ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА
ПИСМО 6
Тези Писма представят знанието, за което хората копнеят от много векове насам,
но без да могат до сега да го получат, тъй като светското научно познание не бе
достатъчно да им позволи да разберат. Случи се така, че когато живях в Палестина с
името и личността на "Исус", аз отново и отново обяснявах по различни начини
ИСТИНАТА НА ВСЕМИРНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. Но в онази епоха никой не я разбра.
Разберете ме добре: НЕ идвам при вас днес, за да ви донеса нова религия, по-добър
морален кодекс или нов „Бог”, на когото да се кланяте. Нито да проповядвам „позитивно мислене”
като вашите метафизици. Породеното от човешката природа „позитивно мислене”, привличащо
към вас човешките ви потребности и желания както и начините да осъществите амбициите си, то
само засилва егото ви.
Всички благословени неща ще се проявят изобилно във вас и живота ви, докато и когато
осъзнаете, че: цялата вселена е трансцедентално ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ. ТО става видимо,
когато приема материална форма чрез работата на егото.
Вашата истинска цел при духовното ви пътешествие е да се освободите от оковите на егото
и да осъществите още по-чист контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Вашето крайно
предначертание е да признаете НЕГОВАТА вездесъщност, едновременно в себе си и
чрез всекидневните си занимания.
Вашата най-висша духовна цел е да достигнете до онзи духовно извисен
момент, когато най-после осъзнавате, че вашият човешки ум и неговите желания са
повече от ограничени. Поради това те никога не могат да ви донесат щастието и
удовлетворението, които ще почувствате, когато се отърсите от себе си и стигнете до
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. За да преживеете това, търсете ЕДИНСТВЕНО
Висшия Път, Плодотворния Живот и истинската духовна ЦЕЛ, които само вие може
да постигнете във вашата земна форма.
За да достигнете до тази точка на осъзнаване, имам намерение да се спра подробно върху
произхода и функцията на ЕГОТО. Това ще ви бъде ценна помощ.
Докато размишлявам върху вашия съвременен свят, виждам измерение, което
в момента се контролира от СИЛАТА НА ЕГОТО.
Всяка злина ВЪВ ВАШЕТО НАСТОЯЩО УПАДЪЧНО ОБЩЕСТВО, във вашите
огромни коравосърдечни градове, произтича от Силата на Егото. То е източникът на
всяко нечестиво, лъжливо, покварено действие, което в момента се извършва на
вашата планета. То контролира медиите, вашата телевизия, вашите семейства и
нации. То е причина за войни по цялото земно кълбо. То създава нечистите миазми
на породените от низкото съзнание енергии, възприемани от Висшите Духовни
Същества, но прекалено ужасяващи за наблюдение.
Дали вашето съзнание в момента е проникнато от любовта към вещите и
неумението да поделяте с другите? Измисляте ли начини и средства да станете богати
за сметка на другите, крадете ли, не вършите ли съвестно работата си или предлагате
некачествен продукт срещу пари? Упражнявате ли тормоз или недоволствате,
критикувате, саркастични сте, осъждате, отхвърляте, очерняте, участвате във вражди,
не проявявате търпимост, мразите, завиждате, агресивни сте, имате склонност към
насилие, мародерствате, занимавате се с манипулиране, с нечестни и подли постъпки,
оскърбявате – вие сте подвластни на егото. Под този контрол ще ви е трудно да
преминете през миазмите на его-съзнанието, за да успеете да видите Реалността.
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По тази причина се явявам чрез тези Писма, за да ви помогна да разберете точно какво ви
дърпа назад в настоящото ви състояние, сред ужасът, който бе невъобразим за човешкия ум преди
век.
Сега да навлезем по-обстойно в
ЕГОТО.
В МОМЕНТА НА ВАШЕТО ЗАЧЕВАНЕ, по време на сношението, съзнанието на вашия
баща се издига по продължение на гръбначния стълб до връхната област на главата.
Натрупващото се напрежение води към кулминацията и съзнанието на вашия баща за кратко се
докосва до БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Достига се до точка на кипене, до малък взрив,
който той е почувствал като оргазъм. В последствие на това, чрез впръскване
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ
се влива в неговото семе,
за да даде живот на яйцеклетката на майката.
Моментът на единение с жената и взривът на напрежение в мъжа в момента на
оргазъм пресъздава времето на Големия Взрив. ЕДИНСТВОТО на „Съзнанието БащаМайка” експлодира в отделни енергии и първите електрически частици и случайна
„материя” придобиват форма. „Съзнанието - Баща” осигурява енергията на
„действието и тласъка”, а „Съзнанието - Майка” осигурява „свързването”, за да се
даде форма и съдържание на електрическите частици.
Това са ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, които дават живот и форма на мъжа и
жената.
Искам да разберете, че съзиданието не е сътворение на „материя”, сдобита със
съзнание.
Съзиданието е видимата форма на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ. Те са привлечени и
свързани в индивидуални форми и същества, всички изразяващи различни аспекти и
комбинации на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ по безброй начини. Поради това ПЪРВИЧНИТЕ
ИМПУЛСИ са Реалността, която вашето зрение, слух, обоняние, допир ви казват, че са
твърда „материя”. Но в действителност това са ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕТО добили
индивидуалност, за да бъдат преживявани, разбирани на интелектуално ниво и да са оценявани
емоционално.
В момента на зачеване, когато семето се съединява с яйцеклетката и се реализира
оплождането, мъжките хромозоми на съзнанието се свързват с женските хромозоми на
съзнанието. Това е физическо единение на съзнанието на семето на бащата и съзнанието
на яйцеклетката на майката, задвижвани от Божественото. По този начин мъжките и женски
хромозоми на съзнанието носят отпечатъка на генетичното ДНК от двамата родители. Моментът
на физическо единение на семето и яйцеклетката се осъществява на две нива на съзидание.
Впръсканото БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ става вашата ДУША, въплътена в
единението на човешкото съзнание на семето и яйцеклетката. Създадено е физическото
същество. То се захранва от „Жизненото Съзнание Баща-Майка”, което контролира
действието и свързването на съзнателните клетки, водещи до постепенен растеж и развитие
на вашето физическо тяло. Тялото всъщност е съзнание, направено видимо на всяко ниво от
вашето същество – и нищо повече.
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Вашата душа остава като непокътнат „пламък” (това е метафора) на „ЖИВОТА БащаМайка”, дълбоко вплетена във физическите импулси на:
ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ,
Които формират вашата земна личност и характер.
Вградени в рамките на трансцеденталните ЖИЗНЕНИ ИМПУЛСИ на „Божественото
Съзнание Баща-Майка”, тези импулси на съзнанието сега превземат процеса на физическо
създаване на съзнанието. Те стават движещата сила зад характера. Действието и Свързването си
взаимодействат, за да изградят съзнателна клетка след съзнателна клетка съгласно
характеристиките на съзнанието, които се съдържат в ДНК молекулите. И характерът, и тялото са
продукти на тези човешки импулси на „Дейност – Свързване и Отблъскване“. ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ остава завинаги в равновесие в пространството и е следователно неоткриваемо.
Но в същото това пространство, първичните импулси на „Действие – Свързване и Отхвърляне“
работят заедно в честотите на вибрации на видимото измерение, като се проявяват пред
вашите сетива под формата на електромагнетизъм.
И ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, и вашата душа остават непокътнати в тишината и покоя
на равновесието в пространството. Но земното съзнание сътворява в пространството, времето и
различните честоти на вибрация на материализиралото се съзнание.
Поради това вие приемате жива форма и продължавате да съществувате в две измерения.
Едното измерение е Невидимо, то е БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Другото, видимото
измерение, е всичко, което живите човешки същества могат да усетят или разберат, докато
духовното развитие на даден човек не извиси честотите на вибрация на човешкото съзнание в
духовната план и един проблясък на разбиране не озари това земно съзнание. Докато тече
процесът на постепенно просветление, възвисеното човешко съзнание започва да работи
съзнателно едновременно в Невидимото и видимото измерение.
Колкото са по-високи честотите на вибрация на индивидуалното съзнание, толкова поизвисени и по-идеални са формите, създадени от ума. Колкото са по-ниски честотите на
вибрация, толкова по-изолирани от Всемирната Идеална Любов са формите създадени в
индивидуалния ум, изцяло подвластен на егото.
ЕГОТО поема контрол над развиващия се плод от момента на съединение на семето и
яйцеклетката. Новото малко създание става „Аз“, чувствайки незабавно удовлетворение и
неудовлетворение в утробата, в зависимост от неговото усещане за комфорт или дискомфорт и
какво се случва с майката.
Когато се раждате, инстинктите за оцеляване, върху които се отпечатва дълбокото
първично познание на „сътворено същество“, са отпечатани във всяка жива клетка на тялото. Те
ви карат да дишате и да осъзнаете емоционалната празнина и отнемането при отделяне от
комфорта на обгръщащата утроба, което след това усещате като физическа празнота и потребност
от физическа храна.
Така се ражда плача на вашето его.
Вие плачете и майка ви ви дава храна, която е дълбоко засищаща – едновременно
физически и емоционално. Когато потребностите ви са напълно задоволени, отново се връщате в
състояние на равновесие в съня.
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Когато се събудите, излизайки от равновесието, вие изпитвате усещане за несигурност
(равновесието вече се дели на умствено и емоционално осъзнаване). Спомняте си, че майката и
кърмата удовлетворяват мъчителната несигурност и заплаквате отново. Потребностите ви се
задоволяват.
Ето така са се развили импулсите на егото ви.
Понякога плачете, но родителите ви решават, че все още не е време за хранене и ви оставят
да поплачете още малко. Това изгражда разбирането, че потребностите не винаги се
удовлетворяват незабавно, затова се налага да се адаптирате. Вие или избирате гнева и започвате
да плачете по-силно, или приемате ситуацията. Изборът на реакция зависи от характеристиките
на „импулсите на егото“, отпечатани върху вашето съзнание при раждане.
Нито една форма, чрез която егото се проявява, не може да се заклеймява или осъжда. Те
са естествен резултат от Съзидателния Фактор на Егото, което осигурява
ИНДИВИДУАЛНОСТ. Както обясних в Писмо 5, ЕГОТО е:
ПАЗИТЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА
Ако нямахте този вграден импулс да „плачете“ за това, което ви е необходимо, за да сте
щастливи и да отхвърляте това, което ви прави тъжни, вие щяхте да сте в забравата на Нищото.
Ако не бягахте, когато сте изправени пред опасност или не молехте за помощ, щяхте да
умрете.
Ако не плачехте („изисквахте“ храна) когато се родите, щяхте да гладувате.
Ако не приемахте радушно майчиното мляко, изразявайки доволство и сгушвайки се на
гръдта й, никога нямаше да развиете близка грижовна връзка с нея.
Без ПОДТИКА НА ЕГОТО нямаше да има съзидание, индивидуалност, нямаше да
съществуват удовлетворяването на потребностите, топлината на отклика и човешката любов.
Без ПОДТИКА НА ЕГОТО нямаше да има самозащита, самосъхранение, оцеляване.
Въпреки това върху ПОДТИКЪТ НА ЕГОТО – най-вече „Аз-ът“ на личността, се
отпечатва само потребността от ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ НУЖДИ и
ОЦЕЛЯВАНЕ.
В детството „Аз-ът“ на егото се управлява от нещата, които харесвате и не харесвате, от
желанията и отхвърлянето на това, което не желаете и от навиците, формирани чрез
непрекъснато повторение на чувствата. Възникват лошите привички под формата на
неприемливи реакции на егото към личните преживявания и околната среда. Те на свой ред се
отпечатват в несъзнателната (или подсъзнателна) част на ума и остават скрити. Въпреки това те се
проявяват в повтаряеми поведенчески модели, когато „паметта“ за предишни обстоятелства и
режими на поведение ги изкара несъзнателно на преден план.
Подсъзнателната и съзнателна част на ума започват да работят заедно, за да формират
характера. Голяма част от поведението става „предпоставено поведение“ и то се пречупва много
трудно. Когато лицето е несъзнателно програмирано със силни егоцентрични навици на мислене
и поведение и му е трудно да живее в хармония с останалите, това лице отива при психолог, за да
потърси помощ за разкриване на сложните корени на умствените и емоционални проблеми.
Докато не разберете напълно моята Истина за Съществуването и животворните
принципи не станат последователно използван наръчник за навиците на мислене и реакцията
към преживяното, ще продължавате да изпитвате болката и страданията, които произтичат от
невежото отдаване на подтиците на егото.
Църквата описва това човешко затруднение като „изкушение на Сатаната“. Това не е така.
Става дума за естествен процес, предизвикан от неконтролираните реакции към живота,
подхранвани от Подтиците на Егото, чиято единствена цел е да се постигне лично
щастие и доволство, задоволяване на потребностите – или – самостоятелност,
независимост, сигурност, мир … всички те насочени към ОЦЕЛЯВАНЕТО.
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Разберете добре, че няма нищо лошо в егото. То е необходим инструмент на
съзиданието. Самата личност поражда дисбаланс в живота, като позволява на егото да
контролира изцяло характера, без мисъл или съпричастност към другите хора.
Това също не бива да се осъжда или критикува, тъй като ръководеното от егото лице не
познава други начини да мисли или функционира в земното измерение.
Детето не знае нищо за самоконтрола освен онова, на което са го научили родителите и
учителите.
Затова грешките, които то прави, реагирайки на живота и неговите приливи и отливи,
могат само да се приемат добронамерено от родители и учители, тъй като детето не разбира какво
го ръководи.
Ако иска нещо – то го ИСКА незабавно и се учудва защо не може да го има. В
ума му няма нищо друго, освен това. То вижда нещо и го харесва – иска го.
Жестоко е да кажете грубо на детето „Не, не може да получиш това". Цялото му същество
ще е обидено и наранено. От най-ранна възраст трябва да започне процес на обучение чрез логика
и успокоение, утвърждаващи правото на детето да се чувства сигурно в своята среда. Развивайте
усещането му за сигурност, като му обяснявате правилния начин да изразява
желанията си. ЛЮБОВТА, а не раздразнението и гнева, трябва да диктуват думите, с
които казвате на детето защо не може да получи нещо, което желае. Детето ще чуе
поднесеното му с любов обяснение. Когато обяснението е дадено гневно, то събужда найдълбоките стимули на егото и започва да приема форма на негодувание – явно, скрито или като
усещане за дълбоко вкоренено чувство на неудовлетвореност, което помрачава егото,
намалявайки естественото усещане за вътрешна значимост на детето. Усещането за лична
значимост е нужно на детето и то не трябва да се потиска или унищожава.
Това изисква родителите или учителите да посочат много ясно, че другите хора също имат
своите потребности, свои права върху притежаваните от тях вещи, свое желание за мир и
доволство. Никой, нито дете, нито възрастен, няма право да разстройва друг човек, за да получи
лично удовлетворение!
Ако друго дете го удари и разплаче, то е естествено егото да го тласка да отвърне. Детето е
програмирано да се защитава.
Това налага родителите и учителите да обяснят, че „разплатата”, отмъщението при
конфликт, единствено нагнетяват, водят до по-голяма болка за всяко дете и по тази причина
„разплатата” е напълно безпредметна.
По-добре е да се УСМИХНЕТЕ и да отминете. И вместо да позволявате на раздразнението
и умствената болка да продължат, за предпочитане е да отнесете проблема с молитва към
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и да помолите болката да бъде отстранена от съзнанието и да
търсите начини за помирение.
Детето трябва също да се приучи да разбира, че то и другото дете са равноправни, родени
от Божествения Момент. Ако детето е духовно възприемчиво и може да превърне в навик
процеса на признаване на неговото духовно родство с другите деца и всички живи същества, както
и че „правата на другите са равнопоставени с неговите права”, ще му бъде даден най-големия
възможен духовен дар. По този начин егото отслабва от практическото ежедневно прилагане на
вдъхновяващата любов, като същевременно „Аз”-ът на детето остава силен и самоуверен.
Детето трябва да се приучи на ползите от смеха, които ще опиша и обясня в някое
следващо Писмо.
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Следователно е абсолютно необходимо умело и задълбочено учение, което да тласне
детето по пътя на зачитането на правата на останалите хора - РАВНИ С НЕГОВИТЕ
СОБСТВЕНИ ПРАВА.
Този духовен закон трябва да доминира у дома и в класната стая.
Всеки друг закон, по който се оценяват обстоятелствата, е грешен и небалансиран.
Най-доброто обучение разчита не на волята на учителя (на максимата „защото аз казвам
така”), а на систематичното насочване при всяко обстоятелство към „братската любов” и равните
права на другите.
Същевременно не втълпявайте на детето „саможертвата”, тъй като този вид грижа трябва
да е доброволна и породена единствено от духовните възприятия и целите на
индивида.
Саможертвата се поражда от духовното просветление, от по-извисения път, който да бъде
следван, от отрицанието на малкото собствено аз, за да се премахнат преградите на егото, които
пречат на хармонията с всемирността на Божественото Съзнание. Истинската просветлена
Саможертва извежда духовното съзнание към висините на радостта. Няма абсолютно никакво
усещане за загуба.
Ще ви опиша по-лесно какво са душата и егото, ако съберете ръцете си, като пръстите и
китката на едната ръка се опират съответно в пръстите и китката на другата, оставяйки свободно
пространство между дланите.
Вашите ръце символизират „черупката на човешкото съзнание” на индивида – егото.
ПРОСТРАНСТВОТО между дланите дава добра представа за ДУШАТА, родена от
„Живота, Съзнанието Баща – Майка” в момента на зачеване. Макар на вас да ви изглежда
като „празнота”, пространството всъщност е плод на ВСЕОБХВАТНОСТТА и ЦЕЛОСТТА на
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. От него са взели формата си всички сътворени неща. Вашите
ръце с пространството между тях символизират „Аз”-ът.
Дясната и лява ръка символизират двете мощни сили на магнитното его. Те представляват
силите на „свързване – отхвърляне”. Едновременно с това те са доста точен физически образ на
физичните енергии, познати на науката като магнетизъм – тези на „Свързване и Отхвърляне”.
Наклонете дясната ръка назад от другата, сгънете пръстите във формата на кука и си
представете как я използвате, за да „получите това, което искате от живота”. Тя символизира и
възприеманото от вашето човешко съзнание като „сграбчване” от живота.
Направете това упражнение и осъзнайте напълно, че дясната ви ръка символизира
магнитното придърпване, свързването, привличането, притеглянето, очевидни в цялата природа.
Тя е източникът на цялото „искане” и „желание”. Тя е магнитният импулс, който винаги е
насочен към получаване на потребното или силно желаното и доставящо удоволствие в живота.
Този магнитен импулс е „духовно предназначен” да бъде ориентиран към градивни цели.
Придобиване, задържане, изграждане, постигане.
Ако нямаше други хора или живи същества в света, магнитният импулс би могъл да се
разгърне напълно в личността, без да се причинява вреда.
Но, когато трябва да се вземат предвид „другите хора”, живи същества или близките и
притежанията на тези други хора, неконтролираният „магнитен импулс да се привлича,
притегля, свързва, задържа, притежава” се превръща в заболяване на личността, ако не е
равномерно балансиран с потребностите на всички други живи същества.
Върнете ръката си в първоначалната й позиция – събрана с лявата.
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Сега свийте пръстите на лявата ръка в юмрук и си представете, че тя символизира
„магнитния импулс” да се отблъсква, оттласква, удря. Тя приема отбранителна позиция при
непозволен набег върху собствеността или притежанията, както и при атака срещу характера,
семейството или работата. Лявата ръка символизира „магнитния импулс на отхвърлянето”,
чието „духовно предназначение” е да гарантира вашата неприкосновеност и да съхранява
живота ви. Той е легитимно оръжие, когато физическото или емоционално оцеляване са
изложени на риск. Но помнете, че всяко ваше действие оставя в съзнанието електромагнитен
свързващ/отблъскващ отпечатък, който рикошира и в крайна сметка приема външната форма на
сходна атака обратно върху собственото ви аз.
Неприятната случка може да е критика от родител, учител, работодател, а думите на
самозащита, които изскачат от ума и устата са думи на егото, предназначени изцяло за
самозащита, изразяващи магнитният фактор на отблъскване и отхвърляне. И както
нападателните думи на вашето его се разпалват до гневна реч, така и егото на вашите критици е
застрашено по сходен начин и също се надига в тях като думи на самозащита, насочени към вас.
Започналото като отговорно действие на възрастен, който „посочва дадена грешка и по-добър
начин да се правят нещата”, често се приема незабавно за лично нападение от втораченото в
себе си чувствително его. Това, което е трябвало да бъде момент на израстване, се превръща
във време на конфликт, гняв, а вероятно и сълзи, постоянно негодуване и взаимна враждебност.
В такива неочаквани и ненужни случаи в ума се поражда конфликт, изразен с думи
(понякога дори с действия) и се разширява под формата на неприязън и омраза.
Спомнете си, че всяка активност на ума (мислите, емоционалните реакции на привличане
и отблъскване) е съзидателна енергия на съзнанието. Тази съзнателна енергия не само
създава неприятни понякога рикоширащи форми, но и влияе на характера и дори засяга
взаимоотношенията ви като цяло, както и средата около вас. Тя може да намали жизнеността на
тялото, водейки директно към усещане за физическо неразположение, вирусна инфекция или
дълготрайно заболяване.
По-извисеният път при нападение от някакъв вид, пътят, които има единствено градивни
последствия, това е да помните, че можете незабавно да се опрете на БОЖЕСТВЕНОТО
СЪЗНАНИЕ. От него ще почерпите незабавна защита във всяка ситуация. Но това е възможно
единствено, ако успеете да преминете отвъд „магнитния подтик на егото към съпротива” с
абсолютната убеденост, че БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ изпълнява всяка ваша потребност.
Сега върнете лявата ръка в първоначалната й позиция до дясната.
Осъзнайте, че по време на това упражнение, ПРОСТРАНСТВОТО между ръцете ви е
останало ПРОСТРАНСТВО.
То не е участвало в нито едно действие на ръцете. Така се получава и с вашата ДУША,
докато егото ви работи упорито, секунда след секунда, винаги в готовност да изпълнява вашите
потребности и да ви защитава от неприятности. БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ на вашата
ДУША остава скрито, макар и да е винаги във вас.
Когато бях на земята говорих на хората за „Царството Небесно”. Казах, че то е във вас. И то
действително е. То е вашата душа. То е раят на равновесието на БОЖЕСТВЕНОТО
СЪЗНАНИЕ, което ви е дало битието на бъдещ мъж или жена.
Копнея силно да успея да запечатам в умовете ви по-обстойно виждане върху вашия
ИЗВОР НА БИТИЕ, за да ви позволя да разберете малко по-ясно вашия произход - това, от
което сте произлезли.
Трябва също да разберете, че винаги, когато описвам ОНОВА, КОЕТО Е ИСТИНСКИ
НЕПОЗНАВАЕМО, самият аз стоя в най-висшите, безгранични честоти на вибрация, на самия
край на ВЕЛИКОТО ВСЕМИРНО РАВНОВЕСИЕ, от което всички същества черпят битие и
форма.

ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА

8

Писмо 6

Ако говоря за планина, в съзнанието ви ще изникне картина, но вие няма да познаете
необятността на нейната структура, здравината на скалите й, нейните долове, върхове и пещери,
снегът, който я покрива през всички сезони, водопадите, които оформят езера, когато се топят
ледниците. За да добиете бегла представа за величието на планината, трябва да се впусна в
подробно описание на всяко нейно кътче и пролом. Дори след най-детайлните устни обяснения
вие ще разполагате само с мисловни картини, на които да се осланяте. Вие все още няма да
ПОЗНАВАТЕ планината.
Ако говоря за ураган, мога да извикам в ума ви дървета, които се накланят към земята,
огънати от силните ветрове, рушещи се стени, счупени греди, летящи тухли и покриви, счупени
прозорци, трясъкът на падаща зидария. Но няма как да познаете ужаса, който той предизвиква в
сърцата на хората, които са изложени на него, докато не го преживеете сами. Така се получава и
когато се опитвам да ви обясня „ОНОВА”, КОЕТО Е ДАЛО БИТИЕ НА ЦЯЛОТО
СЪЗИДАНИЕ. Вие можете да правите догадки, но не и да ПОЗНАВАТЕ.
Само след като лично преживеете всичко, за което говоря, ще започнете да придобивате
известна идея за нещата, които се опитвам да ви кажа. Затова не позволявайте на никой, който
чете моите Писма, да оспорва пред друг или да отрича действителността на това, на което ви уча
или да опровергава моите думи - защото истина ви казвам, че не можете напълно да разберете
онова, което не сте преживели.
Само тези, които ме последват във възприятието и вярата, чрез ежедневна медитация,
прочистване на съзнанието и искрена молитва за просветление, те ще добият все позадълбочаващи се представи, а след това и ще преживеят това, до което има достъп самото
съзидание: Божественото Съзнание.
Може би се питате каква е разликата между Всемирното Съзнание и Божественото
Съзнание?
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е ВСЕМИРНОТО ЦАРСТВО НА ПРОСТРАНСТВОТО,
в което никой няма право да влиза и до което никой няма достъп, тъй като ТО се
намира в състояние на равновесие и автономна енергия.
БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ е повторното единение на първоначалните
ИМПУЛСИ в рамките на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, които са били освободени, за да
станат едновременно дейността и същността на съзиданието в момента на
ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ.
Тези ИМПУЛСИ се разцепват чрез експлозия и след това се обединяват в
състояние на взаимен контрол. Те имат за цел и да работят завинаги в измерението
на сътвореното както отделно, или проявяващи се като енергии, така и заедно,
ограничени и в равновесие. Само това измерение на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ
може да бъде проучено от науката.
Вероятно следващият абзац ще ви обясни по-ясно:
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ
се прелива във
ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ, които са :
ИМПУЛС на:
!
ИМПУЛС на:
ВОЛЯТА да се създава във взаимен контрол с ЦЕЛТА да се самоизпита.
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА „
„
„
„
ЛЮБОВТА.
ИМПУЛС на ИНТЕЛИГЕНТНА ВОЛЯ и ИМПУЛС на ЛЮБЯЩИ ЦЕЛИ
са в равновесие.
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Дори след като ви дадох това интелектуално словесно описание на ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ, вие няма да се доближите до осъзнаване на възвишеното великолепие и величие
на Силата, нито до красотата, радостта, хармонията, екстазът, които се съдържат в цветовете и
звука отвъд вашето измерение. Само ние, които сме се възнесли в честотите на вибрация на
съзнанието до самите двери или краища на равновесието на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, сме
тези, които усещаме и излъчваме възторга на самоосъзнаването на истинския потенциал,
без желанието да го постигнем и възхитителната радост на личното удовлетворение
„без мръдване на пръста“.
Използвам последния термин метафорично. Макар че запазвам моята индивидуалност, аз
функционирам единствено в съзнанието и вече нямам никакво физическо тяло. Не съм го имал
впрочем, откакто тръгнах по пътя на духовното възвисяване в други измерения, след смъртта ми
на кръста.
Може би се питате как е възможно да съществуват в състояние на равновесие
такива огромни ВСЕМИРНИ ИМПУЛСИ. Те са в състояние на равностойно и
взаимно сдържане. ИМПУЛСЪТ НА ЛЮБОВТА притегля и подхранва; той държи
съзидателната, активна ВОЛЯ под контрол.
Мога да обясня този феномен опростено по следния начин:
Поставете дланта на едната ръка върху дланта на другата, с върхове на пръстите на всяка
ръка, докосващи китката на другата ръка. След това се опитайте да ги раздалечите, като
продължите да придържате дланите плътно допряни една в друга: ще добиете известна представа
за значението на „равновесието“ или „взаимния контрол“.
Освен това трябва да разберете, че макар вашите ръце очевидно да
онагледяват физически феномен, те всъщност се управляват от и изобразяват
ИМПУЛСИТЕ, които произлизат от вашия мозък. Нещо повече, мозъкът ви може и
да е средство за изразяване на съзнателни идеи и импулси. Но всъщност ИМПУЛСЪТ
е реалността на всяко движение от всякакъв вид, а не физическият мозък, който е
единствено инструмент за изразяване на такива импулси.
Дадох ви само едно интелектуално описание на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ.
Как мога да ви опиша стаената сила, великолепието на благоговението, екстаза,
сияйната радост, състоянието на пълно задоволство, мир и хармония на неговото
Битие?
Вие можете да осмислите и осъзнаете, че цялата вселена е извлякла живот и
форма от тази НЕОБЯТНОСТ на СЪЗНАНИЕТО. Но вие не можете да разберете
повече отколкото един електрон за обширната, неизмерима Щастлива Реалност на
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ.
За да разберете напълно естеството на съзиданието: причините, поради които егото
функционира по начина, по който функционира и защо сътворените същества чувстват
подбудите, които чувстват, трябва да разберете напълно, че
ЕСТЕСТВОТО и КАЧЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ са:
ЛЪЧИСТА РАДОСТ – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ – ЩАСТИЕ.
ТОВА Е, КОЕТО НАРЕКОХ „ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО У ВАС“, ВЪВ ВАШАТА
ДУША, В НАЙ-ДЪЛБОКИТЕ НИШИ НА ПСИХИКАТА ВИ, която е посредникът
между сиянието на душата ви и сенчестото аз на егото.
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Да се завърне към това трансцедентално състояние на величествено, красиво,
щастливо, хармонично съществуване, този е най-дълбокия копнеж на вашата душа!
Именно този устойчив копнеж, този вроден несъзнателен спомен за
равновесието и мира, радостта и хармонията, подтиква ЕГОТО (чрез психиката) да
манипулира средата във ваша полза. Неговата постоянна цел е да ви върне към
вашето първично начално състояние на възвишен екстаз, от който сте почерпили
вашата душа, съществуване и форма.
Но егото може да ви донесе желаните радост и удоволствие единствено чрез средствата
на двата магнитни и емоционални импулса на „Свързване-Отхвърляне“. Те са само
материализирани импулси, даващи ви индивидуалност.
Следователно вроденият копнеж за връщане към ИЗВОРА НА БИТИЕТО се усеща в
електромагнитните параметри на мисълта и чувството като „още и още повече“ от това, което ви е
носило приятно усещане по-рано. Повече приятели, по-голяма къща, кола, дрехи и т. н. Всеки
път, когато сте постигали „повече“, е имало малък проблясък на удовлетворение може би
парадиране пред съседите, за да е по-голяма радостта (да се добие предимство пред тях - още един
малък проблясък). После новостта изчезва, новата вещ става скучна, сетивата отново са в покой –
в равновесие. Настъпва умствената умора, сивото и скучно ежедневие се завръща.
За да създаде малко живец, егото намира друга цел, която да постигне, търсейки вълнение
и удоволствие. И така животът си върви в безкрайно преследване на лично удовлетворение от
всякакъв вид. Скритата душа остава гладна, неудовлетворена, продължаваща, въпреки всичко, да
копнее за нещо „друго“. „Но за какво ли копнее най-дълбокото ми собствено аз?“, питате вие в
отчаяние.
Когато човек достигне разбиране за истинския източник на празнота и непрестанния
вътрешен копнеж за „повече от това, което ме накара да се почувствам добре по-рано“ и започне
да медитира, за да осъществи контакт с … „ОНОВА“ … КОЕТО ГО Е СЪЗДАЛО, малко от
Божественото Равновесие се процежда през човешкото съзнание. Празнотата му започва да
отстъпва.
Ако в действителност този човек успее да хвърли бегъл поглед към ВЕЧНОТО и
истинската цел в живота, копнежът за повече вещи в крайна сметка ще изчезне сам. Желанието за
„Повече“ притежания ще се смени с искрена благодарност за това, което вече има и чувство на
постоянно задоволство. Чрез усещането на чудотворната намеса или дейност на ВСЕМИРНОТО
СЪЗНАНИЕ във всекидневието, човешкото съзнание се въздига неимоверно и научава, че
ежедневните му потребности се изпълняват по най-добрия начин. Вярата расте и радостта е поголяма.
Ето защо ви казах: не съм дошъл да ви уча на позитивно мислене, за да привлечете към
вашата орбита нещата, които искате и са ви потребни. Дошъл съм с изключителната цел да ви
поведа обратно към Царството Небесно.
Но душата ви е завързана към своето тайно местообитание не само заради желанието за
повече вещи. Егото използва и магнитни емоционални фактори, за да „отблъсква – отхвърля“,
гарантирайки индивидуалност, неприкосновеност и безопасност. Този импулс приема безброй
форми, предназначени да ви дадат усещане за превъзходство, за елитарност и да ви защитят от
хората, които считате за неприятни или са с по-ниско обществено положение от вас. Този фактор
на егото се проявява постоянно и се счита за напълно приемлив, дори от църквите. Истината е, че
когато душата започва да печели лек контрол над егото, тя ще укори човешката личност за
нейния егоизъм и себичност. Тя ще подтикне психиката към възприемане на безусловната любов
и вярата в уникалността и Единството на всички хора, без значение на това кои са те.
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Може би сега разбирате по-ясно “как и защо” на създаването на вашата индивидуалност.
Вашето его формира една голяма капсула на „физическите импулси“, които пораждат и обгръщат
човешкото съзнание. Тези импулси създават едновременно вашата физическа форма и човешка
личност. Тъй като егото управлява вашия ум и емоции, мисли и чувства, то ви възпира да
осъществите контакт с ИЗВОРА на вашия ЖИВОТ и вашата ДУША.
ВАШАТА ИСТИНСКА ЦЕЛ в живота е да овладеете своето его чрез въздигане на
мислите и чувствата към ... „ОНОВА” … КОЕТО УСЕЩАТЕ ЗАД СЪЗИДАНИЕТО, молейки
се непрекъснато за просветление.
Това е първата стъпка, която човек трябва да направи към величествения момент, когато
той/тя ще осъществи контакт с БОЖЕСТВЕНОТО и след това ще се придвижи напред чрез
постоянно пречистване от егото, към повторно навлизане в онова „райско състояние”, от което
душата се е родила и е придобила своята индивидуалност.
А как се е осъществило това СЪТВОРЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА?
Както казах по-рано, БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ достига висока точка на взаимен
контрол и настъпва взрив, който разкъсва:
****
ИМПУЛСА НА СЪЗИДАТЕЛНАТА ВОЛЯ от ИМПУЛСА НА ЛЮБЯЩИТЕ ЦЕЛИ,
които се отделят и стават активни при сътворението като:
Интелигентност на Бащата : Любов на Майката
проявяващи се като
Електрическо и Магнитно „Свързване – Отхвърляне”
!
Живот
!
Повторно единение в равновесие като
БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ
!
ЖИВОТ
Следователно далеч от това да е твърда и непредвидима „материя”, – в действителност –
видимият свят е:
Ум/действие, които винаги работят заедно с емоционалното/магнитно
Свързване – Отхвърляне. Познати и като „Привличане – Отблъскване”
Интелигентността на Бащата: физичното електричество
и
Любовта на Майката: физичното магнитно „Свързване – Отхвърляне”
заедно раждат дете – ЕГОТО.
!
Този ИМПУЛС на ИНДИВИДУАЛНОСТ
е роден и приема неизменна и последователна форма в енергиите на съзиданието, за
да се гарантира, че различните електрически сили, проявяващи се като протони,
електрони и другите от „групата на частиците”, открити с вълнение от науката, не
само няма да се разпръснат безконтролно в далечно „безформено състояние”, но и
ще се възпират и контролират от магнитния „свързващ отхвърлянето” ИМПУЛС на
Майчина Любов, за да приемат видима форма.
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Науката може да отхвърля горните абзаци, тъй като тя е положила огромни
усилия да опише различните „процеси на свързване”, използвайки различни думи термини за енергиите на „свързване”.
Науката може да нарича „енергиите на свързване или привличане” с каквито
термини желае, но фактът е, че тези енергии са приели форма от великия и
първичен ИМПУЛС на МАЙЧИНА ЛЮБОВ, с функция на ПЪРВИЧНОТО СЪЗНАНИЕ
да дава форма на индивидуалността.
ИМПУЛСЪТ на „Бащин Интелигентен Живот” дава електрически тласък на
съзиданието.
ИМПУЛСЪТ на „Майчина Любеща Целеустременост” дава „свързването”,
което овладява електрическия тласък и го поставя под контрол в рамките на
индивидуалността.
ИМПУЛСЪТ на „Майчина Любеща Целеустременост” осигурява импулса на
„свързване – отхвърляне”, за да гарантира оцеляване на индивидуалността.
Ето това е процесът на сътворение.
Науката може да подхожда към сътворението само като зрител. Въпреки че нейните
посланици са човеци и водят самостоятелен личен живот, човешкият ум може само да наблюдава
това, което е сътворено. Той не може да навлезе в тайнствения процес на съзидание, скрит зад
„материята” и най-фундаменталните енергийни полета.
Науката никога няма да успее да посочи точно МОТИВИРАЩИЯT ФАКТОР Х, който
поражда енергиите, контролиращи сътворението на индивидуалната форма.
Казаното от науката по въпроса за съзиданието обаче няма значение за вас като личност.
Науката няма да помръдне даже и на йота вашите начин на живот, здраве, околна среда,
лични усещания и постижения. Това, което трябва да знаете – и което специално съм дошъл да ви
кажа – е как да се освободите от егоистичната склонност да притежавате - да се
отбранявате, продукт на ЕГОТО, за да гарантира вашата индивидуалност, оцеляването ви и
вродения копнеж да се завърнете към радостта и щастието, от които цялото съзидание е
придобило ЖИВОТ.
Ето защо дойдох на земята преди и защо идвам отново в настоящата епоха.
Правя нещо, което учените никога не могат да направят за вас. Помагам на душата
ви да излезе от оковите на егото и да се впусне в нова програма на „мислене –
емоции – живот”, която е непосредствен израз на „Съзнателния живот на БащатаМайката”, влят във вас и в цялото човечество в момента на зачеването.
Тъй като самото его притежава електрическия тласък на Действието-Съзиданието и
емоционалните магнитни импулси на „Свързване – Отхвърляне”, породените от него мисли,
чувства и действия се зареждат с физически електромагнитен живот. Той ще пресъздаде
идентични форми на съществуване, които в крайна сметка ще се материализират в живота на еготвореца.
Тези сътворени форми се проявяват не само като преживявания. Те смущават
функционирането на физическите процеси у своя създател и са причина за появата на физическо
неразположение, вируси или заболявания.
Следователно, когато душата излезе от ограничаващото човешко съзнание на егото, то това
е голям повод за ликуване, защото възвисяването към духовното съзнание извежда на преден
план хармоничните, даващи живот условия, стаени в него. И обратно, повод за тъга е, когато
човешкото съзнание е удавено в контрола на егото, водейки до неразположения, изпитания и
скърби, едновременно в ежедневието и в самото физическо състояние.
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Затова ви казвам: ако не харесвате своя свят, силата да промените „условията на
съществуване” е изцяло във ваши ръце, точно там, където сте – ако имате вяра и сте упорити.
Повтарям под друга форма, за да привлека вниманието ви:
Ако останете в настоящото ниво на човешко функциониране и мислене, ще усетите само
настоящото ниво на човешко съществуване.
Ще останете в оковите на усилената работа в името на жалкото съществуване, заобиколени
от безброй проблеми като бедност, лошо здраве и наркомании, сковани от ужасяващ страх и
изложени на злонамерени атаки от всякакъв вид.
Ще бъдете обременени от настоящите злини, докато не осъзнаете как да промените
ситуацията.
Това е вашата златна възможност да поемете контрол на живота си както никога преди,
овладявайки вашите мисли и емоции – вашите електрически и магнитни импулси –
моделът, който ще следват бъдещите ви преживявания.
Защото вие сте като грънчари, които разполагат с глина и всеки ден оформят съдове и
прибори за своите нужди.
СЪЗНАНИЕТО е глината – веществото, с което оформяте вашия живот и всяко условие,
свързано с него. Вие сами придавате форма на вашите преживявания.
Чрез вашите мисли вие можете да промените своето лично бъдеще само ако следвате
моите думи, разбирате своя истински произход, вярвате в него и използвате това знание във
всекидневието.
Вие можете да влияете на вашата околна среда, домове, семейства, работа, хората, които
срещате и дори на животните, растенията и климата.
Това, което пазите непоколебимо в ума си, приема външна форма.
Ето защо е изключително важно за вашето духовно и лично човешко развитие да разберете
напълно всичко, което се опитвам да ви предам.
Не си мислете, че представените пред вас Писма са прекалено трудни за разбиране и не
преминавайте към някакъв по-лесен начин за търсене на щастие.
Повярвайте ми – няма друг по-лесен ИСТИНСКИ начин да достигнете в себе си
равновесието и щастието, които търсите, защото изразявам ВСЕМИРНАТА ИСТИНА ЗА
БИТИЕТО и ЖИВОТА, с които си служите в момента, за да градите или рушите вашия живот.
Същевременно – бъдете уверени, че никога няма да успеете да създадете нови жизнени
условия за себе си, докато не откриете КАК и ЗАЩО сте създавали разрушителни и отрицателни
условия в миналото.
Някои от вашите минали мисли, думи и действия са породили и задействали всичко, което
живеете днес. Излишно е следователно да се сърдите на днешните обстоятелства, защото вие
самите сте породили причините за състоянието, в което се намирате.
Затова бъдете разумни. Прочетете тези Писма и посветете цялата ваша сила и воля, за да
разкриете средствата, които сте използвали (в предишното състояние на невежество), за да
рушите вашия живот в миналите времена.
След това направете нужните стъпки, за да пречистите своето съзнание.
Може би ще попитате: „Защо трябва да пречиствам съзнанието си?“
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Нека ви обясня – ВИЕ никога не бихте засели поле с царевица, без първо да обработите
земята с рало, а после да бранувате и разпръснете тор. В невежеството си бихте могли да засеете
сред плевелите в буците пръст и да не наторите, но посевите ви ще останат слаби и разпокъсани.
Така се получава и когато се вкопавате в своите земни егоцентрични мисли и живеете изцяло в
своето човешко познание, сила и воля. Вие сте ограничени във всичко, което правите. И без
изобщо да подозирате, създавате самите обстоятелства, които намаляват реколтата от вашите
усилия.
Осъзнайте откъде сте произлезли в действителност.
Потърсете Силата, на която може да се осланяте за постигане на всяка една цел във вашия живот.
Вземете спешни мерки да изкорените плевелите.
Пречистите почвата на своето съзнание.
Ще почерпите от СИЛАТА, а
тя ще вдъхнови и донесе успех на вашите ежедневни преживявания и действия.
Бихте могли да приемете, че СИЛАТА е вашия тор, но това би било напълно неточно и
погрешно.
Тор е неодушевена химическа храна за растенията. СИЛАТА, от която може да черпите
чрез ежедневна медитация, е ЖИВЕЦЪТ, който ще укрепи цялото ви същество, живота ви и
дори растенията, тухлите на къщите и машините ви далеч отвъд настоящите ви схващания.
Хората, които посвещават цялата си воля, за да живеят съгласно тази Истина, виждат
неоспоримите плодове в своя живот и „виждането” увеличава тяхната вяра и целеустременост. Те
влизат в благословен кръг. Те се дивят, че останалите хора могат да се противят на тази истина и
избират да останат извън духовната и земна хармония, в която е възможно да се живее.
Ако сте готови да слушате и обмисляте, и медитирате върху следващите страници, вие ще
започнете да разбирате какво е скритото от началото на сътворението.
ПРEЧИСТВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО
Докато извършвате цялата необходима работа по умственото и емоционално пречистване,
използвайте моите слова на предходните страници, описващи … „ОНОВА” … КОЕТО Е ДАЛО
ВИДИМА ФОРМА НА ВАС И ЦЕЛИЯ СВЯТ. Така ще изградите разбиране и ще се свържете с
НЕГОВОТО мощно БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ. От този контакт ще дойдат вдъхновението и
силата да осъществите пречистването по-бързо. Докато се извършва пречистването, вие ще
почувствате новооткрито щастие и удовлетворение във всяка сфера на вашия живот.
Ще получите и вдъхновени напътствия във връзка с всекидневието или по време на
медитация, или като лъч светлина във вашия ум тогава, когато сте в покой и размишлявате върху
някакъв досаден проблем. Не пренебрегвайте или отхвърляйте тези насоки, а ги следвайте с вяра
и внимание. Така ще направите първата стъпка към постепенно превръщане в успешен сеяч и
жътвар на съзидателни идеи във вашата среда. Всичко, свързано с вас, ще напъпи, разцъфти и
плододава. Всичко ще откликва и ще ви благославя с новия живот.
Ако си наложите да медитирате всеки ден с неотслабваща отдаденост, накрая ще започнете
да чувствате реакцията и притока на ОНОВА, КОЕТО ВИ Е СЪЗДАЛО и думите, които
използвате, ще приемат ново значение. Думите ще бъдат проникнати от ВСЕМИРНИЯ
ЖИВОТ.
Ще се изпълвате с радост и ще ликувате все по-силно, защото тогава ще ЗНАЕТЕ, че
силата е истинска и активна във вашия ум и живот.
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Ще започнете да разчитате все по-уверено на силата, която започва да се проявява във
вашите дела. Ще искате да привлечете другите към вашето състояние на
благословена хармония, защото хората ще я усещат и ще ви питат за нея. И не
само това – ще почувствате нов вид братска любов и ще искате да споделите с
останалите хора онова, което ви прави щастливи.
Не бих могъл да наблегна достатъчно на тази Истина: необходимостта да се медитира.
Толкова много хора се отказват от търсенето и самодисциплината на всекидневното вслушване
преди напълно да са пречистили своето съзнание и да са достигнали до онова състояние на
вътрешно пречистване, което е толкова необходимо, за да се осъществи идеален контакт с
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ – Изворът на вашето Битие.
Когато все пак осъществите един истински контакт, то се начеват неща, прилични на
чудеса! Всемирната Сила започва, малко по малко, да приема форма и вид в душата, тялото, ума,
сърцето и преживяванията.
Истина ви казвам: имайте вяра в думите ми. Ако постоянствате, ще настъпи момент, когато
действително ще усетите контакта и ще разберете, че сте го осъществили.
Тогава
ще
сте
достигнали
най-решителния
момент
във
вашето
духовно/човешко развитие!
Толкова много души успяват да се възнесат и възрадват за няколко часа, но след това
всекидневните грижи нахлуват в умовете им и те започват да разсъждават върху преживяното. Те
го принизяват, описвайки го с човешки термини.
Не правете така – защото ще загубите това, което ви е било дадено!
Ще забавите сериозно своя духовен напредък.
Ако четете тези думи и се страхувате да им повярвате или смятате, че са глупави, или
считате, че ще загубите престижа си, ако им повярвате – вие създавате форма в съзнанието,
обезсилваща всяка конструктивна реакция, която може да сте имали в началото към това Писмо.
Затова ви казвам: ценете своите моменти на вяра, съхранете специалните моменти на
контакт с … „ОНОВА” … КОЕТО ВИ Е СЪЗДАЛО, вярвайте в тях и ги дръжте здраво в
съзнанието си. Така постепенно ще се придвижите напред във висините на „духовното” съзнание
до велики прозрения и радост.
Повтарям отново, не отхвърляйте тези Писма с лека ръка. Не бих могъл да наблегна
достатъчно на необходимостта за вас да мислите върху тях, да извиквате в съзнанието си тяхното
послание. Ако не успявате да ги запомните, върнете се и ги прочете още веднъж и още веднъж, и
още веднъж, докато те не попият в съзнанието ви.
Колкото повече медитирате върху тях всеки ден, толкова повече те ще кристализират в ума
ви и ще имат все по-голямо значение за вас. Накрая вие ще откриете, че те са като храната и
водата, че изграждат вашия морал и решителност да помогнете за промяна на настоящите
условия към такива на хармония, повсеместен растеж, просперитет и мир.
Големи ще са вашите вдъхновение и радост, когато разберете, че необятността на „Онова,
Което Ви Е Създало” е искряща, разтърсващо екзалтираща Сила и колко тя е отвъд настоящата
ви възможност да си я представите. Това е Реалността.
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ТЯ е ИЗВОРЪТ на БИТИЕ - ИЗТОЧНИКЪТ на всичко, което виждате във вашия
естествен жив свят. Тя е и на много нива на съществуване, отвъд това, което населявате в момента.
Когато самите вие получавате изобилие от Божественото Съзнание във вашия ум, във
всеки аспект от вашето съществуване, тогава ще започнете да виждате огромна разлика. Ще се
връщате към моментите на напрежение и нещастие и ще видите, че ограниченията на живота ви
постепенно отстъпват място на по-велика благословенност. Това става непрекъснат процес
във вашия живот.
Бъдете уверени в сърцето си – наистина съм аз, Христос, който ви протяга
ръка, на ВАС и света, чрез тези Писма.
Искам специално да запечатам във вашите умове начина, по който нарочно говорих на
предходните страници. Исках да издигна вашата мисъл до по-високо ниво на съзнание,
описвайки ползите, които могат да се извлекат от усилията за извисяване на съзнанието чрез
отстраняване на отрицателните черти, изброени в началото на това Писмо.
Искам да осъзнаете напълно, че съм дошъл единствено да ви помогна да се
освободите от нежеланите, ръководени от егото мисли и емоции, които в момента
контролират ума ви. Тук съм и за да ви насърча изрично и да „ви помогна“ – да, да
„ви помогна“ – да развиете в ума и сърцето си всички породени от любовта мисли и
емоции, които ще ви доведат до хармония с Божественото съзнание. Моята найсъкровена и любеща цел е да ви изведа от сивите сенки на съществуването, които
населявате в момента. Да ви помогна да се отворите към „светлината“ на духовното
просветление. Тя ви очаква, когато покорите егото си, обедините се с душата си и
„Живота Баща-Майка“ и встъпите в хармонията на безусловната любов към всичко.
По тази причина ще повторя списъка с отрицателни характеристики, които изложих в
началото на това Писмо. Искам да ги прочетете внимателно и да следите собствените си реакции
и чувства, докато полека ги преглеждате.
Критикарство, сарказъм, осъждане, отхвърляне, оклеветяване, злост,
нетърпимост, омраза, завист, агресия, импулси на насилие, кражба, лъжливост,
двойни и непочтени сделки, злословене –
С какво да започнете, за да се освободите от онези недостатъци, които припознавате като
част от вашето съзнание?
Не се срамувайте да се изправите пред тях, тъй като вие сте човешки същества и сте родени
под влиянието на тези характеристики на егото. Така че не се страхувайте и не унивайте.
Направете първата стъпка напълно честно. Запишете своите си недостатъци на лист хартия.
Втората стъпка е да вземете този лист, да легнете и да го поставите върху гърдите си.
Затворете очи и насочете мисълта си към Божествената Реалност – вашия Извор на Битие,
който, вече знаете, е вашия Любещ Създател, вашия истински „Духовен БащаМайка“. Той излъчва безкрайно, непрекъснато и постоянно БЕЗУСЛОВНАТА
РОДИТЕЛСКА ЛЮБОВ.
Отделете време да успокоите ума си, докато почувствате, че излизате отвъд своето
съзнание.
След това помолете за помощ при премахването, разтварянето, преодоляването на
грешното и ненужно его на отрицанието за всички бъдещи дни. Отправете молбата си
вярвайки напълно и очаквайки незабавен отговор, тъй като функционирате като съзнание.
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В емоционален план, обяснете на вашия „Духовен Баща“ или „Божествена
Реалност“ и следователно на себе си, че не желаете повече тези отрицателни черти
на егото във вашето съзнание. Помолете се за вдъхновение и сила да положите
всички усилия за избягването и отхвърлянето им от този момент нататък.
Следвайки този начин на действие, вие създавате НОВА ФОРМА НА СЪЗНАНИЕТО,
която вече започва да навлиза “във” и завладява настоящото ви съзнание.
ВАШЕТО НАМЕРЕНИЕ
сега става ваша реалност.
Предишните отрицателни черти, записани на листа хартия и отнесени към вашия „Духовен
Баща“ вече са на прага на отхвърлянето в съзнанието ви. Това съзнателно отхвърляне е и начин да
привлечете Божествената Сила в съзнанието си. Тя ще ви помогне да укрепите решимостта си
и ще ви напомня да отхвърляте всички импулси, които могат да изригнат от отхвърлените черти.
Следователно, както вероятно виждате, отдаването и медитацията задвижват невидим
процес в съзнанието ви. Вие вероятно няма да го осъзнавате, докато, по-късно, не отбележите
факта, че тези черти са изчезнали.
Горещо ви препоръчвам да медитирате няколко пъти върху листа с недостатъците. Всеки
път, когато правите това, вие привличате в съзнанието си допълнително вливане на силата на
„Съзнателния Живот на Бащата-Майката“. Тя ще ви подпомага в достигането на целта да
преодолеете и освободите съзнанието си от нежеланите форми и сили.
Когато те се разтворят, вече няма да привличат към вас отрицателните и нещастни сенки,
които са ви измъчвали по-рано. Вие ще се движите към свободата по по-извисен път.
Докато напредвате, ще започнете да осъзнавате малките грешки на съзнанието в ума и
сърцето си, които никога преди не са ви изглеждали неправилни. Когато това се случи, трябва да
изпълните същата процедура със записването и представянето им с вяра пред вашия „Духовен
Баща“.
И така, остава още нещо, което трябва да направите при това повторно изграждане на
съзнанието.
Вместо
критикарство, сарказъм, осъждане, отхвърляне, оклеветяване, злост, нетърпимост,
омраза, завист, агресия, импулси на насилие, кражба, лъжливост, двойни и
непочтени сделки, злословене –
запишете на лист хартия (с красиви букви, ако е възможно, за да придадете усещане за красотата
и блясъка на достойнствата) златните качества на Божественото Съзнание, от които искате да
бъдете овладени – и да изразявате – в бъдеще.
За да сте в идеална хармония с „Божествената Реалност“, вашия „Духовен Баща“,
всяко качество трябва да почива на безусловната любов и да насърчава най-висше добро у
другите.
Защото вие повече няма да търсите начини да принизявате другите, за да се почувствате
по-добре и по-самоуверени. Цялото ви съзнание ще се насочи към утвърждаването на останалите
хора и към всичко съграждащо във вашата орбита. Вие ще се опитвате да храните, насърчавате,
предпазвате, поддържате, изпълнявате потребностите на другите и ще искате любещо да
установите ред в хаотичните им, понякога безумни действия.
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След като сте записали вашите златни цели на лист хартия, пак легнете и се насочете
към „Божествената Реалност“, призовавайки красивите импулси – естеството на
Божественото, постепенно да се разлеят в ума и сърцето ви и да станат ваше съзнание. Когато
това се случи, душата ви ще стане като пиленцето, което кълве, за да строши черупката си и да се
появи в чудото на великолепния, голям свят, за да се събере отново с квачката, която търпеливо
изчаква появата на своето дете. Това правим аз и всички други Христови души. Ние чакаме и
помагаме на хората, които копнеят да открият причината за празнината на духа им и които
посвещават сърцата си на надмогване на земните дела. Както и тези от хората, чиито умове са
привлечени от по-висшите цели на живота и които мечтаят да постигнат идеално съзвучие между
собствените си души и БОЖЕСТВЕНИЯ ИЗТОЧНИК НА БИТИЕ. Ние пламтим от любов по
духовните пътешественици, повече отколкото самите те подозират. Това означава, че ние
пламтим от любов към вас, които четете това Писмо.
Когато отново се съедините с вашия Извор на Битие, вие ще сте постигнали
своите истински цели на земята. Вие ще сте осъществили своята истинска мисия във
вечността. И тогава – нека започне вашият ИСТИНСКИ ЖИВОТ! Вече ще сте влезли
в Царството Небесно!
Няма да ви казвам какви качества да запишете за своето ново съзнание. Те трябва да
дойдат от настоящите ви разбирания за най-висшето и най-доброто. Проучете отново
Божествената Природа на Божественото Съзнание, които осъзнах толкова ясно в
пустинята и ви описах в Писмо 1.
Нека тази Божествена Природа стане ваша собствена природа.
Знайте, че когато се впускате в това пътуване с неподправена искреност, ще съм на ваша
страна във всеки момент. Моето най-съкровено желание е да осъзнаете, че съм с вас и че ви
изпращам помощ и сила в стремежа ви за единение с „Божествената Реалност“.
ЗА „ХРИСТИЯНСТВОТО“
Предстои ми да говоря за по-земни дела. Докато четете следващите страници, бих искал да
наблюдавате какво се случва с вашето настроение или усещане за добруване.
Това е още едно упражнение за разпознаване на случващото се с вашето съзнание, когато
мислите ви се променят и вие използвате нов набор от съответни думи.
Моля, прочетете много внимателно следващите страници, независимо дали сте
практикуващ християнин или не, дори и да сте силно изкушени да ги прескочите. Записвайте
своите отговори, идеи, чувства – особено, ако усещате променящи се чувства (от тъга до
удоволствие).
Отбележете номера на страницата, на която думите са започнали да подобряват
настроението ви и да ви въздигат в по-висока равнина на мир и щастие.
Това е изключително важно упражнение. Ако не го направите, ще продължите
вечно да четете за „съзнанието“, но никога няма да достигнете задълбочено
разбиране. То е основната енергия на вашето съществуване, на „материята“, на
вашето тяло и среда, на събитията от живота ви, на вашите НАСТРОЕНИЯ и на
вашите духовни цели.
Вие ще осъзнавате, че СЪЗНАНИЕТО е всичко във вашето съществуване и
усещане, когато забележите как „идеите и мненията“ могат да повишат или намалят
честотите на вибрация на вашето съзнание.
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Искам да осъзнаете думите, които използвате в ежедневието. Да видите какво качество на
живот създават за вас, както и въздействието, което упражняват върху другите – дали въздигат
настроението им до мир и хармония, или ги правят тъжни и обезсърчени.
Имам също твърдото намерение да достигна до онези от вас, които в момента са
последователи на Християнската религия. Тези, които се борят с минали или настоящи
религиозни нагласи и се затрудняват да освободят своите разбиранията от догмата, за да се
движат свободно в по-фините честоти на вибрация на възвишеното духовно познание.
Дори само четейки тези страници, би могло да се страхувате от проклятие. И все пак Писмата
имат притегателна сила за вас и вие интуитивно усещате, че четете за ИСТИНА на
СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която не ви е била предадена от свещениците. Вие сте разкъсани между
належащата потребност да разберете Истината и страхът ви да не разгневите „Бог“, по какъвто и
начин да „Го“ възприемате в момента.
Аз, ХРИСТОС, разбирам добре притеснението, което тези Писма причиняват на много
искрени хора. Моят копнеж е да ви преведа през тревогите ви, за да достигнете идеалния
мир на ума и радостта.
По тази причина е абсолютно необходимо първо да анализирам настоящите ви вярвания и
произхода на църковните доктрини, преди да продължа да ви преподавам по-дълбоката Истина
за „естеството“ на Всемирното и на самия човек.
•

За да разберете напълно произхода на Християнската доктрина, трябва да се върнете назад
във времето, към корените на Юдаизма и там да намерите „обясненията“ на човешкия ум, които
се опитват да облекат в думи това, за което интуитивно чувстват, че е вероятен извор на битие.
Тези от вас, които се борят за освобождаване от митовете и грешните схващания от миналото,
сега трябва да възприемат ясно за себе си – и да разберат – фундаменталната разлика между
„църковна вяра“ и ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която в момента се опитвам да ви
обясня.
Докато не успеете ясно да различите „произхода и формата на настоящите ви схващания“, вие
няма да успеете да се отърсите напълно от вашите минали нагласи, втълпени от църквата. Ще
„седите на два стола“, което е опасна позиция. Това разделение ще породи силен умствен
конфликт и може да ви накара да изоставите търсенето и да се върнете към старите, удобни,
емоционално сигурни религиозни форми, но които не водят доникъде. Така че бъдете
внимателни и не си позволявайте да бъдете сплашвани от заплахите за оскърбление на „Господа“
и възможни проклятия.
ПРОИЗХОД НА ВЯРАТА В ЕДИН „БОГ, ПРИЛИЧАЩ НА ЧОВЕК, НО СЪС СВРЪХЧОВЕШКА ВЛАСТ“
По тези причини ще започнем с описание на произхода на вярата в „Бог“. Ето едно име, което
е означавало много различни неща за човечеството. Това вярване се налага, когато древните
израилтяни са бродили в пустинята и са си задавали въпроси за произхода на сътворението.
Представяли са си, че по някои признаци ИЗВОРЪТ на СЪЗИДАНИЕ трябва да е със сигурност
„свръхчовек-бог“, невидим и далеч над земята и човешкия род. По мистичен начин някои от
древните пророци са разбирали, че Изворът на Съзидание е разпръснат и присъства, под някаква
форма, във всичко сътворено и е разположен във вечното измерение. Но този мистицизъм не е
бил достъпен за обикновения човешки ум.
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Трябва също да разберете, че въпреки настоящата „достоверна истина“ (във вашите умове) за
такъв „Бог“, извлечена от прочетеното в Библията, никой никога дори не е зървал подобен
„свръхчовек-бог“ под каквато и да било форма. Освен може би Моисей, който твърди, че Го е
видял в „пламтящия храст“ и че Той се е описал с „Аз съм, каквото съм“ ( Exode 3:14 - б. пр.).
Всичко, което хората са знаели за такъв свръхчовек „бог“ е извлечено от четенето на
цветистите описания на „Господ“, дадени от пророците по време на пребиването им на земята. На
религиозните люде се налага да се опират само на своите предци за „истината“. Те не могат да
повярват, че „Бог“ действително е истински, вечен и също толкова способен да говори на хора от
вашето време и епоха. Това е белег колко илюзорни са религиозните вярвания.
Свещениците ви са ужасени от всички схващания, които не пасват на старите. Те
никога не мислят (или се страхуват да помислят), че духовното знание в земните
измерения би могло да еволюира!
Искам да „прозрете“, че „нишките на вярата“, смесицата от рационални обяснения и вярвания,
са изтъкани за създаване на мрежа на умствена и емоционална сигурност. С нея се обграждат и
улавят умовете и сърцата на хората. Всичко, което Християнството проповядва, се основава
емоционално единствено на (и произтича от) „слуховете“, извлечени от ранните летописи за
живота и смъртта ми на земята. И въпреки това в тях се вярва фанатично.
Християните са научени, че „Бог е Любов и Бог знае вашите грехове, като наказва,
дисциплинира, награждава тези, които вършат добро и праща беди на тези, които вършат злини“.
Ето това е едно точно описание на човешката дейност и съзнание!
Християните са научени, че Аз, Христос, в лицето на Исус съм „умрял за да изкупя греховете
на света“.
Бил съм „неопетнения Агнец Господен, пожертван да плати цената за греховете на хората“!
Направил съм върховна саможертва, за да постигна този странен подвиг – „плащане на миналите
грехове“ назад във вековете.
После, след смъртта на разпятието, отново съм влязъл в тялото си и съм се явявал в това тяло
многократно, за да утеша и поуча своите скърбящи ученици. Дори съм поглъщал храна при
явяването ми сред тях.
След четиридесет дни съм се възнесъл далеч от моите ученици, взимайки тялото си в „рая“.
Спомнете си въпроса ми в Писмо 3: какво бих правил с човешко тяло в „рая“, в отвъдния
живот?
На последната вечеря с учениците ми казах, че те трябва да помнят последното ми хранене с
тях, разчупвайки хляб и подавайки си го един на друг. Казах, че трябва да пият вино от една чаша
и че трябва да помнят, че тялото ми е разпънато на кръст, а кръвта ми е пролята, за да им донеса
истината за битието. Защото казах това, то тази случка е превърната в странното вярване, че
тялото ми се пренася в нафората, която причестяващите се трябва да приемат с нужното смирение
при помпозните церемонии пред олтара.
Моето тяло! Каква ще е ползата от моето „тяло“ – духовна или не – за причестяващите се?
Виждате ли как умът може да бъде обработен, за да приеме нелогичните измишльотини? Те
успяват да устоят почти две хиляди години, защото са подкрепяни от стройна йерархия папи и
кардинали, живеещи в палати, сред огромно богатство и защитаващи земната помпозност и
церемониалната престижност ?
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Искам да знаете истината за тази съдбовна вечер, която наричате Тайната
Вечеря.
Макар и да е болезнено да правя това, в името на по-голямата яснота, слизам
до честотите на вибрация на съзнанието, за да вляза директно в спомена за
съзнанието на мислите и чувствата ми по време на последната ми вечеря с
моите ученици.
Аз бях силен, просветен и сигурен, че трябва да изпълня съдбата си и не мога
(нито искам) да я избегна. Но бях и дълбоко натъжен, когато започнахме
вечерята на еврейската Пасха. Учениците ми бяха мои приятели и бяха стояли
до мен в редица трудни ситуации. Беше ми тъжно, че ги напускам и се страхувах
за тяхното бъдещо добруване.
Какво щеше да им се случи, когато се окажеха сами, без моите напътствия и
защита? Те зависеха от мен много повече, отколкото си го представяха.
Спомних си годините, прекарани в обучение на тези хора. Спомних си за своето
завръщане от пустинята – мръсен и раздърпан, но буквално овладян от
радостна загриженост за моите събратя. Каква ирония! Бях и
дълбоко
развълнуван, че занапред ще мога да ги насочвам по правилния път, да насаждам
в техните умове истината относно съществуването, да им покажа как да
преодолеят своите страхове, своите болести, бедност, злочестина. Щях да
превзема света!
Но как различно се стекоха нещата! Утре щях да бъда разпнат на кръста!
Беше вярно обаче, че бях постигнал значителен успех. Размишлявах върху
случаите на изцеление и радостния прием на „Любещия Баща“ от хората. Можех
да разбера защо Първосвещеника и Съвета ме мразеха. Вместо страх, наказание
и жертвоприношения на животни, аз донесох на хората реалната „Бащина
Любов“, доказвайки го чрез излекуването на неизлечимо болни.
Върнах вниманието си към моите ученици, които говореха един с друг, докато
се хранеха. Те все още не разбираха предизвикателството пред мен –
разпъването ми на кръста. Макар че ги предупреждавах многократно, те
отказваха да приемат думите ми за истина. Мислеха, че съм се уплашил от
Първосвещеника и се чудеха защо.
Бях вече се изплъзвал от критични ситуации и по-преди.
Както повелява традицията на Пасха, те разговаряха за обстоятелствата
около бягството на израилтяните от Египет. Йоан, който беше с буйно
въображение, им даваше цветисто описание на Моисей, който събира
израилтяните и им казва, че най-накрая те ще напуснат Египет и ще се спасят
от робския живот в свободата на пустинята! По тази причина Моисей наредил
главата на всяко семейство да заколи младо агне и със сноп треви да боядиса с
кръвта му рамката на входната врата на своето жилище. Моисей казал, че
ангелите щели да дойдат през нощта и да прелетят над Египет, убивайки
първородните синове на всички египтяни и на техния добитък, оставяйки само
първородните на израилтяните, които ще бъдат спасени от кръвта по своите
врати.
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Слушах ги и наблюдавах техните усмивки и окуражителни кимания за това
„чудотворно“ събитие. Осъзнах с внезапна болка колко малко те разбираха
всъщност моето описание на „Небесния Отец“. Чувах думите на Йоан за: кръв,
кръв, кръв – кръв на младо агне, кръв върху вратите, кръв на египетските деца и
животни. Както винаги се дивях на вековната обсебеност на евреите от кръвта
и за кратко си спомних, че Аврам бе готов дори да пожертва единствения си син,
възнамерявайки да го убие и предложи като жертвоприношение, защото
вярваше, че Бог му бил казал да направи това. Тогава се сетих за ежедневните
животински жертвоприношения в Храма. За мен цялата концепция на
„кръвопускане“ като начин за плащане на „греха“ е абсолютна мерзост.
Но останах смълчан и не спорих с младите мъже. Осъзнах, че техните умове
са изпълнени с тези традиции, твърди и издръжливи като скала. Това бе нашата
последна вечеря заедно, нашето последно хранене заедно на една маса. То
трябваше да е момент на сговор и топло сбогуване помежду ни.
Моментът имаше двойно значение за моите ученици, защото Пасха бе
толкова свещено събитие за техните еврейски умове и трябваше да приема това
в духа на любовта и разбирателството.
Не бях празнувал Пасха по-рано, тъй като тази традиция ме отвращаваше.
Предпочитах да отида в планината за тиха медитация, оставяйки моите
учениците да се хранят на Пасха със своите семейства.
Поради предишните ми настроения, мълчанието ми в момента не ги
учудваше.
И така полулегнал, полуседнал, бях неспособен да се отпусна както правех
обикновено – напрегнат, развълнуван, състрадателно настроен към учениците
ми – и все пак полуядосан от тях.
Чудех се как бих могъл да оставя на тези объркани, сънливи последователи
въздействащ спомен, някакъв ритуал, който да връща в техните объркани умове
всичко, на което се опитвах да ги науча. Исках да ги извадя от тяхното
самодоволство.
Докато слушах разговора им за Моисей и неговите различни чудотворни
актове, ме осени мисълта, че ако те са толкова запленени от кръвта – тогава
ще им дам кръв, с която да ме помнят.
Пресегнах се през масата и взех самун хляб, разчупих го на няколко части и
казах доста рязко: „Аз съм като вашия пасхален агнец. Раздайте хляба, вземете
своя дял, изяжте го и направете това в памет на мен, който ви донесох
единствената действителна ИСТИНА, която е чувал някога светът.
Нека този хляб бъде символ на моето тяло, което предстои да бъде
прекършено на кръста.“
Те спряха да говорят и се вторачиха в мен. „Хайде, яжте!“ подканих ги аз.
Като в сън те взеха тихо комат хляб и го раздадоха, сдъвквайки по малко от
него.
„Това вино е символ на моята кръв. Дойдох да ви дам ИСТИНАТА. Истината за
Бог – Истината за живота. Но бях отхвърлен. Кръвта ми ще се пролее за вас.“
Отново в мълчание те отпиваха от бокала и всеки го подаваше на съседа си.
Лицата им бяха напрегнати, но не казаха нищо. Беше очевидно, че са разтърсени
от думите ми и не ги харесват.
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Знаех, че Юда е получил пари, за да ме посочи на войниците на Първосвещеника
в подходящия момент. Знаех също, че това щеше да стане през нощта на Пасха.
Казах на Юда:
„Каквото вършиш, върши го по-скоро.“ (Евангелие от Йоана 14/27- б. пр.)
Юда ме изгледа продължително и аз видях болката и колебанието в очите му.
Той изпитваше съмнения, но времето ми бе дошло и аз желаех да приключа с
всичко.
„Върви,“ казах рязко. Юда стана и излезе от стаята.
Учениците ми бяха удивени от начина, по който говорих и попитаха какво се
кани да направи той?
„Отива при Първосвещеника, за да му открие къде да ме намери. Ще ме
разпнат – точно както ви казах.“
Обходих с поглед и с известен болезнен цинизъм различните изражения на
лицата им: съмнението, шока, ужаса. Горчиво ме обсипаха с въпроси. Какво ще се
случи с тях? Те са напуснали дома и семейството си за мен. Щяха да загубят
свободния си, сигурен живот, ако ме разпнеха като обикновен престъпник.
Казах, че ще се отрекат от мен. Те отхвърлиха бурно подобна възможност –
но го направиха.
Бях прекалено уморен, за да споря с тях. Бях станал и толкова силен, толкова
убеден в знанието, че „Отецът“ винаги е във и с мен, че им прощавах измяната.
И накрая щях да съм свободен от тялото си и да се въздигна в царството на
Светлината, което толкова често усещах, но никога не бях виждал напълно със
земното си зрение. Това бе мисъл, която ми даваше голяма утеха и щастливо
усещане на очакване.
Така че им се усмихнах и казах: „Добре е, че направихте каквото ви заръчах в
моя памет и в памет на предстоящата ми смърт. Продължавайте да
разчупвате хляб и да пиете вино заедно, помнейки че съм ви обичал и че духът ми
ще остане с вас, докато не дойдете там, където отивам аз. Не се страхувайте,
ще бъдете напътствани, ще бъдете вдъхновявани, ще ви се даде сила и ще
говорите с ясни, много ясни гласове.
„Единственото ми предупреждение е следното. В бъдеще много от това, на
което съм ви учил, ще бъде забравено. Много от казаното от мен ще бъде
обяснено от човешкото мислене или изопачено от човешките митове.“
Тогава настанаха паника и глъч: „Как е възможно това?“
Усмихнах се и вдигнах ръце. „Казах ви какво ще се случи в далечно бъдеще.
Междувременно останете верни на това, на което съм ви учил и не се
съмнявайте в нито една дума, казана от мен.“
Тогава дойде моментът да отидем сред маслиновите дървета, мястото на
което щяха да ме търсят войниците на Първосвещеника.
Моите ученици искаха да задават още въпроси, но краят на разговорите ми с
хората бе дошъл. Желаех само да се подготвя в пълно мълчание за моите
изпитания, обръщайки духа си в състояние на сигурно, постоянно съзвучие и
общуване с „Отеца“.
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Стигнахме градината и аз се оттеглих сам на любимата ми скала. Седнах на
завет от вятъра и увих наметалото си около мен. Затваряйки очи, почувствах
как постепенно се пренасям в едно велико вътрешно спокойствие на духа и
могъща тишина. Тогава слезе самата Сила и се вля в мен, овладявайки ума и
сърцето ми. Тя ме изпълни с такава безгранична любов, че разбрах, че мога да
разчитам на подкрепа и да се осланям на нея. Щях да запазя моята любов към
всички, без значение какво ще ми се случва.
Това бе всичко, което имаше значение, сега когато часът ми бе дошъл.
Такава е истината за акта на приемането на хляб и вино в памет на мен, моя живот и
проповедите ми. И както вие, които четете тези Писма знаете, всичко, което „Отецът“ ми разкри
за последната ми вечер на земята, се случи.
Тъй като говорих за „Отца“, „Сина“ и „Светия Дух“, църквата реши на Никейския събор, че
трябва да съм имал предвид „Три Лица в Едно“. В резултат на това хората се молят на „Отеца“, за
да искат нещо за себе си, на „Светия Дух“ за духовни съвети и на „Сина“ да ги спаси от греховете
им.
Започнахте ли да „виждате“ колко „земни и измислени по човешки“ са тези вярвания?
Виждате ли също колко са „емоционално обусловени“?
Поради емоционалността и обещанието за „безплатно пътуване до рая по следите на
Спасителя“, вярванията се превърнаха в религиозна структура, създадена от човека за
утвърждаване на империята на Църквата сред светските империи – Рим, Австрия, Испания. Те се
превърнаха в извинение за мащабни изтезания и смърт чрез изгаряне и екзекуция на
инакомислещите. Те доведоха до войни между нациите.
Но „духовното разбиране“ и „съзидателността“, произтичащи от някои от тези схващания,
също допринесоха много за битието през последните две хилядолетия.
Тези вярвания станаха причина за съграждането на катедрали и църкви, манастири и
конвенти, давайки на хората неизменна цел, възможност за изразяване на артистичните таланти,
а и работа за по-неталантливите. Освен това вярванията насочиха съзнанието на милиони хора
към по-висши измерения на красива мисъл и любов. Те дадоха тласък на мистицизма и
просветлението, когато духовните натури осъзнаха Реалността, скрита преди това от
вярванията.
Докато се случваше това, вярванията създадоха и подходящи условия за развитие на
религиозна йерархия, нейния разкош и неизмерими богатства. Това е измислено и създадено от
човека проявление на „импулсите на егото“ и следователно, от духовна гледна точка, е изцяло
лъжовно.
ИСТИНАТА ЗА „ГРЕХА“
Трябва също да разберете, че далече назад във вековете хората усещат, че някои елементи на
човешкото поведение са опасни за добруването на всички. Те стават свидетели на убийства,
кражби (на жените и притежанията на другите), което причинява много болка и скръб в
общността, правейки живота труден и понякога непоносим. Обяснявано е, че това поведение със
сигурност противоречи на волята на онзи, когото са нарекли „Господ“. Наричат това поведение с
името „грях“ и го назовават „зло“. После техните пророци казват, че подобно отклоняващо се от
правия път поведение трябва да произтича от „зла“ сила, която се противопоставя на „Господа“.
Наричат я „Сатана“.
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Те се заплашват и наказват един друг с вярата, че „грехът“ е лош и че техният „Бог“ ще накаже
хората за нещастията, които причиняват. Това се практикува и до наши дни в църквите.
Свещениците се опитват да контролират хората чрез страха.
ПОНЯТИЕТО ЗА „ГРЯХ“ спрямо Йехова, Вечен Творец и Създател с безкрайна сила, е
ловък и мощен метод за контрол над хората!
Вярванията на църквата са трагично преиначаване на всичко, на което съм се опитал да науча
хората в Палестина.
Моисей първи установява вярата в „греха“ и „наказанието“ под формата на Десет Заповеди.
Моисей казва, че са му дадени от „Бог“ и че ако израилтяните ги нарушат, ще трябва да
понесат наказание. В някои случаи това означавало смърт

чрез пребиване с камъни. На

израилтяните се проповядвало, че като нарушават законите, то те съгрешават срещу техния „Бог“.
Точната истина е, че Моисей се е изкачил на планината, за да се моли и да потърси начини,
чрез които да контролира непокорните евреи. В отговор на тази си молитва, получил
вдъхновението с Десетте Заповеди. Те трябвало да му помогнат да преведе израилтяните
безопасно през пустинята чрез отслабване, до колкото било възможно, на всяко разрушително
поведение.
За религиозните фанатици е истинско щастие да приемат и да вярват чистосърдечно в „Бог“,
който инструктирал Моисей да извършва агресивни актове и кланета, за да завладее „обетованата
земя“. Така една красива и плодородна земя е била брутално отнета от хората, обработвали я до
тогава с тежък труд и които са били избити с хиляди. И всичко това било прието за правилно и за
нещо, което е трябвало да стане, тъй като „Бог“ им бил обещал красива земя, на която да се
настанят. Дори и днес религиозни фанатици вярват, че тъй като „Бог“ е говорил на Моисей, то е
естествено „Бог“ да е бил този, който е заповядал последвалата касапница. Във вашата Библия
има много подобни ужасяващи описания. Войни и кръвопролития, които се приемат за
допустими, оправдани и законосъобразни, защото се счита, че „Бог“ е изисквал да се води война
срещу Езичниците.
Не виждате ли в историята на евреите неистовия ПОДТИК НА ЕГОТО, в който дори „Бог“ се
„употребява“, за да се снеме вината от тях?
В момент или възможност за увеличаване на техните притежания става допустимо и законно
да се пренебрегват Десетте Заповеди и да се осъществяват безпощадни масови кланета на хора.
И те вярват, че не извършват грях, защото клането било разпоредено от „Бог“. Що за „Бог“ е
това!
Възприемате ли по-ясно защо трябваше да се родя в Палестина и да живея сред евреите в опит
да им помогна да разберат, че техните традиционни вярвания и практики противоречат изцяло на
самото Естество на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, което в действителност ги е създало?
От тогава, в продължение на векове, хората се борят с идеята за „греха“. Много искрени души
скърбят за свои постъпки, с които обиждат „Бог“, молейки за прошка. Някога се принасяха в
жертва безброй животни в Храма на Йерусалим, за умилостивяване на „Бог“. По този начин
хората се надяваха да избегнат последствията от съгрешаването. От тази епоха до днес по въпроса
са изписани безчет книги. Те изразяват скръб и ужас от плачевното състояние на човешката душа.
Търсят начини за промяна на поведението. Възхваляват самобичуването, за да се изтезава плътта,
която да плати за съгрешаването в помисли, думи и дела. И „християните“ в цяла Европа
приветстват много от тези книги и ги пазят в архивите на религиозните институции!
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Техните автори обвързват хората с моето древно въплъщение в „Исус“, проповядвайки
„спасение на човеците от наказание за греховете им“ чрез смъртта ми на кръста. Както вече
обясних, тези вярвания са физически невъзможни и противоположни на фактите на
сътворението. Никакво върховно „Божество“ не изисква плащане на „греховете“. Това е изцяло
човешка и езическа концепция. Кръвопролитието от всякакъв вид за целите на религиозен ритуал
е езичество. Християнската църква не дава на последователите си нищо по-различно от една
„подобрена“ версия на езичеството.
Когато едни хора правят други нещастни по някакъв начин, те създават сами онова, което ще
им се „върне“ в бъдеще. Не като възмездие, а под формата на „съзнателно творящо действие“.
Ето защо е неотложно тази вяра в „греха“ и „спасение чрез смърт на кръста“ енергично да бъде
оборена. Както и да се замени от духовното разбиране, дадено ви в тези Писма.
Преди да приключим темата за религиозните доктрини, искам да дам още едно пояснение.
През вековете някои лица в Християнската църква, търсещи духовното и с достатъчно пречистено
съзнание, са усещали ясно „Силата“, която наричат „Бог“. Те са започнали да осъзнават, че
„Изворът на Битието“ не е този, проповядван от Църквата. Но само няколко човека са
достатъчно духовно развитите, за да излязат от параметрите на религиозните вярвания и да
почувстват пълния приток на „Силата“. Огромното мнозинство от хората може да възприема
Истината единствено чрез земни термини.
Аз, ХРИСТОС, ви казвам: до ден днешен, нито един от всички „светци“ не е зървал дори
реалността на съзиданието и истината за човешкото поведение, каквато ви я представям сега.
Със сигурност сега е времето да ви бъде съобщена истината за „греха“ и човешкото поведение.
Трябва да знаете какво причиняват хората на себе си и на света в момента. За това трябва да
отхвърлите напълно древните митове на религиозната доктрина. Сега бъдете ентусиазирани,
готови да слушате и отворите радостно и изцяло сърцата си към реалностите на съществуването.
Ако не сте достигнали до този момент, това, което ще ви кажа, няма да има значение за вас.
Повярвайте ми – не може да съчетаете старите си религиозни вярвания с Истината за
Съществуването. Ако се опитате да го направите, може да сте сигурни, че не виждате
Истината, а само вашето тълкувание на това, което смятате, че сте извлекли от тези страници.
Ако продължите да търсите Истината за Съществуването, но останете раздвоени в
убежденията си, това ще ви коства много, ще се разкъсвате от нерешителност, страх и
продължаващо неумение да възприемете истинското значение на новото учение. Развиващите се
възприятия ще са частично притъпени от „съобщенията“, идващи от старите нагласи на
съзнанието и подсъзнанието. Може да не осъзнавате сериозността на подобен проблем в момента,
но той е огромен, защото настоящите ви вкоренени вярвания са истината, съгласно която
съграждате ежедневието си. Те са вашата реалност. Вашите убеждения и силни вярвания могат
да са изцяло илюзорни, но ако им вярвате напълно и подсъзнателно, те стават абсолютно
истински за вас. Без значение какво предизвикателство за вас са новите идеи, противоречащи на
вярванията ви: съзнанието ви ще се раздвои и това ще причини огромен дискомфорт, дори
страдание у вас.
Помнете – съзнанието ви е тъканта на онова, което оформя живота ви.
Тази тъкан на съзнанието ви е в основата на всяка ваша реакция към всичко, което се случва
във вашия умствен, емоционален и физически живот. Вашето съзнание е вашата реалност.
Това твърдение може да се изрази по два начина. И двата са истината за вашето съществуване.
Вашето съзнание създава вашата реалност, без значение какви са действителните факти за
земния ви живот. Когато хората вярваха, че земята е плоска, те се страхуваха да навлизат
прекалено далеч в океана, за да не падне корабът им от ръба. Хората, вярващи че земята е плоска,
живееха съгласно тази вяра.
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Когато Галилей каза, че земята е кръгла, той бе счетен за еретик, но разбирането му за
„кръглата земя“ позволи на моряците да погледнат на света по нов начин и да се впуснат да
откриват какво лежи от другата страна на океана. Нужна бе промяна на техните вярвания, за да
стане възможно това.
Вие сте в сходна позиция по отношение на тези Писма. Хората, които ги отхвърлят и им се
присмиват са като хората, които вярваха в плоската земя и се страхуваха да не паднат от нейния
край, ако отплават прекалено далеч на запад или изток от познатата им среда. Тeхният хоризонт
бе силно ограничен от грешните им вярвания.
Силно ограничен е и хоризонтът на хората, които вярват в твърдия свят. Ден след ден те
ридаят и скърбят над нещастията, сполетели света, вярвайки че няма спасение от тях.
Но хората, които могат да схванат и приветстват Истината на Съзнанието, които сега давам
на света, са като тези, които разбираха, че може да се предприеме неограничено пътуване в
океана, във всички посоки, при условие че имат вярата да тръгнат на такова пътешествие.
По тази причина състоянието на съзнанието е най-важният елемент в живота ви … не
взаимоотношенията, или притежанията, или позициите ви в обществото. Грижете се за своето
съзнание и ще сте благословени във всички аспекти на живота си.
Чрез съзнанието вие захранвате в себе си вътрешна любов и хармония, радост и красота,
дори да живеете в бедност.
С подобно съзнание вие ще излезете от оковите на бедността в среда, подходяща за
вътрешното ви аз. Така ще се измъкнете от неприятните обстоятелства.
От гореописаното вече трябва да сте успели да разберете, че само вие създавате
„качеството“ на своя вътрешен свят, независимо дали физически се намирате в затвора или
командвате боен кораб! И можете да подобрите това, което ви заобикаля, излъчвайки жизнената
сила, одухотворяваща мисленето ви.
И отново, вашето съзнание е вашата реалност – не вашия съпруг или съпруга, дете, дом,
градина, притежания, умения, работно място, приятели. Защото, независимо какво място заемат
хората и притежанията във вашето съзнание (добро или лошо), то зависи единствено от начина,
по който ги възприемате. Никой не познава действителната „реалност“ на тези хора. Никой няма
достъп до вродената добрина, скрита в очевидно отрицателен характер. Обратно, никой не може
да подозира скритите подбуди и желания на едно наглед красиво човешко същество.
Вашият външен живот само отразява съзнанието ви. Той не създава и не определя (това е
невъзможно) съзнателните ви реакции. Вие сте „създател“ на собствените си реакции. Начинът,
по който създавате, зависи изцяло от най-дълбоките ви разбирания и схващания за
съществуването.
Освен това вие можете във всеки един момент да решите да разрушите постепенно своя
минал вътрешен живот, за да създадете по-хармонично вътрешно царство на растяща любов,
жизненост и радост, макар външните „обекти“ (хора или притежания) да остават същите.
Духовната сила на „тъканта на съзнанието“ ще искри навън и ще се поглъща от хора, растения,
тухли и хоросан в непосредствена близост до вас. Ще настъпят ясни промени и подобрения във
всичко в орбитата ви. Това е вашата съдба в живота (или бъдещия живот) да достигнете до това
пълно и всеобхватно осъзнаване. Когато го достигнете, ще стъпите на пътя на
самоусъвършенстването и ще се движите постепенно напред, за да станете истински господар на
вашия свят на човешкото съзнание, проникнат и подпомаган от БОЖЕСТВЕНОТО
СЪЗНАНИЕ.
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Аз, ИСУС, ви връчвам това Писмо. Предоставям ви изключително важни факти на
съзиданието, които ще ви помогнат да надскочите егото (пазителят на вашата индивидуалност) и
да се върнете към ВСЕМИРНОСТТА НА БИТИЕТО, от което сте произлезли в действителност.
Във ваши ръце е начинът, по който да стигнете до безусловната Любов, Радост и Лично
Удовлетворение.
Спомнете си
думите
ми:
желая горещо духовния
напредък
на
пътешествениците. Докато вървите по пътя, който ви очертах, ще има моменти на
потвърждение, че действително ви придружавам по него. Ще ги забележите.
Крепете вярата си на тях.
Във всеки един момент ви поддържам с Божествена Любов, защото аз съм
Божествената Любов в действие. Вярвайте в това и намерете покой в моето
Съзнание. То ви обгръща.
********

