата. Единствената разлика между клетките на кожата и косата е
работата, която извършват, секунда по секунда, през целия живот. Защо?
Какъв е „Мотивиращият и Вдъхновяващ Фактор”? Инцидент?
Каква целенасочена интелигентност привежда целия процес на сътворение в действие от
най-фундаменталното ниво:
- на образуване на обикновени елементи от свободни електрически частици в
„пространството”,
- до комбинирането на елементи за образуване на химични вещества,
- до правилното комбиниране на специфични химични вещества за образуване на жива
молекула,
- до правилното комбиниране на живите молекули за съставяне на жива клетка, която
може да приема хранителни вещества, да отделя непотребното, да съгражда съгласно
ясни параметри, да се движи наоколо и да поддържа тази огромна постройка на
сътворението, постоянно, в хода на милиарди години?
И не само това: коя е „Мотивиращата Сила”, проектирала и развила успешно в живите
системи и същества милиарди и милиарди различни начини за възпроизводство от всякакъв вид?
Независимо дали са на растения, насекоми, птици, животни или човешки същества, всеки вид е
развил интелигентна система за размножаване, подходяща за климатичните условия и
растителността в околната среда, за да се гарантира оцеляването.
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Не е ли ОЦЕЛЯВАНЕТО също доказателство за интелигентна целенасочена
дейност?
И осъществявайки това велико дело на съзидание, не трябва ли да си зададете въпроса как
се получава така, че всяко живо същество има свой собствен начин за отглеждане и защита на
малките възможно най-дълго, докато не станат способни да ОЦЕЛЕЯТ самостоятелно? Не е ли
това най-високата форма на дейна ЛЮБОВ КЪМ СЪЗИДАНИЕТО?
Не би могло да се осмисли напълно този анализ на произхода на живота и съзиданието, без
да спомена „вашите тъй важни ДНК молекули”, за които науката твърди, че носят „плана” на
целия организъм – растение или бебе. Тези молекули ДНК дават инструкции на клетките,
информирайки ги, че трябва да изграждат съгласно хромозомите, оставени от семето.
Да, действително, вместо Интелигентността – науката ви дава ДНК молекулите като
извор на съществуване! Ето го вашият върховен водач, вашият ръководител на сътворението, от
който зависи оцеляването на крехките клетки, а и на целият свят. Обърнете взор към прочутото
ДНК – Господарят на вашето сътворение!
Откъде са почерпили ДНК клетките своята интелигентна ръководна сила?
Науката е твърде самодоволна сега, след като вече може да обясни задоволително защо
различните индивиди от всеки вид възпроизвеждат себе си толкова точно и последователно.
Науката иска да вярвате, че живеете в напълно механична вселена; че феноменът
еволюция произтича от случайните мутации и „оцеляването на най-пригодения”.
Ако изучавате различните организми в света, многократните и различни дейности на
свързаните видове, бихте ли повярвали наистина на такава невероятна материалистична
концепция?
Не е случайно съвпадение, че днес, за да ви се даде възможност да откриете огромната
Интелигентност зад сътворението, вие разполагате с много креативни хора, които се впускат в
трудни пътешествия, за да изследват, определят и фотографират местообитанията и навиците на
дивите животни и растения. Вие се развличате и информирате от изобилие от факти и снимки за
чудесата на вашата вселена.
Когато бях на земята, нямах подобни чудеса, на които да се опра, за да предам на евреите
вселенската Истина за Съществуването. Имах само домашни животни и птици, които да
използвам като примери за изключителната изобретателност и интелигентност, и съзнание,
видими във всяко живо същество. Никъде в псалмите не е записано, да съм определял Великия и
Всемогъщ Йехова за Създател, както бе обичайно сред еврейските водачи.
Не, аз се обърнах към природата, цветята и птиците и се опитах да покажа на моите
сънародници, че са заобиколени от великолепно и чудотворно творение. Преди две хиляди
години във вашето измерение нямахме на разположение вашите съвременни научни знания, за
да се наблюдава и обясни интелигентно дейността, навсякъде около вас, на онова, което нарекох
„Отец”.
За да откриете истинския ИЗВОР на БИТИЕ, насочете вниманието си към
невъобразимата и неописуема сложност и разнообразие от целенасочена дейност, ясно видими
при всяко живо същество.
Може ли човешкият ум да репликира някоя от най-базисните дейности в – например –
храносмилателната система, която срочно събира необходимите за храносмилането хормони и
ензими?
Как се осмелява ограниченият ум, който не е способен да възприема ясно истинските
съзидателни процеси и който, направляван от инстинктивното съзнание, твърди непреклонно –
затваряйки очи за противоречието – че разбира истинския произход на съзиданието и силите,
които са му дали форма?
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Каква арогантност! Тези хора могат да мислят единствено според това, което виждат очите
им.
Гледам на настоящото невежество на учените с любов и състрадание, като на развлечение в
известна степен, но и със силно желание да сломя тяхната самоувереност. Защото, без някой да
успее да пробие тяхното самодоволство и позиции на неуязвимост, никога няма да се състои
истинското единение на Вечните Истини и човешкото научно познание. Но това единение
трябва да се състои, защото, в противен случай, духовната еволюция на човека ще остане в
застой.
Научният ум е прекалено пълен с „ограничена“ по характер книжна ерудиция, възприети
формули и уравнения, както и с нуждата от одобрението на себеподобните, за да позволи
мистично проникновение от Висшите Съзнания.
В мое име моля читателите на тези Писма да формират сдружение, което да предизвика
Науката и да попита „в кое ниво от еволюцията на „материалния“ свят“ за пръв път се открива
СЪЗНАНИЕ?“
Повтарям настоятелно: попитайте учените в какъв момент от еволюцията на света за пръв
път можем да различим „съзнание“. В живата клетка? Ако това е така, попитайте дали се
наблюдава и в живите молекули, които се комбинират, за да изградят клетката и ограждат себе си
с толкова интелигентно проектирана мембрана, която позволява прием на избрани хранителни
вещества и отделяне на токсични отпадъци? Как разпознава тя токсичните отпадъци? И ако
допуснем, че вероятно има съзнание в живите молекули, не трябва ли да попитате дали
химичните вещества, които са станали жива молекула, не могат също да притежават „съзнание“?
Това, което в крайна сметка им е дало тласък и им е вдъхнало живот, пораждайки комбинация, за
да се създаде молекулата. И ето ни отишли толкова назад в произхода на съществуването, т. е. до
химичните свойства. Но да продължим още с въпросите: защо „съзнанието“ се е проявило в
стадия на химичните вещества и защо не в елементите, в които индивидуалността е придобила
най-напред форма? После, ако „съзнанието“ е в елементите защо да се отрича, че то тласка
електрическите частици към формиране на елементи? Логично ли е да се отхвърля подобна
вероятност?
И достигайки до такава вероятност, отидете още по-далеч и попитайте откъде идва
електромагнетизма. Какво повече от проблясъци ярка светлина, описвани в момента от
науката като фотони и електрони е „реалността“ на електричеството?
И какво повече е „реалността“ на магнетизма от двойнствена енергия на
„привличане и отблъскване“ – енергийни импулси, които придават устойчивост и
ред на хаоса?
Попитайте науката: „От къде произлиза електромагнетизмът, който е отговорен за
главните етапи от създаването на структурирана и подредена вселена на невъобразима сложност
и разнообразие?“
Сега ще се опитам да опиша с вашия речник ТОВА, КОЕТО е отвъд всички думи и
понастоящем отвъд цялото „земно възприятие на индивидуалния човешки ум“. Вашият интелект
съдейства на мозъка да осъзнае интелектуално духовните реалности, които ви поднасям, но също
и създава преграда пред истинското духовно възприятие и съществуване.
По тази причина мислете за следващите препратки към ВЪРХОВНИТЕ ВСЕМИРНИ
ИЗМЕРЕНИЯ само като за насоки, идеи или „бегли форми на съзнанието“ на РЕАЛНОСТТА
зад и във вашата вселена.
((Обмислете всяка ИДЕЯ – една по една – чрез медитация))
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Това, което предстои да разясня е какво съдържа СЪЗНАНИЕТО, но също и
какво е То, без точни параметри и граници. Ако сте достатъчно духовно еволюирали,
за да ме последвате там, отвъд думите, вие ще започнете да разбирате духовно това,
което се опитвам да ви представя. Думите ще ви насочват към (и след това ще
отключат) нови „хоризонти на битието“.
Дерзайте! СВЕТЛИНАТА постепенно, вероятно неусетно, ще проникне в ума ви и вие
ще имате малки изблици на прозрение.
Много хора, получили малки „изблици на прозрение“, за момент са
почувствали докосването на „Божественото Съзнание“ и след това, едва осмелили се
да повярват в подобен трансцедентален момент на възприятие, са започнали да
поставят под въпрос, да се съмняват и накрая са разпръснали лекия прилив на
„Божествено Съзнание“. Внимавайте да не направите така. Неверието ще ви върне
назад, ще ви оплете в материалната плоскост на съществуване повече, отколкото ще
можете да си представите.
Каквото ви е дадено и сте съумели да получите – дръжте се здраво за него и не
се съмнявайте.
Съмнението разрушава устойчивия напредък, защото създава свои
собствени „форми на съзнание“, които ще потиснат и дори заличат получените
по-рано прозрения.
Поради това вашият избор на мисли – вяра или неверие, съмнение или
доверие – изгражда или руши напредъка ви при търсенето на ИСТИНАТА.
Всяко отрицание заличава от съзнанието ви напредъка, постигнат по-рано.
Поради това създайте и пазете упорито вашия собствен духовен импулс и не позволявайте
на никой да се меси и да го подкопава. Опрете се здраво на вашите предишни възприятия. В
моменти на съмнение се насочете към позитивни мисли, използвайте одухотворени утвърждения,
осланяйте се на предишни духовни напътствия, когато честотите на вибриране на съзнанието ви
са били по-високи. Като използвате силата на волята си, изберете утвърждения, съдържащи
„самородни късчета злато“ духовна Истина, върнете се отново и отново към това по-високо ниво
на съзнанието. Недейте чрез умствена леност да се отдавате изцяло на приливите и отливите на
енергиите на духовното съзнание и не се „люшкайте“ в духовен аспект.
Не мога да подчертая достатъчно силно тази опасност от самоограничаване. Дейно следете
за нея.
Ако познавате разказите за живота ми в Палестина, ще си спомните, че аз също страдах от
феномена на приливи и отливи на духовното съзнание. Необходимо ми бе да се уединявам в
планината, за да се моля, да медитирам и да обновявам своята духовна сила.
Затова разбирайте вашите „сухи“ периоди, но не им се отдавайте, пасивно оставяйки се на
нежелана промяна на становището и умствените и емоционални нагласи. Когато съзнателно
черпите нови сили и извисяване на честотите на съзнанието от вашия Извор на Битие, тези
негативни периоди ще намалят значително силата и продължителността си.
Повтарям: във всеки един момент внимавайте как използвате ума си! Нека вашата
мисловна дейност да е винаги градивна, за да успеете да допринесете за вашия собствен духовен
растеж, вместо постоянно да му пречите.
****************************
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След като изясних всичко гореописано и продължих да диктувам остатъка от Писмото,
моят писар започна да се съмнява в положителния обществен прием на това Писмо. То й се
стори твърде прагматично, за да се хареса на хората, които са привикнали да си представят
някаква величествена или „Напълно Различна“ Сила на Битието, създала вселената.
Действително положих много усилия да опиша необятността на Силата, от която са
произлезли всички неща, но както ви казах, за мен е невъзможно да облека в човешки думи
Реалността на ИЗВОРА на вашето БИТИЕ.
Онези духовно развити души, които са се докоснали за кратко до Божественото
Съзнание съобщават, че преживяването е неописуемо красиво и величествено и
абсолютно незабравимо – но все пак неподлежащо на точно описание с човешки
слова. Това мистично преживяване е възможно, когато честотите на вибрации на
ума вече са се извисили и цялото съзнание е проникнато от лъчите на Божественото
Съзнание. Това състояние засяга повече „възприятията“, отколкото интелекта и
мозъчните клетки.
В нашия случай трябва да вливам в ума и мозъчните клетки на моя писар описание на
Реалността на вашия ИЗВОР НА БИТИЕ и тя трябва да ги възпроизвежда с думи. Налага се
да внимавам, за да не смущавам прекалено силно честотите на вибрации на съзнанието, на които
работят мозъчните клетки на моя писар. Имало е случаи, когато е било опасно да продължавам
по-нататък и съм прекъсвал работата на нейния компютър, за да преустановя контакта помежду
ни.
Преди да започнете да изучавате, да медитирате върху и да усвоявате
следващите страници, искам да поясня на всички вас, които четете тези Писма, че
явявайки се чрез тях, аз имам няколко конкретни цели.
Първо и преди всичко да разпръсна митовете, с които е заобиколена моята
човешка личност и ученията ми. Моето намерение е навсякъде по света
религиозните догми и доктрини да си отидат накрая от естествена смърт – толкова
пълна смърт, колкото и тази на животните при жертвоприношенията в Храма на
Соломон.
Второ, дойдох, за да помогна на църквите да се освободят от своите архаични
разбирания за „Бог“ и „грях“. Не е възможен истински духовен прогрес, докато не
осъзнаете ясно, че всеки човек носи отговорност за начина, по който се развива
собственият му живот.
Трето, дойдох, за да премахна от вашите умове картините на „Всемогъщия Бог“
с великолепието, величието, и неограничената власт, който награждава
добродетелните и наказва „грешните“. Тези схващания може би ви утешават, но са
напълно погрешни.
Четвърто, обяснявам ви Истината на Битието, за да разпръсна най-накрая
старата концепция за „Господ“, седящ на трона някъде високо в рая, и за когото се
твърди, че за сравнително кратък период е създал света и всяка жива твар.
Пето, дойдох изрично, за да помогна на науката да прехвърли мост над
пропастта между ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и появата на електрически частици. Без
този мост между Невидимото Духовно Измерение и Видимия свят на „материята“,
науката ще остане затънала в старите идеи и концепции, вместо да върви напред към
новите простори на духовното / научно изследване за доброто на човечеството.
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Дошъл съм и за да ви покажа ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО на …“ОНОВА“…КОЕТО
ВИ СЪЗДАДЕ – даде ви ИНДИВИДУАЛНОСТ. Защото без това знание, което ще ви
разкрие „природата“ на вашето „двойнствено, но все пак взаимосвързано битие“,
Дух и тяло, вие също ще останете затънали в нивото на съзнание, в което се
намирате в този момент.
Бих искал да успеете да видите пределно ясно, че:
„Нищо никога не възниква от Нищото“.
Тази добре известна поговорка е изключително вярна.
Въпреки това съществува една ОСНОВА – вечна, безкрайна, съвместима с
принципите на СЪЩЕСТВУВАНЕТО – и НЕЯ възнамерявам да ви разкрия.
Вие не сте „създадени“ – вашето „същество“ е произлязло от НЕЯ.
Очевидно не бихте могли да произлезете от нещо, напълно чуждо на вашето
собствено съзнание.
Помолих моя писар да подбере няколко тривиални, разбираеми примера:
Не бихте могли да получите тиквена баница от каймата, която бъркате за кюфтета.
Не бихте могли да направите джинджифилова бира от сока на изстискан портокал.
Не бихте могли да напълните балон с въздух, да го спукате и да откриете, че от него капе
желе.
Тези примери, избрани от писаря ми, илюстрират тази логика.
Искам да осъзнаете, че цялата ваша вселена е проявление на логиката и на
последователните логически последствия, възникващи на базата на причинноследствената връзка.
Вашата вселена е видимо проявление на ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ.
Това е един неизменен принцип на съществуването. Ако има примери за
отклонения,
като
паранормални
явления
или
внезапни
изцеления,
средностатистическият човек възкликва от вълнение, а науката отказва да приеме,
че подобно нещо е възможно. Със задълбочаване на обясненията ми, вие постепенно
ще разберете как са възможни подобни отклонения, без да се накърняват логиката и
практиката. Знайте, че тези отклонения възникват съгласно естествените духовни
закони и винаги обслужват някаква необходима цел. Интелигентността е навсякъде
в съзиданието, дори в мравката и комара – освен ако умът на съществото е дефектен
по рождение или е бил увреден след това.
Следователно става ясно: вие живеете и функционирате във физическа вселена, която
показва най-висша степен на интелигентност и целенасочена дейност в рамките на създаването
на самата „материя“, както и във физическите тела на всички отделни същества, от растенията до
човека.
За съжаление тази висока степен на
ИНТЕЛИГЕНТОСТ и ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ГРИЖА
е само минимална в съзнанието,
проявявано от самите сътворени същества, от растения до хора.
Иначе казано ТЕЛАТА, в които преминава живота ви, в които мислите и
чувствате и правите каквото ви хрумне, проявяват в рамките на физическите органи
и функционалните си части много по-висока степен на интелигентност и любеща
цел от тези на вашето човешко съзнание.
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Човешката заинтересованост е предимно прицелена в проблемите на личното
ежедневно оцеляване, насладата от удоволствията и емоционалното и физическо
удовлетворение.
Мнозинството от хората се задоволяват само с изфабрикувани продукти, произлизащи от
„материя“. Дори умовете на учените не могат да разплетат напълно скритите тайни на земното
съществуване и въпреки целия свой научен опит учените също са впримчени в променливите
случайности на съществуването, също както и онези, които нямат никакво обучение.
Логичното заключение от казаното е, че „ОНОВА“, от което сте почерпили своето
физическо съществуване, е нещо ОГРОМНО – не само по размер, но и с ОГРОМНА ВОЛЯ:
Волята на себеизразяването и съзиданието.
Представете си за момент размера на материалната вселена, СЛЪНЦЕТО и неговата
горещина, Луната, планетата Земя и Слънчевата система, галактиките от звезди... както и факта,
че цялата тази видима материя е напълно взаимозависима. Същевременно тя се подчинява на
движението на планетите и на Всемирните Закони за последователно функциониране и
движение. Тази огромна вселена води своя произход от – и е извлечена от – ОСНОВАТА на
вашето СЪЩЕСТВУВАНЕ – като и съвкупността от ЖИЗНЕНА СИЛА / ЕНЕРГИЯ във
вселената води началото си от същата ОСНОВА на СЪЩЕСТВУВАНЕ.
Поради това не се обезсърчавайте, ако при моите усилия да анализирам за вас
ДУХОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ на ВАШИЯ ИЗВОР на БИТИЕ, вие откриете, че познавате
природата на тези елементи, но и в много, много, много ограничена степен самите вие
притежавате същите духовни компоненти на съзнанието.
Вие сте извлекли всичко, което сте – в духовен, умствен, емоционален и физически план,
от вашия ИЗВОР НА БИТИЕ.
Преди да обясня как е възможно това, искам да предприема няколко стъпки, които да
помогнат на умовете ви да осъзнаят необятността на …“ОНОВА“…от което сте почерпили своето
съществуване:
След като прочетете оставащите до края на моето Писмо страници, медитирайте и
визуализирайте всеки отделен абзац. Само по този начин „думите“ ще започнат да разкриват
духовната реалност на своето истинско значение.
ВСИЧКО
(духовно, видимо, невидимо, въображаемо) е
СЪЗНАНИЕ и РАЗБИРАНЕ.
Фундаменталното естество на СЪЗНАНИЕТО Е РАЗБИРАНЕТО.
Съзнанието не съществува без разбирането.
Всичко, което виждате, докосвате, чувате, усещате, познавате,
ВСИЧКО е
СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ
приело видима форма.
Няма нищо във вселената, което да не е СЪЗНАНИЕ,
приело видима форма.
СЪЗНАНИЕТО / РАЗБИРАНЕТО е безкрайно и вечно.
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Съществуват ДВЕ ИЗМРЕНИЯ на СЪЗНАНИЕТО, едновременно във вашето
собствено земно ниво на съществуване – ниво на тежка „материя“ или „твърда
форма“ – както и отвъд.
ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ на
СЪЗНАНИЕТО / РАЗБИРАНЕТО
никога не може да бъде напълно или истински разбрано от индивидуалния ум.
ТО Е НЕДОСТЪПНО. ТО Е В РАВНОВЕСИЕ.
ТО е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗВОР на цялата СИЛА, МЪДРОСТ, ЛЮБОВ,
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.
ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ
на СЪЗНАНИЕТО / РАЗБИРАНЕТО
в равновесие
е състоянието на ТИШИНА и НЕПОДВИЖНОСТ.
От него произлизат звука, цвета, индивидуализираната форма и цялата видима
съзидателност в рамките на видимата вселена.
От ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ на
СЪЗНАНИЕТО / РАЗБИРАНЕТО
в равновесно състояние
произтича всичко сътворено.
Всички различни невидими измерения на съществуването,
от самите портали на ВСЕЛЕНСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ,
надолу, в низходящ ред по духовност,
до най-тежките вибрационни честоти на неживите земни вещества и отвъд дори,
до неописуемия ужас на извращенията на съзнанието и
анти-Истината.
Това ВЪРХОВНО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ
на СЪЗНАНИЕТО / РАЗБИРАНЕТО
е не само в космоса:
ТО е САМОТО ПРОСТРАНСТВО
ТО е навсякъде, без да е забележимо.
На нивото на атома – може да се каже, че ТО
е ПРОСТРАНСТВОТО в атома.
Поради това ТО е „в тишина и равновесие“ в
„пространството“ на всички елементи и „материя“.
ЕСТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е:
Чисто НАМЕРЕНИЕ - неподвижно и в равновесие.
Поради това Всемирното Съзнание е безкрайно, вечно, безгранично, неизчерпаемо
състояние на
МОГЪЩО НАМЕРЕНИЕ – първично, чисто, красиво.
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Това НАМЕРЕНИЕ иска да
ИЗРАЗИ Собственото си ЕСТЕСТВО.
НАМЕРЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВОТО НА ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ
е ВСЕОБХВАТНИТЕ ВОЛЯ и ЦЕЛ,
да са неразделно сплетени в „прегръдка“
Вселенската Воля е: да избликне и да съзидава.
Вселенската Цел е: да даде индивидуални форми на съзиданието, за да ги
съпреживява.
Във ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ, това на
НАМЕРЕНИЕТО на СЪЗНАНИЕТО / РАЗБИРАНЕТО
ВСЕЛЕНСКАТА ВОЛЯ е в състояние на взаимно сдържане – с ВСЕЛЕНСКАТА ЦЕЛ
и двете бидейки в идеално равновесие,
в ТИШИНАТА И НЕПОДВИЖНОСТTА.
ВСЕМИРНАТА ВОЛЯ е ВСЕМИРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ВСЕМИРНАТА ЦЕЛ е ВСЕМИРНА ЛЮБОВ
в равновесие – във взаимен контрол в цялата вселена.
От ТЯХ са приели формата си всички видими и невидими неща и човешките
импулси.
Вие не можете да вместите пълнотата на ВСЕМИРНАТА РЕАЛНОСТ в себе си, без
да се разпаднете от НЕЙНАТА експлозивна мощ и бихте се разтворили в
безформеното СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ.
ТО е толкова по-необятно от индивидуалната човешка същност, колкото
светлината и топлината на вашето слънце са в милиарди пъти по-силни от
светлинките на светулките, блещукащи в тъмнината.
................
Когато бях на земята, правих разлика между
„Вашия Отец на Небето“ и
„Вашия Отец във вас“.
Когато говорих за
„Вашия ОТЕЦ на небето“,
имах предвид:
ВСЕМИРНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.
Познавайки отношението на евреите към жените, описвах само този аспект на ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ.
Но на вас, които осъзнавате толкова добре равенството на половете, аз говоря днес за:
„СЪЗНАНИЕ НА БАЩА - МАЙКА“.
То живее в равновесие
във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ, където
„Съзнанието - Баща – е – Всемирна Интелигентност“
„Съзнанието - Майка – е – Всемирна Любов“.
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ИНСТРУМЕНТЪТ на „Съзнанието - Баща“, съзидателната енергия –
електричеството,
живее в състояние на взаимен контрол (или равновесие) с
ИНСТРУМЕНТИТЕ на „Съзнанието - Майка“, съзидателна енергия – магнетизма.
Тъй като инструментът на „БАЩАТА – МАЙКАТА“, електромагнетизмът, е в
равновесие във
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ
ТО никога няма да бъде открито от учените, независимо от начина, по който
изследват ВСЕЛЕНАТА.
ИМПУЛСЪТ: „ВОЛЯТА на Съзнанието на Бащата“ е ИНТЕЛИГЕНТНО ДЕЙСТВИЕ
– в равновесие с –
ИМПУЛСА: „ЦЕЛТА на Съзнанието на Майката“,
тоест ГРИЖАТА за ОЦЕЛЯВАНЕ
„СЪЗНАНИЕТО БАЩА – МАЙКА“
е мощна безлика СИЛА – и все пак ТО носи лични измерения за вас, дори преди да
започнете да търсите начини за контакт с НЕГО.
Развивайки се духовно, вие ще ГО почувствате – защото ТО е РЕАЛНОСТТА НА
БИТИЕО.
ТО е навсякъде и във всичко .
СЪЗНАНИЕТО - БАЩА е
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛЮБОВ, която дава интелигентна енергия и движеща сила на
съвкупността от комплексни форми – изразено като електричество.
ЦЕЛТА- МАЙКА е
ЛЮБЯЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, която дава цел и импулс за оцеляване на
индивидуализираните комплексни форми

− изразена като магнетизъм – привличане и отблъскване.
Това са ВСЕМИРНИТЕ ПЪРВИЧНИ ИМПУЛСИ на ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО
произлязло от
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ,
ИЗВОР НА вашето СЪЩЕСТВО – ИНТЕЛИГЕНТНОСТ и ЛЮБОВ.
СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ в РАВНОВЕСИЕ това е СЪСТОЯНИЕТО НА БИТИЕТО преди съзиданието.
Преминете сега във вътрешно състояние на равновесие на съзнанието. Усмирете мислите
си и обгърнете ума си с тишина. Вие сте във вътрешен контрол, вашият ум и емоции вече не са
разделени на действие и чувство. Вероятно ще почувствате как у вас се натрупва енергия, сила,
мир и доволство. Това, изразено във вас, в индивидуалната форма, е СЪСТОЯНИЕТО НА
БИТИЕТО, от което е произлязло съзиданието.
Обърнете внимание, че равновесието е невъзможно в мига, в който изникне мисълта.
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Искам да ОСЪЗНАЕТЕ, че ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ е ИЗМЕРЕНИЕ на
неоформени ИМПУЛСИ. То не съдържа чертежите на съзиданието. То е в състояние
на НЕДЕЛИМА ФОРМА.
Равновесието – обуздаването между противоположните ИМПУЛСИ – „да се движат“ и
„да останат свързани“ създава безкрайна спирала на автономна енергия. Тази
АВТОНОМНА ЕНЕРГИЯ, резултат на ВЗАИМНИЯ КОНТРОЛ, просто е отвъд
възможностите на човешкото въображение.
Както ви казах преди, ако индивидуалността можеше да проникне във ВСЕМИРНОТО
ИЗМЕРЕНИЕ на ВЗАИМНО КОНТРОЛИРАЩИТЕ СЕ ИМПУЛСИ на „Движение и
Свързване“ – индивидуалността щеше да се разтвори напълно и да се върне към равновесието на
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. Помислете върху невъобразимата необятност на Силата,
съдържаща се във ВЗАИМНИЯ КОНТРОЛ на ДВОЙНСТВЕНИТЕ ИМПУЛСИ във
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ.
По този начин стоят във взаимно обуздаване:
СЪЗНАНИЕ и РАЗБИРАНЕ
ВОЛЯ >>><<< ЦЕЛ
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ и ЛЮБОВ
комбинирани като
Интелигентна Любов и Любеща Интелигентност
Импулс на: Движение
и Привличане-Отблъскване
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО и МАГНЕТИЗЪМ
в равновесие.
Горното описва НЕОБЯТНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ преди ГОЛЕМИЯ
ВЗРИВ (Big-Bang на английски – б. пр.).
Знаете вече, че Процесът на Съзидание Баща-Майка и инструментите на
физическо съзидание са в състояние на равновесие във Всемирното Измерение. Но сега
това равновесие ще трябва да се взриви, за да доведе до
ИНДИВИДУАЛНАТА ФОРМА.
Знаете също, че Безкрайните Вечни ИМПУЛСИ се намират в състояние на взаимен
контрол и съдържат невъобразима енергийна интензивност. За сравнение – спрямо нея
атомната енергия, получена от деленето на атома, не е нищо повече от лек полъх, безкрайно
малко, незначително потрепване.
Искам да осмислите напълно всичко гореописано. Защото вашето разбиране на случилото
се в момента на Големия Взрив ви дава бегъл поглед върху това, какво се е случило в момента,
когато ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се разделя, за да сътвори индивидуалната форма.
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се РАЗЦЕПВА!
ВОЛЯ и ЦЕЛ
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА - Баща и ГРИЖОВНАТА ЛЮБОВ - Майка
се отделят, за да действат както независимо, така и съвместно.
Съответните им „инструменти” са
Електричество и Магнетизъм.

От взрива на РАВНОВЕСИЕТО се поражда
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ВЕЛИКОТО НАМЕРЕНИЕ НА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕТО.
„Всемирното Осъзнаване на БИТИЕТО" се превръща в
Импулс за индивидуално осъзнаване на „Аз”-ът. Той изисква себеизразяване.
ЖИВОТЪТ и „Аз”-ът са синоними в измерението на „материята”.
Те се превръщат в съзнанието на „материята”.
Какво е съзнанието на
ЖИВОТА?
То е: Интелигентност – Баща и
Любов-на Майката
Импулс на Движение
и
Импулс на Цел-грижа-оцеляване.
Изразено като Електричество
и
Изразено като Магнетизъм
в Материята.
Опитайте само да си въобразите взрива на СЪЗНАНИЕТО! на РАЗБИРАНЕТО!
За да ви помогна да си представите отчасти какво се е случило в момента на Големия
Взрив, спомнете си за малко, когато вие също сте почувствали взрив във вашето съзнание.
Това се случва, когато сте настроили цялото си „същество” към постигане на някаква много
важна цел.
Вие сте в състояние на развълнувано очакване, подготвяйки се да се впуснете в действие.
Но някакво тривиално обстоятелство или нечувствителен човек ви спират от реализирането на
„жадуваната” цел. Как ще се почувствате?
Концентрацията ви ще се наруши и вие ще експлодирате. Тук отново трябва да помоля
моя писар да посочи няколко примера, илюстриращи значението в човешки думи. Всъщност и
„най-малкото земно съзнание” е произлязло от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и е негов
образ и подобие.
Намирате се на летище, развълнувани и готови да полетите за дългоочаквана почивка в
чужбина. Пристигнали на гишето на вашето Пътническо бюро откривате, че за вас няма
документи или билети, нито данни за резервация на полета или хотела, макар че вече сте
платили за тях с кредитна карта. Как ще се почувствате?
Облечен по последна мода, вечеряте с важни клиенти и ви предстои да подпишете
голям договор за милиони. Сервитьорът изпуска 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?
От прилив на съчувствие отваряте портфейла си, за да дадете всички си монети на сакат,
подсмърчащ просяк, но мъжът се изправя, насила грабва портфейла ви и побягва сякаш е
спортист. Как ще се почувствате?
При всички тези ситуации сте били със силна съзнателна нагласа да предприемете
някакво действие. Главата ви щеше преспокойно да е заета с плануване на работата по
осъществяването на определената цел. Вашето намерение е съчетано с вашата цел –
следователно са в равновесие, но забележете, че щеше да се натрупва нарастващо напрежение на
очакване с приближаването към целта. Колкото по-голямо е напрежението, толкова по-голям е
взривът.
Вие всъщност щяхте да сте в същото състояние като
НАМЕРЕНИЕТО
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА - Баща в равновесие с ЦЕЛТА – Майка,
за да даде съществуване и форма на плана, който възнамерявахте да реализирате.
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След вашия взрив – представете си последвалия умствен и емоционален хаос,
неспособността да се разсъждава ясно под напора на породените мисли, всяка изискваща
изразяване – без нито една от тях да е разумна или логична.
Опитайте се да осъзнаете, че ВИЕ, в качеството ви на самостоятелна форма, сте
микрокосмоса в макрокосмоса. Вие сте колкото главата на една карфица, даваща израз
на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ. Вие сте в равновесие, когато медитирате с
дух, изпразнен от мисли. Вашето съзнание е активно, когато мислите и чувствате, планирате и
създавате.
Сравнете сега малкия взрив във вашето съзнание и взрива в „небесата” и ще добиете малка
представа за отприщения хаос. Той е едновременен и мигновен във ВСЕМИРНОТО
ИЗМЕРЕНИЕ, но представлява еони от време вътре в току-що създаденото разширение на
„материалното” измерение, все още в своето безформено състояние.
Много са тези от вас, които ще трябва изцяло да променят идеите си по отношение на
сътворението.
То започва като състояние на пълен хаос. ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ се разделят. Няма
чертежи, които да ръководят или контролират раждането на индивидуалността. ИМПУЛСИТЕ са
неподвижни, без „съзнателна форма” или посока. Това са ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМПУЛСИ да се
извършат определени различими импулсивни функции на СЪЗНАНИЕТО, но те не са
интелигентно насочени към конкретно движение или свързване от някаква висша Ръководна
Сила. Те са самостоятелни. Отделни и изгубени ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕ / РАЗБИРАНЕ,
способни да получат възприятие – но – във вътрешния хаос все още липсват други възприятия за
получаване, освен на „движение-дейност” на електричеството и на „привличане-отблъскване” на
магнетизма.
И този ХАОС НА СЪЗНАНИЕТО се проявява при сътворението като хаос на
частици.
В тази експлозия на хаоса от електрически частици обаче съществува доминиращо
осъзнаване на „Аз”-ът.
Без значение какъв е хаосът, „Аз”-ът се проявява чрез намерението „Баща” да се
движи, да поема контрол, да създава.
„Аз”-ът приема начална форма в положителния заряд на електрическата
енергия.
Той става доминираща „Аз”-сила като протон със своя сателит от отрицателен
електрически заряд – после се активира Целта на „Майката” - да свързва под
формата на положителен електрически заряд, срещащ се с отрицателен
електрически заряд.
Те се „харесват един с друг” – и се съединяват, както бихте казали за зрелите
мъжки и женски индивиди при еволюиралите живи същества.
„Майчинската” Цел на отблъскване се активира, когато има вероятност два
положителни или два отрицателни електрически заряда да се срещнат и да реагират
негативно. Тя се намесва и ги разделя – точно както нейния еволюирал женски
майчински еквивалент би разделил двама непослушни и буйни палавника, които са
готови да се впуснат в борба.
Това е била единствената форма на съзнание / разбиране в хаоса за много дълъг период –
времето нямащо никаква важност в царството на самата материя. Представата за Времето
придобива значение от момента на срещане, когато съзнанието въздейства на
електрическите заряди. Това води до привличане или отблъскване, последвано от
събития, които да се осъществят и цели, които да се изпълнят. Иначе времето е лишено
от смисъл.
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Сътворението е продукт на ПЪРВИЧНИ ИМПУЛСИ, които действат самостоятелно и в
съвкупност. Те оставят следи един върху друг, изпълнявайки вродените потребности, отпечатани
в съзнанието. В началото тези потребности са насочени да се увеличи и почувства
самоизразяването. То води след това до допълнително разделяне - за ново съединяване в
хармонията на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, което да възвърне усещането за вътрешна
сигурност и комфорт. От тази инстинктивна сила, търсеща обединената хармония на
съществуване, произтича мъжкият-женски инстинкт за повторно единение, за да се достигне
отново блаженството, погребано в съзнанието на душата.
Можете да направите аналогия между предишния абзац и навика на бащите да
отиват сутрин на работа и да се връщат вечер, с надеждата да намерят комфорта и
единението на семейството. Тук те си възвръщат силата да тръгнат отново на
следващата сутрин и да се срещнат с предизвикателствата на света.
По този начин процесът на сътворение
на ВСЕМИРНОТО СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ
се е осъществил, отнемайки милиарди години във времето.
След Големия Взрив, Съзидателния Процес Баща-Майка се разделя на две различни
енергии, които постоянно работят отделно и заедно, независими, но все пак взаимно обусловени
да действат съвместно. Техните черти или „естество” бяха индивидуални и функциите - различни.
Ето защо тяхната работна програма е била/е различна и все пак остава неделима.
Вече знаете за „естеството” на „Бащата” и естеството на „Майката” в равновесието
на Всемирното Измерение. Чрез процеса на медитация, би трябвало да го разберете напълно.
Накратко, „естеството” на „Бащата” е да бъде активен, съзидателен и да извършва
творческа работа.
То е също и „Аз”-ът на индивидуализираното съществуване. Всичко живо, от стършела до
хипопотама, има силно усещане за „Аз” и потребност да защитава това „Аз”.
„Естеството” на „Майката” е да дава форма на „плана” на електрическото съзнание,
започнат от „Интелигентността на Бащата”, свързвайки електрическите частици в едно цяло.
Съзнанието „Баща - Майка” – ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ – са едновременно в
равновесие и част от ЕСТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ. В процеса на създаване
на индивидуална форма, те извършват работа, отговаряща на ЕСТЕСТВОТО на
ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ, която е: Растеж – Осигуряване на Храна – Хранене –
Лекуване – Защита – Задоволяване на потребностите. Всичко това в рамките
на последователна система от Законност и Ред ......ОЦЕЛЯВАНЕ.
Енергиите на Съзнанието на „Бащата” и „Майката” са ИМПУЛСИ, които са
ограничени в рамките на ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ. Веднъж освободени от равновесие,
те с голяма мощ извършват дейността на съзидание. Освен това помислете върху размера на
тяхната съзидателна дейност по целия свят. Импулсите „Баща / Майка” дават подтик на всяко
ниво на съзиданието, от образуването на елементи, жива молекула и клетка - до величествения
мамут. Те функционират и в родителите, за да ги подтикнат инстинктивно към обединение, да
заченат, да износят и да отгледат своите малки.
Някои бащи се оттеглят след раждането на потомство, било то яйца, бозайници или хора.
Това са бащите, чието чувство за собствено „Аз” е по-голямо от техните вродени бащински
инстинкти.
Именно на това място трябва да осъзнаете напълно значението на понятието
ИМПУЛС.
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Може би смятате, че това изглежда твърде „мъглява” „форма на съзидание”. Но, ако
помислите известно време, ще осъзнаете накрая, че нито един човек или животно, или насекомо,
или растение дори, не предприема никаква дейност в материалното измерение без вътрешен
подтик на съзнанието. Това е то „импулс”. Да обърне лице към слънцето например, да бяга, да се
храни, да работи, да спи, да пазарува, да роди бебе. Винаги „импулсът” предшества действието,
дори то да е простото мигване на клепача.
Нещо повече, няма импулс, който да подтиква към дейност, която да не се ръководи от цел:
Растенията обръщат цветовете и листата си, за да поемат слънчевите лъчи и да израстат;
хората бягат, за да влязат във форма; хранят се, за да утолят глада; работят, за да си осигурят
препитание; спят, за да избягат от напрежението и да възстановят енергията си; пазаруват, за да
си купят храна – всичко е насочено към оцеляването и личния комфорт.
Следователно ИМПУЛСИТЕ са РЕАЛНОСТТА зад и в цялото съзидание.
Ако цялата материя се върнеше към началната си форма на електрически частици,
Вселенските Импулси ще останат непокътнати и в крайна сметка ще дадат форма на друго
съзидание. ИМПУЛСИТЕ са вечни. Но електрическите частици в живата „материя” са тук днес, а
утре ги няма. Душата, тя просъществува.
Вие мислите благодарение на електрически импулси в мозъка. Вие чувствате чрез
магнитни импулси във вашата нервна система. Тези импулси дават център и свързват
електрическите потоци в едно организирано цяло.
Без „магнитното привличане” във вашата система, вие щяхте само да се движите, без да
разбирате.
Сега е време да ви върна назад към преживяванията ми в пустинята, които са описани в
Писмо 1.
Спомнете си как отивах към река Йордан, за да бъда покръстен от Йоан. Тогава бях бунтар,
твърд противник на учението на евреите, които твърдяха, че Йехова наказва хората за техните
грехове.
Интуитивно чувствах, че това е грешна и жестока концепция и я отхвърлях.
След като ми бе показана Истината на съзиданието, не можех да разбера защо
Съвършеното Съзнание не създаде съвършени същества, сътворени по образа на своя
Създател, Интелигентната Любов.
Попитах Твореца – „Всемирното Съзнание” – защо човечеството търпи толкова много
болки и страдания.
Тогава ми бе показано много ясно, че всички преживявани от хората проблеми възникват
от една „централната точка” в самите хора (сега науката я нарича „его”).
Тя се проявява в „личността” като:
една АКТИВНАТА ПОТРЕБНОСТ да се защитава собственото аз от критика или
емоционална/физическа атака, както и сходната
АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да се отстраняват другите хора от пътя, за да се финишира
първи в надпреварата на живота.
АКТИВНАТА ПОТРЕБНОСТ да се осигури най-доброто за собственото аз, въпреки
съпротивата на останалите и сходната
АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да се запазят личните притежания, били те роднини,
приятели, материални блага или постижения, въпреки всяка съпротива.
Беше ми дадено да осъзная, че без тези ДВА фундаментални, вечни, неотклонни
„импулса на съзидателното битие” не би имало никакво съзидание.
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Това е тайната на сътворението, тайната на съществуването и на „отделните
създания”.
Работейки във видимия свят заедно, като екип, и поотделно, но неразделни, тези
двойнствени импулси обслужват създаването на субстанцията на „материята”,
самата тя произлязла от величественото „ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ”.
„Аз”-ът на ДЕЙСТВИЕТО е един импулс на съзиданието.
Този импулс на действието е всемирен и произтича само от един източник.
„Действието” е движение в СЪЗНАНИЕТО и СЪЗНАНИЕ в движението.
Другият съзидателен импулс притежава (образно казано) две лица, които гледат в
различни посоки. Това са
СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ
Дърпа към >>>>>>>> собственото аз<<<<<<<< Отблъсква настрани
иначе казано
ПРИВЛИЧАНЕ и ОТБЛЪСКВАНЕ
Привлича >>>>>>>към СОБСТВЕНОТО АЗ от <<<<<<< Отблъсква
в рамките на СЪЗНАНИЕТО.
Това са ЕДИНСТВЕНИТЕ средства за създаване на земното съществуване.
Цялата вселена е проявление на „Съзидателната Сила”, която действа в тези
Двойнствени Импулси на ФИЗИЧЕСКОТО БИТИЕ – създавайки „материята” и
индивидуалната форма.
Това е една от фундаменталните „тайни” на вселената.
Видях, че „ядрото” на „Личността” или „егото”, както се нарича сега, е създадено да бъде
„ПАЗИТЕЛ на ЛИЧНОСТТА”
и че то е непреодолимо заложено в магнитния импулс, за да се гарантира
ИНТИМНОСТ и ОЦЕЛЯВАНЕ.
За защита на индивидуалното „Аз”
са използвани двете лица на втория Импулс на Битието,
СВЪРЗВАНЕ – ОТХВЪРЛЯНЕ, за да се гарантира индивидуалността.
Лицето на СВЪРЗВАНЕТО влече, притегля, привлича, изисква, дърпа, възприема,
захваща, стиска, закрепя се за хората и притежанията, за които копнее. Този ИМПУЛС създава
илюзията за сигурност с членуването в група или с притежанието на някаква собственост. Той е
„инструментът” на „СЪЗНАНИЕТО - МАЙКА”, вдъхновяващ създаването на семейства,
общности и нации. Той може да произведе красотата, радостта, хармонията и любовта. Той може
и да съсипе животи и разрушава общности, когато се ръководи от „Егото”.
Лицето на ОТХВЪРЛЯНЕТО не приема, отблъсква, отмята, избягва всичко, което не
желае - хора, животни, притежания. По този начин ИМПУЛСЪТ на ОТБЛЪСКВАНЕТО
създава илюзия за уединеност и сигурност.
Това е ИМПУЛСЪТ, който всява раздор в семейства, връзки, общности и нации. Той
спасява живот, гарантира защита и лично пространство, но се превръща в разрушителна сила,
когато се ръководи от „Егото”.
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Без тези ДВОЙНСТВЕНИ ИМПУЛСИ НА БИТИЕТО всички неща щяха да са останали
завинаги слети едно с друго в безвремието на „ВСЕМИРНАТА СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА,
безкрайна и в равновесие”.
Без тези ДВОЙНСТВЕНИ ИМПУЛСИ няма да съществува взаимодействието на
„даване и взимане” и „бутане и дърпане”. А те са необходими за създаването на милионите
лични преживявания, от които черпи и се развива „личността”.
Следователно всички живи същества и човечеството като цяло изпитват проблемите,
свързани с „личността” и „егоцентризма”. Това винаги е бил неотменим, неизбежен факт на
съзиданието. Всяко друго обяснение е чист мит.
Видях, че това, което хората наричат „ГРЯХ” е директен резултат от взаимодействието на
импулсите на Свързване-Отхвърляне в човешката природа.
Импулсите на Свързване-Отхвърляне съставят емоционалната и умствена маска,
носена от всички сътворени самостоятелни същества, включително птици и животни. Виждате
работата на тези импулси в цялата природа – дори в света на растенията.
Импулсите на Свързване-Отхвърляне ръководят от самото начало ориентираното
към оцеляване поведение на всички същества в сътвореното.
Няма как да се избегнат Импулсите на Свързване-Отхвърляне.
Тези Двойнствени Импулси са ефимерен източник на целия „светски”
комфорт, удоволствие, „щастие”, но също и източник на всички болести, нещастия и
лишения в света.
Въпреки това ЖИВОТЪТ се добавя към тях.
Той е преодоляващ границите, лежащ в основата и даващ тълкувание на всичко.
Той, ЖИВОТЪТ, е роден от ЕКСПЛОЗИЯТА НА ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ,
самата основа и източник на земното съзнание.
Също така, както е съзидателно Съзнанието „Баща-Майка”,
така е съзидателно и МИСЛЕНЕТО на човека,
защото човешките „мисли и чувства” са едновременно упражняване и обединение на
двойнствените инструменти на Съзнанието „Баща-Майка”.
Ето защо тези Импулси на Свързване - Отхвърляне в отделната личност също стават
високосъзидателни, тъй като определят
– и материализират –
„формите на съзнанието” на „желаните неща” и „отхвърлените неща”.
Това е втората фундаментална „тайна” на вселената.
Видях, че „ГРЯХ“ е изкуствена концепция, целенасочено създадена от хората, за да
опишат всяка човешка дейност, причиняваща страдание на другите.
Неизбежно е всички човешки същества в даден момент да причинят на други човешки
същества някаква форма на злина или страдание. Това е резултат от естествената и вродена черта
да „сграбчват“ от другите хора или да ги изблъскват грубо, за да получат каквото искат от живота.
Тази човешка склонност да се нараняват другите по никакъв начин не е „оскърбление“ на
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ (Господ), противно на това, което се твърди от еврейската и
„християнска“ религия.
Само човечеството разбира значението на думата „грях“, тъй като само човечеството и
всяко „творение подчинено на хората“ някога ще познаят болката, лишенията и нещастието,
причинени от двата фундаментални ИМПУЛСА на ИНДИВИДУАНОСТТА – СвързванеОтхвърляне, действащи в човешката „личност“.
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Вроденият импулс на човека да защитава своята индивидуалност го кара да
налага правила и закони в човешкото общество. „Всемирната Съзидателна Сила“ –
ЛЮБОВТА – няма нищо общо с налагането на забрани, ограничения, закони и
човешки присъди.
Видях също и че „Съзидателната сила Баща–Майка“ – ЖИВОТЪТ –
непрекъснато протичаше през цялата вселена: в моя интелект животът си служеше с
двойствените импулси на мисълта и чувството.
Следователно всяка достатъчно силна „несъвършена мисъл и чувство“ могат да
нарушат и променят „модела на СЪЗНАНИЕТО“ на сътворените неща.
Обратно:
Моята „мисъл“, когато е напълно пречистена от двойствените импулси на
„егото“ – и напълно отворена за
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА / ЛЮБОВТА на
„Съзидателната сила Баща – Майка“ ще доведе обратно до състояние на
„ИДЕАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛЮБОВ“.
Следователно едно несъвършено състояние, създадено в резултат на
„несъвършена“ мисъл може да бъде възстановено в състояние на „интегритет“
като се променят нагласите и мислите на егото в такива на БЕЗУСЛОВНА
ЛЮБОВ.
Умът ми беше „инструмент“ на целия съзидателен процес, водещ начало от
ВСЕМИРНОТО.
Сега, след като знаех, че това е така – знаех го духовно, умствено, емоционално,
осъзнах, че мога и трябва да предприема стъпки за преодоляване на ДВОЙНСТВЕНИТЕ
ИМПУЛСИ на ЕГОТО, които преди това управляваха ума ми, за да позволя на
БОЖЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ да проникне свободно в моите мозък и дух.
Моето ограничено от човешката природа Его се бореше ожесточено с моето „Съзнание
Баща–Майка“ по време на изключително силните изкушения, които преживях в края на моето
просветление в пустинята. Сатаната нямаше нищо общо с битката, която се разрази в
съзнанието ми.
Битката се водеше между
ДВОЙНСТВЕНИТЕ ИМПУЛСИ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА – Свързване – Отхвърляне
и БОЖЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, която ми СЕ представи като
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛЮБОВ – ЖИВОТ
надхвърляща ме и все пак вътре в мен.
Тя щеше постепенно да превземе моята индивидуалност дори в още по-голяма степен, ако
постоянно медитирах и пречиствах съзнанието си от егоистичните импулси.
Ето описанието на могъщото знание, с което се завърнах в Назарет.
И така, времето на физическо възстановяване, прекарано при майка ми, която ми възвърна
здравето, беше и време на молитва и медитация. От тях почерпих вдъхновение и сила за
съзнателен и съвестен живот съгласно ЕСТЕСТВОТО на БОЖЕСТВЕНАТА или
ВСЕМИРНАТА РЕАЛНОСТ.
Както знаете, ЕСТЕСТВОТО на БОЖЕСТВЕНАТА или „ВСЕМИРНАТА РЕАЛНОСТ“
е ЖИВОТЪТ.
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Когато ТОЙ е активен в съзиданието (или може също да кажем - в „индивидуалността“ на
съзиданието), ТОЙ кара да расте, храни, осигурява храна, възстановява, лекува,
защитава, гарантира оцеляване, задоволява потребностите на всичко създадено –
всичко в система на идеална хармония, сътрудничество и на законност и ред. Това е
„естеството“ на ЖИВОТА. Цялата негова дейност в съзиданието се изпълнява
съгласно ВСЕМИРНОТО ЕСТЕСТВО – което иска най-висшето добро за всяко живо
същество.
Разберете смисъла на тези думи и ще разберете защо се върнах от пустинята преобразен.
Човек, изпълнен с радост, с ново разбиране за красотата на света, усещане за абсолютна увереност
и ЗНАЕЙКИ, че е възможно да се контролира видимостта на „материята“. Представете си моето
собствено въодушевление, че сега можех да предложа на евреите чудесната новина, че „Царството
Небесно“ е в тях. Те можеха да го „открият“ с моя помощ и техният живот да се промени завинаги.
Сега ви оставям. Същото това знание, съчетано с молитви и пълно разбиране, може да
промени хода на вашия живот.
Четете и съзнанието ви ще се извиси. Търсете вдъхновение и то ще дойде при вас.
Копнея да разберете това Писмо, да се вдъхновите за промяна, да израстете духовно и да
реализирате вашите цели. Отпуснете се в моята СВЕТЛИНА. Докато четете, обмисляте,
медитирате и се молите, докато се развивате в това Божествено Знание, моето ХРИСТОВО
СЪЗНАНИЕ ще ви привлича и ще става все по-достъпно за вас.
Нека сега ви обгърнат моите любов и вяра във вашата растяща мъдрост.
********

